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som har som övergripande uppgift 

att hjälpa personer med psykiska 

funktionsnedsättningar att få sina 

rättigheter tillgodosedda. Ombuden 

fungerar som ett stöd och språkrör 

i kontakten med myndigheter och 

andra offentliga organisationer.
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Stöd för psykiskt funktionsnedsatta
Människor med psykiska funktionsned-
sättningar kan få hjälp med att få sina 
rättigheter tillgodosedda av ett personligt 
ombud. Ombudet fungerar som stöd i 
kontakten med myndigheter.

Länsstyrelsen arbetar för en socialt håll-
bar utveckling i länet. Ett viktigt inslag är 
att verka för att alla kommuner i länet ska 
erbjuda personligt ombud till människor 
med psykiska funktionsnedsättningar. 

VEM KAN FÅ PERSONLIGT OMBUD?
Personer över 18 år, med omfattande och långvarig 
psykisk funktionsnedsättning, kan få stöd av ett 
personligt ombud. Funktionsnedsättningen ska 
innebära stora svårigheter att utföra aktiviteter 
på viktiga livsområden och medföra ett komplext 
behov av vård, stöd och service. 

Den som behöver ett personligt ombud kontaktar 
sin kommun, antingen själv eller med hjälp av 
annan person. Bistånds beslut eller remiss behövs 
inte. Personligt ombud är kostnadsfritt för den 
enskilde.

Personligt ombud 
verkar även för att 
personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
som grupp ska få 
bättre livsvillkor.



Stöd för psykiskt funktionsnedsatta
VAD GÖR DET PERSONLIGA OMBUDET?

Det personliga ombudet arbetar på den 
enskildes uppdrag och kan bland annat

 • bistå den enskilde i kontakten 
med olika myndigheter,

 • tillsammans med den enskilde formulera 
behovet av vård, stöd, rehabilitering och 
sysselsättning, utifrån dennes lagliga rättigheter,

 • tillsammans med den enskilde se till 
att olika huvudmäns insatser planeras, 
samordnas och genomförs.

Eftersom det råder sekretess mellan olika  
myndigheter är den enskildes medverkan en  
förutsättning för ombudens arbete.

Personligt ombud ska vara ett personligt  
stöd baserat på expertkunskap men också  
på personlig lämplighet.

 ”Ett arbete som gör skill-
nad med små enkla medel.” 
Annika Olsson, personligt 
ombud i Malmö. 

 ”Utöver klienterna är det 
många som vinner på att 
det finns personliga ombud i 
kommunen.”  
Johnny Köhler, personligt 
ombud i Borås. 
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STATSBIDRAG
Kommuner som bedriver verksamhet med personligt 
ombud för vissa personer med psykiska funktions
nedsättningar kan ansöka om statsbidrag hos 
Länsstyrelsen.

En kommuns ansökan om statsbidrag ska ha kom
mit in till Länsstyrelsen senast 1 mars samma år som 
Länsstyrelsen fördelar bidraget (HSLFFS 2016:98). 
Kontakta din Länsstyrelse för att få en ansöknings
blankett och mer information om ansökan. 

Förutsättningar för statsbidrag
En kommun svarar inom ramen för socialtjänsten 
för personligt ombud. Ett personligt ombud ska 
arbeta på den enskildes uppdrag. Verksamheten med 
personligt ombud ska bedrivas så att samverkan 
kommer till stånd utifrån den enskildes behov.

Systembrister
Verksamheten med personligt ombud syftar att 
personer med psykisk funktionsnedsättning ska få 
bättre livsvillkor. Det sker genom att de personliga 
ombuden identifierar och kartlägger brister i 
samhället.

Ledningsgrupp
För verksamheten ska det finnas en lednings
grupp med representanter från kommunen, lands
tingets primärvård och psykiatri, Arbetsförmed
lingen och Försäkringskassan. Patient, brukar, 
och anhörigorganisationer ska erbjudas att delta i 
ledningsgruppen. 

Ledningsgruppens uppgift är bland annat att an
vända ombudens identifierade brister för att för
bättra villkoren för personer med psykisk funktions
nedsättning och verka för att de får sina rättigheter 
tillgodosedda. Arbetet med systembrister möjliggör 
även verksamhets och kvalitetsutveckling inom res
pektive organisation.

Kommunen ansöker senast 1 mars 
hos Länsstyrelsen om statsbidrag  

för personligt ombud.



LÄNSSTYRELSENS OCH 
SOCIALSTYRELSENS UPPDRAG
Länsstyrelsen beviljar statsbidrag till de 
kommuner som ansöker och uppfyller 
kraven i förordning SFS 2013:522. De 
kommuner som tagit emot statsbidrag 
ska lämna redovisning om verksamhe
ten till Länsstyrelsen senast 15 januari.

Länsstyrelsen ska följa upp, stödja och 
utveckla verksamheten i samverkan 
med Socialstyrelsen. Socialstyrelsen an
svarar dessutom för att det genomförs 
introduktionsutbildning av personliga 
ombud. 

Förordning (2013:522) om statsbidrag till 
kommuner som bedriver verksamhet 
med personligt ombud för vissa 
personer med psykiska 
funktionsnedsättningar
SFS 2013:522

Socialstyrelsens föreskrifter om 
statsbidrag till verksamhet med 
personligt ombud 
HSLF- FS 2016:98

Personligt ombud för personer med 
psykisk funktionsnedsättning – 
Uppföljning av verksamheten med 
personligt ombud 
Socialstyrelsen, ISBN 978-91-7555-170-8

www.socialstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se

 vill du läsa
 mer? 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2013522-om-statsbidrag-till_sfs-2013-522
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2013522-om-statsbidrag-till_sfs-2013-522
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2013522-om-statsbidrag-till_sfs-2013-522
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2013522-om-statsbidrag-till_sfs-2013-522
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2013522-om-statsbidrag-till_sfs-2013-522
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2013522-om-statsbidrag-till_sfs-2013-522
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-12-38
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-12-38
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-12-38
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-3-23
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-3-23
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-3-23
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-3-23
http://www.socialstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se
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