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Till: Hällefors- Nora-, Ljusnarbergs och 
Lindesbergs kommun 

Ärendemening 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 

Personliga ombuden blir en ordinarie verksamhet i Norra länsdelen 
från 2021-01-01 
Personliga ombuden finanseieras till viss del av statsbidrag via 
Länsstyrelsen fördelning.  För år 2020 uppgick bidraget till 402 638 
kr per årsanställd. Resterande kostnader fördelas mellan 
kommunerna via vedertagen fördelningsnyckel. 

SoFints gemensamma möten blir även till ledningsgrupp för 
Personliga ombud 

Värdkommun för Personliga ombudsverksamheten fortsätter 
Lindesbergs kommun att vara även 2021. 

Ärendebeskrivning 

Under år2017-2018 gav socialcheferna i Norra Örebro län ett uppdrag till 
Nora och Lindesberg att utreda möjligheten att ha en gemensam organisation 
kring personligt ombud. Kommunerna tog ett gemensamt beslut att införa 
personliga ombud som ett projekt mellan 2018-2020 för att sedan 
permanenta verksamheten från 2021.  

Syftet med verksamheten var att kommuner enligt Socialtjänstlagen har ett 
ansvar (5 kap 7 och 8 §§ SoL) för att söka upp personer med psykisk 
funktionsnedsättning, kartlägga behov samt erbjuda insatser i form av stöd 
och service. Det är också kommunens ansvar att initiera samverkan med 
andra berörda myndigheter och med organisationer. 

Projektet drog ut på tiden och verkställdes först hösten 2019, då hade man 
också tagit beslut om att Lindesbergs kommun skulle vara värdkommun för 
Personliga ombud. Alla fyra kommuner var med på att anställan två kvinnor 
med hög utbildning vilket gjorde att lönekostanderna blev högre än beräknat. 

När man har personliga ombud så ska det finnas en ledningsgrupp med 
representater från Region, Kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedling 
och Brukarorganisationer.  Verksamheten har provat att ha gemensam 
ledningsgrupp tillsammans med personliga ombuden i Örebro, på grund av 
Covid-19  har det varit svårigheter att samordna ledningsgruppen. Personliga 
ombuden har haft en gemensam ledningsgrupp i februari i år. 
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Vid redogörelse omkring personliga ombud för SNÖL den 28 augusti 2020 
kom frågan om det är möjligt att ha en ledningsgrupp tillsammans med SoFint 
och samordningsförbundet och man bad om en tjänsteskrivelse omkring en 
sådan organisation tillsammans med förutsättningar för att permanenta 
Personliga ombuds verksamheten. 

Ekonomi 

När man gjorde skrivelsen kring personligt ombud så gjordes en 
kostnadsfördelning. Tanken var att få en del medel från SoFint och en del 
medel från Länsstyrelsen.  

1.1.  Kostnadsfördelning av SOFINTs och länsstyrelsens medel  

Lista krav på personal/kompetenser och andra resurser, t ex utrustning, som behövs i projektet. Indikera även hur 
resurserna är säkrade (muntligt/skriftligt).  
 
Personalkostnader: 

Namn Uppdrag Antal timmar Period Kostnad 

Under rekrytering Personligt ombud Heltid 2019-02-01 till 2020-
12-31 

500,000 kr 

Under rekrytering Personligt ombud Heltid 2019-02-01 till 2020-
12-31 

500,000 kr 

 
Utrustningskostnader: 

Benämning Syfte Kronor Muntligt/Skriftligt 

2 bärbara datorer  15 000 Skriftligt 

2 mobiler   Skriftligt 

Övriga kostnader: 

Kostnader Period Kostnad  

Resor 2019-2020 10 000 

Bil  2019-2020 60 000 – 70 000 kr per 

år + drivmedel  

Konferens 
2019-2020 

30 000 

Handledning 
2019-2020 

20 000 

Ny litteratur 
2019-2020 

  5 000 

Föredrag 
2019-2020 

10 000 

Summa kostnad  145 000 

 

Det finns en antagen fördelningsnyckel som antogs i projektet. 

 

Konsekvenser 

Utifrån att SoFints styrelse sagt nej till mer medel återstår bidrag från Staten som      
Länsstyrelsen fördelar. Man har fattat beslut om en höjning av statsbidrag för 
Personliga ombuden fram till 2022 med 130 miljoner årligen. Hur mycket Norra 

Lindesberg 51 %, Nora 17 %, Hällefors 16 % och Ljusnarsberg 16 % 
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länsdelen får beror på hur många som ansöker om bidrag från alla Sveriges 
kommuner. Vi får inte besked förrän mars året vi ansöker.  

Prel. Årsbudget 2021 för personliga ombuds verksamheten: 

Personalkostnader: 
Namn Uppdrag Antal timmar Period Kostnad 

XX Personligt ombud Heltid 1/1 2021 590 000 kr 

XX Personligt ombud Heltid 1/1 2021 540 000 kr 

 
Utrustningskostnader: 

Benämning Syfte Kronor Muntligt/Skriftligt 

2 bärbara datorer   Skriftligt 

2 mobiler   Skriftligt 

Lokal    

Övriga kostnader: 

Kostnader Period Kostnad/kr  

Resor 2021 10 000  

Bil  2021 60 000 – 70 000 kr per 

år + drivmedel  

Konferens 
2021 

30 000 

Handledning 
2021 

20 000 

Ny litteratur 
2021 

  5 000 

Föredrag 
2021 

10 000 

Summa kostnad  145 000 

Summa intäkter staten 2020 (per heltid, 402 638) 805 276 

Kvarstående att fördela på 

kommunerna på ett ungefär 

2021 470 000 

 

I och med att personliga ombuden har varit ett projekt  har medarbetarna inte fått 
någon löneförhöjning vilket man får räkna med för varje år tillsammans med ökade 
kostnader. 

 

 

Madde Gustafsson Maria Arnesson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

 

För kännedom: 

 

Bilagor: 

Verksamhetsbeskrivning för Personligt Ombud i Örebro Norra Länsdelar 
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Verksamhetsbeskrivn

ing för Personligt Ombud i Örebro Norra Länsdelar.docx 
 
Förslag till personligt ombud 

Förslag till personligt 

ombud (002).docx  
Mall Projektdirektiv Personligt ombud 

Mall Projektdirektiv 

Lindesberg personligt ombud.doc 
 

Uppdragsbeskrivning Personligt ombud 

Bilaga 

uppdragsbeskrving PO.docx 
 
   


