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Socialnämnden
Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund
Anna.burston@lund.se

Kontaktperson
Samhällsbyggnadsavdelningen
Therese Olin
010-224 16 50
Therese.olin@lansstyrelsen.se

Statsbidrag till verksamhet med personligt ombud
Beslut
Länsstyrelsen beviljar Socialnämnden i Lunds kommun medel för fyra tjänster som
personligt ombud för år 2021 med 1 618 120 kronor.

Redogörelse för ärendet
Enligt 9 § förordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver
verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska
funktionsnedsättningar (”förordningen”) fattar länsstyrelsen beslut om och betalar ut
statsbidrag till en kommun enligt 2–6 och 8 §§ i förordningen.
Enligt 10 § i förordningen ska en kommun som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning senast den 15 januari året efter det att bidraget har beviljats till länsstyrelsen
lämna en redovisning av hur föregående års bidrag har använts, och lämna de uppgifter
som anges i paragrafen.
I Socialstyrelsens föreskrift (HSLF-SF 2016:98) om statsbidrag till verksamhet med
personligt ombud ges kompletterande bestämmelser till nyss nämnda förordning, bl.a.
om statsbidragets storlek. Enligt 5 § i föreskrifterna beslutar Socialstyrelsen om hur
stort statsbidrag en årsanställning på heltid motsvarar. Enligt 3 § i föreskrifterna
fördelar länsstyrelsen statsbidraget med utgångspunkt från antalet årsanställningar på
heltid eller deltid som personligt ombud. Socialstyrelsen har beslutat att under 2021
motsvarar en årsanställning på heltid 404 530 kronor.
Enligt 15 § förordningen kan en kommun som tagit emot statsbidrag enligt
förordningen bli återbetalningsskyldig om redovisning inte lämnas eller om bidraget
helt eller delvis inte har använts för det ändamål som det har lämnats för.
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Länsstyrelsen gör följande bedömning.
Redogörelse för verksamheten med personligt ombud i kommunen under 2020 har
inkommit till länsstyrelsen. Kommunen har ansökt om medel för fyra tjänster för 2021.
Länsstyrelsen bedömer efter granskning att Lunds kommun uppfyller kraven för
beviljat statsbidrag för 2020 samt de krav som ställs för att bevilja statsbidrag för 2021
utom vad gäller reglerna om ledningsgruppens sammansättning i 5 § i förordningen. I
ledningsgruppen saknas representant för Region Skånes primärvård, men kommunen
arbetar aktivt för att ledningsgruppen ska bli komplett.
Länsstyrelsen beviljar Lunds kommun statsbidrag för fyra tjänster som personligt
ombud.
Redovisning m.m.
Kommunen ska senast den 15 januari 2022 till länsstyrelsen skriftligen
redovisa hur beviljade medel använts under 2021 och lämna de uppgifter som anges i
10 § i förordningen. Länsstyrelsen tillhandahåller en blankett för redovisningen.
Kommunen ska då även meddela på vilket sätt verksamheten fortsatt kommer att
bedrivas.
Beslut i ärendet har fattats av avdelningschef Petar Cavala efter föredragning av
utvecklingsstrateg Therese Olin. I den slutliga handläggningen har också enhetschef
Ulrika Jerre deltagit.
Petar Cavala

Therese Olin

Beslutet har signerats elektroniskt och har därför inga underskrifter.
Enligt 17 § förordningen får beslut enligt denna förordning inte överklagas.

