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Beteckning

2018-11-12
Tillväxtavdelningen
Klas Herrmansson
Tfn 010-223 17 61
Skickas till stockholm@lansstryrelsen.se,
Kopia till klas.herrmansson@lansstyrelsen.se

Ansökan om statsbidrag för Personligt Ombud 2019
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:
Järfälla kommun
Förvaltning:
Socialförvaltningen
Postadress:
Järfälla kommun, socialförvaltningen, 177 80 Järfälla
Tfn:
Vx 08-580 285 00

E-post:

Organisationsnummer:
212000-0043

Plus-eller bankgiro
30918-7

Ansökan avser år:

2019

Antal årsanställningar
(heltid, ange i årsarbeten)
Referens på utbetalningen:
Ansvar 1212141

2,00

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10
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Nämnd som beslutat om ansökan:
Socialnämnden
Ansökan avser även verksamhet i följande kommun/kommuner
---

Kontaktperson
Befattning:
Avdelningschef äldre och funktionsnedsättning
Namn:
Anneli Lagerberg
Postadress:
Järfälla kommun, socialförvaltningen, 177 80 Järfälla
Tfn:
08-580 280 93

E-post:
anneli.lagerberg@jarfalla.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.)
Egen regi, kommunen

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?
Socialförvaltningen, funktionshinder, IFO och arbete pågår för att utveckla hantering av
systemfel och utveckla samarbetet med andra myndigheter kring dessa frågor.
Vilka andra myndigheter och organisationer samverkar ni med?
Personliga ombud samverkar lokalt med berörd brukarorganisation, vid behov även vårdgivare,
myndigheter och öppen träffpunkt för målgruppen m.m.

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.)
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Arbetsuppgifter
• tillsammans med den enskilde identifiera och formulera hans eller hennes behov av
vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning
• tillsammans med den enskilde se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas
och genomförs
• bistå den enskilde i kontakterna med olika myndigheter
• se till att den enskilde får vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning utifrån
egna önskemål, behov och lagliga rättigheter
• verka för att den enskilde får tillgång till rehabilitering, sysselsättning och/eller arbete.

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.)
Handledning erbjuds regelbundet och vid behov utbildning/kompetensutveckling

Uppföljning
Beskrivning av hur kommunen planerar att följa upp hur verksamheten med
personligt ombud har utvecklats. (SFS 2013:522 8 § punkt 7.)
Uppföljning sker regelbundet i möte mellan avdelningschef och personliga ombud.

Ort och datum
Järfälla 2019-01-09

Behörig företrädare för verksamheten

Namnförtydligande och befattning
Anneli Lagerberg
Avdelningschef äldre och funktionsnedsättning

