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Personligt ombud för personer med psykiska funktions-
hinder 
Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att samordna en nationell 
uppbyggnad och utveckling av verksamhet med personliga ombud till per-
soner med psykiska funktionshinder. För detta arbete disponerar Socialsty-
relsen under år 2000 1,5 MKr. ( av totalt 30 MKr.) för bl.a. utbildning och 
kompetensutveckling. Resterande medel fördelas genom länsstyrelserna för 
uppbyggnad av verksamheter inom respektive län. 

Arbetet, som beräknas kunna starta under juni månad, ska samordnas inom 
ramen för en beredningsgrupp med representanter för bl.a. Svenska Kom-
munförbundet och Landstingsförbundet. I uppdraget ingår att definiera ar-
betsuppgifter för de personliga ombuden, att utforma kriterier för målgrupp-
en samt att i samverkan med länsstyrelserna utarbeta kriterier för fördelning 
av statsbidraget. 

Av regeringsbeslutet framgår att verksamheten med personligt ombud ska 
grundas på ett kommunalt ansvar och huvudmannaskap och bedrivas i sam-
verkan med andra berörda aktörer, som brukarorganisationer, landsting, för-
säkringskassor och arbetsförmedlingar. Olika verksamhetsformer kan prövas 
när det gäller den praktiska utformningen. Det finns dock ingen lagstadgad 
skyldighet för kommunerna att inrätta just personliga ombud. Hur verksam-
heten med personliga ombud organiseras avgör kommunen med hänsyn till 
lokala förutsättningar. I flera kommuner finns redan idag verksamhet med 
personliga ombud, där själva ombudsfunktionen kan ha givits en annan be-
nämning men där uppgifterna är desamma.  

Kommuner som avser att inrätta eller utveckla redan påbörjad verksamhet 
med personliga ombud ska kunna ansöka hos länsstyrelsen om statsbidrag. 
Länsstyrelserna ska i samarbete med kommunerna inom respektive län ta 
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initiativ till att verksamhet med personligt ombud kommer till stånd. Inform-
ation om hur detta ska ske lämnas först sedan Socialstyrelsen tillsammans 
med beredningsgruppen tagit fram kriterier m.m.  

Socialstyrelsen kommer att ha den centrala tillsynen över verksamheten och 
följa, stödja samt utvärdera densamma. I uppdraget ingår också att utvärdera 
verksamheterna och visa på vilka effekter de får för psykiskt funktionshind-
rade personerna samt att följa upp avgränsningen till andra närliggande 
stödinsatser. 

Närmare upplysningar lämnas av Ingrid Söderström, 08-772 43 42 eller e-post 
ingrid.soderstrom@svekom.se 
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