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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-01-14 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Alnarp   
Tid 2020-01-14, kl. 08:32-11:02 

 
 

Beslutande Susanne Borgelius (M) 
Anders Olin (M) 
Charlott Enocson (M) 
Britt Hjertqvist (L) 
Pia Johnson (S) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Philip Nilsson 
Emma Pihl  
Camilla Levison  
Felicia Mellgren Sandkvist  
 
Camilla Bogarve  
 

nämndsekreterare 
socialchef 
enhetschef,  
avdelningschef,  

 
verksamhetschef Personligt Ombud Skåne 

Utses att justera Pia Johnson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-01-14 
omedelbar justering 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paragraf  
§2 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Susanne Borgelius  
 Justerande  

 
 

  Pia Johnson 
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2020-01-14   

Paragrafer §2   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-01-15 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-02-06 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson  
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SN AU § 2    
 

Redovisning för 2019 års beviljade statsbidrag till personligt ombud i 
Skåne samt ansökan avseende verksamhet personligt ombud 2020 

 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen fördelar årligen statsbidrag till kommunernas verksamhet för personligt 
ombud. Verksamheten riktar sig till personer med långvarig omfattande psykisk 
funktionsnedsättning och som har behov av särskilt stöd för att kunna tillvarata sina 
rättigheter i samhället. Lomma kommun har upphandlat personligt ombud av PO 
Skåne, tillsammans med Staffanstorps kommun.    
 
Redovisningen i enlighet med socialförvaltningens skrivelse (daterad 2020-01-07), 
bilaga 2 och ekonomisk redovisning i enlighet med socialförvaltningens skrivelse 
(daterad 2020-01-07), bilaga 3 har inlämnats till Länsstyrelsen enligt begäran. Enligt 
Länsstyrelsens anvisningar ska ansvarig nämnd ta del av redovisningen och därefter 
ska sammanträdesprotokollet redovisas till Länsstyrelsen.   
 
Ansökan om finansiering genom statsbidrag för personligt ombud ska inkomma till 
Länsstyrelsen senast 2020-03-01. 
 
Socialförvaltningen presenterar i skrivelse daterad 2020-01-07, med dess bilagor, en 
verksamhetsberättelse och en redovisning för Personligt Ombud år 2019, med en 
ekonomisk rapport och en ansökan om ytterligare statsbidrag för verksamhet 
Personligt Ombud år 2020.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-01-07 

‒ Bilaga 1: Verksamhetsberättelse för Personligt Ombud år 2019  
‒ Bilaga 2: Redovisning av verksamhet med Personligt Ombud i Lomma 

kommun 2019 
‒ Bilaga 3: Ekonomisk rapport för verksamhet Personligt Ombud 2019  
‒ Bilaga 4: Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personligt Ombud 2020  

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner föreliggande redovisning, ekonomisk 

rapport och verksamhetsberättelse.  
 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden ansöker om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för 

år 2020 i enlighet med bilaga.  
 

./.  Bilaga  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
______________________ 
Sändlista  




