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Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Ansökan om stadsbidrag för 2019 för personliga ombud 
 
Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
att uppdra till förvaltningen att söka statsbidrag för personliga ombud för 2019. 
 
Sammanfattning 
Uppsala kommun har fått statsbidrag på 1 360 800 kr för verksamhet med personliga om-
bud för år 2018. Inför beslut om fördelning av statsbidrag för år 2019 begär länsstyrelsen 
att nämnden skriftligt redovisar hur verksamheten bedrivits under det gångna året.  
Nämnden har 2017 tagit beslut om att utvidga verksamheten till sex personliga ombud 
och nämnden föreslås söka statsbidrag för dessa. 
 
Ärendet 
Verksamheten med personliga ombud i Uppsala kommun har upphandlats och  den nya 
utförare sedan 1 oktober 2018 är Stiftelsen Bräcke diakoni. I samband med upphand-
lingen beslutade nämnden att utvidga verksamheten från fyra till sex ombud. Anledningen 
var det höga trycket på verksamheten och att antalet aktuella ärenden i snitt var 94 ären-
den. Nämnden föreslås ansöka om statsbidrag för sex personliga ombud 2019.  
 
Enligt ”Förordningen om stadsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med per-
sonligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar” (SFS 2013:522) är 
utgångspunkten för uppdraget följande:  
 
Målgrupp  
• Personer som är 18 år eller äldre och som har psykiska funktionsnedsättningar och som 
har betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden.  
• Den enskilde som kan få stöd av personliga ombud ska ha sammansatta och omfattande 
behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning samt ha behov av lång-
variga kontakter med socialtjänsten, primärvården, den specialiserade psykiatrin och 
andra myndigheter.  
 
 
Syfte för den enskilde  
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• Ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i samhället  
• Ha möjlighet att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation  
• Ges möjlighet att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika vill-
kor – samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd efter sina synpunkter och behov  
 
Verksamheten syftar till att…  
• Få myndigheter, kommuner och landsting att samverka utifrån den enskildes önskemål 
och behov  
• Ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister i fråga om att den enskilde kan få till-
gång till samhällets utbud av vård, stöd och service  
 
Redovisningen för 2018 med de brister och förslag på lösningar som de personliga ombu-
den har tagit fram berör flera nämnder i Uppsala kommun. Redovisningen skickas även till 
arbetsmarknadsförvaltningen och till socialförvaltningen.  Den slutliga årsrapporten kom-
mer att anmälas i nämnden i mars.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Nytt från och med 2018 är att storleken på stadsbidraget variera beroende de kommuner 
som ansöker.  Hela stadsbidraget betalas ut oavsett hur många ombud som kommunerna 
söker för. Statsbidraget för 2018 var 302 400 kr per ombud vilket täckte cirka halva kostna-
den för verksamheten.  
 
Konsekvenser för jämställdhet  
Under 2018 har 84 kvinnor och 70 män varit aktuella. Andelen män som söker ombud har 
ökat. De skillnader verksamheten kan se är att generellt utifrån ett genderperspektiv så 
har kvinnor något högre andel vård- och stödkontakter inom landsting, kommun och för-
säkringskassa än vad män har, medan män har högre andel insatser ifrån arbetsför-
medlingen.  
 
Konsekvenser för tillgänglighet  
Under 2018 har 154 personer fått stöd av personligt ombud. Inflödet av ansökningar har 
ökat och verksamheten var nödgad att prioritera bland nya klienter under våren 2018. De 
har med anledning därav arbetat allt mer konsultativt under delar av året för att de som 
sökt personliga ombud inte skulle fastna i en kö-situation. Personer med minderåriga 
barn, personer som riskerar vräkning, personer som har få kontakter med vård- och stöd-
givare eller andra nätverk samt våldsutsatta personer har prioriterats. 
 
Konsekvenser för barnperspektivet  
Andel hushåll med hemmavarande minderåriga barn är en knappt 20 procent av dem som 
har varit aktuella under perioden (29 klienter).  
 
 
 
För omsorgsförvaltningen 
Lenita Granlund 
Direktör 
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Bilaga 1: Ansökan om statsbidrag för 2019 



 
 

  

Ifylld eller digitalt underskriven 
blankett skickas till följande adress: 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Personligt 
ombud - Janni Bohman, Enheten för 
social hållbarhet, 751 86 Uppsala 
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Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud 
 
Uppgifter i ansökan avser de kriterier och förutsättningar för statsbidrag till verksamheter 
med personliga 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 
Statsbidrag har tidigare utgått med 302 400 kr per år för en heltidstjänst. Beloppet kan komma att 
justeras 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: 
Uppsala kommun 

Förvaltning: 
Omsorgsförvaltningen 

Postadress: 
75375 Uppsala 

Tfn:  E-post: 
018-727 21 03 lenita.granlund@uppsala.se 

Organisationsnummer: Plus-eller bankgiro 
212 000-3005 Nordea 870526 - 1 

Ansökan avser år:  2019 

Antal årsanställningar 
(heltid, ange i årsarbeten) 

 
6 årsarbetare 

Referens på utbetalningen: 
4100 

Nämnd som beslutat om ansökan: 
Omsorgsnämnden 

Ansökan avser även verksamhet i följande kommun/kommuner 
 



 

    

 
 
 
Kontaktperson 
 

Befattning: 
strateg 

Namn: 
Monica Petersson 

Postadress: 
Omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Tfn:  E-post: 
018-727 08 29 monica.petersson@uppsala.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.)  
 

Verksamheten med personliga ombud är upphandlad och drivs sedan 2018-10-01 av Stiftelsen 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?  
Vi har en regional ledningsgrupp med representanter från samtliga kommuner i länet utom Knivsta som 
inte har några personliga ombud. Övriga som deltar är regionens psykiatrienhet, försäkringskassan, 
arbetsförmedlingen samt två representanter från brukarorganisationerna. 

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.) 
 

De grundläggande kraven är att tillsammans med den enskilde identifiera och formulera dennes behov av 
vård, stöd och service samt att tillsammans med den enskilde se till att olika huvudmäns (kommunen, 
aktuell psykiatriklinik, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, försäkringskassan) insatser planeras, 
samordnas och genomförs. Personligt ombud ska om fullmakt finns företräda den enskilde i kontakter 
med olika myndigheter samt att stötta den enskilde till att få den vård, stöd och service som den har rätt 
till enligt lagliga rättigheter. De ska också utifrån samtycke samverka med närstående eller andra viktiga 
personer och med ideella organisationer. Verksamheten har under hösten utökats med två ombud på 
grund av hög arbetsbelastning. Verksamheten har upprättat en kö. Om det uppstår en kö är det utifrån 



 

    

 
kriterierna om barn som far illa, hot om vräkning, suicidrisk eller frånvaro av försörjning som en 
prioritering görs. Bräcke Diakoni har tagit över verksamheten från 1.10. 2018 och utveckling av 
rapporter och skriftlig dokumentation kommer att göras. 

 



 

    

 
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.) 
 

Alla personliga ombud erbjuds att delta i Socialstyrelsen introduktionsutbildning. Länsstyrelsen ordnar 
gemensamma träffar för personliga ombud ifrån flera län som ombuden deltar i. De deltar i 
kompetensutveckling som Länsstyrelsen ordnar, Uppsala universitet m.fl. Krav på extern handledning 
ställs i upphandlingen.  

 
Uppföljning 
Beskrivning av hur kommunen planerar att följa upp hur verksamheten med personligt 
ombud har utvecklats. (SFS 2013:522 8 § punkt 7.) 
 

Kommunens förvaltningar som berörs av verksamheten med personliga ombud har möten med ombuden 
för att se över vilka åtgärder som behöver vidtas med anledning av redovisade systemfel. Systemfel tas 
också upp i den regionala ledningsgruppen. Planering pågår för att på sikt skapa en lokal ledningsgrupp i 
Uppsala.  Ombuden har också regelbundna möten med regionens psykiatrienhet. Redovisningar skickas 
till omsorgsförvaltningen tre gånger per år av antal pågående ärenden, antal avslutade brukare, antal 
brukare i kö, brukares ålder och kön, orsak till avslutad kontakt, antal klagomål och antal uppdrag 
gentemot offentliga förvaltningar samt en årlig verksamhetsberättelse.  

 
 
 
 

Ort och datum 
Uppsala 25 januari 2019 

Behörig företrädare för verksamheten Namnförtydligande och befattning 
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