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Handlingsplan avseende Länsstyrelsen i Södermanlands läns arbete med
personligt ombud 2022
Länsstyrelsen har enligt förordning 2013:522 i uppdrag att lämna in en handlingsplan till
Socialstyrelsen avseende arbetet med personligt ombud. Planen ska innehålla uppgifter om hur
Länsstyrelsen ska arbeta med uppdraget under kommande år.
1. Fördelning av statsbidrag
Beskrivning av Länsstyrelsens insatser:
Ansvarsfördelning
Länsstyrelsen ska handlägga och besluta om de ansökningar som inkommer från
kommunerna. Länsstyrelsen avsätter totalt ca 0,10 årsarbetskrafter för arbetet med
personligt ombud. En särskild utsedd handläggare har huvudansvaret för arbetet.
Kopplat till fördelningen av statsbidrag ansvarar handläggaren för att informera
kommunerna om förutsättningarna för att söka statsbidrag för verksamhet med
personligt ombud, granska ansökningarna, ta fram beslutsunderlag och kommunicera
beslutet med kommunerna. Länsledningen, företrädesvis länsrådet eller dennes
ställföreträdare, beslutar om inkomna ansökningarna om statsbidrag för verksamhet
med personligt ombud. Detta kan dock komma att ändras under 2022 då det pågår en
översyn av arbetsordningen. Handläggaren ansvarar för att lämna uppgifter till
Socialstyrelsen inför beslut om fördelning av statsbidraget mellan länen. När
Socialstyrelsens beslut om fördelning har fattats ansvarar handläggaren för att rekvirera
medlen som tilldelats myndigheten. Handläggaren ska efter länsstyrelsens beslut om
ansökningarna handlägga rekvisitionerna från kommunerna och skriva
utbetalningsunderlag till Länsstyrelsens ekonomifunktion. Ekonomifunktionen ansvarar
för att verkställa utbetalningen.
Arbetsgång
Information och ansökningsblankett skickades ut i november 2021. Informationen och
blanketten skickades till samtliga verksamheter i länet. Information har även skickats ut
till Vingåkers kommun som idag är den enda kommunen i länet som inte har någon
verksamhet med personligt ombud. I januari och februari skickas en påminnelse ut till
samtliga verksamheter i länet. Kommunerna ska i enlighet med Socialstyrelsens
föreskrifter ansöka om medel till länsstyrelsen senast 1 mars. Länsstyrelsen ska därefter
snarast (normalt har länsstyrelsen max en arbetsvecka på sig) rapportera till
Socialstyrelsen hur många årsarbetskrafter (heltid) med personliga ombud som
inkomna ansökningar omfattar. Under mars månad sker också en första genomgång av
ansökningarna och vid behov begärs komplettering. Den slutliga handläggningen av
respektive ansökan sker dock senare under våren i samband med att Länsstyrelsen
rekvirerar medlen från Socialstyrelsen för det totala antalet tjänster med personliga
ombud i länet. När ansökan är komplett skriver handläggaren ett beslutsunderlag som
föredras för länsrådet eller dennes ställföreträdare. Besluten om respektive ansökan
fattas dock inte förrän efter att Socialstyrelsen fördelat statsbidraget mellan länen och
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betalat ut medlen till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen betalar ut statsbidraget för de
ansökningar som bifallits efter rekvisition från kommunerna. Målet är att detta ska vara
klart före sommaren. Senast den 1 mars 2023 ska Länsstyrelsen återredovisa hur
medlen för 2022 har använts till Socialstyrelsen.

2. Länsstyrelsens arbete med uppföljning av verksamheten
Beskrivning av Länsstyrelsens insatser:
Länsstyrelsen kommer främst att följa upp verksamheterna med personligt ombud
genom kommunernas återrapporteringar av verksamheterna som enligt förordningen
ska ske senast 15 januari 2023 för verksamhetsåret 2022. Uppföljning kommer även ske
genom kontakter med kommunerna, ombuden och andra berörda regionala aktörer
genom till exempel besök, telefon och e-post.
Under förutsättning att erforderliga resurser avsätts har Länsstyrelsen under 2022 även
som mål att:
• Följa upp hur pandemin påverkat verksamheterna under året.
• Fortsatt följa upp Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och Primärvårdens
representation i verksamheternas ledningsgrupper. Det kommer främst ske genom dialog
med verksamhetscheferna i samband med genomförandet av länsträffar vår och höst
eller genom e-postförfrågan till verksamhetscheferna. Länsledningen, liksom
Socialstyrelsen, ska informeras om resultatet från uppföljningen.
3. Återrapportering till Socialstyrelsen

Beskrivning av Länsstyrelsens insatser:
Ansvarsfördelning
Ansvarig handläggare ansvarar för att informera kommunerna om förutsättningarna för och
begära in återredovisningen från kommunerna. Ansvarig handläggare ansvarar för att granska
redovisningarna och sammanställa dem i rapporten till Socialstyrelsen. Handläggaren
ansvarar även för att vid behov begära in kompletteringar till redovisningen och skicka ut
påminnelser till kommunerna. Länsstyrelsens ekonomifunktion bistår vid behov ansvarig
handläggare med underlaget till den ekonomiska redovisningen. När rapporten till
Socialstyrelsen har sammanställts i ett förslag föredras den för och beslutas av länsledningen,
företrädesvis länsrådet eller dennes ställföreträdare.
Arbetsgång
Under senhösten informerar Länsstyrelsen kommunerna om förutsättningarna för
redovisningen och skickar ut aktuell redovisningsmall per e-post. I december skickas en
påminnelse om sista datum för redovisningen ut. Vid behov skickas begäran om
komplettering till kommunerna. Om en kommun inte kommit in med sin redovisning
efter första veckan i januari kontaktas kommunen, per telefon eller e-post, för att fånga
upp eventuella förseningar/problem. När alla redovisningar inkommit sammanställs
dessa i rapporten till Socialstyrelsen. Ekonomifunktionen kontaktas och tar fram ett
underlag till den ekonomiska redovisningen. Förslaget föredras för och beslutas av

länsledningen, företrädesvis länsrådet eller dennes ställföreträdare. Senast den 1 mars
2023 ska Länsstyrelsen redovisa till Socialstyrelsen ombudsverksamheten som bedrivits
i länet under 2022, inklusive en ekonomisk redovisning.
4. Råd, stöd och utveckling till befintliga verksamheter
Beskrivning av Länsstyrelsens insatser:
- Sprida information om utbildningar/konferenser som kan beröra de personliga ombuden
och som arrangeras av andra aktörer både inom och utom länet.
- Stötta, ge råd och vägledning i frågor som rör verksamheterna per telefon, e-post.
- Bjuda in de personliga ombuden till relevanta konferenser som arrangeras inom andra
uppdrag på Enheten för social hållbarhet och Samhällsbyggnadsavdelningen under året. Det
kan till exempel vara den årliga konferensen om bostadsförsörjning, utbildningsdagar om våld
i nära relationer, MR- och barnrättsfrågor samt föräldraskapsstöd.
Under förutsättning att erforderliga resurser avsätts har Länsstyrelsen även målet att stötta
befintliga verksamheter genom att:
- Sammankalla de personliga ombuden och verksamhetscheferna till fyra digitala länsträffar (2
på våren och 2 under hösten).
- Bjuda in de personliga ombuden till en konferens för erfarenhetsutbyte och
kompetensutveckling. Detta sker om möjligt i samverkan med andra län. Denna kan
genomföras digitalt eller fysiskt om restriktionerna för smittspridning har lättat.
- Stödja länets ledningsgrupper genom att under hösten bjuda in till åtminstone en digital
gemensam träff för dialog och erfarenhetsutbyte, eventuellt i samverkan med andra län.
- Vid behov sprida information via Länsstyrelsens webbplats, länsstyrelsens sociala medier, epost och/eller spridning av tryckt informationsmaterial.
5. Främja utveckling av nya ombudsverksamheter
Beskrivning av Länsstyrelsens insatser:
Fram till 2013 ingick Vingåkers kommun i verksamheten med personligt ombud i
Katrineholm och Flen. Från 1 september 2013 avbröt Vingåkers kommunsamarbetet
med personligt ombud med Katrineholm och Flen. Sedan dess är Vingåker den enda
kommunen i länet som inte har någon verksamhet med personligt ombud.
Verksamheten i Katrineholms och Flens kommuner har gjort Länsstyrelsen uppmärksam
på att det synes finnas ett behov av verksamhet med personligt ombud i Vingåker.
Verksamheten får varje år flera förfrågningar om stöd från PO från personer som är
hemmahörande i Vingåkers kommun. Numera nekas personer från Vingåker stöd av PO
i Katrineholm. Länsstyrelsen har sedan 2016 lyft frågan med Vingåkers kommun vid
flera tillfällen. Frågan kommer även lyftas på lämpligt sätt under 2022. Det kan till
exempel ske vid kontakter mellan länsledningen och kommunordföranden eller
kommunchefen. Det kan även ske via en skrivelse. Vingåkers kommun har fått
information om möjligheten att söka statsbidrag för verksamhet med personligt ombud
inför ansökan 2022 och kommer informeras om det inför 2023.

6. Länsstyrelsegemensamt arbete i samverkan med Socialstyrelsen
Beskrivning av Länsstyrelsens insatser:
Under 2022 avser Länsstyrelsen att delta i de nationella träffar som Socialstyrelsen
sammankallar till samt fortsätta samarbetet med närliggande län för att få till
samordningsvinster i arbetet. Länsstyrelsen ska även bidra till att utveckla
information och kunskapsutbyte på Länsstyrelsernas gemensamma arbetsyta för
personligt ombud.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Beatrice Ask med handläggare Rodrigo Saenz
Munoz som föredragande. I den slutliga handläggningen har också Anne-Louise Gjuse,
medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

