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Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Nämnden godkänner svaret på medborgarförslaget.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Bakgrund
I bifogat medborgarförslag föreslås att Stadsdelsnämnden tillsammans med
Landstinget och berörda organisationer ska utreda behovet av antalet personliga
ombud och återkomma till nämnden med förslag om utökning av antalet ombud.
Medborgarförslaget tar för givet att en sådan utredning skulle leda till fler ombud.
Personliga ombud
Regeringen föreslog i proposition 1993/94:218 en försöksverksamhet med personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder. Den senare utvärderingen var positiv och därför beslutade man att permanenta reformen och anslå
ett statsbidrag, idag drygt 25 000 kronor per ombud och månad, för varje personligt ombud. De personliga ombuden ägnar sig inte åt myndighetsutövning på
samma sätt som biståndshandläggare och vanliga socialsekreterare utan är ombud för klienten.
I maj 2012 fick Socialstyrelsen uppdrag att göra en uppföljning av personligt
ombud och redovisa resultatet till Regeringskansliet senast den 15 april 2014.
För att förtydliga villkoren och förutsättningarna för att kommunerna ska kunna
erhålla statsbidrag och samtidigt understryka verksamhetens permanenta karaktär har regeringen i juni 2013 beslutat om en förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa
personer med psykiska funktionsnedsättningar. Förordningen träder i kraft den 1
januari 2014.
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2013-09-18 beslutade Kommunstyrelsen (KS) i Stockholms stad att staden inte
centralt ska fastställa antalet ombud utan att varje stadsdelsnämnd får anpassa
antalet efter sina behov.

Förvaltningens synpunkter
Östermalms Stadsdelsförvaltning är positiv till personligt ombud. Förvaltningen
vill dock framhålla att ombudens personliga lämplighet och engagemang är avgörande för hur det fungerar.
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Östermalm har sedan länge ett heltids ombud medan Kungsholmen och Norrmalm har endast ett halvtids ombud var. Södermalm har som Östermalm ett heltids ombud.
Kostnaden för ett erfaret personligt ombud inklusive arbetsgivaravgifter, lokalkostnad, datakostnader och övriga administrativa kostnader ligger på ca 50 000
kronor per månad. Statsbidraget på ca 25 000 kronor per månad täcker alltså halva kostnaden.
Förvaltningen tvivlar inte på att man skulle kunna sysselsätta fler personliga ombud med meningsfulla arbetsuppgifter. Det blir dock en avvägning gentemot
kostnaderna. När det gäller förvaltningens socialpsykiatriska verksamhet finns
inget utrymme för ökade kostnader, tvärtom. Fler personliga ombud skulle behöva finansieras genom att man minskar något annat. Förvaltningen ser för dagen
ingen realistisk sådan möjlighet. Ett heltids personligt ombud är enligt förvaltningens uppfattning en lämplig avvägning idag mellan behov och kostnader.
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