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Bilaga 1 Måluppfyllelse för mottagningsteamet. 
Mottagningteam 


Samverkansparter  Alla samverkande myndigheter 


Typ av insats  Mottagningsteamet är en insats som verkar i norra Örebro läns 
alla fyra kommuner. Personer med komplex problematik som 
”hamnat mellan stolarna” har sökt sig till teamet. Genom 
kartläggningssamtal och samverkan mellan myndigheter har 
personer fått stöd att ta sig vidare mot målet som är egen 
försörjning. 


Syfte Att ge hjälp till arbetslösa och sjukskrivna personer med behov 
av samordnad rehabilitering för att nå egen försörjning genom 
att effektivisera resursanvändningen av de befintliga 
rehabiliteringsinsatser som finns i norra Örebro län (Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora). 


Målgrupp Personer i åldrarna 16-65 år med nedsatt arbetsförmåga på 
grund av psykisk, fysisk, neuropsykiatrisk, intellektuell eller 
socialmedicinsk funktionsnedsättning som har stora 
svårigheter att få arbete och riskerar utslagning från 
arbetsmarknaden, vilket ökar risken för långtidsberoende av 
bidrag som t ex försörjningsstöd. 


Mål Att möjliggöra för individer att stegförflytta sig närmare 
arbetsmarknaden/studier/egen försörjning eller vidare i sin 
rehabilitering.   


Budget 62 250  kr. 


Utfall 135 146 kr. 


Resultat Utfallet för 2019 blev 96 deltagare som genomgick 
kartläggning. Av de avslutade 96 individer blev 27 
rekommenderade insats via 
Samverkansteamet/Coachingteamet. 10 individer blev 
rekommenderade fortsatt kontakt med vård och 
Försäkringskassan för ställningstagande till ersättning via 
socialförsäkringssystemet. 10 individer bedömdes ha fortsatt 
behov av medicinsk rehabilitering via vården. 15 individer 
rekommenderas stegförflyttning mot arbete genom AF, AME el 
via gemensam kartläggning mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. 4 individer rekommenderades fortsatt 
kontakt med försörjningsstöd. 6 individer rekommenderas 
övriga kommuninsatser.  


 
I många ärenden är det den ekonomiska situationen som gör att 
en individ mår dåligt, då de kan stå helt utan ersättning eller är i 
behov av försörjningsstöd. Flera deltagare har genom 
Mottagningsteamet kunnat få stöd att komma vidare från någon 







 
av dessa ekonomiska situationer till ersättningsformer som 
aktivitetsstöd, A-kassa, sjukpenning, sjuk- eller aktivitets-
ersättning. Flera deltagare har även varit i behov av stöd till 
försörjningsstöd. 
Alla deltagare får eller har erbjudits stöd till en eller flera 
insatser som stegvis ska ta dem mot målet egenförsörjning.. 
Verksamheten har hjälpt flera deltagare, som av aktuella 
myndigheter eller vårdenheter bedömts helt eller delvis sakna 
arbetsförmåga, att söka aktivitets- eller sjukersättning.  
Stödet från Mottagningsteamet har för de allra flesta deltagarna 
lett till en sammantagen förbättrad livskvalité genom bättre 
fysiskt/psykiskt mående, ökad vilja och tro på sin egen förmåga 
samt någon form av stegförflyttning mot målet egen 
försörjning.  


Kostnad/deltagare 1 408 kr/deltagare – Lönekostnaden för personalen i 
mottagningsteamet finansierades tom september 2019 av 
ordinarie myndigheter. Således har kostnaderna för 
kartläggningarna hållits mycket låga. From okt finansieras 
insatsen fullt ut av SOFINT. 


Måluppfyllelse Mycket god. 


Avvikelser  Teamet bemannas med 0,95 heltidstjänster. Då 
personalomsättningen under året varit stor (pga 
pensionsavgång och Arbetsförmedlingens förändrade villkor) 
så har det varit svårigheter att hitta en kontinuitet i arbetet. 
Tid har krävts för att utveckla arbetsformerna i teamet.   


 








 


Bilaga 2 Måluppfyllelse för samverkansteamet/coachingteamet. 


Samverkansteam/Coachingteam 


Samverkansparter  Alla samverkande myndigheter 


Typ av insats  Samverkansteamet/Coachingteamet kan beskrivas som en 
lågtröskelverksamhet i samverkan mellan förbundets aktörer. 
Arbetssättet har sin teoretiska grund i ”Supported employment” 
vilket har god evidens för arbetslivsinriktad rehabilitering.  


Syfte Att öka möjligheterna för rehabilitering av invånarna i norra 
Örebro län i behov av samlade insatser från flera olika aktörer 
med syfte att förbättra sin hälsa, öka sin sysselsättningsförmåga 
och arbets/funktionsförmåga. 


Målgrupp Individer i arbetsför ålder som har behov av, och har 
förutsättningar att tillgodogöra sig, samordnad rehabilitering. 


Mål För verksamhetsåret 2019 förväntades processen ha en 
genomströmning av cirka 70 ärenden. Processen skall bidra till: 


 Att individer ur målgruppen får möjlighet till att göra 
stegförflyttning på väg mot sin egen rehabilitering. Slutmålet 
är att så många så möjligt blir egenförsörjande genom 
förvärvsarbete eller studier, uppnår en förbättrad psykisk 
hälsa, eller ökar sin förmåga att nå målen  


 Att förkorta rehabiliteringsprocessen 
 Att skapa en bestående modell för samverkan och samarbete 


mellan parterna och dess verksamheter 
Programperiod  1 jan 2019 till 31 december 2019 


Budget 1 948 000 kr. 


Utfall 1 584 100 kr. 


Resultat Under 2019 deltog 73 deltagare i samverkansteamets insats. 


Under 2019 avslutades 34 deltagare och av dem fick 8 deltagare 
anställning, 5 deltagare utan subventionerad lön och 3 med 
subventionerad lön. I dessa 8 ärenden ledde deltagandet i 
samverkansteamet/coachingteamet alltså till högre resultat än 
verksamhetens uppdrag. 3 deltagare avslutades under året till 
studier.12 deltagare var vid avslut inskrivna som aktivt 
arbetssökande på Arbetsförmedlingen. I viss utsträckning kan 
dock dessa individer vara samma som avslutades till arbete el 
studier. 6 deltagare avslutades enligt programmets målsättning 
och uppdrag, d.v.s. de aktualiserades till myndigheternas 
ordinarie insatser som förstärkt samverkan, anvisning till 
arbetspraktik via socialtjänsten osv. 12 deltagare avslutades då 
det förelåg behov av medicinsk rehabilitering. 







 


 


SAMVERKANSTEAMET I SIFFROR 2019 


 


Pågående deltagare sista dec 2019 utifrån kommunindelning 


Ålder Lindesberg Hällefors Nora Ljusnarsberg 


     


18-29 år 15 1 3 2 


30-44 år 6 1 1 1 


45-59 år 7 1 1  


Totalt 28 3 5 3 


 


Utbildningsnivå, pågående deltagare sista dec 2019  


Utb.nivå Deltagare     % 


   


Saknas/okänd 
  


Grundskola 22 56% 


Gymnasium 14 36% 


Annan ef gymnasial utb 1 2,5% 


Högskola/uni upp till 1 år 1 2,5% 


Högskola/uni upp till 3 år 1 2,5% 


Högskola/uni mer än 3 år 
  


Totalt 39 100% 


 


 


 


 


 


Under året flyttade 2 deltagare varför de avslutades och 1 
avbröt insatsen på eget initiativ.  


Kostnad/deltagare 21 700 kr/deltagare 


Måluppfyllelse Mycket god 


Avvikelser  Under 2019 har det varit personalomsättning i 
samverkansteamet/coachingteamet vilket också 
inneburit tillfälliga vakanser. En del överlämningar av 
deltagare mellan arbetscoacher har därför ägt rum, 
vilket påverkat arbetsprocessen i teamet negativt.  







 
Försörjning vid insatsens start för pågående deltagare 


Försörjning Deltagare Andel 


A-kassa 


Aktivitetsstöd 


     3 


     3                              


7,5% 


7,5% 


Sjukpenning/rehabpenning      9                    22,5% 


Aktivitetsersättning 11 27,5% 


Sjukersättning 1 2,5% 


Försörjningsstöd 11 27,5% 


Ingen offentlig försörjning 2 5% 


Totalt 40 100% 


 


 


Pågående deltagare i samverkansteamet sista dec 2019 


Ålder Kvinna Man Totalt 


    


18-29 år 8 13 21 


30-44 år 6 3 9 


45-59 år 6 3 9 


Totalt 20 19 39 


 


Nya deltagare i samverkansteamet jan 2019- dec 2019 


Ålder Kvinna Man Totalt 


    


18-29 år 5 6 11 


30-44 år 7 5 12 


45-59 år 6 3 9 


Totalt 18 14 32 


 


 


 


 


 


 


 







 
Avslutade deltagare i samverkansteamet 2019 


Ålder Kvinna Man Totalt 


    


18-29 år 11 1 12 


30-44 år 6 8 14 


45-49 år 4 4 8 


Totalt 21 13 34 


 


 


 







 


 


 


 


 


 








 


Bilaga 3 Verksamhetsberättelse Personliga ombud 


 
Personligt ombud 


 
          Lindesberg, Nora, Hällefors  
         och Ljusnarsbergs kommun 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 


2019 
 


 


 


 
 


BAKGRUND 


 







 
I maj år 2000 beslutade regeringen om statsbidrag till kommunerna för att inrätta permanenta 


verksamheter med personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Social-styrelsen 


hade regeringens uppdrag att samordna detta arbete. Länsstyrelserna fördelar sedan år 2001 


statsbidragen till kommuner för verksamheter med personligt ombud. Kommunerna ansvarar för 


verksamheten och användandet av statsbidraget. Det personliga ombudet skall bistå personer med 


psykisk funktionsnedsättning att få tillgång till samhällets stöd och hjälp inom olika områden och se 


till att insatserna samordnas och genomförs. Det personliga ombudet företräder ingen myndighet utan 


skall vara fristående och arbeta på klientens uppdrag. De inrättade verksamheterna med personligt 


ombud följs upp och utvärderas av Socialstyrelsen och länsstyrelserna tillsammans.  


 


ORGANISATION, LEDNING OCH SAMVERKAN 


 


Verksamheten med personligt ombud bedrivs i projektform i samarbete mellan kommunerna i Norra 


länsdelen, Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. Verksamheten består av två heltidsanställda 


ombud (2,0 åa), Jenny Geffen och Maria Hanseborg. Personliga ombuden startade upp arbetet 190819 


och projektet pågår t.o.m 201231. Lindesbergs kommun är värdkommun och ansvarig chef för 


ombuden är enhetschef Maria Arnesson. Värdkommunen ansvarar för att ta fram förslag till 


uppdragsbeskrivningar och organisation i samråd med styrgrupp. 


  


Ledningsgruppen fattar beslut om verksamhetsberättelse, mål och vision, samt beslutar om de 


styrdokument som finns för verksamheten. I ledningsgruppen finns representanter från varje 


kommun, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och psykiatrin, primärvården och NSPH (nationell 


samverkan för psykisk hälsa) ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det 


psykiatriska området. Vid sammanträden redovisas arbetssituation, löpande statistik samt 


identifierade systemfel. 


 


Personliga ombuden arbetar utifrån de riktlinjer som anges i Socialstyrelsens meddelandeblad nr 


5/2011 och i förordning SFS 2013:522 samt föreskrift om statsbidrag HSLF-FS 2016:98.  


 


Målgruppen är personer med psykisk funktionsnedsättning. Målsättningen är att ombuden hanterar 


15-20 ärenden samtidigt. Vi kö ska följande grupper prioriteras: 


- Enskilda med minderåriga barn 


- Enskilda med akut problematik (ex hotas av vräkning, kronofogde m.m) 


- Enskilda under 35 år 


Målsättningen med projektet enligt verksamhetsbeskrivningen är; 


- att 85 % av de enskilda som får stöd från PO upplever att de är nöjda med det stöd de får 


(detta mäts via enkät) 


- att antal enskilda per heltidsarbetande PO bör begränsas till max 15 personer 


- att den tid PO arbetar med den enskilde inte överstiger 18 månader 


 


 


 







 
KLIENTARBETET 


Vanligaste orsakerna till varför kontakt söks med Personligt ombud (PO) 


De personer som söker stöd av personligt ombud har i de allra flesta fall en komplex problematik som 


medför svårigheter inom flera livsområden som försvårar deras vardag. Ofta har klienten flera 


pågående myndighetskontakter, där de olika myndigheterna ställer krav på den enskilde som kan vara 


svåra att genomföra; exempelvis inkomma med intyg, skicka in blanketter inom ett visst datum, etc. 


Kraven på det egenansvar som ställs kan vara svåra att hantera och bidrar till det kaos och otydlighet 


som många av våra klienter upplever. Behovet av råd och stöd är stort både för att öka klientens 


förståelse och delaktighet i de olika myndigheternas planering. Många av klienterna upplever en stor 


osäkerhet inför framtiden och över hur deras situation skall utveckla sig.  


Personer med psykiska funktionsnedsättningar är ekonomiskt mycket utsatta och ekonomi är en 


vanlig orsak till att man söker stöd hos PO. De flesta saknar inkomst från arbete och har antingen 


mycket låg/saknar helt sjukpenninggrundande inkomst vilket för många resulterar i ett beroende av 


försörjningsstöd. Skuldsättning och svårigheten att få sin ekonomi att gå ihop kan lätt försätta 


personen i en ond cirkel, där psykisk ohälsa leder till svag ekonomi och där ängslan, oron och ångesten 


över sin ekonomiska situation i sin tur leder till ytterligare försämrad psykisk hälsa.  


 


Sammanfattning av klientärenden under perioden 


Vi har under perioden 190819–191231 tagit emot 39 nya klienter, ungefär lika många kvinnor som 


män. 7 klienter har hemmavarande barn, varav 4 stycken är kvinnor och 3 stycken är män. Majoriteten 


av våra klienter är bosatta i Lindesbergs kommun, något vi kopplar till att vi får många ärenden från 


psykiatrin i Lindesberg. Yngsta klienten är född år 2001 (19 år) och den äldsta är född år 1955 (64 år). 


 


     


    


   


 


  


Nya klienter Kvinnor Män 


Totalt antal nya ärenden 20 19 


Totalt antal avslutade klienter 5 3 


Antal klienter som, helt 


eller delvis, har 


hemmavarande barn 


under 18 år vilka är kända 


för verksamheten 


Kvinnor Män 


(Inkluderar även barn till 


maka/make/reg. 


partner/sambo som är 


hemmavarande hos klienten.) 


4 3 







 
   


  


 


                        


 


 


UPPDRAG, ÅTGÄRD och RESULTAT 


Beskrivning av de dominerande inslagen i verksamheten: 


Frågor kring ekonomi, sjukvård och myndighetskontakter har varit de största uppdragen, med en 


övervikt av ekonomiska frågor.  Åtgärderna är kontakter med berörda myndigheter och hjälp med 


ansökningar, följa med på möten, stödja i planering men även att ge råd och stöd där vi har möjlighet 


att tillsammans med klienten skapa förståelse för hur samhällsapparaten fungerar, allt för att stötta 


individens egen förmåga och kompetens i vardagen. Många av våra klienter saknar tyvärr ett socialt 


nätverk och har därför ingen i sin närhet att be om hjälp eller rådfråga.  


Antal ärenden enligt 


åldersgrupp 


Kvinnor Män 


18 - 29 år 6 7 


30 - 49 år 5 4 


50 - 65 år 9 8 


Avslutade ärenden 


enligt åldersgrupp 


Kvinnor Män 


18 - 29 år  1 


30 - 49 år 4  


50 - 65 år 1 2 


Antal ärenden 


fördelat på kommun 


Kvinnor Män 


Lindesberg 13 13 


Nora 1 3 


Hällefors 3 1 


Ljusnarsberg 4 1 


Antal avslutade 


ärenden fördelat på 


kommun 


Kvinnor Män 


Lindesberg 4 2 


Nora 0 1 


Hällefors 0 0 


Ljusnarsberg 1 0 







 
 


Beskrivning av orsaken/orsakerna till att klienter tagit kontakt med PO 2019.  


 


 


 


 


 


 


 


• 22 klienter har fått stöd med sin ekonomi. Vi har bland annat varit i kontakt med Kronofogden, 


Skatteverket, Försäkringskassan, kommunernas budget- och skuldrådgivare, socialförvaltningarna, 


banker, försäkringsbolag, arbetsgivare, hyresvärdar, bostadsrättsföreningar, inkassobolag/borgenärer, 


överförmyndarnämnden, tingsrätten, Svenska kyrkan och CSN, advokatbyråer, Förvaltningsrätten, 


mm. 


• 7 uppdrag har handlat om boende och klienterna har fått stöd i kontakter med social-


förvaltningarna, Kronofogdemyndigheten, bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag samt 


privata hyresvärdar. 


• 8 klienter har vi hjälpt med stöttning i arbete/sysselsättning, där kontakter tagits med bland 


annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, försörjningsstöd, arbetsgivare, Sofint 


mottagningsteam/samverkansteam och AME. 


• 16 klienter har fått vårt stöd i kontakter med hälso- och sjukvården; vi har varit i kontakt med 


samt deltagit i möten med primärvården, allmänpsykiatrin i Lindesberg, sluten psykiatrisk 


vårdavdelning Lindesberg, vuxenhabiliteringen, beroendecentrum i Örebro, patientombud, 


tandvården mm. 


• 14 klienter har vi varit behjälpliga i kontakten med myndigheter såsom; Kronofogden, 


Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan (sistnämnda har det handlat om ansökan av 


sjukpenning, aktivitetsersättning, bostadsbidrag, bostadstillägg, samt omprövningar och överklagan av 


beslut som har tagits) samt att ansöka om god man. 


Ekonomi 11 11 


Bostad 6 1 


Sysselsättning 3 5 


Struktur i vardagen 0 1 


Bryta isolering 2 1 


Relationsfrågor 1 0 


Existentiella frågor 0 0 


Stöd i kontakten med myndighet 8 6 


Stöd i kontakten med sjukvården 10 6 


Annan orsak, ange vilken;   


Stöd i kontakt med sin boendestödspersonal i 
bemötande 


1 2 


Stöd i kontakt med barnens skola 2  


Kontaktorsak/behovsområde  


 Flera orsaker kan anges per person  Kvinnor Män 







 
• Vi har hjälpt klienter att ansöka om kommunala insatser enligt socialtjänstlagen (SoL): såsom 


ekonomiskt bistånd, boendestöd, särskild bostad, öppenvård med missbruksproblematik 


• Vi har informerat klient om hur man kan gå till väga vid missnöje i hälso- och sjukvården genom att 


exempelvis ta kontakt med IVO, patientnämnden samt patientombud. 


• Personal har också kontaktat oss och rådfrågat om tillvägagångssätt, stödutbud och så vidare.        


 


Måluppfyllelse 


Målsättningen att 85 % av våra klienter är nöjda med det stöd de fått efter avslutad insats har mätts via 


enkät. Totalt har 8 klienter avslutats vilka kommer bli erbjudna att svara anonymt på en enkät under 


våren -20. Detta kommer att redovisas tillsammans med övriga avslutade klienter under 2020. 


Målet med att begränsa antalet klienter till max 15 ärenden under perioden 190819–191231 har 


uppfyllts. 


 


 


SYSTEMFEL OCH UPPMÄRKSAMMADE BRISTER 


Personligt ombud ska enligt förarbetena (Socialstyrelsens meddelandeblad nr 5/2011, SFS 2013:522) 


verka för att personer med psykiska funktionsnedsättningar som grupp ska få bättre livsvillkor. Det 


sker genom att vi uppmärksammar och identifierar systemfel, hinder och brister. Uppmärksammade 


brister redovisas årligen till länsstyrelsen samt regelbundet till ledningsgruppen vars kontaktpersoner 


rapporterar vidare till berörd myndighet. Personliga ombud tar vid behov direkt kontakt med berörd 


verksamhet ex enhetschef eller samordnare för att snabbt kunna undanröja eller åtgärda en akut brist. 


Arbetet med rapporteringen av systemfel ska utöver att stärka målgruppen även bidra till 


verksamheternas löpande kvalitetsarbete och lärande, därför är vi tydliga med att vi som ombud vill 


etablera goda relationer och samverkan med såväl individer som verksamheter. För oss handlar det 


inte om att peka finger och svartmåla vare sig enskilda eller verksamheter, utan snarare bidra till ökad 


medvetenhet om vår målgrupps utsatthet och särskilda behov. Vår förhoppning är sedan att berörda 


verksamheter, myndigheter och samhället använder personliga ombudens kunskaper och erfarenheter 


för att förbättra villkoren för hela målgruppen.  


 


Följande brister har uppmärksammats 


Sedan projektet startade 19 augusti 2019 fram tills sista december 2019 har vi uppmärksammat 


följande systemfel och brister såsom; 


- Brist i bemötande från boendepersonal/boendestöd. Klienter har uttryckt att de får fel eller 
dåligt bemötande av sin boendepersonal eller boendestöd. Personligt ombud har varit 
behjälpliga både med rådgivning inför samtal med boendestöd plus medverkat vid möten på 
ett gruppboende där flera klienter samlat ihop sig angående sitt missnöje med 
boendepersonalen. 
 


- Brist i tillgänglighet till läkare plus otillräcklig vårdinsats på allmänpsykiatrisk mottagning. 
 


- Brist på vård och stöd samt dröjsmål innan tillräckliga insatser sätter igång resulterar i att en 
klient med svår psykisk sjukdom inte fångas upp förrän personligt ombud kopplas in. 
Kommunen samt vården signalerar klientens situation och kontaktar PO. Klienten har hamnat 







 
i social utsatthet med allvarligt försämrat hälsotillstånd, ekonomin har rasat vilket resulterar i 
vräkning. 
 


- Brist i samordning mellan vårdcentral och allmänpsykiatrisk mottagning avseende vilken 
verksamhet som ska utfärda läkarintyg för körkortstillstånd. Individen bollas mellan 
verksamheterna som hänvisar till varandra. 
 


- Brist i samordning och samsyn mellan kommun, hälso- och sjukvård samt myndigheter medför 
att klient med stort behov av stöd hamnar mellan stolarna. Verksamheterna ser till sitt 
regelverk och hänvisar personen till annan verksamhet vilket medför dröjsmål till att få rätt 
hjälp och stöd. Personen cementeras i sin utsatthet istället för att få sammanhållet stöd att 
komma ur sin sociala situation med bidragsberoende, ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa och 
isolering. 


 


- Kommun beslutar att införa avgift för boendestöd enligt SOL, detta resulterar i att flertalet 
klienter tvingas att säga upp insatsen på grund av svag ekonomi och att de själva inte anser att 
de har råd att bekosta insatsen. Dessa klienter vänder sig då till PO för att få stöd men deras 
behov kvarstår eftersom PO inte har samma uppdrag som boendestöd.  


 


- Klient kan ej ta sig till daglig sysselsättning i syfte att bryta social isolering på grund av 
ekonomin. Berörd kommun beviljar ej resor till daglig verksamhet enligt SoL. 
 


- Avslag på ansökan om aktivitetsersättning på grund av striktare regler och förhållningssätt hos 
Försäkringskassan gällande beviljande av aktivitetsersättning för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Långa handläggningstider hos Försäkringskassan medför ökad 
belastning för kommunerna och vården. Försäkringskassan ger avslag på läkarintyg därför att 
de saknar specifika formuleringar eller ord vilket medför att läkare måste lägga tid på att skicka 
in nya underlag vilket fördröjer processen. 


 


- Klienter som fått indragen sjukpenning eller avslag på ansökan aktivitetsersättning och blir 
hänvisade att söka försörjningsstöd, får i de flesta fall avslag eftersom man tittar på klientens 
inkomst tre månader tillbaka, vilket enligt deras beräkningsgrund ofta påvisar ett överskott. I 
de flesta fall har inte klienten några pengar överhuvudtaget. 
 


- Målgruppen har svårt att själv överblicka vilket stöd de har rätt till eller veta vilka anpassningar 
som kan finnas för den enskilde och det saknas samordning mellan olika myndigheters 
regelverk. 
 


- Det är svårt att av egen kraft bryta beroendet av försörjningsstöd.  Mycket ansvar läggs på 
individen själv, och det är den förmågan våra klienter ofta saknar. 
 


- Flertalet klienter med NP-diagnoser får inte förståelse för sin funktionsnivå och det ställs för 
höga krav av myndighetspersoner då det råder brist på kunskap om deras kognitiva 
svårigheter. Vi har flertalet klienter i denna målgrupp som har behövt vår närvaro på besök i 
vården eller andra möten med myndigheter därför att man behöver hjälp att göra sig förstådd, 
få tolkat och förklarat i efterhand vad som sades på möten samt minnesstöd i form av 
minnesanteckningar. Det senare är en enkel åtgärd som yrkesutövare lätt kan sammanfattas 
vid slutet av mötet men förvånansvärt nog är det väldigt få som erbjuds eller vågar fråga om 
det stödet och då blir det istället att personligt ombud tar den rollen. 
 







 
- Bristen på bostäder drabbar våra klienter extra hårt. Personer med psykisk ohälsa, som har 


osäker och låg inkomst, är skuldsatta och/eller har betalningsanmärkning, har idag mycket 
svårt att få en egen bostad då det inte får förekomma skuldsättning. Privata hyresvärdar kräver 
dessutom ofta en deposition på en hyresavgift i förskott vilket är svårt för många av våra 
klienter att ha råd med när marginalerna är så knappa.  
 


- Ett annat problem gällande bostad och ekonomi är regleringen av bostadstillägg. Hyra ska 
betalas i förskott, men Försäkringskassan betalar ut bostadstillägg i efterhand, då nästa 
månads hyra ska betalas. Första månaden i eget boende blir därför extra ekonomiskt 
ansträngande. Handläggningstiden för bostadstillägg är ca 2–3 månader, även om man tidigare 
varit beviljad, vilket också innebär en mycket ansträngd ekonomi. 


 


 


ÖVRIGA VERKSAMHETSHÄNDELSER  


 


Ledningsgruppen har under hösten 2019 inte haft något ledningsmöte då det främst har förts 


diskussioner om hur det arbetet bäst kan planeras och genomföras, enskilt i norra länsdelen eller ihop 


med övriga kommuner i länet. Det första mötet kommer därmed att ske 200210. 


Under året har personliga ombud deltagit på arbetsplatsträffar (APT) tillsammans med vår 


arbetsledare samt övriga medarbetare i enheten för öppenvårdsinsatser, Socialförvaltningen 


Lindesbergs kommun. Under 2020 kommer personliga ombud att ha egna arbetsplatsträffar med 


arbetsledare. 


Vi har deltagit på ett flertal SIP-möten, en samverkansform som vi upplever fungerar hittills. Generellt 


finns ett behov av att myndigheter och aktörer i samhället samverkar oftare och har en helhetssyn där 


man utgår utifrån individens behov eftersom våra klienter ofta har en komplex problematik och är 


beroende av flera olika kontakter. 


 


INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 


 


Vi har varit med som utställare och informerat om vår verksamhet på följande evenemang 


- Psykiatriveckan som anordnades på Lindeskolan, Lindesbergs kommun i samarbete med 


KNÖL-kommunerna, Region Örebro län samt brukarorganisationer. 


- Samordningsförbunden i Örebro län, mässa i Örebro 


Vi har besökt och informerat om vår verksamhet hos bl.a. budget- och skuldrådgivaren i Lindesberg 


och Ljusnarsberg kommun, samtliga vårdcentraler i norra länsdelen, socialtjänstens tjänstemän i 


samtliga kommuner, samverkan- och mottagningsteamet, arbetsmarknadsenheten i Nora och 


Lindesbergs kommun, anhörigkonsulten FPS i Örebro län, allmänmottagningen samt 


slutenvårdsavdelningen på psykiatrin i Lindesberg, boendestödjare i samtliga kommuner m.fl. 


Vidare har vi fortlöpande informerat de handläggare, tjänstemän och andra personer som vi i våra 


uppdrag kommit i kontakt med. Därutöver har vi lämnat broschyrer till servicecenter och bibliotek i 


samtliga kommuner. 







 
Information om vår verksamhet finns också på kommunernas hemsidor. Personligt ombud har även 


en nationell hemsida, www.personligtombud.se. Där finns ytterligare information, publikationer och 


uppsatser från olika högskolor som handlar om verksamheten. 


 


 


UTBILDNINGAR, FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER 


 


Vi har under hösten deltagit på följande utbildningar och konferenser; 


• 3 dagars introduktionsutbildning i Stockholm för nyanställda personliga ombud 


genom Socialstyrelsen. 


• PO-konferens i Stockholm, arrangör Länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, 


Uppsala, Värmland och Örebro län  


Teman för föreläsningarna; 


- Vräkningsförebyggande arbete, Upplands Väsby kommun och Väsby hem 


- Barn som anhöriga till föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar, Ingela 


Furenbäck och Mona Pihl, forskare NKA. 


- Kris, trauma och migration, Annicka Lang, leg psykolog 


 


• Mässa, mingel och föreläsningar arrangör Samordningsförbunden i Örebro Län samt 


Stiftelsen 1000 Möjligheter 


  Tema: Jämställdhet och våld i nära relationer  


 


• Psykiatriveckan, arrangör kommunerna i norra länsdelen, FINSAM, Hjärnkoll, NSPH samt 


Region Örebro län. Vi deltog både med ett eget bord med vårt material och informerade om vår 


verksamhet samt lyssnade på 3 föreläsningar. 


Tema: Anhörig till person med psykisk ohälsa 


 


• Vi har också gett en föreläsning för undersköterskestuderande på vuxenutbildningen på 


Stora Hjernet i Nora kommun. Där informerade vi om vårt arbete och målgruppen samt pratade om 


psykisk ohälsa och hur vardagen kan se ut för personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Vi 


fick mycket bra respons från både studenterna och kursansvarig och har blivit ombedda att ge en ny 


föreläsning under våren 2020, något vi ser fram emot! 


 


 


MÅL OCH AKTIVITETER FÖR ÅR 2020 


 


Vår plan för verksamheten år 2020 är att fortsätta arbeta med de huvuduppgifter som personligt 


ombudsverksamheten omfattas av inom ramen för projektet, det vill säga; direkt klientarbete, sprida 







 
information om verk-samheten, uppsökande arbete, systempåverkande frågor, samt verk-


samhetsutveckling. 


 


• Måluppfyllelse enligt angiven målsättning i verksamhetsbeskrivningen.  


• Vår ambition är att verksamheten fortsätter att utvecklas och att våra klienter får ett professionellt 


och kvalitativt stöd. 


• Vi kommer fortsätta att sprida information för att göra vår verksamhet känd hos allmänheten, 


myndigheter samt med att etablera goda kontakter i det geografiska upptagningsområdet. 


• Vi hoppas kunna bidra till att öka kunskapen i samhället om psykiska funktionsnedsättningar, så att 


till exempel bemötandet av den enskilde individen blir bättre i de verksamheter där de finns. 


• Vår förhoppning är att nuvarande och blivande klienter kommer att få möjlighet till ökad delaktighet 


i samhället utifrån de rättigheter och möjligheter som finns. 


• Vi kommer genom fortsatt regelbunden kontakt på de lokala arenorna att verka för att göra 


personligt ombudsverksamheten mer känd hos allmänheten och klientgruppen.  


• Vi kommer att fortsätta att påvisa brister i samhället och hinder för vår målgrupp. 


• Vi eftersträvar att ha kvar ett klientantal på cirka 15-20 ärenden var samt upprätthålla god 


genomströmning i verksamheten. 


• Verksamheten kommer fortsätta att använda det statistikunderlag som använts i år för att få en tydlig 


bild av ärendenas karaktär och innehåll. Utifrån statistiken som redovisas på grupp-nivå kan det 


utläsas bland annat antal klienter, kön, kommun, samt rapporterade systemfel.  


• Vi kommer att fortsätta arbeta för att hitta/skapa nya samverkansformer och gemensamma träffar 


med respektive kommuns socialtjänst då vi upplever att ett nära samarbete förbättrar resultatet för 


våra klienter. 


• Vi kommer under januari 2020 påbörja handledning i Örebro hos Kristina Elgenstierna på 


Gestaltstudion Familjemottagning. 


• Vi har planerat in nätverksträffar tillsammans med ombuden i Karlskoga för kollegialt utbyte och 


stöd. 


• Vi önskar att Personligt ombud under året ges möjlighet att delta vid föreläsningar och kurser för att 


erhålla relevant kompetensutveckling. 


• Vi önskar att Personligt ombud får delta i den nationella regionskonferensen som 2020 hålls i 


Värmland i september. 


• I april ge en ny föreläsning för undersköterskestuderande på vuxenutbildningen i Nora kommun. 


• Vi hoppas på att projektet med personligt ombud kommer att övergå till en permanent verk-samhet 


då vi tror på uppdraget och har fått mycket respons från både verksamheter och framförallt klienterna 


att vi behövs och gör skillnad! 


 


Lindesberg 2020-02-07 


 


Jenny Geffen, Personligt ombud Maria Hanseborg, Personligt ombud 


 








 
    Lindesberg den 17 april 2020 


 


Till 


Kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner. 


Regionfullmäktige i Region Örebro län 


Försäkringskassan  


Arbetsförmedlingen 


 


Översänder härmed Årsredovisning, revisionsberättelser och revisionsrapport för år 2019 avseende 


Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) 


Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 


skadeståndstalan ska väckas. 


Lag (2019:914). 


 


Vi tar tacksamt emot protokollutdrag från beslut kring frågan om ansvarsfrihet. 


 


Vänligen 


 


Styrelsen i SOFINT 









































































































































 

 
 

  

 

  

 

  
    

   
 

 

 
  

 

 
  

   

     

    

      
      

 
 

 

 

 

 
  

 

499 (737)

Bilaga 1 Måluppfyllelse för mottagningsteamet. 
Mottagningteam 

Samverkansparter Alla samverkande myndigheter 

Typ av insats Mottagningsteamet är en insats som verkar i norra Örebro läns 
alla fyra kommuner. Personer med komplex problematik som 
”hamnat mellan stolarna” har sökt sig till teamet. Genom 
kartläggningssamtal och samverkan mellan myndigheter har 
personer fått stöd att ta sig vidare mot målet som är egen 
försörjning. 

Syfte Att ge hjälp till arbetslösa och sjukskrivna personer med behov 
av samordnad rehabilitering för att nå egen försörjning genom 
att effektivisera resursanvändningen av de befintliga 
rehabiliteringsinsatser som finns i norra Örebro län (Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora). 

Målgrupp Personer i åldrarna 16-65 år med nedsatt arbetsförmåga på 
grund av psykisk, fysisk, neuropsykiatrisk, intellektuell eller 
socialmedicinsk funktionsnedsättning som har stora 
svårigheter att få arbete och riskerar utslagning från 
arbetsmarknaden, vilket ökar risken för långtidsberoende av 
bidrag som t ex försörjningsstöd. 

Mål Att möjliggöra för individer att stegförflytta sig närmare 
arbetsmarknaden/studier/egen försörjning eller vidare i sin 
rehabilitering. 

Budget 62 250 kr. 

Utfall 135 146 kr. 

Resultat Utfallet för 2019 blev 96 deltagare som genomgick 
kartläggning. Av de avslutade 96 individer blev 27 
rekommenderade insats via 
Samverkansteamet/Coachingteamet. 10 individer blev 
rekommenderade fortsatt kontakt med vård och 
Försäkringskassan för ställningstagande till ersättning via 
socialförsäkringssystemet. 10 individer bedömdes ha fortsatt 
behov av medicinsk rehabilitering via vården. 15 individer 
rekommenderas stegförflyttning mot arbete genom AF, AME el 
via gemensam kartläggning mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. 4 individer rekommenderades fortsatt 
kontakt med försörjningsstöd. 6 individer rekommenderas 
övriga kommuninsatser. 

I många ärenden är det den ekonomiska situationen som gör att 
en individ mår dåligt, då de kan stå helt utan ersättning eller är i 
behov av försörjningsstöd. Flera deltagare har genom 
Mottagningsteamet kunnat få stöd att komma vidare från någon 



 
 

 

 
  

 

  
  

 

 
 

   

 

 

  

   
  

 
   

 

av dessa ekonomiska situationer till ersättningsformer som 
aktivitetsstöd, A-kassa, sjukpenning, sjuk- eller aktivitets-
ersättning. Flera deltagare har även varit i behov av stöd till 
försörjningsstöd. 
Alla deltagare får eller har erbjudits stöd till en eller flera 
insatser som stegvis ska ta dem mot målet egenförsörjning.. 
Verksamheten har hjälpt flera deltagare, som av aktuella 
myndigheter eller vårdenheter bedömts helt eller delvis sakna 
arbetsförmåga, att söka aktivitets- eller sjukersättning. 
Stödet från Mottagningsteamet har för de allra flesta deltagarna 
lett till en sammantagen förbättrad livskvalité genom bättre 
fysiskt/psykiskt mående, ökad vilja och tro på sin egen förmåga 
samt någon form av stegförflyttning mot målet egen 
försörjning. 

Kostnad/deltagare 1 408 kr/deltagare – Lönekostnaden för personalen i 
mottagningsteamet finansierades tom september 2019 av 
ordinarie myndigheter. Således har kostnaderna för 
kartläggningarna hållits mycket låga. From okt finansieras 
insatsen fullt ut av SOFINT. 

Måluppfyllelse Mycket god. 

Avvikelser  Teamet bemannas med 0,95 heltidstjänster. Då 
personalomsättningen under året varit stor (pga 
pensionsavgång och Arbetsförmedlingens förändrade villkor) 
så har det varit svårigheter att hitta en kontinuitet i arbetet. 
Tid har krävts för att utveckla arbetsformerna i teamet. 
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Bilaga 2 Måluppfyllelse för samverkansteamet/coachingteamet. 

Samverkansteam/Coachingteam 

Samverkansparter Alla samverkande myndigheter 

Typ av insats Samverkansteamet/Coachingteamet kan beskrivas som en 
lågtröskelverksamhet i samverkan mellan förbundets aktörer. 
Arbetssättet har sin teoretiska grund i ”Supported employment” 
vilket har god evidens för arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Syfte Att öka möjligheterna för rehabilitering av invånarna i norra 
Örebro län i behov av samlade insatser från flera olika aktörer 
med syfte att förbättra sin hälsa, öka sin sysselsättningsförmåga 
och arbets/funktionsförmåga. 

Målgrupp Individer i arbetsför ålder som har behov av, och har 
förutsättningar att tillgodogöra sig, samordnad rehabilitering. 

Mål För verksamhetsåret 2019 förväntades processen ha en 
genomströmning av cirka 70 ärenden. Processen skall bidra till: 

 Att individer ur målgruppen får möjlighet till att göra 
stegförflyttning på väg mot sin egen rehabilitering. Slutmålet 
är att så många så möjligt blir egenförsörjande genom 
förvärvsarbete eller studier, uppnår en förbättrad psykisk 
hälsa, eller ökar sin förmåga att nå målen 

 Att förkorta rehabiliteringsprocessen 
 Att skapa en bestående modell för samverkan och samarbete 

mellan parterna och dess verksamheter 
Programperiod 1 jan 2019 till 31 december 2019 

Budget 1 948 000 kr. 

Utfall 1 584 100 kr. 

Resultat Under 2019 deltog 73 deltagare i samverkansteamets insats. 

Under 2019 avslutades 34 deltagare och av dem fick 8 deltagare 
anställning, 5 deltagare utan subventionerad lön och 3 med 
subventionerad lön. I dessa 8 ärenden ledde deltagandet i 
samverkansteamet/coachingteamet alltså till högre resultat än 
verksamhetens uppdrag. 3 deltagare avslutades under året till 
studier.12 deltagare var vid avslut inskrivna som aktivt 
arbetssökande på Arbetsförmedlingen. I viss utsträckning kan 
dock dessa individer vara samma som avslutades till arbete el 
studier. 6 deltagare avslutades enligt programmets målsättning 
och uppdrag, d.v.s. de aktualiserades till myndigheternas 
ordinarie insatser som förstärkt samverkan, anvisning till 
arbetspraktik via socialtjänsten osv. 12 deltagare avslutades då 
det förelåg behov av medicinsk rehabilitering. 



 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

   

       

   

 
  

   

   

   

   

   

 
  

   

 

 

 

 

 

    
 

   

  

   

 
 

  

SAMVERKANSTEAMET I SIFFROR 2019 

Pågående deltagare sista dec 2019 utifrån kommunindelning 

Ålder Lindesberg Hällefors Nora Ljusnarsberg 

18-29 år 15 1 3 2 

30-44 år 6 1 1 1 

45-59 år 7 1 1 

Totalt 28 3 5 3 

Under året flyttade 2 deltagare varför de avslutades och 1 
avbröt insatsen på eget initiativ. 

Kostnad/deltagare 21 700 kr/deltagare 

Måluppfyllelse Mycket god 

Avvikelser  Under 2019 har det varit personalomsättning i 
samverkansteamet/coachingteamet vilket också 
inneburit tillfälliga vakanser. En del överlämningar av 
deltagare mellan arbetscoacher har därför ägt rum, 
vilket påverkat arbetsprocessen i teamet negativt. 

502 (737)

Utbildningsnivå, pågående deltagare sista dec 2019 

Utb.nivå Deltagare % 

Saknas/okänd 

Grundskola 22 56% 

Gymnasium 14 36% 

Annan ef gymnasial utb 1 2,5% 

Högskola/uni upp till 1 år 1 2,5% 

Högskola/uni upp till 3 år 1 2,5% 

Högskola/uni mer än 3 år 

Totalt 39 100% 



 
 

   

 

 

      

                                   

 

 

                           

   

   

   

   

   

 

 

 

    

    

    

    

    

    

 

   

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Försörjning vid insatsens start för pågående deltagare 

Försörjning Deltagare Andel 

A-kassa 

Aktivitetsstöd 

3 

3 

7,5% 

7,5% 

Sjukpenning/rehabpenning 9 22,5% 

Aktivitetsersättning 11 27,5% 

Sjukersättning 1 2,5% 

Försörjningsstöd 11 27,5% 

Ingen offentlig försörjning 2 5% 

Totalt 40 100% 

Pågående deltagare i samverkansteamet sista dec 2019 

Nya deltagare i samverkansteamet jan 2019- dec 2019 

503 (737)

Ålder Kvinna Man Totalt 

18-29 år 8 13 21 

30-44 år 6 3 9 

45-59 år 6 3 9 

Totalt 20 19 39 

Ålder Kvinna Man Totalt 

18-29 år 5 6 11 

30-44 år 7 5 12 

45-59 år 6 3 9 

Totalt 18 14 32 



 
 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Avslutade deltagare i samverkansteamet 2019 

Ålder Kvinna Man Totalt 

504 (737)

18-29 år 11 1 12 

30-44 år 6 8 14 

45-49 år 4 4 8 

Totalt 21 13 34 
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Bilaga 3 Verksamhetsberättelse Personliga ombud 

Personligt ombud 

Lindesberg, Nora, Hällefors 
och Ljusnarsbergs kommun 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2019 

BAKGRUND 
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I maj år 2000 beslutade regeringen om statsbidrag till kommunerna för att inrätta permanenta 

hade regeringens uppdrag att samordna detta arbete. Länsstyrelserna fördelar sedan år 2001 

statsbidragen till kommuner för verksamheter med personligt ombud. Kommunerna ansvarar för 

verksamheten och användandet av statsbidraget. Det personliga ombudet skall bistå personer med 

skall vara fristående och arbeta på klientens uppdrag. De inrättade verksamheterna med personligt 

ombud följs upp och utvärderas av Socialstyrelsen och länsstyrelserna tillsammans. 

ORGANISATION, LEDNING OCH SAMVERKAN 

och projektet pågår t.o.m 201231. Lindesbergs kommun är värdkommun och ansvarig chef för 

ombuden är enhetschef Maria Arnesson. Värdkommunen ansvarar för att ta fram förslag till 

uppdragsbeskrivningar och organisation i samråd med styrgrupp. 

Ledningsgruppen fattar beslut om verksamhetsberättelse, mål och vision, samt beslutar om de 

styrdokument som finns för verksamheten. I ledningsgruppen finns representanter från varje 

samverkan för psykisk hälsa) ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det 

psykiatriska området. Vid sammanträden redovisas arbetssituation, löpande statistik samt 

identifierade systemfel. 

Personliga ombuden arbetar utifrån de riktlinjer som anges i Socialstyrelsens meddelandeblad nr 

5/2011 och i förordning SFS 2013:522 samt föreskrift om statsbidrag HSLF-FS 2016:98. 

15-20 ärenden samtidigt. Vi kö ska följande grupper prioriteras: 

- Enskilda med minderåriga barn 

- Enskilda med akut problematik (ex hotas av vräkning, kronofogde m.m) 

- Enskilda under 35 år 

Målsättningen med projektet enligt verksamhetsbeskrivningen är; 

(detta mäts via enkät) 

- att antal enskilda per heltidsarbetande PO bör begränsas till max 15 personer 

- att den tid PO arbetar med den enskilde inte överstiger 18 månader 

verksamheter med personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Social-styrelsen 

psykisk funktionsnedsättning att få tillgång till samhällets stöd och hjälp inom olika områden och se 

till att insatserna samordnas och genomförs. Det personliga ombudet företräder ingen myndighet utan 

Verksamheten med personligt ombud bedrivs i projektform i samarbete mellan kommunerna i Norra 

länsdelen, Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. Verksamheten består av två heltidsanställda 

ombud (2,0 åa), Jenny Geffen och Maria Hanseborg. Personliga ombuden startade upp arbetet 190819 

kommun, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och psykiatrin, primärvården och NSPH (nationell 

Målgruppen är personer med psykisk funktionsnedsättning. Målsättningen är att ombuden hanterar 

- att 85 % av de enskilda som får stöd från PO upplever att de är nöjda med det stöd de får 
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KLIENTARBETET 

Vanligaste orsakerna till varför kontakt söks med Personligt ombud (PO) 

De personer som söker stöd av personligt ombud har i de allra flesta fall en komplex problematik som 

medför svårigheter inom flera livsområden som försvårar deras vardag. Ofta har klienten flera 

pågående myndighetskontakter, där de olika myndigheterna ställer krav på den enskilde som kan vara 

svåra att genomföra; exempelvis inkomma med intyg, skicka in blanketter inom ett visst datum, etc. 

Kraven på det egenansvar som ställs kan vara svåra att hantera och bidrar till det kaos och otydlighet 

som många av våra klienter upplever. Behovet av råd och stöd är stort både för att öka klientens 

förståelse och delaktighet i de olika myndigheternas planering. Många av klienterna upplever en stor 

osäkerhet inför framtiden och över hur deras situation skall utveckla sig. 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar är ekonomiskt mycket utsatta och ekonomi är en 

vanlig orsak till att man söker stöd hos PO. De flesta saknar inkomst från arbete och har antingen 

mycket låg/saknar helt sjukpenninggrundande inkomst vilket för många resulterar i ett beroende av 

försörjningsstöd. Skuldsättning och svårigheten att få sin ekonomi att gå ihop kan lätt försätta 

personen i en ond cirkel, där psykisk ohälsa leder till svag ekonomi och där ängslan, oron och ångesten 

över sin ekonomiska situation i sin tur leder till ytterligare försämrad psykisk hälsa. 

Sammanfattning av klientärenden under perioden 

Vi har under perioden 190819–191231 tagit emot 39 nya klienter, ungefär lika många kvinnor som 

män. 7 klienter har hemmavarande barn, varav 4 stycken är kvinnor och 3 stycken är män. Majoriteten 

av våra klienter är bosatta i Lindesbergs kommun, något vi kopplar till att vi får många ärenden från 

psykiatrin i Lindesberg. Yngsta klienten är född år 2001 (19 år) och den äldsta är född år 1955 (64 år). 

Nya klienter Kvinnor Män 

Totalt antal nya ärenden 20 19 

Antal klienter som, helt 

eller delvis, har 

hemmavarande barn 

under 18 år vilka är kända 

för verksamheten 

Kvinnor Män 

(Inkluderar även barn till 

maka/make/reg. 

partner/sambo som är 

hemmavarande hos klienten.) 

4 3 

Totalt antal avslutade klienter 5 3 

508 (737)



 
   

  

 

                        

 

 

  

  

 

 

  

  

 

    

  

 

  

     

     

     

  

 

  

     

     

     

  

  

  

   

   

   

   

  

 

 

  

   

   

   

   

509 (737)

Antal ärenden enligt 

åldersgrupp 

Kvinnor Män 

18 - 29 år 6 7 

30 - 49 år 5 4 

50 - 65 år 9 8 

Avslutade ärenden 

enligt åldersgrupp 

Kvinnor Män 

18 - 29 år 1 

30 - 49 år 4 

50 - 65 år 1 2 

Antal ärenden 

fördelat på kommun 

Kvinnor Män 

Lindesberg 13 13 

Nora 1 3 

Hällefors 3 1 

Ljusnarsberg 4 1 

Antal avslutade 

ärenden fördelat på 

kommun 

Kvinnor Män 

Lindesberg 4 2 

Nora 0 1 

Hällefors 0 0 

Ljusnarsberg 1 0 

UPPDRAG, ÅTGÄRD och RESULTAT 

Beskrivning av de dominerande inslagen i verksamheten: 

Frågor kring ekonomi, sjukvård och myndighetskontakter har varit de största uppdragen, med en 

övervikt av ekonomiska frågor.  Åtgärderna är kontakter med berörda myndigheter och hjälp med 

ansökningar, följa med på möten, stödja i planering men även att ge råd och stöd där vi har möjlighet 

att tillsammans med klienten skapa förståelse för hur samhällsapparaten fungerar, allt för att stötta 

individens egen förmåga och kompetens i vardagen. Många av våra klienter saknar tyvärr ett socialt 

nätverk och har därför ingen i sin närhet att be om hjälp eller rådfråga. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

   

 

 

    

  

 

   

    

 

 

    

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  
 

  

    

  

     

Beskrivning av orsaken/orsakerna till att klienter tagit kontakt med PO 2019. 

• 22 klienter har fått stöd med sin ekonomi. Vi har bland annat varit i kontakt med Kronofogden, 

Skatteverket, Försäkringskassan, kommunernas budget- och skuldrådgivare, socialförvaltningarna, 

banker, försäkringsbolag, arbetsgivare, hyresvärdar, bostadsrättsföreningar, inkassobolag/borgenärer, 

överförmyndarnämnden, tingsrätten, Svenska kyrkan och CSN, advokatbyråer, Förvaltningsrätten, 

mm. 

• 7 uppdrag har handlat om boende och klienterna har fått stöd i kontakter med social-

förvaltningarna, Kronofogdemyndigheten, bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag samt 

privata hyresvärdar. 

• 8 klienter har vi hjälpt med stöttning i arbete/sysselsättning, där kontakter tagits med bland 

annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, försörjningsstöd, arbetsgivare, Sofint 

mottagningsteam/samverkansteam och AME. 

• 16 klienter har fått vårt stöd i kontakter med hälso- och sjukvården; vi har varit i kontakt med 

samt deltagit i möten med primärvården, allmänpsykiatrin i Lindesberg, sluten psykiatrisk 

vårdavdelning Lindesberg, vuxenhabiliteringen, beroendecentrum i Örebro, patientombud, 

tandvården mm. 

• 14 klienter har vi varit behjälpliga i kontakten med myndigheter såsom; Kronofogden, 

Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan (sistnämnda har det handlat om ansökan av 

sjukpenning, aktivitetsersättning, bostadsbidrag, bostadstillägg, samt omprövningar och överklagan av 

beslut som har tagits) samt att ansöka om god man. 

Ekonomi 11 11 

Bostad 6 1 

Sysselsättning 3 5 

Struktur i vardagen 0 1 

Bryta isolering 2 1 

Relationsfrågor 1 0 

Existentiella frågor 0 0 

Stöd i kontakten med myndighet 8 6 

Stöd i kontakten med sjukvården 10 6 

Annan orsak, ange vilken; 

Stöd i kontakt med sin boendestödspersonal i 
bemötande 

1 2 

Stöd i kontakt med barnens skola 2 

Kontaktorsak/behovsområde 

Flera orsaker kan anges per person Kvinnor Män 
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• Vi har hjälpt klienter att ansöka om kommunala insatser enligt socialtjänstlagen (SoL): såsom 

ekonomiskt bistånd, boendestöd, särskild bostad, öppenvård med missbruksproblematik 
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• Vi har informerat klient om hur man kan gå till väga vid missnöje i hälso- och sjukvården genom att 

exempelvis ta kontakt med IVO, patientnämnden samt patientombud. 

• Personal har också kontaktat oss och rådfrågat om tillvägagångssätt, stödutbud och så vidare. 

Måluppfyllelse 

Målsättningen att 85 % av våra klienter är nöjda med det stöd de fått efter avslutad insats har mätts via 

enkät. Totalt har 8 klienter avslutats vilka kommer bli erbjudna att svara anonymt på en enkät under 

våren -20. Detta kommer att redovisas tillsammans med övriga avslutade klienter under 2020. 

Målet med att begränsa antalet klienter till max 15 ärenden under perioden 190819–191231 har 

uppfyllts. 

SYSTEMFEL OCH UPPMÄRKSAMMADE BRISTER 

Personligt ombud ska enligt förarbetena (Socialstyrelsens meddelandeblad nr 5/2011, SFS 2013:522) 

verka för att personer med psykiska funktionsnedsättningar som grupp ska få bättre livsvillkor. Det 

sker genom att vi uppmärksammar och identifierar systemfel, hinder och brister. Uppmärksammade 

brister redovisas årligen till länsstyrelsen samt regelbundet till ledningsgruppen vars kontaktpersoner 

rapporterar vidare till berörd myndighet. Personliga ombud tar vid behov direkt kontakt med berörd 

verksamhet ex enhetschef eller samordnare för att snabbt kunna undanröja eller åtgärda en akut brist. 

Arbetet med rapporteringen av systemfel ska utöver att stärka målgruppen även bidra till 

verksamheternas löpande kvalitetsarbete och lärande, därför är vi tydliga med att vi som ombud vill 

etablera goda relationer och samverkan med såväl individer som verksamheter. För oss handlar det 

inte om att peka finger och svartmåla vare sig enskilda eller verksamheter, utan snarare bidra till ökad 

medvetenhet om vår målgrupps utsatthet och särskilda behov. Vår förhoppning är sedan att berörda 

verksamheter, myndigheter och samhället använder personliga ombudens kunskaper och erfarenheter 

för att förbättra villkoren för hela målgruppen. 

Följande brister har uppmärksammats 

Sedan projektet startade 19 augusti 2019 fram tills sista december 2019 har vi uppmärksammat 

följande systemfel och brister såsom; 

- Brist i bemötande från boendepersonal/boendestöd. Klienter har uttryckt att de får fel eller 
dåligt bemötande av sin boendepersonal eller boendestöd. Personligt ombud har varit 
behjälpliga både med rådgivning inför samtal med boendestöd plus medverkat vid möten på 
ett gruppboende där flera klienter samlat ihop sig angående sitt missnöje med 
boendepersonalen. 

- Brist i tillgänglighet till läkare plus otillräcklig vårdinsats på allmänpsykiatrisk mottagning. 

- Brist på vård och stöd samt dröjsmål innan tillräckliga insatser sätter igång resulterar i att en 
klient med svår psykisk sjukdom inte fångas upp förrän personligt ombud kopplas in. 
Kommunen samt vården signalerar klientens situation och kontaktar PO. Klienten har hamnat 



 
    

 
 

      
     

  
 

       
       

          
            

    
 

 

         
            

        
  

 

            
   

 

           
     

        
     

 
 

      
     

   
  

 

          
     

 
 

        
   

 

       
       

      
        

       
        

      
  

 

i social utsatthet med allvarligt försämrat hälsotillstånd, ekonomin har rasat vilket resulterar i 
vräkning. 
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- Brist i samordning mellan vårdcentral och allmänpsykiatrisk mottagning avseende vilken 
verksamhet som ska utfärda läkarintyg för körkortstillstånd. Individen bollas mellan 
verksamheterna som hänvisar till varandra. 

- Brist i samordning och samsyn mellan kommun, hälso- och sjukvård samt myndigheter medför 
att klient med stort behov av stöd hamnar mellan stolarna. Verksamheterna ser till sitt 
regelverk och hänvisar personen till annan verksamhet vilket medför dröjsmål till att få rätt 
hjälp och stöd. Personen cementeras i sin utsatthet istället för att få sammanhållet stöd att 
komma ur sin sociala situation med bidragsberoende, ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa och 
isolering. 

- Kommun beslutar att införa avgift för boendestöd enligt SOL, detta resulterar i att flertalet 
klienter tvingas att säga upp insatsen på grund av svag ekonomi och att de själva inte anser att 
de har råd att bekosta insatsen. Dessa klienter vänder sig då till PO för att få stöd men deras 
behov kvarstår eftersom PO inte har samma uppdrag som boendestöd. 

- Klient kan ej ta sig till daglig sysselsättning i syfte att bryta social isolering på grund av 
ekonomin. Berörd kommun beviljar ej resor till daglig verksamhet enligt SoL. 

- Avslag på ansökan om aktivitetsersättning på grund av striktare regler och förhållningssätt hos 
Försäkringskassan gällande beviljande av aktivitetsersättning för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Långa handläggningstider hos Försäkringskassan medför ökad 
belastning för kommunerna och vården. Försäkringskassan ger avslag på läkarintyg därför att 
de saknar specifika formuleringar eller ord vilket medför att läkare måste lägga tid på att skicka 
in nya underlag vilket fördröjer processen. 

- Klienter som fått indragen sjukpenning eller avslag på ansökan aktivitetsersättning och blir 
hänvisade att söka försörjningsstöd, får i de flesta fall avslag eftersom man tittar på klientens 
inkomst tre månader tillbaka, vilket enligt deras beräkningsgrund ofta påvisar ett överskott. I 
de flesta fall har inte klienten några pengar överhuvudtaget. 

- Målgruppen har svårt att själv överblicka vilket stöd de har rätt till eller veta vilka anpassningar 
som kan finnas för den enskilde och det saknas samordning mellan olika myndigheters 
regelverk. 

- Det är svårt att av egen kraft bryta beroendet av försörjningsstöd. Mycket ansvar läggs på 
individen själv, och det är den förmågan våra klienter ofta saknar. 

- Flertalet klienter med NP-diagnoser får inte förståelse för sin funktionsnivå och det ställs för 
höga krav av myndighetspersoner då det råder brist på kunskap om deras kognitiva 
svårigheter. Vi har flertalet klienter i denna målgrupp som har behövt vår närvaro på besök i 
vården eller andra möten med myndigheter därför att man behöver hjälp att göra sig förstådd, 
få tolkat och förklarat i efterhand vad som sades på möten samt minnesstöd i form av 
minnesanteckningar. Det senare är en enkel åtgärd som yrkesutövare lätt kan sammanfattas 
vid slutet av mötet men förvånansvärt nog är det väldigt få som erbjuds eller vågar fråga om 
det stödet och då blir det istället att personligt ombud tar den rollen. 



 
     

      
   

     
   

 

      
  

      
       

   

 

 

  

 

   

 

    

 

  

   

 

 

 

 

 

  

   

 

    

 

 

  

 

 

 

   

 

- Bristen på bostäder drabbar våra klienter extra hårt. Personer med psykisk ohälsa, som har 
osäker och låg inkomst, är skuldsatta och/eller har betalningsanmärkning, har idag mycket 
svårt att få en egen bostad då det inte får förekomma skuldsättning. Privata hyresvärdar kräver 
dessutom ofta en deposition på en hyresavgift i förskott vilket är svårt för många av våra 
klienter att ha råd med när marginalerna är så knappa. 
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- Ett annat problem gällande bostad och ekonomi är regleringen av bostadstillägg. Hyra ska 
betalas i förskott, men Försäkringskassan betalar ut bostadstillägg i efterhand, då nästa 
månads hyra ska betalas. Första månaden i eget boende blir därför extra ekonomiskt 
ansträngande. Handläggningstiden för bostadstillägg är ca 2–3 månader, även om man tidigare 
varit beviljad, vilket också innebär en mycket ansträngd ekonomi. 

ÖVRIGA VERKSAMHETSHÄNDELSER 

Ledningsgruppen har under hösten 2019 inte haft något ledningsmöte då det främst har förts 

diskussioner om hur det arbetet bäst kan planeras och genomföras, enskilt i norra länsdelen eller ihop 

med övriga kommuner i länet. Det första mötet kommer därmed att ske 200210. 

Under året har personliga ombud deltagit på arbetsplatsträffar (APT) tillsammans med vår 

arbetsledare samt övriga medarbetare i enheten för öppenvårdsinsatser, Socialförvaltningen 

Lindesbergs kommun. Under 2020 kommer personliga ombud att ha egna arbetsplatsträffar med 

arbetsledare. 

Vi har deltagit på ett flertal SIP-möten, en samverkansform som vi upplever fungerar hittills. Generellt 

finns ett behov av att myndigheter och aktörer i samhället samverkar oftare och har en helhetssyn där 

man utgår utifrån individens behov eftersom våra klienter ofta har en komplex problematik och är 

beroende av flera olika kontakter. 

INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 

Vi har varit med som utställare och informerat om vår verksamhet på följande evenemang 

- Psykiatriveckan som anordnades på Lindeskolan, Lindesbergs kommun i samarbete med 

KNÖL-kommunerna, Region Örebro län samt brukarorganisationer. 

- Samordningsförbunden i Örebro län, mässa i Örebro 

Vi har besökt och informerat om vår verksamhet hos bl.a. budget- och skuldrådgivaren i Lindesberg 

och Ljusnarsberg kommun, samtliga vårdcentraler i norra länsdelen, socialtjänstens tjänstemän i 

samtliga kommuner, samverkan- och mottagningsteamet, arbetsmarknadsenheten i Nora och 

Lindesbergs kommun, anhörigkonsulten FPS i Örebro län, allmänmottagningen samt 

slutenvårdsavdelningen på psykiatrin i Lindesberg, boendestödjare i samtliga kommuner m.fl. 

Vidare har vi fortlöpande informerat de handläggare, tjänstemän och andra personer som vi i våra 

uppdrag kommit i kontakt med. Därutöver har vi lämnat broschyrer till servicecenter och bibliotek i 

samtliga kommuner. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

    

  

 

  

 

 

  

      

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

uppsatser från olika högskolor som handlar om verksamheten. 

UTBILDNINGAR, FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER 

Vi har under hösten deltagit på följande utbildningar och konferenser; 

• 3 dagars introduktionsutbildning i Stockholm för nyanställda personliga ombud 

genom Socialstyrelsen. 

• PO-konferens i Stockholm, arrangör Länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, 

Uppsala, Värmland och Örebro län 

Teman för föreläsningarna; 

Furenbäck och Mona Pihl, forskare NKA. 

- Kris, trauma och migration, Annicka Lang, leg psykolog 

Stiftelsen 1000 Möjligheter 

Tema: Jämställdhet och våld i nära relationer 

• Psykiatriveckan, arrangör kommunerna i norra länsdelen, FINSAM, Hjärnkoll, NSPH samt 

Region Örebro län. Vi deltog både med ett eget bord med vårt material och informerade om vår 

verksamhet samt lyssnade på 3 föreläsningar. 

Tema: Anhörig till person med psykisk ohälsa 

• Vi har också gett en föreläsning för undersköterskestuderande på vuxenutbildningen på 

föreläsning under våren 2020, något vi ser fram emot! 

MÅL OCH AKTIVITETER FÖR ÅR 2020 

Vår plan för verksamheten år 2020 är att fortsätta arbeta med de huvuduppgifter som personligt 

Information om vår verksamhet finns också på kommunernas hemsidor. Personligt ombud har även 

en nationell hemsida, www.personligtombud.se. Där finns ytterligare information, publikationer och 

- Vräkningsförebyggande arbete, Upplands Väsby kommun och Väsby hem 

- Barn som anhöriga till föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar, Ingela 

• Mässa, mingel och föreläsningar arrangör Samordningsförbunden i Örebro Län samt 

Stora Hjernet i Nora kommun. Där informerade vi om vårt arbete och målgruppen samt pratade om 

psykisk ohälsa och hur vardagen kan se ut för personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Vi 

fick mycket bra respons från både studenterna och kursansvarig och har blivit ombedda att ge en ny 

ombudsverksamheten omfattas av inom ramen för projektet, det vill säga; direkt klientarbete, sprida 

514 (737)



 

 

 

   

 

 

 

  

  

   

 

 

  

  

  

 

   

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

information om verk-samheten, uppsökande arbete, systempåverkande frågor, samt verk-

samhetsutveckling. 

• Måluppfyllelse enligt angiven målsättning i verksamhetsbeskrivningen. 

och kvalitativt stöd. 

• Vi kommer fortsätta att sprida information för att göra vår verksamhet känd hos allmänheten, 

myndigheter samt med att etablera goda kontakter i det geografiska upptagningsområdet. 

till exempel bemötandet av den enskilde individen blir bättre i de verksamheter där de finns. 

i samhället utifrån de rättigheter och möjligheter som finns. 

• Vi kommer genom fortsatt regelbunden kontakt på de lokala arenorna att verka för att göra 

personligt ombudsverksamheten mer känd hos allmänheten och klientgruppen. 

• Vi kommer att fortsätta att påvisa brister i samhället och hinder för vår målgrupp. 

• Vi eftersträvar att ha kvar ett klientantal på cirka 15-20 ärenden var samt upprätthålla god 

genomströmning i verksamheten. 

bild av ärendenas karaktär och innehåll. Utifrån statistiken som redovisas på grupp-nivå kan det 

utläsas bland annat antal klienter, kön, kommun, samt rapporterade systemfel. 

med respektive kommuns socialtjänst då vi upplever att ett nära samarbete förbättrar resultatet för 

våra klienter. 

• Vi kommer under januari 2020 påbörja handledning i Örebro hos Kristina Elgenstierna på 

Gestaltstudion Familjemottagning. 

• Vi har planerat in nätverksträffar tillsammans med ombuden i Karlskoga för kollegialt utbyte och 

stöd. 

erhålla relevant kompetensutveckling. 

• Vi önskar att Personligt ombud får delta i den nationella regionskonferensen som 2020 hålls i 

Värmland i september. 

• I april ge en ny föreläsning för undersköterskestuderande på vuxenutbildningen i Nora kommun. 

att vi behövs och gör skillnad! 

Lindesberg 2020-02-07 

Jenny Geffen, Personligt ombud 

• Vår ambition är att verksamheten fortsätter att utvecklas och att våra klienter får ett professionellt 

• Vi hoppas kunna bidra till att öka kunskapen i samhället om psykiska funktionsnedsättningar, så att 

• Vår förhoppning är att nuvarande och blivande klienter kommer att få möjlighet till ökad delaktighet 

• Verksamheten kommer fortsätta att använda det statistikunderlag som använts i år för att få en tydlig 

• Vi kommer att fortsätta arbeta för att hitta/skapa nya samverkansformer och gemensamma träffar 

• Vi önskar att Personligt ombud under året ges möjlighet att delta vid föreläsningar och kurser för att 

• Vi hoppas på att projektet med personligt ombud kommer att övergå till en permanent verk-samhet 

då vi tror på uppdraget och har fått mycket respons från både verksamheter och framförallt klienterna 

Maria Hanseborg, Personligt ombud 
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Lindesberg den 17 april 2020 
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Till 

Kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner. 

Regionfullmäktige i Region Örebro län 

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 

Översänder härmed Årsredovisning, revisionsberättelser och revisionsrapport för år 2019 avseende 

Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) 

Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 

skadeståndstalan ska väckas. 

Lag (2019:914). 

Vi tar tacksamt emot protokollutdrag från beslut kring frågan om ansvarsfrihet. 

Vänligen 

Styrelsen i SOFINT 
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