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SOCIALNÄMNDEN 2018-02-27 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, stora sessionssalen   

Tid 2018-02-27, kl. 19:30-20:26 
 

 

Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Britt Hjertqvist (L) 
Pia Johnson (S) 
Krister Wiman (M) 
Anna Ericson (M) 
Monica Sandelin (M) 
Christian Kampmann (L) 
Per Bengtsson (S) 
Johan Danielsson (M) 
Bert Larsson (M) 
Karin Everlund (S) 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Anders Widesjö (M) 
ersätter Malin Taggu (M) 
ersätter Conny Bäck (S) 
 

Övriga deltagare Kristina Kinnman-Starck (M) 
Björn Haaland (M) 
Oscar Remfors (M) 
Aron Regnéll (M) 
Sandra Pilemalm (L) 
Lena Svensson (C) 
Rune Setthammar (S) 
 
Amelie Gustafsson 
Adam Edvinsson 
 

 
 
 

 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
förvaltningschef 
nämndsekreterare 

Utses att justera Pia Johnson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-02-27 
Omedelbar justering 
 
 
 

Paragraf  
§15 

Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson 

 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Justerande  

 
 

  Pia Johnson 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-02-27   

Paragrafer §15   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-02-27 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-03-21 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 3 (4) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2018-02-27 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 

 
SN § 15    
 
 

Redovisning av 2017 års beviljade statsbidrag till personligt ombud i 
Skåne samt ansökan avseende verksamhet med personligt ombud 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer med långvarig och 
omfattande psykisk funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd för att kunna 
tillvarata sina rättigheter i samhället. Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av 
klienten och fungerar som ett redskap för att stärka klienten till att få bättre tillit till sig 
själv och därmed få bättre kontroll och makt över den egna vardagen. 
 
En förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt 
ombud (SFS 2013:522) trädde i kraft den 1 augusti 2013. Socialstyrelsen fördelar 
statsbidrag till länsstyrelserna som i sin tur fördelar medlen till kommuner som har 
inrättat verksamheter med personligt ombud för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 
 
Lomma kommun har tillsammans med Staffanstorps kommun upphandlat verksamhet 
med personligt ombud av PO Skåne. Redovisning av verksamheten i form av 
verksamhetsberättelse från PO Skåne samt en ekonomisk rapport avseende 
verksamheten har inlämnats till länsstyrelsen Skåne. Enligt Länsstyrelsens anvisningar 
ska ansvarig nämnd ta del av redovisningen och därefter ska sammanträdesprotokollet 
redovisas till länsstyrelsen. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 30 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-01-10 

‒ Bilaga 1: Verksamhetsberättelse personligt ombud 2017 
‒ Bilaga 2: Blankett från Länsstyrelsen Skåne län, redovisning av verksamhet med 

personligt ombud verksamhetsår 2017 
‒ Bilaga 3: Ekonomisk rapport, kostnader för personligt ombud 2017 för Lomma 

kommun 
‒ Bilaga 4: Blankett från Länsstyrelsen Skåne län, ansökan om statsbidrag för 

verksamhet med personliga ombud 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 30 
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SN § 15 (forts.)    
  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden godkänner redovisning av beviljade statsbidrag för verksamhet 

med personligt ombud för verksamhetsåret 2017 
 

‒ Socialnämnden ansöker om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 
2018 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


