
 

 

 

 

Handlingar till 

Socialnämndens sammanträde 

den 28 januari 2021 

 

 

 



 Beslutsärenden -  Stämningsansökan, vårdnad om barn :

Denna punkt på agendan är sekretessbelagd
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

 

 

   

 

2021-01-04 SN 20/0368  

Socialnämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Redovisning av statsbidrag för personligt 
ombud 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisning av 2020 års statsbidrag för 

personligt ombud 

2. Redovisning av statsbidrag skickas till Länsstyrelsen i Stockholm 

Sammanfattning 

Socialkontoret ingick den 1 oktober år 2019 avtal med Stiftelsen Parasoll om 

att ge Parasoll i uppdrag att tillhandahålla personligt ombud för personer med 

psykisk funktionsnedsättning. Kommunens behov av personligt ombud uppgår 

enligt avtal till 0, 5 årsarbetare. Avtalet löper till och med den 30 september år 

2021 med möjlighet till förlängning med 1 + 1 år. 

Kommunen ges möjlighet att årligen erhålla ett statligt bidrag. Socialstyrelsen 

och Länsstyrelsen ansvarar för fördelning av medlen. 

För år 2020 har socialkontoret tagit emot statsbidrag med 201 319 kronor. 

Bidraget ska senast den 15 januari år 2021 redovisas enligt Länsstyrelsens 

utarbetade mall. 

  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 januari år 2021, SN 

20/0368 

 Upplands-Bro redovisningsblankett 2020 Länsstyrelsen (002)  

 

 

Barnperspektiv 

Ärendet har ingen särskild bäring på barnrättsperspektivet.  
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-01-04 SN 20/0368 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Socialchef  

  

 

 

 

  

  

 

Bilagor 

 Upplands-Bro redovisningsblankett 2020 Länsstyrelsen (002)  

Beslut sänds till 

 Länsstyrelsen i Stockholm 
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Utbildning 

                                                 Ja Nej 

Ombuden har erbjudits utbildning. X       

Om ja, ange vilken/vilka utbildningar. 

Olika externa arrangörers relevanta digitala föreläsningar och utbildningsdagar samt interna 
smittsäkrade konferenser utomhus och mix av digitalt och fysiska dagkonferenser.   

Om nej, ange varför. 

Fysiska externa utbildningar och konferenser har av smittoskäl inte genomförts. 

   

Handledning                                             

 Ja Nej 

Ombuden har erbjudits handledning. X 
 

      

Om ja, ange vilken slags handledning. 

Samma handledare sedan flera år, utbildad extern psykoterapeut i grupp  

Om nej, ange varför. 

      

  

2. Klienter                                                                                                                                                                                 

Ange antal klienter som fått stöd av personligt ombud. Varje person (klient) som har fått stöd av 
personligt ombud ska redovisas endast en gång per år.              

 Kvinnor Män 

Totalt antal klienter  5 2 

därav mellan 18 och 29 år 2       

därav mellan 30 och 49 år 1 1 

därav mellan 50 och 64 år 2 1 

därav 65 år och över             

 
Antal nya klienter  5 2 

därav mellan 18 och 29 årk 2       

därav mellan 30 och 49 år 1 1 

därav mellan 50 och 64 år 2 1 

därav 65 år och över             
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Antal avslutade klienter  3 0 

därav mellan 18 och 29 år 1       

därav mellan 30 och 49 år 1       

därav mellan 50 och 64 år 1       

därav 65 år och över             

 
                                                                                              

Klienter med hemmavarande  Kvinnor Män 

Antal klienter som, helt eller delvis, har hemmavarande 
barn under 18 år2 vilka är kända för verksamheten. 

 
0 

 
0 

                                                               

3. Kontakt med verksamheten  

Ange orsaken/orsakerna till att nya klienter tar kontakt med verksamheten. Ange antalet orsaker. 

Flera orsaker kan anges per person.  

Kontaktorsak Kvinnor Män 

Ekonomi 3 2 

Bostad 1       

Sysselsättning             

Struktur i vardagen 2       

Bryta isolering             

Relationsfrågor             

Existentiella frågor             

Stöd i kontakten med myndighet 4 2 

Stöd i kontakten med sjukvården 1       

Annan orsak             

Om annan orsak, ange vilken.       

 

Tendenser till förändring av orsaker till kontakt 

Ser ni några tendenser till förändring vad gäller orsaken till att klienter tar kontakt med 
personligt ombud under 2020? I så fall, på vilket sätt? 

För tidigt att säga 

 

                                                 
2 Inkluderar även barn till maka/make/reg. partner/sambo som är hemmavarande hos klienten.  
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Tendenser till förändring av vilka grupper som tar kontakt 

Ser ni några tendenser till förändring vad gäller vilka grupper inom målgruppen som tar 
kontakt och söker stöd av personligt ombud under 2020? I så fall, på vilket sätt? 

      

 
4. Tillgång till personligt ombud        

 Ja Delvis (t.ex. 
om det är kö i 
3 av 12 
kommuner) 

Nej 

Har ni under 2020 haft kö eller väntetid för personer 
(uppdragsgivare) som söker kontakt med personliga 
ombud?   

 
      

 
      

 
X 

Om ja, uppskatta hur lång väntetiden är eller har varit i er kommun under 2020.  

      

 

                                         

 Ja Nej 

Har ni bedömningsriktlinjer eller prioriteringsordning (vid kö 
till PO) för tillgång till personligt ombud. 

 
X 

 
      

Om ja, rangordna prioriteringsordningen i er kommun 

Personer som riskerar att vräkas och/eller med hemmavarande minderåriga barn 

Om nej, ange varför. 

      

 
5. Organisation, ledning och samverkan 

Ange vem som är utförare av verksamheten med personligt ombud i er kommun 
 
 Ja Nej 
Kommun             
Förening             
Stiftelse X       
Aktiebolag             
Annan utförare             
Om annan utförare än kommunen, ange organisationens 
namn Stiftelsen Parasoll 
 

 
Ange vilka myndigheter som ingår i ledningsgruppen                                                                                                           
 Ja Nej 
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Kommun/kommuner  X       

Arbetsförmedlingen X X 

Försäkringskassan X       

Landstingets primärvård X X 

Landstingets psykiatri X       

 

Ange vilka organisationer som ingår i ledningsgruppen 

    Ja Nej Om ja, ange vilken/vilka: 

Patientorganisationer       X       

Brukarorganisationer       X       

Anhörigorganisationer       X       

Annan organisation       X       

 

Om ledningsgruppen inte har någon representant från kommunen, landstingets primärvård och 
psykiatri, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, ange varför. 

Arbetet med ledningsgrupp har påverkats av pandemin och någon struktur och kontinuitet har 
inte etablerats för gruppen ännu. Kontakter med respektive huvudman har hållits på lokal och 
delregional nivå.  

Ange hur kommunen har arbetar för att få representanter från nedanstående huvudmän att delta 
i ledningsgruppen?  

Fortsatt planering utifrån gällande förutsättningar. Det är fortsatt svårt att etablera nya 
samverkansformer då ledningsgrupp för personligt ombud konkurrerar med redan etablerade 
sådana och då fysiska möten inte för närvarande är aktuellt. 

 

6. Tillgång till samhällsservice 

     Ja Nej 

Rutiner har upprättats för hur uppmärksammade brister ska 
hanteras i verksamheten.  

 
X 

 
      

 

Sammanfatta uppmärksammade brister i fråga om den enskildes möjligheter att få 
tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service. 

Inga allvarliga brister är rapporterade  
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Ge exempel på åtgärder som har vidtagits för att komma tillrätta med de brister som 
har identifierats under året. 

      

 

 
7. Ekonomi 

Beviljat statsbidrag               
Beviljat statsbidrag, kr 
 
201 319 kronor 

Årsanställningar, ange antal ombudstjänster i kommunen. 
Anges med två decimaler, t.ex. två halvtider = 1,00  
0,5 

 
Förbrukat statsbidrag             
Förbrukat statsbidrag, kr 
 
387 000 kronor 

Årsanställningar på heltid/deltid exkl. tjänstledighet 
Anges med två decimaler, t.ex. två halvtider = 1,00 
0,5 

 
Om verksamheten har haft färre årsanställningar på heltid eller deltid än vad som beviljats, 
ange varför. 

      

 

 
8. Coronapandemin 

Har Coronapandemin påverkat er användning av statsbidraget under 2020? 
X Ja 
      Nej 
      Kan inte bedöma 
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Om ja, ange hur Coronapandemin har påverkat er verksamhet med personliga ombud?  
Flera alternativ kan anges. 
 
      Vi har sett en ökad efterfrågan av stödinsatser från personliga ombud  
      Vi har sett en minskad efterfrågan av stödinsatser från personliga ombud 
      Verksamheten för personliga ombud har tillhandahållit ett ökat utbud av 

stödinsatser till klienterna 
      Verksamheten för personliga ombud har tillhandahållit ett minskat utbud av  

stödinsatser till klienterna 
      Vi har inte kunna erbjudit planerade utbildningar till personliga ombud 
      Vi har inte kunna erbjudit handledning till personliga ombud 
X Annan förändring, ange vad:  

Arbetet på alla nivåer vad gäller volymer och mötesformer  
Kommentera gärna ert svar: 

Arbetet med ledningsgrupp och introduktion av verksamheten har starkt påverkats samt 
möjligheten till övrig samverkan. Fysiska mötet har inte kunnat erbjudas i önskvärd 
utsträckning. Då verksamheten är ny för året kan inte någon minskning noteras utan snarare 
utebliven ökning jämfört med planerad verksamhet. 

 
  

9. Övrigt 
Synpunkter och övriga reflektioner på verksamheten 

Etableringstakten av verksamheten med personligt ombud i kommunen har påverkats av 
pandemin i hög grad. Det tar också generellt tid att starta upp denna typ av verksamhet under 
normala betingelser. 

 

 
10. Underskrift av behörig företrädare för kommunen  

 

Datum 
      
Namnteckning Namnförtydligande 

      
Titel 
       

Tjänsteställe 
      

Telefon (inkl. riktnummer) 
      

E-postadress 
      

Detta dokument har beslutats digitalt och 
saknar därmed underskrift 

Beslut fattat av socialnämnd, se separat 
och bifogat beslut 




