
Sista ansökningsdag den 1 mars!

Ifylld och underskriven blankett skickas till 
följande adress:
skane@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Skåne
Enheten för social hållbarhet
Therese Olin 
205 15 Malmö

Sida
1(5)

Postadress:
Länsstyrelsen Skåne län
205 15 Malmö 

Telefon: (växel)
010-224 10 00

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/skane

E-post
skane@lansstyrel.se

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud

Uppgifter i ansökan avser de kriterier och förutsättningar för statsbidrag till verksamheter 
med personliga ombud som anges i SFS 2013:522. Länsstyrelsen beslutar och betalar ut 
statsbidrag till en kommun utifrån bestämmelserna i SFS 2013:522 §§ 2-6 och 8.

En kommun svarar inom ramen för socialtjänsten för verksamheten med personligt 
ombud. Blanketten innehåller ett antal frågor om hur verksamheten ska organiseras och 
vilka förutsättningar som ombudet/ombuden kommer att få i sitt arbete. Länsstyrelsen 
förutsätter att uppgifter, som lämnas i ansökan, diskuterats med aktuella 
samverkansparter. 

Statsbidragets omfattning
Statsbidraget har föregående år utgått med 300 180 kr per år för en heltidstjänst. Beloppet justeras 
av Socialstyrelsen utifrån hur många ansökningar som inkommit.
Ange med två decimaler. Om ni t.ex. ansöker om att anställa en på heltid (40 timmar i veckan) 
och en på halvtid (20 timmar i veckan,) anger ni 1,50, om ni t.ex. ansöker om medel för två som 
jobbar heltid och en som jobbar 25 procent ange 2,25. Ej förbrukade medel kan komma att 
återkrävas. 

Sökande kommun

Kommunens namn: Lomma

Förvaltning:
Socialförvaltningen

Postadress:
Hamngatan 3, 234 81 Lomma

Tfn: E-post:
040-6411000

Organisationsnummer: Plus-eller bankgiro
212000 - 1066 Pg 264 04-4

Ansökan avser år: 2020

Antal årsanställningar 
(heltid, ange i årsarbeten)

0,5

Referens på utbetalningen:
Camilla Levison 34 314

Nämnd som beslutat om ansökan:
Socialnämnden

Ansökan avser även verksamhet i följande kommun/kommuner

SN bilaga § 1/20 



Kontaktperson
Befattning:
Enhetschef Öppenvården IFO

Namn:
Camilla Levison

Postadress:
Hamngatan 3, 234 81 Lomma

Tfn: E-post:
0733-411340 camilla.levison@lomma.se

Driftsform/driftsformer och utförare
Uppgift om vilken eller vilka driftsformer som verksamheten bedrivs i. Om verksamheten 
är ny uppge när kommunen beräknar att verksamheten kan påbörjas. (SFS 2013:522 8 § 
punkt 3.) 

Verksamheten är inte ny, bedrivs av ideell utförare PO Skåne.

Samverkan kring verksamheten
Uppgift om vilka myndigheter och organisationer som ska samverka kring verksamheten 
med personligt ombud. (SFS 2013:522 5 § och 8 § punkt 4)

Vilka myndigheter och organisationer ingår i ledningsgruppen? 
Lomma, Staffanstorps, Lunds och Kävlinge kommuner delar ledningsgrupp för 
verksamheten med personligt ombud. I ledningsgruppen ingår förutom ansvariga 
kontaktpersoner från kommunerna, ombuden, PO Skånes verksamhetschef, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Psykiatrin, privat psykiatri samt brukar- och 
närståendeföreningar. 

Ledningsgruppen är väl fungerande.  

Vilka andra myndigheter och organisationer samverkar ni med?
Ombudet hade under året 2019 många kontakter både inom och utanför det 
myndigheter och organisationer som är representerade i ledningsgruppen. 

Sist i ansökan redovisas i bilaga en lista över ombudets kontakter under året 2019 (se 
bilaga sist i ansökningsblanketten).

Arbetet med att söka samverkan med olika myndigheter och organisationer utifrån 
klienter uppdrag kommer att fortsätta också under år 2020.



Plan för verksamhetens organisation
Beskrivning om hur kommunen planerar att personliga ombuden ska arbeta med 
målgruppen, hur prioriteringar inom målgruppen kommer att ske och hur ombudens 
verksamhet ska planeras och dokumenteras. (SFS 2013:522 8 § punkt 5.)

Det personliga ombudet (0,5) kommer genom utåtriktad information, besök på 
mötesplatser och deltagande vid olika arrangemang, fortsätta att verka för att nå 
personer i målgruppen som kan vara i behov av stöd. 

Ombudet kommer fortsätta att säkerställa att personer som erbjuds stöd tillhör den 
målgrupp som anges i den förordning som reglerar verksamheten. 

Ombudet kommer på halvtidstjänsten att arbeta med 7-8 aktiva klienter och under året 
ha ett flöde (summan av nya, aktiva och avslutade klienter) mellan 11 - 13 personer. 

Om kö skulle uppstå kommer personer med brådskande uppdrag att prioriteras. 

Ombudet kommer att fortsätta att upprätta skriftliga överenskommelser utifrån uppdrag 
med sina klienter. Kopia av dessa överenskommelser redovisas till ansvarig 
verksamhetschef inom PO Skåne. I övrigt dokumenterar ombuden klientdata och 
aktiviteter i verksamhetens digitala kvalitetssystem. 

Verksamheten kommer som tidigare regelbundet att redovisas till ansvarig 
kontaktperson i kommunen samt i verksamhetsberättelse andra veckan, i inledningen av 
nästa år.



Planer för arbetets utformning
Beskrivning hur kommunen planerar att stödja personliga ombud i arbetet i fråga om 
exempelvis utbildning/kompetensutveckling och handledning. (SFS 2013:522 punkt 6.)

Utbildningsinsatser och handledning anordnas utifrån ombudens uppdrag, önskemål o 
behov genom PO Skånes försorg. 

Inom PO Skånes verksamhet förekommer också ett omfattande kollegialt utbyte med 
utbildande och handledande inslag.

Uppföljning
Beskrivning av hur kommunen planerar att följa upp hur verksamheten med personligt 
ombud har utvecklats. (SFS 2013:522 8 § punkt 7.)

Kontakten mellan kommunen och PO Skåne kommer som tidigare år att vara 
regelbunden med avstämningsmöten och ledningsgruppsmöten. 
Avstämningsmöten hålls 1 - 2 gånger och ledningsgruppsmöten 4 gånger per år.

Ort och datum
Lomma 2020-01-08

Behörig företrädare för verksamheten Namnförtydligande och befattning



Bilaga, kontakter utifrån klienters uppdrag:

Samarbetspartners Antal
Socialpsykiatri 7
Vård och omsorg/LSS 1
Socialtjänst, övrig 7
Försörjningsstöd 3
Bostadsbolag 2
Överförmyndare/god man/förvaltare 1
Budget-/skuldrådgivning 1
Barn och familj 1
Familjerätt 1
Barnomsorg/förskola 1
Högskola/Universitet 2
Arbetsmarknadsenhet 1
Boendestöd 2
Psykiatri 4
Primärvård 2
Försäkringskassan 7
Arbetsförmedlingen 4
CSN 1
Skatteverket 1
Försäkringsbolag 3
Jurist 1
Bank 1
Fordringsägare 1
Arbetsgivare 2
Fackförening 2
A-kassa 1
Annat (ange i fritext) 1
Totalt antal svar 61




