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Personligt Ombud
PO-verksamheten Stockholm Nordväst
•

Arbetet innebär att utifrån uppdrag från den enskilde, se till att olika huvudmäns insatser planeras,
samordnas och genomförs avseende vård, stöd och service.
Ombudets organisatoriska roll är fristående från övriga delar av socialtjänsten.
Statsbidrag från Länsstyrelsen erhålles till personalkostnader.

Åtaganden.
•
•

•
•

Ge klienterna ett professionellt och respektfullt bemötande
Uppdragen sker helt utifrån klientens initiativ. Samordna insatser och verka för att klienten får det
stöd och hjälp den har rätt till och behov av. PO skall vara väl informerad om rättigheter och utbud
för klienten. PO har ingen dokumentationsskyldighet eller rapporteringsskyldighet till andra
verksamheter inom socialpsykiatrin. PO arbetar självständigt gentemot IOF.

Tillgänglighet
Tillgänglig per mobiltelefon, vanlig telefon och e-post under dagtid.
Vara lättillgänglig, flexibel, uppsökande i den mån det går utan att bryta sekretess

Välfungerande struktur skall råda
•
•
•

Fungerande rutiner och metoder finns för samarbete mellan PO Nordväst samt med olika
samarbetspartners
Fasta tider då PO besöker olika mötesplatser för målgruppen
Regelbundna mötestider med kollegor och referensgruppen.

•

Alltid ha barnets bästa i fokus
Uppmärksamma barnens situation i de fall där barn finns med

•

Alltid ha barnens bästa i fokus, trots att uppdraget gäller den vuxne.

•

Ta ansvar för ekonomin
Har handledning med andra PO inom Stockholm Nordväst.

•

Samarbeta med kollegor/andra myndigheter i förekommande fall

Verka för att vara en jämställd arbetsplats, verka för att jämställdhetspolicyn blir känd hos alla
medarbetare
•

Personligt om bud arbetar i första hand för människor med psykiska funktionshinder och skall ha
teoretisk utbildning och gedigen praktisk erfarenhet från landstingspsykiatrin och socialpsykiatrin.
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Ekonomisk redovisning
Under 2006 har kostnader för personligt ombud varit följande:
Lön inkl. pf och semesterersättning
Utbildning och handledning
Övrigt (resor, telefon, litteratur, inventarier mm)
Totalt:

405 286 kronor
12 306 kronor
14 784 kronor
432 376 kronor

Statsbidrag har utgått med 309 200 kronor, resterande kostnader har ingått i budget för den
socialpsykiatriska verksamheten, enheten för vuxna.
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Kontaktinformation

Personliga ombudets namn: Helena Broberg

Adress: Sibeliusgången 20 B, 164 77 Kista

Telefon arbete: 08 751 08 79

Mobil: 076 129 00 77

E-post: helena.broberg@kista.stockholm.se

