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Plats och tid Storasjö, Åseda, torsdagen den 16 januari 2020 kl 13:30-16:34 

Ajournering kl. 14:48-15:02 

Beslutande Lars-Erik Hammarström (S), Ordförande 

Carl Krekola (M), 1:e vice ordförande 

Bjarne Svensson (S) 

Anette Valentin (S) 

Peter Englén (S), §§ 3-12 

Matthias Sjöberg (V) 

Ingrid Hugosson (C) 

Eva Palmqvist (C) 

Frida Sundqvist Hall (C) tjänstgörande ersättare för Thomas Lindberg (C) 

Bo Ingvarsson (SD) tjänstgörande ersättare för Börje Melin (SD) 

Kerstin Ljungkvist (-) 

 

Tjänstepersoner Annie-Lie Jarhult, förvaltningschef socialförvaltningen 

Johanna Ekbring, förvaltningssekreterare 

Eva Bergmark, verksamhetschef personliga ombud Kronoberg, § 3 

Caroline Coucher, verksamhetsledare kvinnojouren Blenda, § 4 

Stefan Elmqvist, kvinnojouren Blenda, § 4 

Hanna Neuwirth, individ- och familjeomsorgschef, §§ 5-6 

Anette Cronholm, omsorgschef, § 8 

  

Justerare Carl Krekola (M)  

Justeringens plats och tid Trasten, Östra Kyrkogatan 4 B, Åseda, 29 januari 2020 kl 08:00 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-12 

 Johanna Ekbring  

 Ordförande 
  

 Lars-Erik Hammarström  

 Justerare 
  

 Carl Krekola (M)   

 

 

 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Datum då anslaget 
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Datum då anslaget 

avpubliceras 20 februari 2020 

Förvaringsplats för 

protokollet Trasten, Östra Kyrkogatan 4 B, Åseda 

 

Underskrift 
  

 Johanna Ekbring  
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§ 1 Dnr 28072  

Godkännande av dagordningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen.                  
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§ 2 Dnr 2020-000010  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

Carl Krekola (M) väljs som justerare.              

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mattias Sjöberg (V) föreslår att Carl Krekola (M) väljs till justerare  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan välja Carl Krekola (M) som 

justerare och finner att socialnämnden beslutat så.           
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§ 3 Dnr 2020-000002  

Information från Personliga ombud Kronoberg samt 
verksamhetsberättelse 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.         

Sammanfattning av ärendet 

För att förbättra livsvillkoren för personer med psykisk 

funktionsnedsättning antogs psykiatrireformen år 1995. Ökad delaktighet i 

samhället, bättre vård och socialt stöd var grundläggande syften med 

reformen och ett viktigt inslag var införandet av personligt ombud. 

I Växjö startade man Växjö Rehabcenter 1994. Det var den första personliga 

ombudsverksamheten i landet, ett år före de tio försöksverksamheter som 

sedan resulterade i personliga ombudsreformen. När personliga 

ombudsreformen kom 2001 beslöt Kronobergs kommuner att ansluta 

ombudsverksamheten till Växjö Rehabcenter. Verksamheten bytte namn till 

Personliga Ombud Kronoberg 1/7 2003. Växjö kommun är utsedd att vara 

sökandekommun gentemot Länsstyrelsen.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2020-01-07  

Verksamhetsberättelse 2019 

Årsberättelse händelserapportering 2019 

Verksamhetsplan 2020  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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§ 4 Dnr 2020-000001  

Information från Kvinnojouren Blenda 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.         

Sammanfattning av ärendet 

Kvinnojouren Blenda är en ideell förening som verkar för ett jämställt 

samhälle fritt från våld. I över 30 år har vi stöttat och hjälpt ett betydande 

antal kvinnor och barn ur våldsamma relationer till en bättre livssituation. 

Idag är vi åtta anställda och ett 20-tal aktiva volontärer som tillsammans 

arbetar med våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. 

Verksamhetens tre delar  

• Stödsamtal och praktiska insatser till våldsutsatta kvinnor och barn. 

• Skyddat boende. 

• Informationsspridning och samhällspåverkan kring våld i nära relation.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2020-01-07  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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§ 5 Dnr 2020-000003  

Information om Gymnasielagen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen utan att fatta beslut i frågan.         

Sammanfattning av ärendet 

Migrationsverket gör en ny tolkning av lagen om mottagande av 

asylsökande med fler utifrån en dom från Kammarrätten. Migrationsverkets 

tolkning av domen är att personer som har uppehållstillstånd inte ska bo 

kvar på Migrationsverkets boende och inte heller få sin försörjning 

tillgodosedd genom Migrationsverkets ersättningar. 

Ärendet gäller en begränsad grupp av ensamkommande ungdomar som 

omfattas av den nya gymnasielagen och har fått tidsbegränsat 

uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. I samband med att 

uppehållstillstånd beviljades, skedde inte några anvisningar till namngivna 

kommuner och ungdomarna omfattas således inte av bosättningslagen. 

Det fanns dock, från början två olika alternativ i eget boende.  

1. Den ungdom som fick ett uppehållstillstånd och hade redan under sin 

asylprocess bott i eget boende, blev efter en månad från beslutet om 

uppehållstillstånd, utskriven från Migrationsverket och behövde ordna sitt 

boende på egen hand. 

2. Däremot om en ungdom hade bott vid något av Migrationsverkets 

boende när hen fått sitt beslut om uppehållstillstånd, fick ungdom bo kvar i 

boendet och även lagen om mottagande av asylsökande (LMA) - 

dagersättning från Migrationsverket. 

De ensamkommande med uppehållstillstånd utifrån den nya 

gymnasielagen har för övrigt samma rättigheter och skyldigheter som alla 

andra ungdomar som har uppehållstillstånd i Sverige. Detta innebär att 

ungdomen själv kan välja var hen ska bo/studera, har rätt att arbeta så länge 

som uppehållstillståndet sträcker sig och har rätt till studiemedel under sina 

studier på gymnasiet. Ungdomarna har även rätt att ansöka om 

försörjningsstöd och deras ansökan ska behandlas enligt den rådande 

lagstiftning och regelverk inklusive den aktuella kommunens riktlinjer med 

utgångspunkt i eget ansvar för sin situation i allmänhet och sin försörjning 

och boende i synnerhet. Att ungdomen fortfarande bor i Migrationsverkets 
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regi och få LMA-ersättning har tagits med i bedömningarna när det varit 

aktuellt. En förutsättning att ensamkommande ska ha rätt till bistånd är, att 

hen läser på gymnasienivå och tar ansvar för sin skolgång. Från och med 

höstterminen en ungdom fyll 20 år, har hen rätt till studiemedel från 

Centrala studiemedelsnämnden (bidrag och lån) och har därför hänvisats 

till dessa istället för försörjningsstöd. 

Den nya tolkningen av mottagande av asylsökande med flera innebär att 

ungdomar med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt gymnasielagen inte 

får bo kvar på Migrationsverkets anläggningsboende. Den 31 januari 2020 

kommer aktuella ungdomar få ett formellt beslut om detta och med det, tre 

dagar på sig att flytta till ett annat boende. Det kan dock finnas ungdomar 

som befinner sig i ett glapp mellan två uppehållstillstånd när de blir 

tvungna att lämna Migrationsverkets boende. Det råder därför ett mer 

oklart rättsläge för ungdomar som har haft uppehållstillstånd som gått ut 

och väntar på beslut i frågan om förlängt uppehållstillstånd, när utflytt från 

anläggningsboende sker. SKR kommer att analysera detta och återkomma 

med information till kommunerna. 

Enligt information från Migrationsverket 191111 har fem ungdomar bott i 

Migrationsverkets anläggningsboenden i Uppvidinge kommen. Då 

Socialtjänsten även kan kontaktas av ungdomar som bott utanför 

kommunen, utifrån deras fria rätt att välja var de vill bo och studera är det 

oklart hur många ungdomar det kan bli fråga om. 

Enligt Migrationsverket har ungdomarna underrättats av kommande beslut 

redan under hösten för att få tid på sig att försöka ordna boende på egen 

hand. Detta kommer att tas med i bedömningarna kring eget ansvar och 

huruvida behovet har kunnat tillgodoses på annat sätt. Det kommer 

sedvanligt att göras individuella bedömningar utifrån de förutsättningar 

som finns i varje enskilt fall. Detta utifrån eget ansvar. 

I de fall en ungdom får bistånd från socialnämnd kan en kommun få en 

ersättning från Migrationsverket utifrån kommunersättningsförordningen. 

Bestämmelser om ersättning till kommuner och landsting för nyanlända 

gäller även för de ungdomar som beviljas uppehållstillstånd på den 

grunden (den nya gymansielagen).       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(22) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-16 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förste socialsekreterare och individ och 

familjeomsorgschef, 2020-01-03  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 
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§ 6 Dnr 2019-000299  

Information Signs of safety 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner informationen samt lägga informationen 

till handlingarna utan beslut i sak.  

2. Att Signs of safety uppmärksammas i det löpande arbetet inom 

socialnämnden.  

3. Att beslut tas i barnkonventionens anda tills dess att formella 

riktlinjer har stiftats i kommunen.  

         

Sammanfattning av ärendet 

Beskrivning av implementering av Signs of Safety inom individ och 

familjeomsorgen  

Bakgrund  

Det har sedan 2017 varit en intention vid Individ och familjeomsorgen, IFO, 

att arbeta utifrån ett synsätt som implicerar klienter och deras nätverk 

utifrån Signs of Safety.  

Ledningsgruppens syfte var att genomföra en gedigen satsning som 

genererar ett gemensamt förhållningssätt från myndighet till verkställighet. 

Förslaget var att satsa på en implementering av modellen Signs of Safety i 

verksamheten. Den har visat hög funktionalitet och framgångsrikt införts i 

andra kommuner i landet. Även grannkommuner i länet har redan påbörjat 

implementeringen av modellen i sina verksamheter. Effekterna av 

arbetssättet har blivit att antalet placeringar av barn minskat, förkortad 

placeringstid vid en placering och färre placeringar utanför det egna 

nätverket. Det skapar en trygghet i yrkesutövningen hos socialsekreterare 

vilket minskar sjukskrivningarna, utredningar blir mer kvalitativa och med 

ett tydligare fokus, utredningstiden kortas samt ökar delaktigheten hos 

klienten och dennes nätverk. En ytterligare förhoppning är att en lyckad 

implementering ökar möjligheten att socialtjänsten i Uppvidinge kommun 

blir en mer attraktiv arbetsgivare att söka sig till och stanna kvar hos över 

tid.  

Modellen Signs of Safety tar fasta på att en förutsättning för att kunna göra 

bra risk och skyddsbedömningar, och inte minst skapa varaktiga 
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förändringar för de utsatta barnen, är att socialarbetare har ett 

förhållningssätt som bjuder in till samarbete med barn, föräldrar och deras 

nätverk. Signs of Safety är ett lösningsfokuserat, samarbetsstyrt och 

nätverksinriktat arbetssätt. Arbetsmodellen lämpar sig för olika delar av 

utredningsprocessen och förvaltas under verkställigheten. Den används 

med fördel i kombination med BBIC.  

 

Sammanfattningsvis är syftet och målet att följande kommer att uppnås:  

- Lägre sjukfrånvaro 

- Ökad delaktighet hos klienterna 

- Utökat nätverksarbete 

- Trygghet i yrkesrollen hos medarbetarna 

- Färre placeringar 

- Kortare placeringar 

- Vid placering behöver färre placeringar utanför det egna nätverket 

göras (minskat behov av konsulentstödda familjehem och HVB). 

- Effektivare och mer kvalitativa beslutsunderlag 

Aktuellt  

Under 2019 påbörjade IFO en satsning på utbildning och implementering av 

Signs of Safety. Samtlig personal inom individ- och familjeomsorgen 

genomgick under hösten 2019 en tredagars grundutbildning i Signs of 

Safety. Även samtliga chefer deltog i utbildningen. För att samtliga personal 

inom avdelningen skulle få en gemensam plattform att utgå ifrån gjordes 

bedömningen att även de som inte i sitt vardagliga arbete har denna 

målgrupp som sitt huvudsakliga arbetsområde skulle genomgå 

utbildningen.  

Grundutbildningen ger en utgångspunkt i hur förhållningssättet Signs of 

Safety kan användas för att öka samarbetet mellan socialtjänsten och de 

familjer vi jobbar med.  

För att implementera förhållningssättet krävs kontinuerlig handledningen 

av certifierad Signs of Safety handledare. Detta påbörjades under december 

månad för de som arbetar inom barn och familj på myndighet samt 

öppenvårdens behandlargrupp. Även mottaget och missbruks- och våld i 

nära handläggare deltar i handledningen samt samtliga chefer.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Carl Krekola (M) yrkar: 

1 Att Signs of safety uppmärksammas i det löpande arbetet inom 

socialnämnden.  

2 Att beslut tas i barnkonventionens anda tills dess att formella riktlinjer har 

stiftats i kommunen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut samt till Carl Krekolas (M) yrkanden 

och finner att socialnämnden beslutat så.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av individ och familjeomsorgschef, 2020-01-03  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen  
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§ 7 Dnr 2019-000416  

Beslutsattestantförteckning 

Socialnämndens beslut 

1. Fastställa Socialnämndens beslutsattestantförteckning för 2020. 

2. Delegera till ekonom Marie Rosell att löpande under året vid behov göra 

förändringar i beslutsattestantförteckningen.         

Sammanfattning av ärendet 

Av kommunens regler för attest, beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-

16, framgår att nämnd eller den som nämnden har delegerat det till utser 

beslutsattestanter, samt ersättare för dessa inom sitt ansvarsområde. Av 

reglerna framgår också att nämnd ska tillse att ekonomiavdelningen och 

lönenämnden HUL alltid har en aktuell attestförteckning för nämndens 

verksamhetsområde. Målsättningen med reglerna för kontroll av 

ekonomiska transaktioner är att säkerställa att transaktioner som bokförs är 

korrekta avseende bland annat prestation, bokföringsunderlag, 

betalningsvillkor, bokföringstidpunkt, kontering och beslut. Attestregeln är 

att ingen ensam ska hantera en ekonomisk transaktion. 

För vissa verksamheter i beslutsattestantförteckningen anges beslutsattest 

med två alternativ. När den som står först angiven har gjort egna utlägg ska 

den andra beslutsattestanten attestera. För vissa verksamheter inom 

omsorgen anges flera ersättare för att kunna täcka alla perioder av året och 

vid vakanser. 

Förändringar under löpande år i socialnämndens 

beslutsattestantförteckning föreslås delegeras till ekonom Marie Rosell.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom, 2019-12-19 

Socialnämndens Beslutsattestantförteckning år 2020 
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Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Lönenämnden HUL 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 8 Dnr 2019-000415  

Taxor och avgifter LSS 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen justering 

för Taxor och avgifter inom verksamhetsområdet vård- och omsorg 2020:  

Årshyra för bostad med särskild service LSS - servicebostad ska motsvara 

Uppvidinge kommuns egen hyreskostnad.         

Sammanfattning av ärendet 

En översyn av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

har genomförts nationellt. I samband med uppstart av bostad med särskild 

service enligt 9 § 9 LSS, utformad som servicebostad, har en översyn gjorts 

av lagstiftningen gällande avgifter inom LSS. Med anledning av den 

översynen föreslås en justering för hyreskostnad i servicebostad. 

I ett förarbete till LSS uttalas att en viktig handikappolitisk princip är att 

människor inte ska ha merkostnader på grund av funktionshinder.             

Av 19 § LSS framgår att avgifter får tas ut för bostad, fritidsverksamhet och 

kulturella aktiviteter. De avgifter som tas ut måste vara skäliga och får inte 

överstiga kommunens självkostnader. Enligt en kartläggning gjord av 

Socialstyrelsen 2006 angående avgift eller hyra visar att samtliga svarande 

kommuner har uppgett att de som bor i bostad med särskild service för 

vuxna betalar hyra. Fakta i detta stycke är hämtad ur Socialstyrelsens 

handbok ”Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS” artikelnummer 

2018-06-12. 

 Socialnämnden har ett förstahandskontrakt för lägenheter som används till 

servicebostäder och betalar en hyra till Uppvidingehus. Hyreskostnaden för 

en lägenhet på 62,5 kvadratmeter är idag 7 338 kronor per månad för 

Uppvidinge kommun. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-11-27 gällande Taxor och avgifter 

inom verksamhetsområdet vård- och omsorg 2019 fastställdes en hyra för 

den som bor i bostad med särskild service baserad på 1 574 kronor per 

kvadratmeter per år. För en lägenhet som är 62,5 kvadratmeter ger det en 

månadskostnad på 8 189 kronor. Hyran som den enskilde betalar för 

servicebostad bör inte överstiga kommunens självkostnad. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Höga hyror i servicebostad medför en risk att dessa lägenheter inte blir 

uthyrda. Outhyrda lägenheter ger Uppvidinge kommun ett intäktsbortfall.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Omsorgschef 19-12-19    

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Avgiftshandläggare 

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(22) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-16 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 9 Dnr 2020-000004  

Åtgärds- och handlingsplan kostnadseffektivisering 
2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag gällande 

åtgärds- och handlingsplan kostnadseffektiviseringar 2020.  

2. För att säkerställa att budgetförutsättningarna når socialnämnden i 

god tid krävs troligen en tillfällig administrativ förstärkning. Det är 

viktigt att de ekonomiska förutsättningarna ges tidigt under året för 

att i tid kunna påverka det ekonomiska utfallet.  

3. Medel till denna tillfälliga resurs bör tillskjutas från 

kommunstyrelsens omställningsmedel för extra ordinära utgifter.  

4. Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att påbörja arbetet 

med att ordna med en extra resurs enligt ovan.  

5. Förvaltningen tar barnkonventionen i särskild beaktning i åtgärd 

och handlingsplan.   

Reservation  
 Kerstin Ljunqvist (-) och Ingrid Hugosson (C) reserverar sig mot punkt 2, 3 

och 4 i beslutet       

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden står inför kostnadseffektiviseringar 2020-2022 vilket genom 

denna åtgärdsplan tydliggörs. Handlingsplanen kommer att vara ett 

levande dokument under 2020 för att tydliggöra helheten kring de olika 

delprojekten som socialnämnden beslutat. Denna redogörelse påvisar vilka 

åtgärder som har vidtagits för att uppnå ett nollresultat i förhållande till 

budget 2020.  

Redovisning utifrån åtgärdsplanen kommer att ske månatligen under 2020.  

Förslag på kostnadseffektiviseringar/åtgärder för socialförvaltningens 

verksamhetsområden är:  

• Prognosarbete  

• IFO:s ledningsorganisation 

• Boendeformer inom omsorgsavdelningen  
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• Nytt verksamhetssystem –   Ny arbetsmodell 

• Boendeformer inom LSS 

• Boende/Skola för barn och unga med komplexa behov 

• Budgetgruppens arbete 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carl Krekola (M) yrkar:  

1. För att säkerställa att budgetförutsättningarna når socialnämnden i god 

tid krävs troligen en tillfällig administrativ förstärkning. Det är viktigt att de 

ekonomiska förutsättningarna ges tidigt under året för att i tid kunna 

påverka det ekonomiska utfallet.  

2. Medel till denna tillfälliga resurs bör tillskjutas från kommunstyrelsens 

omställningsmedel för extra ordinära utgifter.  

3. Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att påbörja arbetet med att 

ordna med en extra resurs enligt ovan.  

Frida Sundqvist Hall (C) yrkar:  

Förvaltningen tar barnkonventionen i särskild beaktning i åtgärd och 

handlingsplan.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut samt till Carl Krekolas (M) och Frida 

Sundqvist Halls (C) yrkanden och finner att socialnämnden beslutat så.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2020-01-07  

Åtgärds- och handlingsplan 2020 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(22) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-16 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 10 Dnr 2020-000005  

Information från förvaltningschef 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över information till Socialnämnden: 

- Reviderad plan VoB Kronoberg 

- Budget våren 2020 

- Information avseende KPR och tillgänglighetsrådet 

- Information avseende facklig förhandling                      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2020-01-08   
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§ 11 Dnr 2020-000006  

Meddelande till socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet  

Förteckning över meddelande till socialnämnden: 

 Policy för krisberedskap och civilt försvar 2019-2022, KF 2019-000361 

 Översyn av ekonomi- och verksamhetsprinciper, § 11, KA 2019-

000168 

 Ansökan om omställningsmedel för strukturella förändringar inom 

äldreomsorgen, § 12, KA 2019-000342 

 Överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst, § 17 KA 2019-000199 

 Reglemente för socialnämnden i Uppvidinge Kommun, 

 Dom Växjö Tingsrätt, mål                        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2020-01-15   
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§ 12 Dnr   

Redovisning av delegationsbeslut  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen.       

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden (hädanefter nämnden) har delegerat rätten att fatta beslut i 

vissa frågor till tjänstemän på socialförvaltningen. Nämnden ska av den 

anledningen få en rapport varje månad över vilka beslut som är fattade i 

nämndens ställe        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

Förteckning av delegationsbeslut, 2020-01-15 

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare 
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Inledning 
 

I förordningen (SFS 2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med 
personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar, ska de personliga 
ombuden få myndigheter, kommuner och landsting att samverka. Detta ska ske utifrån den 
enskildes önskemål och behov. Personliga ombud ska även ge underlag till åtgärder som kan 
förebygga brister i fråga om att den enskilde kan få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och 
service.  

För att ge underlag, uppmärksamma och förebygga brister i samhällets stödsystem gällande vår 
målgrupp, har Personliga ombud Kronoberg (PO) ett ombud som är ansvarig och arbetar mer 
aktivt med dessa frågor, men alla ombuden är delaktiga genom att rapportera och diskutera 
brister som uppmärksammats. Vi kallar det Händelserapportering. För detta har vi tid avsatt på 
våra personalmöten och då bestämmer vi även vad vi ska arbeta vidare med. Arbetet med vår 
händelserapportering dokumenteras och följs upp. 

Förutom arbetet med uppmärksammade brister och systemfel, har vi varje år ett tema som vi 

arbetar med i personalgruppen. Detta gör vi dels för att vidga våra perspektiv i vårt 

händelserapporteringsarbete, men även som en tankeväckare och inspirationskälla för oss själva 

och andra verksamheter. Under 2019 har vi arbetat med temat: PO- granskar PO, där syftet har 

varit att titta på vad vi på Personliga ombud Kronoberg kan göra för att förbättra vårt arbetssätt.  

 

Arbetsmodell och syfte 

Vårt arbete med brister och systemfel 

Personliga ombud Kronobergs arbete med brister och systemfel kallar vi händelserapportering. 
Arbetet bygger på grunderna: Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. 

- Begriplighet – förstår vi som ombud vad det handlar om och har vi tillräcklig och rätt 
information? 

- Hanterbarhet – kan vi hantera ärendet och har vi de resurser som krävs? Vart kan vi vända 
oss?  

- Meningsfullhet– för vem är det meningsfullt och vad är syftet? 

Under diskussionerna på våra händelserapporteringsmöten tar vi bland annat upp: 

- Beskrivning av händelsen 

- Analys av orsaken 

- Konsekvenser - vem är det som drabbas och hur? 

- Vem kan åtgärda? 

- Förslag till lösningar 

- Hur går vi vidare? 

Ett exempel som kan beskriva vårt arbetssätt är modellen 4 D Appreciative Inquiri (bilaga 1) Under 
våren 2018 började vi registrera de brister vi uppmärksammat i ett webbaserat program från 
Infosoc Quality AB. Fördelen mot tidigare, då vi dokumenterade pappersblanketter, är att vi nu 
får en tydligare bild av de händelser som vi uppmärksammat. Alla ombud kan när som helst 
rapportera in en brist, som alla kan se i programmet. På så sätt kan vi lättare upptäcka om bristen 
återkommer. Det vi skriver i programmet går inte att koppla till person. Det kan exempelvis 
handla om brister inom sjukvården, kommuner eller myndigheter. I programmet skriver vi även 
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in de åtgärder vi ska göra och resultat på detta. Nu när vi arbetat i programmet i drygt ett och ett 
halvt år, har vi märkt att inflödet av händelser har ökat. Anledningen till detta är troligtvis att det 
är lättare för oss att rapportera in det vi ser, men även att alla kan läsa det som rapporterats in 
och på så sätt bli uppmärksammade på det.  

På våra händelserapporeringsmöten, som vi har ca nio gånger per år, går vi igenom vad vi 
uppmärksammat och hur vi ska agera. Vi tar även upp händelserna på styrgruppsmötena för 
uppmärksamma representanter från regionen, kommunerna och myndigheter som kan föra 
händelserna vidare i sin organisation. Om händelsen resulterar i att vi gör en skrivelse, informeras 
styrgruppsrepresentanterna och vid behov ska styrgruppen godkänna skrivelsen innan den 
skickas iväg.  

Syftet med händelserapporteringen är som det står i förordningen (SFS 2013:522): att ge 
underlag, uppmärksamma och förebygga brister i samhällets stödsystem gällande vår målgrupp. 
Det innebär att vi, utifrån ett klientperspektiv, ibland måste kritisera våra samarbetsparters och 
göra dem uppmärksamma på vad vi ser som en brist i deras verksamhet. Vår förhoppning är att 
detta kan leda till att vissa brister diskuteras och åtgärdas, men vi vill även att det ska ses en 
möjlighet till självreflektion och uppmärksamhet på hur den egna verksamheten fungerar.  

Varje år rapporterar vi även in uppmärksammade brister och systemfel till Socialstyrelsen. 
Förutom att de vill veta hur verksamheten organiseras och vilka förutsättningar som ombuden 
har haft i sitt arbete, vill ha svar på ett antal frågor gällande brister och systemfel. Det handlar om 
vi har rutiner för hur identifierade brister i vård- och omsorgssystemet ska hanteras, hur många 
identifierade brister vi har på olika nivåer, de allvarligaste bristerna på respektive nivå samt brister 
som har åtgärdats under året.    

 

Uppföljning och tankar inför 2020 

I 2018 års rapport om händelserapportering lyfte vi frågorna om det är så att sättet vi organiserar, 
styr och leder våra verksamheter kan leda till klientens utanförskap och om det finns ett 
medberoendebeteende från vår sida som kan leda till att våra insatser idag kan bidra till att fler 
klienter kan få problem i framtiden.  

Ett av målen för 2019 var att vidareutveckla vårt händelserapporteringsarbete så att vi blir än 
tydligare med att lyfta det vi ser och förmedla detta vidare till berörda instanser. Många av de 
brister vi stötte på i vårt dagliga arbete dokumenterades inte. Det var lätt att vi ”fixade till” det 
som blivit fel och sen stannade det vid det. Vi hade även som ambition att bli bättre på att följa 
upp det vi rapporterade in som brister eller systemfel. Vi tror att vi har blivit lite bättre på detta.  

Vi har under året på vår handledning diskuterat hur och varför vi avslutar våra klienter och hur vi 
gör om någon slutar sin anställning. Som det är nu har vi inte några tydliga riktlinjer hur det ska 
gå till och vi gör alla olika. Under 2020 ska vi arbeta fram ett rutindokument kring avslut så att 
det blir så tydligt som möjligt för oss själva och dem som vi arbetar med, både klienter och 
samarbetspartners. Ett exempel på tydligt avslut som ett ombud tagit fram och använt sig av med 
vissa klienter, är att göra en checklista som klienten kan få med sig hem (bilaga 2). Men även om 
vi har ett rutindokument som vägledning i hur vi gör våra avslut, är det viktigt att vi kan vara 
flexibla, bara vi vet varför vi agerar som vi gör. Vad som också är viktigt är att vi använder oss av 
varandra om vi är osäkra. 
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Vi har under året även arbetat vidare med vårt uppdrag som personliga ombud.  

Frågeställningarna har varit: 

- Vilka uppdrag som är olämpligt att arbeta med som personligt ombud och vilka 
konsekvenser det kan få får klienter, kollegor och samarbetspartners.  
 

- Komplexiteten i ombudsrollen- vilka uppdrag som kan diskuteras och hur vi kan få 
klarhet i det komplexa. 
 

- Önskningar och krav- så här vill vi arbeta. 
 

Genom att tydliggöra för oss själva vad vi gör och varför vi gör det, kan vi bli tydligare gentemot 
våra klienter och samarbetspartners och samtidigt minimera eventuella missförstånd och 
felaktigheter.  

Samma tema arbetade vi med tillsammans med de personliga ombuden på Bräcke Diakoni under 
en lunch till lunchträff i Falköping i oktober månad. Att kunna utbyta erfarenheter och tydliggöra 
ombudsrollen tillsammans, tror vi är ett framgångsrikt arbetssätt.  

Många av de brister och systemfel vi uppmärksammar i Kronobergs län som gör att våra klienter 
har svårt att klara sig i samhället, är samma i övriga delar av landet. Under hösten har därför 
Personliga ombud Kronoberg tagit initiativ till att starta upp ett ombudsnätverk där vi kan hjälpa 
och stötta varandra i arbetet med brister och systemfel. I dagsläget är det representanter från fem 
ombudsverksamheter i landet som är med nätverket. Arbetat med detta har påbörjats under 
hösten och kommer att utvärderas under 2020. 

Att personliga ombud finns, kan ses som en signal, att det är något i samhället som inte fungerar 
fullt ut för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ett misslyckande som visar att 
kommuner, myndigheter och sjukvård inte kan leva upp till sina uppdrag och erbjuda rätt stöd 
och hjälp för målgruppen. Därför kan man säga, om man ser det krasst; varje klient som söker sig till 
oss och behöver hjälp i kontakten med myndigheter och sjukvård, är en brist. 

 

PO- granskar PO 

Det är lätt att bortse från de brister som finns i den egna verksamheten och endast ge förslag på 
hur andra verksamheter ska arbeta och påtala vad de har för brister. I vårt 
händelserapporteringsarbete har vi därför som mål att granska oss själva. Detta kallar vi för PO-
granskar PO. Vad vi tittar på är dels hur och vad vi agerar på, men även hur vårt arbete med 
klienter och samarbetspartners ser ut.  

Vad innebär det då att granska sin egna verksamhet? 

Att vi granskar vår egna verksamhet kan ses som ett kvalitetssäkringsarbete. För att kunna göra 
detta och för att en förändring ska ske, måste vi känna till vad det är som fungerar bra och vad 
det är som fungerar mindre bra. Att granska en verksamhet på personliga ombud, där mål, 
arbetssätt och uppdrag inte är helt igenom konkreta, har sina utmaningar.  

I Socialstyrelsens förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet 
med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar, står det att: 
[…]verksamheten syftar till att den enskilde ska ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara 
delaktig i samhället, ha möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation, och ges 
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möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor samt rättshjälp, 
rådgivning och annat stöd utifrån sina egna önskemål och behov. Vidare står det att ett personligt ombud 
ska stödja den enskilde för att så långt det är möjligt uppnå detta och att ett personligt ombud ska 
arbeta på den enskildes uppdrag. 

Det personliga ombudens arbetsuppgifter definieras i Socialstyrelsens meddelandeblad om 
personligt ombud (Nr 5/2011) som att ombudet: 

- tillsammans med klienten identifiera och formulera hans eller hennes behov av vård, stöd, 
service, rehabilitering och sysselsättning 

- tillsammans med klienten se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och 
genomförs 

- bistå klienten i kontakterna med olika myndigheter 

- se till att klienten får vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning utifrån egna 
önskemål, behov och lagliga rättigheter 

- verka för att klienten får tillgång till rehabilitering, sysselsättning och/eller arbete. 

I ovanstående riktlinjer från Socialstyrelsen står det vad vi ska arbeta med, men inte på vilket sätt 

och hur vi ska göra. Detta är en tolkningsfråga. Desto viktigare är det då att vi inom vår 

verksamhet har en samstämmighet så att vi arbetar mot samma mål och att vi inte frångår vårt 

uppdrag. 

Ibland är det lätt att se att en förändring behöver göras, ibland är det svårt och komplext. Det 

gäller därför att hela tiden vara uppmärksam på vad det är vi gör och varför vi gör det. Det kan 

exempelvis handla om att vi arbetar mot rätt målgrupp, inte tar på oss uppdrag vi inte kan 

hantera eller ska utföra och att vi inte gör oss oumbärliga för klienten- att vi skapar ett 

medberoende. 

Personliga ombud Kronoberg vill vara en reflekterande arbetsplats där dessa frågor diskuteras 
öppet på personalmöten och i handledning. Det går inte att säga att vi alltid gör på samma sätt, 
utan ibland måste vi arbeta med våra klienter olika för att uppnå likvärdighet. Detta kan ibland 
ses som att vi är otydliga. Därför är det viktigt att tänka på vilka konsekvenser vårt agerade kan 
få. Att vi själva ställer oss frågan varför vi gör som vi gör och varför det blev som det blev och 
hitta ett mönster i detta. Kan det finnas en risk att vi gör för mycket för våra klienter och täcker 
upp det som brister i samhället? Kittar vi igen så att bristerna i samhället inte blir synliga? Gör vi 
klienterna för beroende av oss?  

 
Vad är det som brister? 
 
Vi ser att vår målgrupp, personer med psykisk funktionsnedsättning, många gånger har svårt att 
få sina rättigheter tillgodosedda. Detta gör att individen riskerar att inte kunna delta i samhället på 
lika villkor, vilket skapar en ojämlikhet och som i förlängningen leder till diskriminering och 
exkludering i samhället.  

Men vad är det då för rättigheter vi menar? Att arbeta som personligt ombud handlar mycket om 
samverkan och bygga upp fungerande och hållbara nätverk kring den enskilde. När nätverket 
fungerar, ska vi avsluta vårt uppdrag och andra ska ta över. Men myndigheternas regelverk och 
arbetssätt gynnar inte alltid klienten. Många av de som söker personliga ombud redan har flertalet 
kontakter i samhället, så som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården och 
kommunen. Men samhället har blivit allt mer komplext och det är ingen som har en helhetsbild 
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runt den enskilde. Det är allt för många vattentäta skott mellan myndigheter, men även inom 
myndigheterna.  

När vi tittar på vår statistik ser vi att den vanligaste orsaken till att personer med en psykisk 
funktionsnedsättning söker sig till Personliga ombud, är att de upplever att de har svårigheter i 
kontakten med myndigheter och behöver hjälp med samordning och reda i alla dessa kontakter. 
Det kan handla om att tolka information, se till så att papper kommer in i tid, fylla i blanketter, få 
stöd på möten, ringa samtal och få hjälp med vilka skyldigheter och rättigheter man har. Men det 
handlar även om problem som uppstår när myndigheter, eller personer inom en myndighet inte 
samverkar. 

Myndigheter har dock ett samordningsansvar. I Förvaltningslagen (2017:900) 6§ gällande Service, 
står det att en myndighet ska se till att kontakterna med enskilda ska bli smidig och enkel: 
Myndigheterna ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta tillvara sina intressen. Hjälpen ska 
ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens 
verksamhet 
 
Här krockar det många gånger mellan lagtexten och vilken hjälp våra klienter faktiskt får.            
Vi upplever att det bland myndigheterna ofta finns en bristande kunskap kring målgruppen 
psykiskt funktionsnedsatta och deras hjälpbehov. Det kan handla om brister i bemötande, men 
även ett otillräckligt stöd från myndigheten utifrån behovet. Många av våra klienter har svårt att 
ta till sig information och tyda brev och instruktioner från myndigheter. Språket upplevs allt för 
byråkratiskt och svårbegripligt. Samtidigt ställes ett krav på egenansvar, ett ansvar som många i 
vår målgrupp har svårt att ta på grund av sin funktionsnedsättning.  
 
När en myndighet hör av sig till oss eller hänvisar någon att söka till personliga ombud för att 
hon eller han ska få hjälp och stöd i myndighetskontakter, ställer vi oss frågan:  

Vad i myndigheternas arbetssätt är det som gör att de internt inte kan bemöta och stötta klienten på den nivå som 
är nödvändig för att personen ska kunna ta till sig information eller fullfölja de krav som myndigheten ställer av 
dem?  

På samma sätt kan handläggare inom socialförvaltning eller personal inom psykiatrin eller 
vuxenhabiliteringen uppmana en individ att ta kontakt med personliga ombud för att få hjälp 
med samordning av insatser. Och då ställer vi oss samma fråga:  

Vad är det som gör att man inte använder sig av de kompetenser eller de resurser som finns inom den egna 
verksamheten? 

Vi vill självklart inte hindra någon att söka sig till personliga ombud. Men när en person redan har 
ett professionellt nätverk runt sig, som dessutom har ett samordningsansvar, vad är det då som 
gör att ytterligare en profession behöver arbeta med individen; vad är det som saknas? Är det 
personliga ombuds arbetssätt, att vi är flexibla, tillgängliga och har en stor kunskap om 
målgruppen, som gör att vi lyckas. Eller är det så att andra aktörer i samhället har blivit allt för 
specialiserade, så att de som söker hjälpen inte kan få den?  Är det så att sättet vi organiserar, styr, och 
leder våra verksamheter leder till ett utanförskap som drabbar de vi är till för att hjälpa? Och om det är så. 
Vad är det i så fall för systemförändringar som krävs för att vår målgrupp ska få det bättre? 

Vi lämnar frågan öppen. Men något känns väldigt fel när en person söker sig till oss och berättar 
om ett SIP- möte där arbete och välfärd, Försäkringskassan och psykiatrin var med, och det som 
de kommer fram till på mötet är att söka ett personligt ombud.  

Så vad det till mångt och mycket handlar om och är det som gör att våra klienter exkluderas i 
samhället och inte får tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service, kan sammanfattas i 
några punkter: 
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Egenansvar 

Vi upplever att det idag ställs allt större krav på att man ska kunna ta ett eget ansvar för att få den 
hjälp och det stöd man behöver, vilket många av våra klienter inte klarar av att ta i full 
utsträckning. Personen kan fungera på en del plan, men sämre på andra. Att lämna in 
ansökningar, tolka information, ha koll på ersättningar och skicka in papper i tid och veta var 
man ska vända sig, är för många svårt att hantera. Kraven från myndigheten läggs på den 
enskilde, trots att myndigheter och förvaltningar har ett samordningsansvar. Det hade varit en 
stor vinst om handläggaren på berörd myndighet eller förvaltning hade i uppdrag att stötta 
enskilda individer i ansökningar, få papper ifyllda, tolka information mm.  

 

Kontinuitet 

För de klienter vi arbetar med är det viktigt med kontinuitet och förutsägbarhet, att de 
exempelvis får träffa samma handläggare eller läkare i så stor utsträckning som möjligt. Detta 
skapar trygghet och de behöver inte berätta sin historia för ytterligare en person. Att behålla en 
och samma person ökar även chanserna att de ska komma på ett möte då de vet vem de ska 
träffa. Om det sker ett byte av handläggare, bör detta meddelas till klienten både muntligt och 
skriftligt.  

 

Kunskap kring psykisk funktionsnedsättning 

Det ställs stora krav på en handläggare som arbetar inom en myndighet eller förvaltning. De ska 
möta många olika slags människor med olika behov och olika förutsättningar. Vilken kunskap om 
funktionsnedsättningen som handläggaren har påverkar många gånger hur mötet blir, vilket 
beslut som fattas och klientens upplevelse av mötet. Vi anser att en obligatorisk utbildning i 
psykisk funktionsnedsättning, för alla professioner som möter människor i sitt dagliga arbete, 
borde ingå i alla grundutbildningar och fortbildningar på arbetsplatsen. 

 
Återkoppling och kommunikation 

God kommunikation och återkoppling är en förutsättning för ett bra möte och för att förhindra 
konflikter. Det skapar tydlighet och förutsägbarhet. Om ett ombud är med på mötet, kan vi vara 
den som tillsammans med klienten går igenom vad som har sagts och vad som ska göras. Men 
ska det behövas ett personligt ombud om man vänder sig till en myndighet för att få hjälp?  

 

Att ovanstående områden är viktiga tror vi inte att det är någon som förnekar. Vi menar inte att 
det aldrig fungerar, vi ser och möter inte alla personer med psykisk funktionedsättning som har 
behov av samhällets stöd och hjälp och som också får den. Men det felar tillräckligt ofta för att 
det ska bli ett problem, och det är de personerna som söker sig till oss för att få hjälp. Men vi vill 
att det ska fungera för alla, oavsett om de har ett personligt ombud eller inte. 

Vi upplever att vi har ett bra samarbete med våra samarbetspartners ute i samhället, som vill 
arbeta för klientens bästa. Men regler, normer och värderingar gör att det många gånger blir 
svårarbetat och det gynnar inte alltid de vi arbetar för. Ofta beskrivs det i olika verksamheters 
värdegrund om vikten av att behandla alla med respekt och att utgå från behov. Men ibland 
känns det som tomma ord om man inte också är beredd att ta ett tydligt ansvar som leder till en 
förändring. Om varje arbetsplats i sitt dagliga arbete reflekterar över hur de själva agerar och 
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arbetar med dessa frågor, skulle mycket vara vunnet. Inte bara ekonomiskt, utan det skulle även 
kunna minska utanförskapet för personer med psykiska funktionsnedsättningar.  

 

Här brister det! 
 
På ett av våra personalmöten, där vi diskuterade vad det är vi gör tillsammans med våra klienter 
samt vad det finns för hinder som gör att många får det svårt att leva ett självständigt liv, kom vi 
fram till följande lista utifrån hur vi upplever det.  
 

Bostad 

- Kösystemet till lägenheter i Växjö kommun gynnar inte våra klienter. Missar man att 
betala köavgiften i tid, förlorar man alla sina hopsparade poäng och dessa går inte att få 
tillbaka. 

- Många privata hyresvärdar vill ofta att man tjänar 3 gånger mer än vad hyran är för att få 
ett hyreskontrakt. 

- Höga hyror i nyproducerade lägenheter.  

- Många av våra klienter har skulder, vilket gör det svårt att få ett hyreskontrakt. 

- Om man har ekonomiskt bistånd och en för hög hyra, ställs det ofta krav på att man ska 
flytta till en billigare lägenhet. Men var finns dessa lägenheter och vem hjälper till med det 
praktiska om man inte klarar det själv? 

Ekonomi  

- Det är svårt att få God man. Vid avslag kan det stå att hjälp finns att få på annat håll med 
hänvisning till boendestöd och personligt ombud 

- Det finns ingen hjälp att få för de som behöver begränsad hjälp med att sköta sin 
ekonomi och förstå papper. Stödet som finns att få från budget- och skuldrådgivningen 
är begränsad. 

- Det är många uppgifter som ska in om man ska ansöka om ekonomiskt bistånd vilket är 
svårt för våra klienter att klara av. Socialsekreteraren följer inte alltid upp om klienten 
tagit till sig av informationen. Ofullständiga ansökningar avslås. 

- Det är svårt att återhämta sig från psykisk ohälsa om man hela tiden behöver oroa sig för 
att pengarna inte ska räcka. 

- Papper till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska in på rätt dag och rätt ifyllda, 
annars uteblir ersättningen. 

- Det är för lätt att ta sms-lån 

Sjukvård 

- Lång väntetid på neuropsykiatriska utredningar. Begränsad hjälp under tiden. 

- Brist i kontinuiteten i vården, många hyrläkare. 

- Bristande kunskap på vårdcentralerna kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

- Många upplever att de inte tas på allvar inom den somatiska vården om de har en 
psykiatrisk diagnos. 

- Språk och begreppsförvirring- utländska läkare som kan inte uppfatta nyanser i språket, 
vilket leder till missförstånd. 

- Tidspress på vårdcentralerna, vilket många av våra klienter inte klarar av. 
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- Många klienter har problem med tandhälsan på grund av sin funktionsnedsättning 
och/eller ekonomi. Bristande kunskap bland vårdpersonal och myndighetspersoner kring 
tandvårdskort om man har en funktionsnedsättning. 

Arbete och sysselsättning 

- Svårt att hitta och matcha arbete som passar en person med psykisk 
funktionsnedsättning. Vilken arbetsgivare anställer någon som bara kan arbeta två timmar 
om dagen och behöver extra stöd för att klara av detta? 

- Brist på kunskap kring psykisk funktionsnedsättning i samhället och på arbetsplatser. 

- Reformeringen av Arbetsförmedlingen under våren/hösten 2019, stor förvirring för våra 
klienter och ett otillräckligt stöd. 

Ensamhet och nätverk 

- Anhöriga får ta ett stort ansvar när samhället brister. 

- Svårigheter i vardagliga situationer. Ingen att be om hjälp. 

- Ofrivillig ensamhet kan leda till missbruk och sjukdom. 

Individens eget ansvar 

- Förväntas klara av att ställa sig i bostadskö och vara aktivt sökande. 

- Förväntas kunna skicka in rätt papper i rätt tid och rätt ifyllda till myndigheter. 

- Förväntas kunna förstå beslut och instruktioner. 

- Förväntas klara av att hitta praktikplats, söka arbete och komma i tid. 

- Förväntas klara av att ringa samtal och ta kontakt med myndigheter. 

- Förväntas klara av sociala situationer. 

 

Det är till stor del inom dessa områden som personliga ombud arbetar och försöker utifrån de 
möjligheter vi har, vägleda klienten rätt så att hon eller han får tillgång till samhällets stöd och 
service. Att ta sig runt i samhället och veta vilka skyldigheter och rättigheter man har, kan vara 
svårt för vem som helst. Men har man en funktionsnedsättning som gör att det brister på flera 
livsområden, försvåras det ytterligare. Då deltar man inte i samhället på lika villkor. Det skapar en 
ojämlikhet som i förlängningen leder till diskriminering och exkludering i samhället.  

 

Återkoppling från 2018 års rapport-vad har hänt? 

I 2018 års rapport om brister och systemfel tog vi upp några exempel på vad vi uppmärksammat, 
utifrån olika områden. Bland annat handlade det om att arbetsmarknaden för personer med 
psykisk funktionsnedsättning var begränsad och att de som tog det största ansvaret i samhället 
var privata aktörer. Här har det övriga samhället misslyckats. Även Samhall som tidigare var ett 
ställe där personer med begränsad arbetsförmåga fick arbete, har högre krav på prestation. Vi tog 
även upp Försäkringskassans snävare tolkningar om vem som har arbetsförmåga eller inte och att 
det var allt fler fick avslag på sina ansökningar på sjukpenning, aktivitetsersättning och 
sjukersättning. Regeringens mål att sänka sjuktalen har påverkat vår målgrupp hårt och 
skyddsnätet försvinner för de som är i störst behov av det. Om Försäkringskassan bedömt att 
arbetsförmåga finns, återstår att ta kontakt med Arbetsförmedlingen, som i sin tur ofta anser att 
personen har för stora svårigheter och inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Det har 
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blivit en förvirrad Moment 22-situation av det hela och den som drabbas är den som samhället 
ska hjälpa. På den här fronten har inget hänt under året som gått, snarare tvärt om.  

Vi vill att så många som möjligt ska få möjligheten att komma ut i arbete, men många av de krav 
som ställs, stjälper snarare än hjälper. Om så många som möjligt ska komma ut i arbete, även de 
som har en funktionsnedsättning, bör Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, så långt det är 
möjligt anpassa sina krav och sin syn på vad en arbetsförmåga är. Det kan exempelvis handla om 
i vilken omfattning man ska klara av att arbeta om man är inskriven i samverkan mellan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och har sjukpenning. Nu ställs det krav på att man 
ska klara av att arbeta minst tio timmar i veckan och för en del av våra klienter som aldrig, eller 
inte på väldigt länge, varit ute i arbetslivet, är detta för stora krav. Det ställs även krav på att man 
ska arbeta varje dag. Om man skulle behöva en vilodag i veckan som är fri från arbete, är inte 
detta möjligt om man inte kan styrka detta med ett läkarutlåtande som utförligt beskriver diagnos 
kopplat till arbetsförmåga och att det sedan blir godkänt av Försäkringskassan.  

Vi tog även upp i förra årets rapport ett antal brister gällande ekonomiskt bistånd i Växjö 
kommun. Det handlade om ansökningar som avslogs på grund av att de var felaktigt ifyllda och 
om svårigheten för våra klienter att förstå vad som står i breven som skickas till dem och hur de 
ska agerar utifrån detta. Vi ställde frågan: varför ska en person behöva ha stöd av ett personligt 
ombud för att få hjälp med detta? Vi såg att det var allt för många vattentäta skott mellan de olika 
avdelningarna i förvaltningen och efterlyste att det på ett bättre sätt behövde säkerställas att 
personen som ansökte om ekonomiskt bistånd förstod och kunde agera på det som behövde 
göras. Och om så inte var fallet, att hjälpen skulle finnas på arbete- och välfärd. 

Under 2018 har det inte varit lika många från arbete- och välfärd som hör av sig om att de har 
kontakt med personer som behöver vårt stöd i myndighetskontakter. Vi hoppas att det beror på 
att omorganisationen på arbete- och välfärd har lett till positiva förändringar för vår målgrupp 
och inte att det är vår kritik som är orsaken. 

Vi tog även upp att några av våra klienter fick avslag på sin ansökan om God man. I avslagen 
kunde det hänvisas till personliga ombud eller till boendestöd och att hjälpen fanns att få där. 
Men som personligt ombud arbetar vi inte med klienternas ekonomi. Det vill säga, vi 
tillhandahåller inte pengar eller ser till att räkningar blir betalda. Vi tar heller inte över ansvarat för 
att se till att papper till exempelvis Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan skickas in eller att 
posten öppnas. Det ingår inte i vårt uppdrag som personliga ombud och det skulle heller inte 
vara rättssäkert. Att hänvisa till personligt ombud i stället för att få beviljat God man, har även 
tagits upp i en dom från Högsta domstolen (2015-11-26 Mål nr. Ö 4912–14) där det beskrivs att 
om överförmyndaren anser att andra åtgärder ska ha företräde, måste den inställningen 
underbyggas med preciserande och konkreta uppgifter om de rättsliga och faktiska 
förutsättningarna för en sådan åtgärd.  

Vi lyfte även frågan om att anställa gode män i kommunal eller statlig regi för vissa personer som 
har svårigheter att klara av sin ekonomi och bevaka sin rätt på grund av en psykisk 
funktionsnedsättning. Uppdraget som God man har förändrats i takt med att målgruppen har 
förändrats. De personer vi träffar har ibland sådana svårigheter att den gode mannen säger upp 
sitt uppdrag då klienten inte är tillräckligt följsam eller att uppdraget tar för mycket tid i anspråk. 
Vi tror att en professionell God man, med särskild kunskap om målgruppen med psykisk 
funktionsnedsättning, skulle ha bättre förutsättningar att lyckas och då samtidigt minska behovet 
av förvaltarskap. Vi tog även upp att det i godmanskapet bör finnas ett lärandeperspektiv, där 
strävan ska vara att huvudmannen på sikt ska kunna ta makten över sitt liv och bli självständig.  

Under hösten 2018 gjorde vi en skrivelse till chefläkaren inom primärvården samt centrumchefen 
för primärvårds- och rehab centrum, som handlade om att våra klienter hänvisas mellan 
primärvården och vuxenhabiliteringen, när det handlar om intygsskrivande till Försäkringskassan. 
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Skrivelsen skickades till Patientnämnden för kännedom, men den togs även upp i hälso- och 
sjukvårdsnämnden i början av 2019. Det svar vi hittills fått är att frågan är komplicerad, men att 
arbetet med att ta fram nya säkra rutiner är prioriterat inom verksamheterna. Så även om frågan 
inte är löst, så har verksamhetsansvariga blivit medvetna om problemet. Dock kvarstår problemet 
att läkarna inom primärvården som ska skriva intygen och kanske aldrig har träffat klienten 
tidigare, har svårt att bedöma om personen har en arbetsförmåga eller inte utifrån de 
frågeställningar som Försäkringskassan vill ha svar på.  

Efter ytterligare ett år, ser vi fortfarande en stor vinst med att arbeta i ett gemensamt 
avvikelseprogram. Det har blivit mer strukturerat och överblickbart. Vi kan också på ett bättre 
sätt följa upp det vi har skrivit   

Temat för förra årets Rapport om händelserapportering, var ”Tänk längre, det lönar sig”. Vi hade 
läst och inspirerats av Eva Nilsson Lundmark och Ingvar Nilssons idéskrift med samma namn. 
Anledningen till att vi valde detta tema var att vi ville lyfta frågeställningen om det är så att sättet 
vi organiserar, styr och leder våra verksamheter bidrar till människors utanförskap. Det handlade 
också om vi arbetar med rätt saker på rätt sätt, så att vi inte döljer de systemmisslyckande som 
finns och på så sätt blir systemsmörjande i vår roll som personligt ombud. 

Men vi ville även belysa vikten av att kunna se helheter och tänka långsiktigt. Att vi måste, i våra 
olika verksamheter, vågar vara lite obekväma och ställa oss frågan om det är de strukturer och 
system vi arbetar i som skapar de problem vi försöker hitta en lösning på.  

 

Urval av de brister som rapporterats in under 2019 i Kronobergs län 

När en brist rapporterats in i vårt avvikelseprogram görs en bedömning av hur vi ska agera på 
den. I vissa fall blir åtgärden att avvakta och se om det inkommer mer i brister på samma tema. 
Ibland behöver vi ha mer fakta för att kunna agera. Vad vi gör, har gjort eller behöver göra, skrivs 
in i ett kommentarsfält för åtgärder. För att strukturera upp och tydliggöra bristen för oss själva 
samt komma med förbättringsåtgärder, har vi arbetat efter modellen 4 D Appreciative Inquiri, där vi 
går igenom vad det finns för resurser runt klienten, hur vi skulle vilja ha det för att bristen inte 
skulle behöva inträffa, exempel på konkreta åtgärder och hur vi ska nå dit. (bilaga 3) 

En inrapporterad brist eller systemfel kan även leda till att vi tar kontakt med den verksamhet det 
gäller för att påtala det vi sett. Det kan också leda till att vi gör en skrivelse eller tar kontakt med 
politiker. Vi har även en punkt som heter Händelserapportering på våra styrgruppsmöten, där vi 
gå igenom inrapporterade brister och systemfel. Om vi har en specifik fråga till någon 
representant i styrgruppen, skickas den ut ett par veckor innan mötet så att personen har 
möjlighet att förbereda ett svar. En del av bristerna nedan har vi inte haft möjlighet att ta upp 
med styrgruppen, då de inrapporterats in sent på året. Under året har 45 brister och 5 positiva 
händelser inrapporterats. 

 
Andrahandskontrakt på lägenhet 
 
En klient som tidigare har haft kontakt med personliga ombud flyttar till Växjö och hyr en 
lägenhet av Växjöbostäder. Klienten söker upp personliga ombud och vill ha hjälp med ansökan 
"ändring av bostadstillägg" till Försäkringskassan. När hon kommer till personliga ombud har 
hon med sig 43 stycken kuvert från Kronofogden, Sergel m.m. som låg i brevlåda när hon 
flyttade in. Kuverten tillhör en man som bott på adressen förut. Vi ringer Skatteverket och 
personen är fortfarande skriven på adressen. Vi gör en anmälan om detta. Klienten har även 
pratat med Växjöbostäder. Deras rekommendation är att lägga breven i ett stort kuvert och lägga 
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det på brevlådan. Skatteverket säger att vi ska kryssa över adressaten och skriva åter avsändare 
och lägga på brevlådan. Skatteverket upplyser om att det är det straffbart att vara skriver på en 
adress man inte bor. 

Åtgärd: Vi tog upp detta i styrgruppen 2/2–19. Svaret från styrgruppen var att detta inte ska 
behöva hända och frågan ska tas upp med boendeenheten och ekonomiskt bistånd om hur deras 
rutiner är när det gäller andrahandskontrakt. i Växjö Kommun. Boendeenheten svarar att de har 
uppmärksammat problemet och det finns nu en rutin att ansvarig handläggare vid boendeenheten 
ansvarar för att avanmälan av elavtal och flyttanmälan görs. Detta problem har främst uppstått 
när individer flyttar in i de lägenheter som vi redan har kontrakt på. 

Personliga ombud kontaktade även Växjöbostäder och höra hur deras rutiner ser ut vi uthyrning 
av lägenheter, då detta har hänt även när kommunen inte varit inkopplade. Svaret vi fick var att 
Växjöbostäder de inte har med detta att göra, det är hyresgästens ansvar. 

 

Två ärenden gällande den kommunala bostadskön 

En klient har blivit av med sina köpoäng från den kommunala bostadskön på grund av obetald 
köavgift. Personliga Ombud har fått information om att det går att få tillbaka sina köpoäng om 
särskilda omständigheter föreligger. I detta fall har överklagan gjorts och orsaken till att kö-
avgiften inte hade betalats var att klientens psykiska mående var mycket nedsatt under den här 
perioden. Detta verifierades också genom ett intyg från klientens läkare. Detta räckte inte utan 
klienten fick avslag med hänvisning till att de regler som är uppsatta för att stå kvar i kön gäller 
och klienten inte har följt dessa. Beslutet går heller inte att överklaga. 
 
En klient har blivit av med sina köpoäng hos Växjöbostäder. Hon skickar in ett personligt brev 
och intyg från läkare om att hon under den här perioden mådde dåligt, men får ett avslag som 
inte kan överklagas. När klienten vill prata med personen som fattade beslutet för att ställa lite 
frågor, säger de i växeln att personen inte tar emot samtal i dessa ärenden. Samma sak när 
ombudet ringer. 
 
Åtgärd: Vid samtal med Boplats Växjö den 19/2–2019 meddelar de att man endast kan få 
tillbaka sina köpoäng om man varit frihetsberövad eller varit inlagd på sjukhus då avgiften skulle 
betalas in och att man kan bekräfta detta med ett intyg. 
 
Klient som inte kan legitimera sig på ekonomiskt bistånd 
 
En klient är bostadslös och har inget ID- kort och kan därför inte få ut de papper socialtjänsten 
begär. Klienten får avslag på ekonomiskt bistånd på grund av att hon inte medverkar till 
utredningen. Ekonomiskt bistånd vet att hon inget ID kort har och inte kan få ut de papper som 
behövs. Ekonomiskt bistånd vet också att hon inga pengar har. Ändå kan hon inte bli beviljad 
ekonomiskt bistånd. 

Åtgärd: Informerat förvaltningschefen för arbete och välfärd samt ordförande i nämnden för 
arbete och välfärd den 17 april på ett gemensamt möte kring brister och systemfel. 
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Bristande kommunikation 
 
I samband med en information till ny klient på en vårdcentral så bistod vi med att fylla i en 
ansökan om ekonomiskt bistånd. I ansökan skrev vi även att klienten nu har personligt ombud 
samt bifogade våra namn och kontaktuppgifter. Vi lämnade även in ansökan. Efter ca 14 dagar 
kontaktade vi klienten och frågade hur ärendet gått. Vi fick svaret att inget beslut var fattat men 
att handläggare hade efterfrågat intyg på hemförsäkring och ytterligare specifikation på 
kontoutdrag, då det saknades en tidsperiod i det som kommit in. Klient kontaktade sitt 
försäkringsbolag, men att de för tillfället hade dataproblem så det kunde inte skicka uppgifter 
omgående. Detta meddelades till handläggaren. Ett par dagar meddelar klienten ombudet att det 
kommit ett brev från handläggare. Vi ser då att det är ett avslag på grund av att klienten bedöms 
ha egna tillgångar som överstiger normen. Klient har läst brevet och har tolkat att avslaget beror 
på att papperna om hemförsäkringen inte kommit in i tid och förstår inte heller motiveringen till 
avslag i övrigt. 

Då det på ansökan framgår att klient har ett personligt ombud så borde handläggare förstå att 
sökande har stora svårigheter, då det är en förutsättning för att få ett ombud. När intyg uteblir så 
vore det nog bättre med en muntlig kontakt för att säkerställa hur en information tolkas av 
sökande. I synnerhet om det blir ett avslag så bör det muntligen meddelas eller ett skriftligt sådant 
följas upp muntligt för att säkerställ att sökande förstår orsak till avslag. I det här fallet slutade det 
med stor ångest för klient som inte kunde tolka beskedet.  

Åtgärd: Informerat förvaltningschefen för arbete och välfärd samt ordförande i nämnden för 
arbete och välfärd den 17 april på ett gemensamt möte kring brister och systemfel. 

 

Brister i samverkan inom arbete- och välfärd 

Min klient bad mig att kontakta boendeenheten på arbete- och välfärd för att berätta att han hade 
hamnat i en situation som medförde att han inte kunde betala hyran. I en diskussion med en 
handläggare på boendeenheten bestämdes att de skulle föra fram ärendet till ekonomiskt bistånd 
och på så sätt kunna påskynda ärendet för min klient. En kvart senare ringde de tillbaka till mig 
och beklagade att detta inte kunde gå till på det sättet, utan förvaltningen hade bestämt att allt 
måste gå via kontaktcenter. Detta medför för det första att de har fem dagar på sig att återkoppla 
och sedan kan de ta två veckor innan min klient kan träffa en handläggare. Detta hade kunnat 
undvikas om handläggaren på boendeenheten hade haft mandat att anmäla min klients behov av 
hjälp. Min klient har 58 kr på sitt konto. 

 

Åtgärd: Enhetschefen för ekonomiskt bistånd svarar att är det ett pågående ärende så kontaktar 
man handläggaren. Om man inte har bistånd kan man söka nödprövning. Vi har även informerat 
förvaltningschefen för arbete och välfärd samt ordförande i nämnden för arbete och välfärd den 
17 april på ett gemensamt möte kring brister och systemfel. 
 

Olika tolkningar gällande ekonomiskt bistånd 

En klient som bor i en av länets kommuner får inte hjälp av ekonomiskt bistånd till mat trots att 
ingen mat finns i hemmet. Handläggare hänvisar till föräldraansvaret året ut. Under mötet 
ifrågasätter ombudet beslutet men får till svar att klienten får återkomma om situationen 
ändrades, men att det ändå inte var säkert att de kunde hjälpa till då heller. 
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Släktingar hjälper personen att komma hemifrån då situationen blir ohållbar. Klienten hamnar då 
i en annan kommun. Där får klient direkt hjälp med pengar att betala inackorderingsbidrag och 
fullt försörjningsstöd och ett riktigt gott bemötande. Klienten är nöjd med bemötandet i den nya 
kommunen, det finns en plan för hur klienten ska få pengar över sommaren under handläggares 
semester och ett uppföljningsmöte är bokat.  

Åtgärd: Ombud har mejlat handläggare i den nya kommunen och tackat för gott bemötande. Det 
finns nu en plan hur klienten ska få pengar över sommaren då handläggaren har semester och ett 
uppföljningsmöte är bokat.  

 

En låst dörr 

Kommun har låst sin reception för besökare och samtliga får vänta utanför ytterdörren, även 
bokade besök. Klienten upplever det kränkande att stå utanför på torget till allas beskådan. 

Åtgärd: Ombudet har kontaktat ansvarig inom kommunen och fått till svar att detta var en 
tillfällig lösning på grund av en särskild händelse i kommunhuset. 

 

Brister i stöd till anhöriga 

Vi ser ett glapp i samhällets stödsystem då vi på senaste tiden har träffat på flera föräldrar (utan 
diagnos) som kämpar med att få sina barn (under 18 år) med NPF-diagnos att få vardagen att gå 
runt. De söker sig till oss för att de som föräldrar behöver hjälp. Vi har kartlagt Ljungby 
kommuns stöd. Från 16–23 år finns "Ungsam" samt en person som har det kommunala 
aktivitetsansvaret. Men det hade behövts en person som arbetar med att stötta föräldrarna. 
Föräldrarna bollas runt precis så som våra klienter bollas runt mellan skola, kommun och vård. 
 
Åtgärd: Ta upp med styrgruppen 
 

I väntan på God man 

Vi har fått till oss flera nya klienter som hänvisas till personliga ombud i väntan på att deras 
ansökning om god man behandlas eller då det är beslutat om att god man ska beviljas. 
 
Åtgärd: Ta upp med styrgruppen 

 

När två kommuner inte kommer överens 

En klient har varit tvungen att flytta från sin hemkommun då hen blivit utsatt för hot och 

utpressning. En polisanmälan gjordes. Flytten går till en annan kommun utanför länet och det 

ansöks om skyddad identitet. Behovet av detta bekräftades av polisen. Klienten som har 

ekonomiskt bistånd får hjälp av sin gamla kommun under ett par månader för kostnader som 

täcker det tillfälliga boendet på ett vandrarhem, samt matpengar. Därefter menar de att den nya 

kommunen har ansvar att ta över. Detta är dock inte den nya kommunen med på, utan hänvisar 

tillbaka till den gamla. Ärendet bollas fram och tillbaka mellan kommunerna och ingen tar ansvar 

för klienten som stundtals bor utomhus, då det inte finns någon som betalar för boende. Den 

gamla kommunen gör en IVO anmälan i ärendet. Tillslut, efter flera månader på grund av allt 

krångel, väljer klienten att flytta tillbaka till sin hemkommun igen, trots att det finns en hotbild. 
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Åtgärd: IFO chefen i kommunen är informerad. Vi har även tagit upp ärendet på styrgruppen 

samt att en IVO anmälan skrivs av hemkommunen. 

Skyddat telefonnummer 

När man ska ansöka om ekonomiskt bistånd ringer en handläggare upp den sökande inom tre- 

fem dagar och ringer då från skyddat telefonnummer. Är det ingen som svarar efter tre försök 

läggs ärendet ner. Stor risk att klienten inte svara på dolt telefonnummer och missar samtalen. 

Åtgärd: Ta upp med styrgruppen 

 

Primärvården 

Intygsskrivande 

Besöker en vårdcentral i Växjö tillsammans med klient för att få ett intyg för tandvårdsstöd, blått 
kort. Läkaren är ovillig att skriva intyg, hänvisade till neuropsykiatriska enheten eller tandläkare. 
Läkaren fyllde i felaktigt men rättade till det efter påpekande. Klienten kände sig kränkt. 

Åtgärd: Under 2018 skickade vi en skrivelse till chefläkare för primärvården samt centrumchef 
för primärvårds- och rehab centrum, med kopia till Patientnämnden angående bristande 
kommunikation mellan primärvården och vuxenhabiliteringen. Vi hade även kontakt med 1:e vice 
ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden som lyft frågan om bristen på kommunikation mellan 
rehab och primärvården. Hälso- och sjukvårdsdirektören har haft en kontakt med 
primärvårdschefen och ett reglemente håller nu på att tas fram.  

 

Ett rörigt ärende 

När ombudet och klienten börjar samarbeta fanns det ett återkrav från Försäkringskassan 
gällande att betala tillbaka aktivitetsstöd som betalats ut i maj och juni -2018. Vi började arbeta 
tillsammans december-2018. I januari-2019 betalas det en retroaktiv utbetalning till klienten för 
att Arbetsförmedlingen tagit bort spärren som uppkommer när inrapportering av aktivitetsstöd 
blir försenat vid flertal tillfällen. (försenad inrapportering gör att inskriven person på 
Arbetsförmedlingen får lägst nivån på dagersättningen utbetalt från Försäkringskassan). Klienten 
hade högre ersättning tidigare eftersom det fanns en sjukpenningsgrundande inkomst. 
Handläggaren på Arbetsförmedlingen gör bedömning att klienten är befriad från denna sanktion 
efter några månader och den retroaktiva betalningen betalas ut för alla månader utom maj och 
juni. Klienten får information att dessa månader behöver utredas vidare och att handläggare på 
Försäkringskassan kommer att återkomma om dessa. Klienten tror att återkravet kommer att dras 
av den större summan som betalas ut i januari. När ombudet och klient loggar in på 
Försäkringskassan så är återkravet kvar. När vi ringer och frågar varför inte återkravet är draget 
från de utbetalda pengarna informerar Försäkringskassan att de inte kan betala/dra pengar till 
återkrav utan att personen som det gäller godkänner detta. Klienten skulle ha ringt eller meddelat 
dem på något sätt att återkravet skulle betalats i samband med utbetalning. 

Klient och ombud ringer till Försäkringskassan och frågar om utredningen är klar gällande de två 
månaderna som inte utreddes tidigare. Efter flera samtal och så framkommer det att 
handläggaren som först hade ärendet varit sjukskriven och inte kunnat gå vidare i ärendet. En 
kollega till denna tittar igenom ärendet och informerar att det inte ska vara något återkrav och att 
Försäkringskassan kommer dra tillbaka återkravet inom kort. Anledningen till detta är att klienten 
har fått den högre ersättningen utbetalt under dessa månaderna. Återkravet uppkom när 
sanktionen skulle träda i kraft med den lägre ersättningen. När sedan handläggare på 
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Arbetsförmedlingen tar bort den spärren blev utbetalningen rätt och återkravet skulle tagits bort. 
Detta gjordes inte utan låg kvar. Men handläggaren på aktivitetsstöd lovar att skicka 
meddelande/beslut att återkrav ska dras tillbaka/tas bort.   

Klienten har gjort en ansökan om aktivitetsersättning på 25 procent som blir godkänt i slutet av 
januari och en utbetalning av den kommer sista veckan i januari. Då har återkravet dragits av 
dessa pengar innan utbetalning, trots att klient inte på något sätt godkänt att pengar ska dras. Vid 
telefonkontakt med handläggare på fodringshanteringen och återkravet kan de inte förklara hur 
en dragning av pengarna kunde göras utan klients godkännande. Det tar tre telefonsamtal av 
ombudet och klienten och ca tre veckor innan pengarna betalas ut. 

Åtgärd? Informera styrgruppen. Vad skulle klienten göra om det inte fanns ett personligt 
ombud? 

 

Långa handläggningstider 

Flera av våra klienter ansöker hos Försäkringskassan för merkostnadsersättning. Vid 
telefonkontakt får vi besked att beslut kommer dröja 5–6 månader på grund av fler ansökningar 
än beräknat kommit in. 

Åtgärd: Personliga ombud har varit i kontakt med Försäkringskassan angående detta och de är 
medvetna om problemet. Orsaken är bland annat övergången från handikappersättning till 
merkostnadsersättning. Enligt Försäkringskassan går det att begära förtur i handläggningen om 
man har ekonomiska svårigheter. 

 

Kompletteringar av läkarutlåtande 

En klient fått avslag på sjukpenning på grund av att läkarintyg inte godkänns av 
Försäkringskassan. Läkaren har kompletterat samma intyg två gånger utan framgång. Nytt 
läkarintyg för nästa period är inskickat, även det efterfrågas komplettering. Klienten väntar på 
utredning på smärtkliniken inget som påverkar Försäkringskassans i deras bedömning. Tyvärr är 
perioden där framflyttad till mitten av november.  

Åtgärd: Klienten ska begära att ompröva beslutet. Har fått söka ekonomiskt bistånd för att klara 
sitt och barnens uppehälle. 

 

Vem är det som ringer? 

Ett ombud blir uppringd en fredag av en handläggare på Försäkringskassan. Personen ringde två 
gånger med två minuters mellanrum. Ombudet satt upptagen i ett möte och kunde inte svara. 
Tredje gången som handläggaren ringer pratar personen in ett meddelande på telefonsvararen. 
Säger bara sitt förnamn (som är otydligt) och att han ringer från Försäkringskassan. Han säger 
inte vem ärendet gäller eller vilken avdelning han ringer från, utan meddelar bara att han har 
försökt att nå ombudet utan att lyckats. Han kommer ringa igen kommande måndag eftermiddag 
och säger att om jag inte svara då kommer ärendet att avskriva. Ombudet ringer till 
Försäkringskassans kundtjänst och spelar upp meddelandet. Inte heller de kan höra vad personen 
heter. Det ringer ingen handläggare från Försäkringskassan på måndagen.  

Åtgärd: Ta upp med Försäkringskassans representant i styrgruppen.  
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Region Kronoberg 

Olika besked 

En klient ska starta en utredning i psykiatrin. Klienten har värk och medicinerar med 
morfinpreparat som sköts av vårdcentralen. Klienten tar själv upp detta och får till svar att då det 
är en behandlingsmedicin och det finns kännedom om det, så behöver den inte sättas ut inför 
utred. Efter det har läkare i psykiatrin journalfört att medicinen ska sättas ut/trappas ner inför 
utredningen. Läkaren på vårdcentralen ställer sig frågande till detta eftersom det togs upp på ett 
SIP-möte att klienten inte skulle sätta ut medicinen. Nu har klienten fått ett brev från 
teamsamordnaren i utredningsteamet, psykiatrin. Klientens utredningsstart skjuts upp i 2–3 mån 
och de beklagar att Allmänpsykiatrin brustit i samverkan både internt och externt.   

Åtgärd: Ombudet har pratat med fast vårdkontakt som uppger att hen kontaktat sin chef 
angående ärendet för att detta inte ska drabba ytterligare patienter. Händelsen uppkom på grund 
av att klienten vid första provtagningen testat negativt och ingen läkare har tittat i 
läkemedelslistan och sett att klienten är insatt på morfinpreparat mot smärta. Detta upptäcktes 
först vid SIP-mötet. Hela ärendet ska lyftas på teammöte för att säkerställa rutiner för vem som 
ansvarar för medicinlista. Klienten har även skrivit brev till utredningsteamet då deras uppgifter 
kring medicineringen inte stämmer. 

 

Medbestämmande  

Psykolog på vuxenpsykiatrin nekar det personliga ombudet att vara med på ett bedömningssamtal 
trots att klienten vid flera tillfällen säger att hen vill det. Klienten skriver själv till 
verksamhetschefen och framför synpunkter och klagomål på vården. Personliga ombud har kopia 
och klienten ber om återkoppling.  

Åtgärd: Verksamhetschefen svarar i ett mejl till klienten att det är beklagligt att mötet på 
mottagningen inte blev som önskat. Det finns inte några generella rutiner för vilka som kan vara 
med på bedömningssamtal för psykoterapi, utan det är varje behandlare som bedömer detta. Men 
synpunkterna kommer att förmedlas till ansvarig chef. 

Samma sak hände, men då på vuxenhabiliteringen, att ombudet inte fick vara med på samtalet 
med psykologen, trots att detta var klientens önskemål. 

Åtgärd: Vi har tagit kontakt med vuxenhabiliteringen som har tagit upp detta internt och frågan 
är nu löst. Ombuden får vara med på samtalen. 

 

Klient får ingen hjälp på akutpsykiatrin 

Klient ringer akutpsykiatrin under sommaren och söker akut hjälp på grund av dåligt mående och 
Suicidtankar. Då klienten inte finns i deras "system" hänvisas han till att fylla i en egenremiss på 
1177. Får ingen akut tid. Först en månad senare blir han kallad till en läkare på psykiatrin. 

Åtgärd: Ta upp med psykiatrins representant i styrgruppen 
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Arbetsförmedlingen 

Brister i handläggning på Arbetsförmedlingen 1 

Klient får ingen kontakt eller nytt planeringsmöte med arbetsförmedlare i Växjö. Klienten hade 
förstärkt arbetsträning på Parketten och var igång bra. När detta var slut fanns ingen vidare 
planering. Både ombud och klient har ringt och mejlat för att få ett möte. 

Brister i handläggning på Arbetsförmedlingen 2 
 
Klient och ombud har haft svårt att få tag på handläggare på Arbetsförmedlingen under våren. 
När vi väl fått tag på henne har hon inte gjort det som vi har kommit överens om. Klienten 
tappade motivationen. När vi tog upp spåret igen efter semestern visade det sig att handläggaren 
har slutat (men hennes telefonsvarare meddelade inte detta). Nu har klienten haft två handläggare 
sedan dess som båda säger att de bara är tillfälliga och inte kan hjälpa henne. Klienten har själv 
hittat arbetsträningsplats och har fått ok från dem, men ingen handläggare finns tillgänglig för att 
skriva beslut så att arbetsträningen kan börja. 

Åtgärd: Meddelat Arbetsförmedlingen om att telefonsvararen inte anger att handläggaren har 
slutet samt skickat en extra förfrågan till nuvarande handläggare om att endast lösa det akuta i att 
starta arbetsträning. 

Brister i handläggning på Arbetsförmedlingen 3 

Ombud träffade ny klient på en av dagverksamheterna som finns i kommunen. Klienten hade fått 
beslut av Arbetsförmedlingen att vara på dagverksamheten till sista juli 2019, och nu är det 18 
oktober och ingen på Arbetsförmedlingen har hört av sig. Ansvarig för dagverksamheten har 
försökt få tag på personen på Arbetsförmedlingen som fattat beslutet, men inte lyckats. Klienten 
saknar helt planering och beslut från Arbetsförmedlingen på grund av att handläggare inte 
återkopplat till personen eller ansvarig på dagverksamheten. 

Brister i handläggning på Arbetsförmedlingen 4 

Under sommaren ringer en arbetsförmedlare från Ung komp och har önskemål att en person ska 
få stöd av personliga ombud och vill boka in en information. Verksamheten Ung komp har då 
lagts ner som ett led i reformeringen av Arbetsförmedlingen. Den sökande praktiserar, men vet 
inte hur länge och vad som ska hända sedan. Under informationsmötet på personliga ombud 
ringer vi Arbetsförmedlingen och arbetsförmedlaren säger att det nu är kommunens ansvar. 
Arbetsförmedlaren har dock inte pratat med handläggaren på socialtjänsten, men lovar att göra 
detta och återkomma till den sökande. Detta sker inte trots påminnelser. Tillslut ringer 
socialsekreteraren till Arbetsförmedlingen utan att få svar, trots flera försök. Den sökande har 
trots att planeringen från Arbetsförmedlingen saknas, fått ekonomiskt bistånd.  

Brister i handläggningen på Arbetsförmedlingen 5 

En klient uppmanas av handläggare på Arbetsförmedlingen att söka sjukersättning. Klient ber om 
ett sammanfattande dokument om gjorda insatser under tiden hen varit inskriven (sedan 2010) 
Arbetsförmedlingen säger att "Vi har ingen tid eller möjlighet att skriva något sammanfattande 
dokument. Vi har heller något sådant."  

Åtgärd: Ombudet kontaktar Arbetsförmedlingens representant i styrgruppen som säger att 
Arbetsförmedlingen inte har skyldighet att sammanställa ett sådant dokument, men att en del 
handläggare gör det. Klient får rådet att begära ut samtlig dokumentation. Vi går till 
Arbetsförmedlingen, personen vi träffar säger att det finns ingen tid att sammanställa något och 
berättar hur många arbetsförmedlare som slutat i omorganisationen. När vi frågar efter all 
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dokumentation säger personen att hen skickar ett meddelande till klientens handläggare och att 
hen måste avbryta mötet för att hinna med ett tåg. 

Konsekvenser av reformeringen av Arbetsförmedlingen 

Reformeringen av Arbetsförmedlingen har gjort att flera våra klienter inte få det stöd som de 
behöver för att komma ut i arbete eller praktik. En av anledningarna är att det är svårt att få hjälp 
av SIUS- konsulenter (Särskilt stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd) och 
arbetsförmedlarna har inte resurser att hjälpa till att leta arbete eller arbetsträning. Det kan även 
vara svårt att få tag på handläggarna med långa väntetider och minskad följsamhet. Detta skapar 
stor oro för våra klienter och minskar deras möjligheter att komma ut i praktik eller arbetsträning. 

Vi har även fått ta över klienter som tidigare har fått sitt stöd tillgodosett av Ung Komp. Att Ung 
Komp har lagt ner sin verksamhet har varit en stor förlust för många. Personalen var kunnig och 
engagerad och gjorde så att samverkan fungerade. Alla parter fanns med och kunde guida 
klienten och de kunde fatta beslut i teamet. Detta var ett framgångsrikt upplägg som gjorde att 
personer med funktionsnedsättning fick rätt stöd och hjälp. 

 

PO granskar PO 

Bristande rutiner på personliga ombud 

En boendestödjare ringer på uppdrag av sin omsorgstagare som tidigare varit klient på PO 
Kronoberg. Klienten sökte hjälp i november 2015 första gången, sen avslutad, åter aktuell 
november 2018, och sedan avslutad i februari 2019 

Klientens ombud har slutat och detta säger klienten inte fått information om. Ombudet har bland 

annat hjälpt till med en skuld som uppstått januari 2016 i samband med att klienten inte hade fyllt 

i inkomstuppgift till kommunen som skulle ligga till grund för vilken boendestödsavgift som 

skulle betalas. Klienten hade fyllt inkomstuppgifter i december 2015 vid ansökan om boendestöd 

och tyckte inte att hen skulle behöva fylla i en till. Klienten fick då högsta avgift för boendestöd 

som vid tillfället hade ekonomiskt bistånd. 

Ombudet hjälper till att försöka få skulden avskriven två gånger, vilket omsorgsnämnden säger 

nej till. Skulden går så småningom till inkasso och inkassobolaget skickar ut en faktura. Klienten 

kontaktar då sitt ombud och frågar vad som behöver göras. Ombudet ger rådet att bestrida och 

säger att: ”då kan inget hända” Ombudet kontaktar en kommunjurist i frågan som säger att tycker 

man att en faktura är fel, kan man bestrida den. Fakturan bestrids fler gånger.  

Inkassobolaget skickar ett brev till klienten att de nu kommer att skicka fakturan till en 

tvisteförhandling i domstol för att få betalt för fakturan, det är då klienten kontaktar personliga 

ombud för att få hjälp av sitt ombud i den processen. 

Enligt klienten har ombudet sagt att så länge du bestrider fakturan kan inget hända. Klienten 

hade uppfattat att personliga ombud hade tillgång till en jurist som skulle återkomma i frågan och 

ge råd och väntade på detta. I den vevan kom brevet från inkassobolaget. 

Enligt klienten ville ombudet att en ändring i kommunen skulle komma till stånd och det var 

därför de skulle bestrida fakturan.  

Verksamhetschefen på personliga ombud, som var den som tagit emot klagomålet från klienten, 

berättade att vi i vår händelserapportering tagit upp frågan om skulder till kommunen som 

uppstått på grund av att inkomstuppgifter inte skickats in, redan i september 2016 och fått svar 
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från kommunen och avgiftshandläggare om vidtagna åtgärder. Verksamhetschefen läste upp det 

som händelsegruppen dokumenterat. Klienten kände sig nöjd med det och skulle kontakta 

inkassobolaget för ett reda ut skulden. Vi erbjuder oss även att vi kan hjälpa till att få kontakt 

med budget- och skuldrådgivare vid behov. 

Efter det att klienten kontaktat inkassobolaget har ärendet pausats hos dem, då kommunen har 

tagit tillbaka det. Kommunen ville inte att det skulle gå till domstol. 

Verksamhetschefen ringer klienten igen för återkoppling i början av oktober och då har klienten 

fått ett brev av kommunen där de föreslår att skulden avskrivs.  

Vad har vi för uppdrag? 

En före detta klient ringer receptionen och vill att sitt ombud ska ringa. Vad klienten inte vet är 

att ombudet har slutat sin tjänst. Klientens boendestödjare, som också hört av sig, säger att det 

ombudet nu gjorde, efter att det ursprungliga uppdragen var slutförda, var att ibland åka ut på 

någon utflykt och äta pizza tillsammans och det var detta som klienten inte vill mista. Då det inte 

är uppdrag som vi som personliga ombud ska göra, ringer verksamhetschefen upp klienten och 

informerar om detta. Klienten får rekommendationer att tillsammans med boendestödet söka en 

kontaktperson för de uppdragen ombudet gjorde.  

Åtgärd: Dessa två exempel visar hur viktigt det är att vi är tydliga och säkerställer att klienten 

tagit till sig av informationen. Det handlar även om vilka råd vi ger våra klienter och att vi inte tar 

på oss uppdrag eller ger råd som kan få negativa konsekvenser får våra klienter. Under 2020 

kommer vi arbeta för att bli så tydliga vi kan gällande vårt uppdrag som personliga ombud. Vi 

kommer även att arbeta fram riktlinjer för hur vi avslutar våra klienter, både när det handlar när 

uppdraget är slutfört, men även när ett ombud slutar.  

 

Positiva händelser 

När allt fungerar som det ska 

En klient jag haft kontakt med sen december 2018. Uppdragen har varit reda ut ekonomin, stöd i 

kontakt med Arbetsförmedlingen. Klienten klarar det mesta själv men behöver stöd, guidning 

och påminnelse för att göra saker. Jag har varit med på möten, hembesök men mestadels haft 

telefon och smskontakt. Klienten kommer från en annan del av Sverige och flyttade på grund av 

en hotbild i familjen. Med hjälp av Arbetsförmedlingen har nu klienten arbetstränat på en 

arbetsplats, en perfekt sådan utifrån sitt specialintresse. Nu har klienten fått en 

lönebidragsanställning, bokat tid till uppkörning för körkort samt orkat ta upp sin gamla 

idrottsutövning. 

En positiv satsning 

I Älmhult, Markaryd och Ljungby har det startats upp arbetsmarknadsenheter det sista året/åren. 
Dit kan ungdomar över 16 år kan vända sig till arbetssamordnare och utbildningskoordinator. 
Detta är tjänster som kommunen erbjuder och de är individanpassade. 

När samverkan fungerar 

En klient har fått stöd av ett personligt ombud att återetablera en kontakt med socialtjänsten och 
integrerad mottagning. De har nu sagt att de tar över och kommer stötta klienten framöver med 
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det hen vill ha hjälp med. Klienten är nöjd med upplägget och kontakten med personliga ombud 
avslutas. 

 

Ett fantastiskt stöd 

Jag ha varit i kontakt med Budget- och skuldrådgivningen i Växjö angående två ärenden under 
året. Det ena fallet ledde till en skuldsanering och det andra gjorde att klienten blev lugn. Deras 
goda bemötande och vänliga sätt och förståelse för vår målgrupp är helt fantastik. 

 

Avslutningsvis 

Många av de brister som vi har beskrivit skulle inte behöva uppkomma om det fanns en bättre 

samsyn i samhället. De personer vi hjälper har ofta stora problem att klara av sin vardag och att 

få den hjälp och det stöd de behöver för att leva ett självständigt liv. Av de 348 klienter vi träffat i 

år, har alla olika behov och olika styrkor och svagheter. Det går därför inte att säga: ”gör vi bara 

så här, så blir det bättre”. Utan man måste se till varje individ och den personens behov. Många 

brister hade kunnat undvikas om de olika verksamheternas fokus var klientens bästa, inte hur 

verksamheten är uppbyggd.  

Alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjlighet att vara delaktiga i samhället. 

Så är det inte idag. Vi har alla på personliga ombud en upplevelse av att det har blivit ett tuffare 

klimat i samhället. Mycket ansvar läggs på den enskilde och de blir ofta ifrågasatta hos 

myndigheterna huruvida deras funktionsnedsättning påverkar vad de kan göra och inte. 

Försäkringskassans allt hårdare bedömningar av vem som har rätt till ersättning och 

Arbetsförmedlingens bristande resurser att stötta personer med funktionsnedsättning, påverkar 

inte bara våra klienter, utan även oss som ombud. Många av de vi möter i arbetet har historier av 

olika trauman och detta måste vi som professionella kunna hantera. Men när samhällets resurser 

är otillräckliga för klienternas behov, blir det personliga ombudet en viktig del i klienternas 

vardag. Detta innebär att vårt uppdrag som ombud har blivit svårare och mer komplext. Det är 

svårt att inte påverkas av andra människors trauman. Så för att undvika sekundär traumatisering 

hos ombuden, måste vi arbeta med detta både internt och externt i handledning så att vi inte 

förlorar vår professionalitet.  
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Till dig som har läst den här rapporten vill vi skicka med några frågor att 

diskutera i era arbetsgrupper: 

 

- Hur skulle man kunnat agera annorlunda i de brister vi beskrivit? 
 

- Hur kan vi internt bemöta och stötta klienten på den nivå som är nödvändig för att han 
eller hon ska kunna ta till sig information eller fullfölja de krav som vi ställer? 
 

- Vad är det som brister i vår verksamhet som gör att vi rekommenderar någon att ansöka 

om ett personligt ombud?  

 

- Vad har vi för specifik kunskap om psykisk ohälsa/neuropsykiatriska diagnoser på vår 

arbetsplats? 

 

- Hur får vi till förändringar som fungerar i praktiken? 

 

- Vilka insatser behövs för att förändringarna ska komma till stånd? 

 

- Hur arbetar vi på vår arbetsplats för att säkerställa att alla får vård, stöd och service på lika 

villkor, oberoende av funktionsnedsättning?  

 

- Hur kan vi på vår arbetsplats arbeta med brister och systemfel? 
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Bilaga 1 

Personliga ombuds arbete med brister- och systemfel 

 

Discovery:  

- Mer intresse i gruppen, händelserapporteringstid 

- Vi rör oss i hela samhället ”ser mycket” 

- Det finns en mottagare 

- Vi använder avvikelseprogrammet från Infosoc. 

- 25% avsatt tid att arbeta med händelserapportering (Björn) 

- Alla ombud är aktiva att skriva i avvikelseprogrammet 

- Arbetar efter KASAM - modellen för händelserapporteringen ska bli tydlig 

för oss och för andra. 

- Styrgruppen 

 

 

Dream: 

- Upptäcka brister → påtala → ge förslag på åtgärd →följa upp vad som hänt 

↓ 

          Leda till förändring för målgruppen 

   ↓ 

Inspirera andra verksamheter att tänka kring sina egna brister och 

förändra 

- Ge konstruktiva förslag så att de mottages rätt 

- Samarbeta med andra ombudsverksamheter exempelvis Bräcke diakoni i 

Göteborg. 

 

Design: 

- Skicka ut aktuella brister- och systemfel inför möten med styrgruppen. 

- Göra alla ombud delaktiga i arbetet med brister- och systemfel 

- Skriva skrivelser 

- Bjuda in andra verksamheter, politiker m.m. 

- Följa verksamhetens riktlinjer i händelserapporteringsarbetet, d.v.s. allt 

förankras på händelsegruppstiden och i styrgruppen. 

- Vi vill vara trovärdiga 

- Vi vill få till en förändring 
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- Inse gränserna för vårt uppdrag 

 

Destiny: 

- Avsätta tid för att arbeta med avvikelseprogrammet och så att vi kan få fram 

statistik m.m. 

- Fortsätta på utstakad väg! 
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Bilaga 2 

 

Start Personligt Ombud, december-16 

Vad vi jobbat med: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi avslutar kontakten 2019-09-17 

Tack för fint samarbete! / Anna Telehagen Personligt Ombud 

Övrigt: 

Boplats Växjö 

*Lägenhet  

Tandvård  

Fackförening A-kassa 

 

Växjö Kommun 

Ekonomiskt bistånd 

Handläggare 

*Boendestöd 

Försäkringskassan: 

Bostadsbidrag  

*Sjukersättning  

*Bostadstillägg  

(Handikappersättning) 

Arbetsförmedlingen: 

Samhall  

Aktivitetsrapport 

 Aktivitetsstöd 

Arbetsträning 

SIUS (ny) 

*Lönebidragsanställning 
NP-enheten 

Läkarkontakt 

*Medicin  

LOH-sjukersättning 

VC: 

Fått hjälpmedel 

via 

arbetsterapeut, 

kalender APP 



26 
 

      Bilaga 3 

Processexempel fyra D, Appreciative Inquiri 

28 mars 2019 

 

Inrapporterad händelse 

I samband med en information till ny klient på en vårdcentral i Växjö, så bistod vi med att fylla i en 

ansökan om ekonomiskt bistånd. I ansökan skrev vi även att klient har nu Personligt ombud samt 

bifogade våra namn och kontaktuppgifter. Vi lämnade även in ansökan åt klienten. Efter ca 14 dagar 

kontaktade vi klienten och frågade hur ärendet gått. Klienten sa då att inget beslut var fattat, men att 

handläggaren på ekonomiskt bistånd hade efterfrågat intyg på hemförsäkring samt ytterligare specifikation 

på kontoutdrag, då det saknades en tidsperiod i det som kommit in. Klienten har kontaktat 

försäkringsbolaget, men att de för tillfället hade dataproblem, så det kunde inte skicka uppgifter 

omgående. 

Ett par dagar efter den nyligen tagna kontakten med klient så meddelar hen att det kommit ett brev från 

handläggaren. När vi läser brevet ser vi att det är ett avslag pga. att klient bedöms ha egna tillgångar som 

överstiger normen. Klienten hade tolkat att avslaget beror på att hen inte fått in papper om hemförsäkring 

i tid och förstår inte heller motiveringen till avslag i övrigt. Klienten mådde dåligt över detta och kunde 

inte tolka resten av innehållet i brevet. 

 

Förslag på förbättringsåtgärd 

Hur skulle detta kunna undvikas? Vi har tillsammans gått igenom händelsen och då utgått från 4D 

Appreciative Inquiri, som är en modell som kan användas för att öka samverkan så att klienten ska få 

bästa möjliga stöd. 

 

DISCOVERY- vad kan vi bygga på och vad finns det för resurser runt klienten? 

- Det Personliga ombudet kan vara en resurs i samarbetet med handläggare och klient 

- Vårdcentralens rehab-koordinator 

- Handläggare på ekonomiskt bistånd 

- Klienten och klientens önskemål att ta emot stöd 

 

 

DREAM- Hur skulle vi och klienten vilja ha det för att ovanstående händelse inte skulle behöva inträffa? 

- Handläggaren ska säkerställa att klienten har förstått informationen i brevet 

- Information ska ges både muntligt och skriftligt vid behov 

- Handläggaren ska följa upp ärendet vid avslag och hjälpa till att ompröva beslutet om klienten vill 

- Information ska skrivas på ett begripligt språk 

- Ökad tillgänglighet till handläggare på ekonomiskt bistånd 

- Hjälpa till att få in papper och intyg om klienten har svårt med detta 
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DESIGN- konkreta exempel på åtgärder 

- Kontaktperson på ekonomiskt bistånd dit ombuden kan ringa och ställa frågor 

- Kryssruta på ansökningsblanketten som kan fyllas i om klienten vill ha extra stöd, exempelvis 

både muntlig och skriftlig information, tolka information, hjälp att få fram papper, stöd i att 

ompröva beslut. 

- Någon person på ekonomiskt bistånd som kan hjälpa till med att få fram papper, stöd i 

omprövningsärenden  

 

 

DESTINY- hur ska vi nå dit? 

- Påtala vad vi ser till beslutsfattare 

- Händelserapportering 

- Följa upp ärenden 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Verksamhetsplan 

 

 

2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Personliga Ombud Kronoberg  

Eva Bergmark 

Verksamhetschef 
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Målgrupp 

Personer från 18 år eller äldre, som har psykiska och/eller neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på 

olika livsområde. 

De enskilda som kan få stöd av personligt ombud (PO) ska ha sammansatta och omfattande 

behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning samt ha behov av 

långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården och den specialiserade psykiatrin 

och andra myndigheter.  

Särskild tonvikt läggs vid de personer som är: unga/unga vuxna och inte har några insatser, 

personer som behöver få samverkan att fungera mellan olika myndighetskontakter, 

personer med minderåriga barn beaktas särskilt. 

Ett personligt ombud som arbetar heltid arbetar med cirka 15 klienter. Verksamheten 

fördelar antal klienter i kommunerna enligt huvudmännens överenskommelse. 

 

Personliga ombudens arbetsuppgifter enligt förordningen (SFS 2013:522) om 

statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa 

personer med psykiska funktionsnedsättningar 

 

Arbetsuppgifterna syftar till att den enskilde ska  

 

– ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i 

samhället 

– ha möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation 

– ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service 

på jämlika villkor samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån sina egna 

önskemål och behov. 

 

Verksamheten syftar även till att 

– få myndigheter, kommuner och landsting att samverka utifrån den enskildes 

önskemål och behov och 

– ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister i fråga om att den enskilde 

kan få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service. 

 

Verksamheten med personligt ombud ska stödja den enskilde för att så långt som möjligt 

uppnå ändamålen i det verksamheten syftar till. Ett personligt ombud ska arbeta på den 

enskildes uppdrag.  

 

Ombudens uppdrag finns även beskrivna i parternas ”Överenskommelse mellan Region 

Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga Ombud”. 

 

Verksamhetsmål under 2020 

Målet är att: 

– minst 188 klienter i länet har ett personligt ombud  

– i enlighet med förordningen mera aktivt skriva in brister i avvikelseprogrammet, 

titta särskilt på vilka brister i samhället som gör att klienten behöver stöd av 

personligt ombud  

– utveckla arbetet med systembrister, arbeta på två nivåer, arbeta med klienten och 

samtidigt lyfta bristen som gör att klienten behöver stöd av personligt ombud 

– ta fram rutindokument vid avslut 

– arbeta med PO granskar PO 
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– arbeta med hälsoplanen och en hälsosam arbetsplats  

– APT 10 gånger/år enligt Växjö Kommuns samverkansavtal 

– arbeta med PO-rollen och verksamhetens uppdrag enligt meddelandebladet (Nr 

5/2011) och förordningen (SFS 2013:522) 

– erbjuda samarbetspartner och andra myndigheter dialogmöten med 

verksamhetschefen och ombud samt följa upp parternas delaktighet i verksamheten  

 

Kompetensutveckling 

Handledning 

Personaldagar 

Dialogmöten tillsammans med styrgruppen, kommunrepresentanterna och Länsstyrelsen 

Konferenser  

Nationella PO-konferensen  

Nationella chefsnätverket  

De Personliga Ombuden ska hålla sig uppdaterade i de områden som berör målgruppen 

Utbildningar och föreläsningar 

Arbeta med Växjö kommuns värdegrund och verksamhetens etiska riktlinjer 

 

Medverka i utbildning och informationsverksamhet  

Informera om vår verksamhet 

Dialogmöte 

Ta emot studiebesök 

 

Uppföljning 

Klientstatistiken redovisas i maj på Styrgruppsmötet 

Ekonomisk uppföljning vid varje styrgruppsmöte 

Antal aktuella/avslutade klienter redovisas vid varje styrgruppsmöte 

Verksamhetsrapport och verksamhetsplan redovisas i slutet av året  

Redovisning av verksamhet med personligt ombud lämnas till Länsstyrelsen i Kronobergs 

län 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsplanen fastställdes av styrgruppen vid Personliga Ombud Kronoberg  

2019-12-06 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 

 

2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-12-06 

Personliga Ombud Kronoberg 

Eva Bergmark 

Verksamhetschef 
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Bakgrund 

 

För att förbättra livsvillkoren för personer med psykisk funktionsnedsättning antogs 

psykiatrireformen år 1995. Ökad delaktighet i samhället, bättre vård och socialt stöd var 

grundläggande syften med reformen och ett viktigt inslag var införandet av personligt ombud. 

I Växjö startade man Växjö Rehabcenter 1994. Det var den första personliga 

ombudsverksamheten i landet, ett år före de tio försöksverksamheter som sedan resulterade i 

personliga ombudsreformen. När personliga ombudsreformen kom 2001 beslöt Kronobergs 

kommuner att ansluta ombudsverksamheten till Växjö Rehabcenter. Verksamheten bytte 

namn till Personliga Ombud Kronoberg 1/7 2003. Växjö kommun är utsedd att vara 

sökandekommun gentemot Länsstyrelsen. 

 

Organisation 

 

Personliga Ombud Kronoberg är en organisation i samverkan mellan Kronobergs åtta 

kommuner och Region Kronoberg. Verksamheten vilar på en överenskommelse mellan 

kommunerna i Kronobergs län och vuxenpsykiatrin vid Region Kronoberg angående 

verksamhet med Personliga Ombud. Detta avtal har reviderats och trädde i kraft 1/1 2014 och 

ersatte tidigare samverkans- och samarbetsavtal. 1 januari 2017 flyttades verksamheten över 

från Omsorgsförvaltningen till Arbete och Välfärd. 

 

Personliga Ombud Kronobergs mål  

 

Verksamhetens mål är att skapa förutsättningar för den enskilde att få till stånd goda och 

samordnade insatser i enighet med hens behov och lagliga rättigheter. Centrala begrepp i detta 

sammanhang är livskvalitet och självständighet för den enskilde genom samverkan mellan de 

som har att ge insatserna. 

Arbetet inom Personliga Ombud Kronoberg bedrivs dels på en individuell nivå och dels på en 

strukturell nivå. Det ingår i ombudens arbete att identifiera och rapportera brister i samhällets 

stödsystem, som gör att klienternas behov inte blir tillgodosedda, till styrgruppen. 

Verksamhetens mål stämmer överens med förordningen om statsbidrag till kommuner som 

bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. 

 

Styrgrupp 

 

Personliga Ombud Kronoberg leds av en styrgrupp. Ordförande i styrgruppen är 

avdelningschef Elisabeth von Schantz Malmefeldt, Arbete och Välfärd Växjö kommun. 

Länets övriga kommuner ingår i styrgruppen, representanter har varit Daniel Söderström och 

Anita Rados Ljungby kommun, Jennie Wardh-Arvidsson Älmhults kommun, Eva Laub 

Markaryds kommun, Pernilla Dahlin Alvesta kommun, Magnus Mjörnman Tingsryd kommun 

och Pia Lindgren Uppvidinge kommun. Lessebo kommun saknar representant. 

Vuxenpsykiatrin i Region Kronoberg representeras av Erik Pettersson. Primärvården 

representeras av Gunilla Eriksson, Achima VC. Adjungerade är Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och anhörigföreningen Attention.  

Försäkringskassan har representerats av Jenny Bild, Arbetsförmedlingen av Mats Berglund, 

Attention av Marie-Louise Ohlsson och Ann-Christine Bengtsson. Till alla möten är Susanne 

Jansson från Länsstyrelsen Kronoberg inbjuden.  

Verksamhetschefen är föredragande, sammankallande och skriver protokollen.  
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Under året har styrgruppen haft sammanträden 1/2, 23/5, 22/9, och 6/12. Styrgruppsmötena är 

öppna för alla personliga ombud. Några ämnen som styrgruppen arbetat med under 2019 har 

varit: budget, händelserapportering och ombudens uppdrag. Den 14/11 anordnade Personliga 

Ombud Kronoberg tillsammans med Länsstyrelsen Kronoberg en utbildningsdag på 

Rådmannen i Alvesta om krisberedskap och individens ansvar.   

 

Målgrupp 

 

Enligt Förordningen (SFS 2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet 

med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar 

 

2 § Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer som är 18 

år eller äldre, som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och 

väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. 

 

De enskilda som kan få stöd av personligt ombud ska ha sammansatta och 

omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning 

samt ha behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården och 

den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter. 

 

3 § Statsbidrag får lämnas för verksamhet med personligt ombud som syftar 

till att den enskilde ska: 

 

ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i 

samhället 

ha möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation 

ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service 

på jämlika villkor samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån sina 

egna önskemål och behov. 

 

Verksamheten syftar även till att: 

 

få myndigheter, kommuner och landsting att samverka utifrån den enskildes 

önskemål och behov 

ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister i fråga om att den enskilde 

kan få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service. 

 

4 § Verksamheten med personligt ombud ska stödja den enskilde för att så 

långt det är möjligt uppnå ändamålen i 3 § första stycket. Ett personligt ombud 

ska arbeta på den enskildes uppdrag. 

 

Verksamhetens mål att arbeta på den enskildes uppdrag och att påtala brister i samhällets 

stödsystem gör att Personliga ombud Kronoberg har en fristående ställning gentemot övriga 

kommunala verksamheter och uppdrag. 

 

Styrgruppen fattade beslut den 8/9 2015 om att personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar ingår i verksamhetens målgrupp.  
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Målgruppsdefinition 

 

Styrgruppen för personliga ombud Kronoberg har beslutat om följande prioriterade grupper: 

 Unga/unga vuxna utan insatser 

 Klienter som själva söker för att samverkan inte fungerar mellan olika 

myndighetskontakter 

 Klienter med minderåriga barn ska särskilt beaktas. Ombuden arbetar dock inte med 

klientens barn, men hjälper klienten att ansöka om stöd i sitt föräldraskap vid behov  

Personliga ombud Kronoberg har en avgränsning (arbetar inte med) personer som har 

psykiska funktionsnedsättningar med samtida: 

 Demens 

 Psykisk utvecklingsstörning 

 Förvärvade hjärnskador 

Individer som exempelvis har akut stressymptom eller anpassningsstörning, d.v.s. ett 

psykiatriskt tillstånd som per definition är kortvarigt eller övergående ingår inte i målgruppen 

även om diagnoserna medför psykisk funktionsnedsättning.  

 

Ansvars- och uppgiftsfördelning 

De personliga ombudens arbetsuppgifter tangerar/överlappar ansvar och uppgifter som andra 

huvudmäns yrkeskategorier har för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det är viktigt 

att tänka på att ett personligt ombud arbetar på klientens uppdrag. Det innebär att ombudet är 

en resurs för klienten och inte för andra aktörer. Personliga ombud ska inte ersätta det stöd 

som offentliga aktörer har ansvar för. 

De klienter som tillhör målgruppen med psykisk funktionsnedsättning och som redan har 

fungerande insatser, ska i första hand inte prioriteras att få personligt ombud. Syftet är att 

minimera antalet kontakter för klienten, samt att undvika parallella insatser. 

Det kan t ex vara de som redan har: 

 Handläggare inom myndigheter med samordningsansvar 

 Vård- och stödsamordning 

 Godemän/förvaltare utifrån uppdraget ”sörja för person och bevaka rätt”  

 

Arbetsmetod - på klientens uppdrag 

 

Arbetet med klienterna bygger på att: 

 tillsammans med klienten identifiera och formulera hens behov av vård, stöd, service, 

rehabilitering och sysselsättning, 

 tillsammans med klienten se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och 

genomförs samt bistå klienten i kontakterna med olika myndigheter 
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 se till att klienten får vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning utifrån 

egna önskemål, behov och lagliga rättigheter, verka för att klienten får tillgång till 

rehabilitering, sysselsättning och/eller arbete. 

 vi utgår från klientens upplevda behov, inte från diagnoser eller sjukdomsbilder. 

 

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av klienten och bedriver inte myndighetsutövning, 

beslutar inte om insatser, tar inte över huvudmännens ansvar för samordning eller svarar för 

behandling eller annan vårdinsats som ges inom hälso- och sjukvårdslagen. 

Arbetet ska utmynna i att klienten upplever högre livskvalité, får möjlighet till en jämlik 

ställning i samhället och får sina rättigheter tillgodosedda. 

Den övergripande uppgiften för ett personligt ombud är att identifiera och kartlägga klientens 

behov av insatser samt vid behov bistå med att söka dessa insatser.  

Ett personligt ombud tar inte över en klients ekonomi. Finns behov av hjälp med ekonomin 

hjälper vi till att kontakta Budget och skuldrådgivare eller ansöka om god man. Ombuden 

arbetar heller inte med brister i klients föräldraskap. Vid brister i föräldraskapet hjälper vi till 

att kontakta barn och familjeenheten för rätt stöd.  

 

Etiska riktlinjer 

 

Respektera varje människas rätt att behandlas jämlikt och ha respekt för andra yrkesgruppers 

kompetens 

 

Tro på varje människas vilja och förmåga att leva sitt liv utifrån sina personliga 

förutsättningar 

 

Sträva efter att vara en god förebild utifrån vad yrket och anställningen kräver 

 

Aktivt utveckla sin professionella skicklighet och sin etiska medvetenhet genom att vara en 

lärande och reflekterande arbetsplats 

 

Vara väl medveten om gränserna för den egna yrkesrollen och uppdraget 

 

Fastställda i Personliga Ombud Kronobergs styrgrupp 2016-05-31 

 

Verksamheten har under 2019 arbetat med Växjö kommuns värdegrund och med de etiska 

riktlinjerna på arbetsplatsträffarna.  

 

Inflytande  

 

Vi har ett samarbete med intresseorganisationerna. I vår styrgrupp har vi representanter från 

Attention. Arild Edvardsen är med i Atriums styrelse.  

Vid anställning av nya ombud erbjuds intresseorganisationerna att vara med i delar av 

rekryteringsprocessen. 

Verksamhetens hemsida som har tagits fram med hjälp av Atrium. 

RSMH Pärlan Alvesta erhåller inbjudan till styrgruppsmöten och får protokolltutskick sända 

till sig.  

Under året har Eva och Björn haft 4 träffar med brukar/intresseföreningar på PO Kronoberg 

med syfte att stötta föreningarna i brukarinflytande. Vid ett tillfälle var Mårten Jansson 

utvecklingsledare NSPH inbjuden 
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Klientstatistik  

 

2018 köpte verksamheten in ett webbaserat program för kvalitetsmätning av Infosoc Quality 

AB där klientstatistiken numer förs. Programmet används av flera Personliga 

ombudsverksamheter i landet.  

2019–12–05 hade 238 klienter ett personligt ombud. 

Från 2019-01-01 till 2019–12–05 har vi tagit emot 112 nya klienter och avslutat 114 klienter. 

2019–12–05 stod 13 klienter i kö till att få personligt ombud. Sammanlagt har 348 klienter 

(156 män och 192 kvinnor) fått stöd av personligt ombud under 2019  

Nedan följer en redovisning av antalet aktuella klienter 2019-12-31 i respektive kommun.  

  

Kommun Klienter kö Mål 

Växjö 144 6 102  

Alvesta  16 2 12 

Ljungby 23 1 18 

Markaryd 10 1 4,5 

Älmhult 11 0 7,5 

Uppvidinge 10 1 7,5 

Lessebo 12 1 10,5 

Tingsryd  12 1 10,5 

 1 Region 

fördelat i 

länet 

  15 

Summa 238 13 188    

 

Bemanningen av ombud är fördelad enligt avtalet: 

Växjö kommun 6,3 årsarbetare 

Alvesta kommun 0,8 årsarbetare 

Ljungby kommun 1,2 årsarbetare 

Markaryd kommun 0,3 årsarbetare 

Älmhult kommun 0,5 årsarbetare 

Uppvidinge kommun 0,5 årsarbetare 

Lessebo kommun 0,7 årsarbetare 

Tingsryd kommun 0,7 årsarbetare 

Region Kronoberg 2 årsarbetare 

 

Målsättningen är att varje ombud på en heltidstjänst har minst 15 klienter. Verksamhetschefen 

arbetar 50 % som personligt ombud. 

 

Personal 

 

Vid Personliga Ombud Kronoberg finns 13 ombudstjänster på heltid, inklusive 

verksamhetschef på 50 %. Vi har en receptionisttjänst på 75 % som delas av två personer. En 

är anställd på 50 % och en på 25 %. Personalen är anställd vid Arbete och välfärd i Växjö 

kommun och Region Kronoberg. Det finns en stor bredd på utbildning och bakgrund. Alla har 

dessutom en ombudsutbildning. Vi lägger stor vikt vid att ombuden har en positiv syn på 

människans förmåga till återhämtning. 

Ett ombud har gått i pension under året och två ombud har gått ner i tjänstgöringsgrad pga. 

pensionsavgång 2020. 
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Under 2019 har vi därför rekryterat två nya ombud, Jenny Ahl och Jonas Björkman. Från 1 

april är Ljungbykontoret bemannat med tre ombud och har ansvar för Ljungby, Älmhult, 

Markaryd och Alvesta kommuner. Vi har arbetat för att få en jämn könsfördelning då det har 

varit ett önskemål från klienterna. På Ljungbykontoret är det tre kvinnliga ombud. På 

Växjökontoret består ombudsgruppen av fem män och fem kvinnor. Utöver dem finns två 

kvinnliga receptionister. 

Eva Bergmark är verksamhetschef. 

 

25 års jubileum 

 

I mars 1994 startade Växjö Rehabcentrum (VRC) sin verksamhet i Växjö kommun. 

Verksamheten var ett av Växjö kommun, Landstinget Kronoberg/psykiatrin, 

Länsarbetsnämnden och Försäkringskassan samfinansierat treårigt projekt.  

Verksamheten byggde på principerna: ett huvudansvarigt organ, heltäckande 

behovsbedömning, samordning av insatserna, personligt ombud och individuell planering.  

Arbetsmetoden var ”Case managementsystem” där 8 ombud åtog sig ansvaret för 

rehabilitering av 120 psykiskt långtidssjuka personer inom Växjö kommun.  

Verksamheten permanentades senare, Länsarbetsnämnden fanns då inte med i verksamheten 

längre. 

2001 ingicks ett samarbetsavtal mellan kommunerna i Kronobergs län angående verksamhet 

med Personliga ombud som skulle bedrivas genom Växjö Rehabcentrum och anställas av 

Växjö kommun. 2003 bytte verksamheten namn till Personliga ombud Kronoberg. 

Den 8 mars firades verksamhetens 25 år i IOGT:s lokaler i Växjö. Verksamheten bjöd på 

lunch, kaffe och tårta. Teori jazz från Kulturskolan underhöll, ca 120 personer deltog i 

firandet.  

 

Västra kontoret 

 

Västra kontoret finns i Ljungby på Storgatan 9 och arbetar mot kommunerna Ljungby, 

Markaryd, Älmhult och Alvesta. Då Alvesta kommun har tillkommit till västra kontoret under 

2019 har vi arbetat med att ta över väl fungerande kontakter, tagit in nya klienter och att skapa 

en kontakt med sektionschef och styrgruppsmedlem Pernilla Dahlin.  

Vi har under 2019 sammanställt ett rutindokument för att tydliggöra ansvarsfördelning 

gällande kontor, bilar och hur vi arbetar med klienter och kommunerna. Vi har även påbörjat 

ett dokument gällande prioritering av nya klienter för att underlätta för oss själva när vi får in 

många klienter samtidigt.  

Under 2019 har vi fortsatt det erfarenhetsutbyte som påbörjades 2018 med 

arbetsmarknadsenheten i Ljungby kommun. Vi har även haft kontakt med 

arbetsmarknadsenheterna i Markaryd och Älmhults kommuner och ser goda effekter av deras 

arbete för våra klienter.  

Den 19 mars deltog ett ombud i en information och inspirationsföreläsning i Ljungby där 

goda exempel från andra kommuner lyftes fram som har kommit långt i arbetet med 

arbetsmarknadsenheter. 

Den 22 mars hade vi erfarenhetsutbyte med Emelie Lindström, förbundschef på Sunnerbo 

samordningsförbund.  
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Den 26 mars deltog två ombud i en föreläsning på Galaxen, Ljungby lasarett, om psykisk 

hälsa och goda levnadsvanor. 

28 mars träffade vi Familjefrid Kronoberg för att diskutera lokalen vi delar samt 

erfarenhetsutbyte. 

Den 6 september träffade vi enhetschef för boendestöd i Ljungby kommun, Anita Rados, för 

att prata om förändringar inom boendestödsuppdraget som påverkar våra klienter.  

Den 9 september informerade vi den relativt nystartade Attentionföreningen i Ljungby om 

Personliga ombud. Det blev ett bra erfarenhetsutbyte där kontakten har fortsatt och lett till att 

personliga ombud är med på ”Så funkar det”- mässan på Ljungby bibliotek den 5 november. 

Den 8 oktober höll vi en information till handläggare och chefer i Markaryds kommun inom 

försörjningsstöd, LSS, SoL och barn- och unga myndighet.  

 

Personalmöte 

 

Verksamheten har personalmöte torsdag förmiddag. Vi har APT 10 gånger/år och följer 

därmed Växjö kommunens samverkansavtal. Övriga torsdagar är det handledning, 

händelserapportering och tid för kompetensutveckling. 

 

Arbetsmiljöarbete 

 

Vi arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete. Skyddsombud är Åsa Mauritzsson, Vision. I 

september genomförde verksamheten en ”skyddsrond” rörande ombudens arbete med 

klienter. Vi skattade arbetsmängden, stress, hur olika uppdrag påverkar arbetsmiljön och 

diskuterade hur vi avslutar klienter.  

 

Arbetsglädjearbete 

 

Hälsorepresentanter är Anna Telehagen och Ulrica Hollander. 

En hälsoplan har gjorts för 2019.  

 

Under året har vi haft en måbra-förmiddag som anordnades av personliga ombuden i Ljungby. 

Tillsammans med övriga medarbetare i Administration och utveckling har vi haft en 

förmiddag på Bergendahlska gården där vi åt frukost, hade en samarbetsövning och ett quiz. 

Det är gemensam morgonfika varje dag och gemensam lunch ca 6 gånger/år för att stärka 

gemenskapen. 

I samband med APT har vi en stunds hälsotid.  

Den här terminen har vi fortsatt att praktisera medicinsk yoga genom att lyssna på ett program 

av Göran Boll. Detta gör vi för att det är välgörande för rygg, skuldror och nacke. Vi 

fokuserar på god hållning, balanserad rörelse, medveten kontroll och avspänning.  

I samband med och under lunchtid har det uppmuntrats till promenad för att få del av 

dagsljus, frisk luft och motion. 

Arbetet som personligt ombud innebär många gånger hjälp och stöd till livsstilsförändring hos 

våra klienter, vilket kräver ett hälsomedvetande och ett aktivt friskvårdstänk hos ombuden. 

När det är möjligt i arbetet, välj cykel istället för bil. Verksamheten har fyra cyklar, varav två 

är el cyklar. 

Verksamheten uppmuntrar till deltagande i Dakapos hälso- och kulturutbud. 
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Verksamheten följer Växjö kommuns direktiv rörande friskvårdspeng. 

Hälsa är en stående punkt på APT. 

Samtal om balans i livet är en viktig del i medarbetarsamtalet. 

Kontinuerlig handledning är en betydelsefull del i arbetet för att kunna ge klienterna bästa 

möjliga stöd, och att utvecklas i sin personliga ombudsroll.  

Arbetsplatsen eftersträvar en trygg och varm atmosfär med hög delaktighet. 

Verksamhetens arbetsglädjearbete har blivit omnämnt i Bosse Angelöws bok ”Mera 

arbetsglädje, att utveckla och stärka arbetslusten” 

I år har vi mottagit pris för årets mest hälsofrämjande insats som delades ut av Kryast i 

Sverige AB. 

 

Kvalitetsarbete 

 

Verksamheten har rutindokument. Dokumentet innehåller en beskrivning av verksamheten, 

etiska riktlinjer, ombudens uppdrag och blanketter. Dokumentet uppdateras kontinuerligt. 

Under hösten har ett rutindokument för avslut tagits fram som ombuden framförallt ska 

använda då man avslutar sin tjänst.  

 

Kompetensutveckling  

 

Alla ombud var inbjudna av Länsstyrelsen till en utbildningsdag i Hässleholm ”Personligt 

ombud i fokus” som bland annat handlade om samlarsyndrom. Ombuden har deltagit på 

konferensen ”Gör små saker med stor kärlek” på Linnéuniversitetet, den nationella 

ombudskonferensen i Malmö, utbildning i psykisk hälsa och goda levnadsvanor och 

Attentions utbildning Autism och psykisk ohälsa. 

En receptionist har deltagit i Växjö kommuns utbildning ”Service och bemötande” och gjort 

studiebesök på Kontaktcenter. 

Två ombud har deltagit i Socialstyrelsens nationella utbildning för nya ombud i landet. Eva 

var inbjuden till utbildning för att berätta om hur vi i Kronoberg arbetar med systembrister.   

Tillsammans med Länsstyrelsen Kronoberg har verksamheten anordnat en temadag med 

temat ”Krisberedskap och individens ansvar och Porr som hälso-och jämställdhetsfråga och 

konsekvenserna av dess fria tillgång till barn och unga ur ett föräldraperspektiv. Inbjudna var 

styrgruppen, intresserade från kommunerna och boendestödjare.  

Alla ombud har erhållit en utbildning i Coachande förhållningsätt, utbildningen genomfördes 

av Gary Ward, Kryast. 

Verksamhetschefen har deltagit i Arbete och välfärds utbildning i hälsofrämjande ledarskap.  

Verksamheten har haft handledning med Lisa Vahlne 9 gånger under året. 

 

Erfarenhetsutbyte  

 

Vi har under året deltagit i Samverkansgrupp Rehabs träffar Växjö kommun, i Region 

Kronobergs referensgrupp ”Länsgrupp psykisk hälsa”, referensgruppen automatisering och 

Samordningsförbundet Värends referensgrupp. 

Under året har vi varit ute och informerat om vår verksamhet bland annat hos IFO i Tingsryd. 

Ordförande i nämnden för Arbete och välfärd, Oliver Rosengren och Förvaltningschef Per 

Sandberg har deltagit på händelserapporteringsmöte. 

Inbjudna till frukostmöte har varit Ung Komp, kollegor från avdelning administration och 

utveckling, Försäkringskassan och polisen. 

Vi haft ett utbyte med ombuden i Blekinge rörande arbetet med systembrister.  
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I oktober träffades ombuden från Kronoberg, Göteborg och Uppsala på Mössebergs kurort för 

en lunch till lunchkonferens. Syftet med träffen var att utbyta erfarenheter. Ombuden arbetade 

med Personligt ombuds uppdrag. Vilka uppdrag jobbar vi med, lätta, svåra, vilka 

gränsdragningar finns och vilka uppdrag ska vi inte jobba med. Vi gästades av 

riksdagsledamot Pia Steensland (KD) ombuden framförde då de svårigheter vi ser, ur ett 

klientperspektiv, i samhällets stödsystem för vår målgrupp. 

På uppdrag av Länsstyrelsen Kronoberg har verksamhetschefen och två ombud träffat 

Länsstyrelsen i Halland och ombuden där för att berätta om vårt arbete med 

händelserapportering i avvikelseprogrammet och om hur vi arbetar som ombud i Kronobergs 

län då vi är en länsövergripande verksamhet.  

 

Miljö  

 

Maria Vassiliadou, Emidio Afram och Petra Svensson är miljöpiloter. Vi tar upp aktuella 

miljöfrågor i samband med arbetsplatsträffarna. Det finns sorteringskärl för mat, glas, metall, 

batterier, glödlampor, plast och papper på arbetsplatsen. Sjöliden kommer varannan vecka och 

tömmer papper och övriga återvinningskärl. Vi försöker även tänka på att spara på papper 

genom att kopiera dubbelsidigt. Vi byter efterhand ut glödlampor till lågenergilampor, 

sopsorterar och väljer miljövänliga och ekologiska varor. Verksamhetens sex bilar är samtliga 

utbytta till bilar som drivs med biogas. Ombuden försöker planera sin bilkörning och cyklar 

även i sitt arbete. Vi har två elcyklar och tre vanliga cykler. Vi försöker minska på 

användningen av plastpåsar och har tagit bort papperskorgarna på våra rum. 

Den 9 maj hade vi en miljöaktivitet och fairtrade fika. Då gjorde vi ett gemensamt test på 

Livsmedelsverkets hemsida som handlade om matsvinn och fick tips om hur man kan minska 

mängden mat som slängs. Vi tittade även på en webbplats som heter matsmart där man kan 

köpa mat billigt som har utgående datum, något man kan tipsa våra klienter om. 

 

Vi är anmälda till Växjö kommuns tävling ”Cykelvänlig arbetsplats” som vill uppmuntra fler 

arbetsplatser att underlätta för de anställda att cykla mer. 

 

Slutord  

 

Verksamhetens uppsatta mål för 2019 har alla uppnåtts. Ett av målen är att ombuden ska ha 

minst 188 aktuella klienter och vi har 238 klienter. 

Under året har vi tittat på hur vår egen arbetsplats fungerar, vilka brister har vi och vad kan vi 

förbättra, PO granskar PO. Att vända spegeln mot sig själv kräver mod och leder till 

utveckling! 

Ombuden signalerar att de upplever ett tuffare klimat för vår målgrupp i samhället. Att arbeta 

som ombud blir därmed svårare, vi måste rusta oss för att möta det utan drabbas av sekundär 

traumatisering. Arbetet med att vara en hälsosam arbetsplats blir än mer viktigt! 

I Växjö kommuns medarbetarenkät ”Temperaturmätaren” får verksamheten även i år höga 

resultat i ”Jag upplever att mina arbetsinsatser är betydelsefulla för dem vi är till för”, ”I min 

arbetsgrupp jobbar vi kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet för dem vi är till för” och 

”Jag upplever att vi möter dem vi är till för med respekt”. Ett glädjande resultat som 

verksamheten under 2020 får arbeta för att behålla. 

Årets höjdpunkter var vårt 25-årsjubileum i mars och att vi i oktober vann årets Kryast-pris. 

Kryast-priset går till någon/några som genomfört en främjande insats, dvs något som bidrar 

till hållbarhet i samhället och/eller arbetsplatsen. Vinnaren får en inramad motivering samt 

5000 kr att skänka till valfritt välgörande ändamål. Vi valde att skänka pengarna till 

Majblomman. 
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I motiveringen stod det bland annat att vi har visat hur man med kreativitet, engagemang och 

mod på egen hand kan göra stor skillnad för arbetsmiljön.  
 

Tack till alla klienter som ger oss förtroendet att hjälpa till och stötta i olika uppdrag, till all 

personal på Personliga Ombud Kronoberg, till styrgruppen för sitt engagemang och till alla 

samarbetspartner för god samverkan under 2019. 

 

 

 

 

 

 

Personliga Ombud Kronoberg 

Verksamhetschef Eva Bergmark 

Verksamhetsberättelsen fastställdes av styrgruppen 2019-12-06 




