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Gunnel Johansson (S) (ordförande), Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande)
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Ansökan om statsbidrag om personligt ombud
(2022 ON0025)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar ansöka om statsbidrag från Länsstyrelsen för 0,5 åa personligt
ombud för 2022.
Beskrivning av ärendet
From 2020-01-07 har omsorgskontoret anställt 0,5 årsarbetare personligt ombud. Det
personliga ombudet finns organisatoriskt inom enheten för socialpsykiatri. Personligt ombud
riktar sig till personer 18 år eller äldre med långvarig och omfattande psykisk
funktionsnedsättning och som har behov av särskilt stöd för att kunna ta tillvara sina
rättigheter i samhället. Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av brukaren/klienten och
fungerar som ett redskap för att stärka brukaren/klienten till att få bättre tillit till sig själv och
därmed få bättre kontroll och makt över den egna vardagen.
Socialstyrelsen och Länsstyrelsen ansvarar för verksamheten personligt ombud. Länsstyrelsen
i varje län beviljar statsbidrag till kommuner som ansöker. Statsbidraget fördelas sedan på
antal kommuner som ansökt. Ej förbrukade medel kan komma att återkrävas. För 2021 utgick
404 530 kr per år för en heltidstjänst.
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Personlig ombud
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar ansöka om statsbidrag från Länsstyrelsen för 0,5 åa personligt
ombud för 2022.
Paragrafen är justerad
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