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Hylte kommun
Omsorgsnämnden
kommunen@hylte.se

Statsbidrag till verksamhet med personligt ombud
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att bevilja socialnämnden i Hylte kommun medel för 0,5
årsarbetare som personligt ombud för år 2021 med 404 530 kronor per heltidsanställd
ombud, totalt 202 265 kronor.
Länsstyrelsen kommer att betala ut medlen efter att rekvisitionen (se bilaga) skrivits
under av attestansvarig och sänts in till Länsstyrelsen.
Detta beslut får inte överklagas enligt 17§ i Förordningen SFS. 2013:522.

Redovisning
Kommunen ska senast den 15 januari 2022 till Länsstyrelsen skriftligen redovisa hur
beviljade medel används under 2021 och lämna de uppgifter som framgår av 10 § i
förordningen SFS 2013:522. Länsstyrelsen kommer tillhandahålla en blankett för
redovisningen.
En kommun som tagit emot statsbidrag är återbetalningsskyldig enligt 15 §
förordningen SFS 2013:522 om redovisningen inte lämnas eller om bidraget helt eller
delvis inte har använts för det ändamål som det har lämnats för.

Bakgrund
Länsstyrelsen ska besluta om statsbidrag enligt vad som anges i 1 – 6, 8, 9 §§
förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt
ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar (SFS 2013:522).

Kommunens ansökan för statsbidrag för 2021 för personligt ombud inkom till
Länsstyrelsen 26 februari 2021. Kommunen ansöker där i om 0,5 årsarbetare för
perioden 1 januari 2021 till 31 december 2021 avseende tjänst som personligt ombud.
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301 86 HALMSTAD
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Länsstyrelsens bedömning
I ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för 2021 redogör Hylte
kommun för hur verksamheten ska utformas och bedrivas. Länsstyrelsen bedömer
därför att kommunen uppfyller kraven enligt förordningen SFS 2013:522 för att beviljas
statsbidrag för 2021 för 0.5 årsarbetare.

Med hänvisning till ny uppstartad verksamhet i år uppmanar Länsstyrelsen Hylte
kommun att redogöra hur kommunen säkerställt deltagande från myndigheter så som
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, psykiatrin och närsjukvården i ledningsgrupp.
Detta krav framgår i 5§ 2st i förordningen (SFS. 2013:522).

I detta ärende har enhetschef Lovisa Ljungberg beslutat efter föredragning av
handläggare Tirtha Rasaili.

Lovisa Ljungberg
Enhetschef

Tirtha Rasaili
Handläggare

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Bilaga
Rekvisitionsblankett
Kopia
Lena Borg, Enhetschef, lena.borg@hylte.se
Annika Svenhag Månsson, enhetschef, annika.svenhag-mansson@hylte.se
För kännedom
Ellinor Gustavsson, Personligt ombud, ellinor.gustavsson@hylte.se

