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Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personligt ombud 
 

Uppgifter i ansökan avser de kriterier och förutsättningar för statsbidrag till verksamheter 

med personligt ombud som anges i SFS 2013:522. Länsstyrelsen beslutar och betalar ut 

statsbidrag till en kommun utifrån bestämmelserna i SFS 2013:522 §§ 2-6 och 8. 

  

En kommun svarar inom ramen för socialtjänsten för verksamheten med personligt 

ombud. Blanketten innehåller ett antal frågor om hur verksamheten ska organiseras och 

vilka förutsättningar som ombudet/ombuden kommer att få i sitt arbete. Länsstyrelsen 

förutsätter att uppgifter, som lämnas i ansökan, diskuterats med aktuella 

samverkansparter.  

 

Statsbidragets omfattning 

Statsbidraget har föregående år utgått med 404 530 kr per år för en heltidstjänst. Beloppet 

justeras av Socialstyrelsen utifrån hur många ansökningar som inkommit. 

Ange med två decimaler. Om ni t.ex. ansöker om att anställa en på heltid (40 timmar i 

veckan) och en på halvtid (20 timmar i veckan,) anger ni 1,50, om ni t.ex. ansöker om 

medel för två som jobbar heltid och en som jobbar 25 procent ange 2,25. Ej förbrukade 

medel kan komma att återkrävas.  

 

Sökande kommun 
 

Kommunens namn: 

Göteborg 

Förvaltning: 

Förvaltningen för funktionsstöd 

Postadress: 

Box 4053, 422 48 Hisings Backa 

Tfn:  E-post: 

031-365 00 00 funktionsstod@funktionsstod.goteborg.se 

Organisationsnummer: Plus-eller bankgiro 

212000-1355 5557-9718 

Ansökan avser år: 2022 

Antal årsanställningar 

(heltid, ange i årsarbeten) 

 

19 

Referens på utbetalningen: 

Maria Havseng 

Nämnd som beslutat om ansökan: 

Nämnden för funktionsstod 

Ansökan avser även verksamhet i följande kommun/kommuner 

- 



 

    

 

 

 

Kontaktperson 
 

Befattning: 

Verksamhetschef 

Namn: 

Maria Havseng 

Postadress: 

Box 4053, 422 48 Hisings Backa 

Tfn:  E-post: 

031-365 27 36 maria.havseng@funktionsstod.goteborg.se 

 

Driftsform/driftsformer och utförare 

Uppgift om vilken eller vilka driftsformer som verksamheten bedrivs i. Om verksamheten 

är ny uppge när kommunen beräknar att verksamheten kan påbörjas. (SFS 2013:522 8 § 

punkt 3.)  

 
Personligt ombud i Göteborgs Stad bedrivs på entreprenad av Bräcke diakoni. 

 

Samverkan kring verksamheten 

Uppgift om vilka myndigheter och organisationer som ska samverka kring verksamheten 

med personligt ombud. (SFS 2013:522 5 § och 8 § punkt 4) 

 
Vilka myndigheter och organisationer ingår i ledningsgruppen?  

Göteborgs Stad, Bräcke diakoni, Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 

NSPHiG 

Vilka andra myndigheter och organisationer samverkar ni med? 

- 

 

Plan för verksamhetens organisation 

Beskrivning om hur kommunen planerar att personliga ombuden ska arbeta med 

målgruppen, hur prioriteringar inom målgruppen kommer att ske och hur ombudens 

verksamhet ska planeras och dokumenteras. (SFS 2013:522 8 § punkt 5.) 
 

Arbetet med Personligt ombud ska styras av förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som 

bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Personligt ombud ska prioritera personer med omfattande psykiska funktionsnedsättningar som inte får 

sina behov tillgodosedda. Föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar och med vårdnadsansvar för 

hemmavarande barn är prioriterade. Personer med missbruk och psykiska funktionsnedsättningar och 

personer med utländsk härkomst är extra angeläget att nå. 

Personligt ombud ska bedriva uppsökande arbete med utgångspunkt från bland annat aktivitetshus 

riktade till målgruppen.  



 

    

 

Planer för arbetets utformning 

Beskrivning hur kommunen planerar att stödja personliga ombud i arbetet i fråga om 

exempelvis utbildning/kompetensutveckling och handledning. (SFS 2013:522 punkt 6.) 

 
Göteborg Stad har från 2018 ett IOP avtal med Bräcke Östergård om utförande av Personligt ombud. I 

avtalet anges det ömsesidiga utbyte som förväntas från respektive part. Bland annat erbjuds personliga 

ombud att delta i Göteborg Stads Psykiatrisamordnings utbildningsutbud till verksamheter som arbetar 

med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Handledning till personliga ombud ansvarar 

Bräcke Diakoni själva för.   

 

 

Uppföljning 

Beskrivning av hur kommunen planerar att följa upp hur verksamheten med personligt 

ombud har utvecklats. (SFS 2013:522 8 § punkt 7.) 

 
Beskrivning av hur kommunen planerar att följa upp hur verksamheten med personligt ombud har 

utvecklats. (SFS 2013:522 8 § punkt 7.) 

Personligt ombudsverksamheten följs upp löpande genom redovisning och samtal om individarbetet 

och systemfels uppdraget i ledningsgruppen vid två tillfällen per halvår. Bräcke diakoni redovisar 

också varje månad statistik över individarbetet. IOP avtalet följs upp varje halvår i en styrgrupp mellan 

Förvaltningen för funktionsstöd och Bräcke diakoni. Varje år redovisar Bräcke diakoni sitt arbete dels i 

en verksamhetsrapport, dels i en erfarenhetsrapport  

 

 

 

 

 
Ort och datum 

 

Behörig företrädare för verksamheten Namnförtydligande och befattning 

Camilla Blomqvist 

Förvaltningsdirektör 

 

 

 


