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Välkommen till PO Skånes nyhetsbrev!
PO Skåne lanserar detta nyhetsbrev, för att förmedla nyheter med koppling till uppdraget för verksamheten. http://po-skane.org/

Information om stadsbidrag för personligt ombud
Under året 2017 beslutades om ändringar i föreskrifterna till den regeringsförordning som reglerar personligt ombud. Ändringarna gällde stadbidraget som skulle kunna komma att höjas om antal ombud
skulle vara det samma. Under året 2018 har antal ombud i landet ökat med 12 och stadsbidragsbeloppet är därmed oförändrat med 302 400 kr. Synpunkter om höjning har framfört från verksamheterna,
bland annat PO Skåne samt från Länsstyrelserna bland annat i Skåne.

Ny miljöpolicy för PO Skåne!
PO Skånes har fått en ny miljöpolicy. Den består dels av teoretiska skrivningar om vikten av att PO
Skånes anställda ökar sina kunskaper om miljö- och klimatarbete, om behovet att ständigt identifiera
potentiella områden för förbättringar, mm.
Där finns också praktiska förslag. Att bilparken moderniseras genom att gamla diesel- och bensindrivna
bilar ersätts med elhybrider, inget vatten på flaska, telefonkonferenser istället resor till möten, minskning av användandet av engångsmaterial, etc.
http://po-skane.org/wp-content/uploads/2018/10/Policy-och-rutiner-kring-miljö-och-klimatarbete.pdf

Förlängning av uppdraget som BISAM i Lund!
Lunds kommun har haft en brukarinflytandesamordnare (BISAM), som varit anställd av PO Skåne. Lund
har nu beslutat sig för att förlänga verksamheten.
BISAM arbetar med inflytandefrågor inom socialpsykiatrins sysselsättnings- och boendeenheter inom
Lunds kommun. Syftet med inrättande av funktionen BISAM är att stärka den enskildes inflytande,
utformning samt delaktighet i den egna omsorgen samt öka målgruppens inflytande på enhetsnivå.
http://po-skane.org/bisam-lund/

PO-Skåne har varit väldigt nöjt med hur BISAM-uppdraget har kunnat utvecklas. Finns det intresse av
ett sådant även i din kommun? Kontakta då PO-Skånes verksamhetschef Camilla Bogarve,
camilla.bogarve@po-skane.org

Kontakt
Utgivningen av nyhetsbrevet kommer att vara
behovsstyrt, alltså ges ut när något händer.
Vill du sprida det till andra? Har du synpunkter,
åsikter, nyttiga idéer och tips? Hör av dig på e-post
till john.andersson@po-skane.org
John Andersson
Intressepolitisk sekreterare PO-Skåne och redaktör

