
 
 

 Personligt ombud i Värmland

För mer information:
www.lansstyrelsen.se/varmland
www.povarmland.se

Ett personligt ombud är en person
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.



 

Stöd för psykiskt funktionsnedsatta
Människor med psykiska funktionsnedsättningar kan få hjälp med att få sina
rättigheter tillgodosedda av ett personligt ombud. Ombudet fungerar som stöd i
kontakten med myndigheter. Länsstyrelsen Värmland arbetar för en socialt hållbar
utveckling i länet. Ett viktigt inslag är att verka för att alla kommuner i Värmland
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 verksamheten för person-
ligt ombud, antingen själv eller med hjälp av annan person. Biståndsbeslut eller remiss 
behövs inte. Personligt ombud är kostnadsfritt för den enskilde. 

VAD GÖR DET PERSONLIGA OMBUDET?
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. 

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.

BAKGRUND
Verksamheten med personligt ombud till personer med psykisk funktionsnedsättning 
har byggts upp sedan hösten 2000. Uppdragen har utförts av Socialstyrelsen i samverkan 
med länsstyrelserna. Verksamheten med personligt ombud ger positiva effekter både för 
den enskilde och ur samhällsekonomisk synvinkel.

 

KOMMUNENS ROLL
Det utgår statsbidrag till de kommuner som har verksamhet med personligt ombud. Kom-
munen kan bedriva verksamhet i egen regi eller anlita annan utförare. Flera kommuner 
kan samverka. För verksamheten ska det finnas en ledningsgrupp med representanter 
från kommunen, landstingens primärvård och psykiatri, arbetsförmedling och försäk-
ringskassa. Patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska erbjudas att delta. Personligt 
ombud verkar även för att personer med psykisk funktionsnedsättning som grupp ska få 
bättre livsvillkor. Det sker genom att de personliga ombuden identifierar systemfel och 
brister i samhället. Kommunen ska använda ombudens kunskaper och erfarenheter för att 
förbättra villkoren för hela gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning.

VAD GÖR LÄNSSTYRELSEN?
Länsstyrelsen Värmland ska stödja och utveckla verksamheten med personligt ombud 
i samverkan med Socialstyrelsen. Länsstyrelsen beviljar statsbidrag till kommunerna 
samt ger stöd genom information och rådgivning. Länsstyrelsen främjar samverkan och 
erfarenhetsutbyten exempelvis genom nätverksträffar och utbildningsinsatser. Dessutom 
görs årliga uppföljningar av kommunernas arbete som rapporteras till Socialstyrelsen. 
Kommunen ansöker hos Länsstyrelsen Värmland om statsbidrag för personligt ombud. 
Ansökningsblankett finns på www.lansstyrelsen.se/varmland.

FYRA OMRÅDEN I VÄRMLAND
Verksamheten med personliga ombud i Värmland är uppdelade i följande fyra områden 
med fyra basorter:

Centrala området – Karlstad/Kil/Hammarö/Forshaga/Grums
Telefon: 054-540 52 87, 054-540 52 27, 054-540 52 36 och 054-540 52 97

Västra området – Arvika/Årjäng/Säffle/Eda
Telefon 054-540 53 09 och 054-540 50 27

Östra området – Kristinehamn/Storfors/Filipstad
Telefon: 054-540 53 36 och 054–540  53 39

Norra området – Torsby/Hagfors/Munkfors/Sunne
Telefon: 054-540 53 38 och 054-540 53 37


