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1. Uppdrag 

De personliga ombuden arbetar på uppdrag åt alla fem kommunerna i Blekinge och 
verksamhetens inriktning och uppdrag formuleras på en övergripande nivå av 
socialstyrelsen. Ledningsgruppen för personliga ombud i Blekinge län har därutöver i 
samarbete med de personliga ombuden och ledningen för verksamheten formulerat 
styrdokument som anger bland annat verksamhetens mål, avgränsningar och 
prioriteringar.  

 
2. Mål och utvärdering för verksamheten 
Mål: 

• Minst 90 procent av klienterna ska vid avslutad kontakt uppleva att de har fått 
stöd och hjälp utifrån sina problemformuleringar.  

• Minst 90 procent av våra klienter ska uppleva att de fått ett respektfullt bra 
bemötande.  

• 100 % av identifierade och dokumenterade systembrister ska rapporteras till 
berörd myndighet eller huvudman samt delges personliga ombudens 
ledningsgrupp.   

Utvärdering: 

• Vi utvärderar om klienterna upplever att de fått rätt stöd och hjälp i förhållande 
till sin problemformulering samt om klienten upplever att de fått ett 
respektfullt bra bemötande genom att använda oss av en klientenkät vid 
avslutande kontakt.  

• Vi utvärderar systembrister genom dokumentation i färdigställda mallar. Där 
framgår på vilken nivå, bristerna har identifierats samt till vilken myndighet 
eller huvudman som bristen har rapporterats. 

 

a. Mål 
Vid inledande klientkontakt gör vi tillsammans en kartläggning av klientens 
behov, då görs även en prioritering av problemformuleringarna. Där efter görs 

Sammanfattning 

• Fortsatt fokus på klientarbetet och systembrister    
• Fortsätta att utveckla det systematiska arbetet kring systembrister. 
• Anordna 2019 års regionsträff för personliga ombud.  
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en plan för hur vi ska arbeta för att nå klintens mål. För att uppnå respektfullt 
och bra bemötande fortsätter vi att ha kontinuerliga samtal kollegialt samt med 
extern handledare. För att upprätthålla en samsyn på vad ett respektfullt och 
bra bemötande är träffas samtliga i gruppen en dag i veckan för diskussion. 
Vid inledande identifierad systembrist görs en kartläggning och därefter görs 
en planering för hur arbetet kommer att fortskrida. Vi fortsätter att systematiskt 
diskutera de identifierade och dokumenterade systembristerna vid 
återkommande handledningstillfällen för att kunna delge berörd myndighet 
eller huvudman bristen. Som återkommande punkt på dagordningen vid 
ledningsgruppsmöten finns systembrister där dessa rapporteras.      

b. Utvärdering 
Vi utvärderar grad av stöd och hjälp samt bemötande genom att använda oss av 
en klientenkät vid avslutande kontakt. Vidare utvärderas systembrister genom 
dokumentation i färdigställda mallar. Där framgår vilken nivå, bristen har 
identifierats på samt till vilken myndighet eller huvudman som bristen har 
rapporterats till samt resultat av begärd återkoppling. 
 

3. Verksamhetsåret 2019  
Under 2019 kommer personligt ombud att fokusera på huvuduppdraget, klientarbetet, 
samt systembrister. Under 2018 har arbetet med systembrister finslipats vilket innebär 
att arbetet med dessa kommer att systematiseras på ett bättre sätt som leder till högre 
grad av återkoppling. Gruppen planerar även att anordna regionsträffen för Personligt 
ombud här i Blekinge under hösten.      
 

4. Ekonomi 
Verksamheten planeras ligga inom den budget som statsbidrag och kommunala 
avgifter medger.  

  
5. Personal 

Gruppen är fulltalig med 4 personer. Två av ombuden utgår från Karlskrona och har 
upptagningsområdet Karlskrona och Ronneby medan två ombud utgår från Karlshamn 
och har upptagningsområde Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Alla i 
gruppen är kvinnor med bred erfarenhet av klientarbete inom olika organisationer.  

 
6. Strategisk kompetensutveckling 

Alla i gruppen besitter den kompetens som efterfrågas. 

a. Kompetensutvecklingsbehov utifrån SWOT 
I SWOT:en framkom behov av fortbildning i orosanmälan, stalkning, att 
bemöta personer med självmordstankar samt rättshaveristiskt beteende.   
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b. Handledning 
Handledning planeras fortsätta under 2019 i syfte att diskutera dilemman som 
man stöter på under det dagliga klientarbetet samt hur de systembrister som 
uppdagas skall skrivas fram.  
 

 
7. Systematiskt arbetsmiljöarbete  

Vi har punkten arbetsmiljö på vår arbetsplatsträff där alla har möjlighet att ta upp 
arbetsmiljön för diskussion. Vi diskuterar arbetsmiljö, enskilt vid utvecklingssamtal 
och uppföljningssamtal. Arbetsbelastningen gås igenom vid varje personalmöte och 
arbetsplatsträff och dokumenteras. Sjukfrånvaro, arbetsskador, trivsel, kränkande 
särbehandling diskuteras vid de medarbetarsamtal och uppföljningssamtal som sker 
två gånger om året. Är sjukfrånvaron hög i gruppen samt om arbetsskador 
förekommer tas detta upp på arbetsplatsträff. Skyddsronder på arbetsplatsen sker två 
gånger per år. Vid förändringar av verksamheten diskuteras detta med 
arbetsplatsombudet och en riskbedömning görs. Eftersom gruppen är liten så går vi 
igenom resultat av personalenkät tillsammans i konsultgruppen och gör en 
handlingsplan för hela konsultgruppen. Denna handlingsplan görs på första 
konsultgruppsträffen i mars och uppföljning vid andra konsultgruppsträffen i slutet på 
året. Alla i gruppen har larm att använda vid kontakt med klienterna samt rutiner 
första besök och när mötet sker ensam med klienten.  
 

8. Utvecklingsprojekt 
Inga utvecklingsprojekt under 2019.  
 

9. Systematiskt kvalitetsarbete 
Kvalitetsansvarig i gruppen planeras gå på kvalitetsträffar på vilka handboken 
diskuteras och revideras. Vid behov ger vi broschyren klagomål och synpunkter. 
Broschyren finns i lokalerna. Vidare finns möjligheten att skriva övriga synpunkter i 
klientens utvärderingsformulär. Vi kommer att gå igenom Lex Sara vid 
konsultgruppsträffarna som kommer att genomföras i mars och i slutet på året. Vi 
kommer att införa punkten egenkontroll vid arbetsplatsträffarna för att kunna se att vi 
följer egenkontrollplanen. Vidare kommer punkten verksamhetsplanen att finnas med 
på dagordningen vid konsulgruppträffarna för avstämning. Vi fortsätter att göra 
riskanalys vid varje ny kontakt.  

 
10. Samverkan 

a. Extern samverkan 
Fortsatt samverkan med ledningsgruppen som styr personliga ombuds arbete.  
Fortsatt enskilda avstämningar med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och 
psykiatrin som sker två gånger per år. Samverkan i det dagliga arbetet kommer 
fortskridande att ske med landstinget, kommunerna och de statliga 
verksamheterna. Brobyggarträffar i olika kommuner fortlöper under 2019. 

http://www.curaindivid.se/Default.aspx


 

Verksamhetsplan 2019 

Personligt ombud Sida: 

Annette Timan 4 (4) 
 

Yrkesrelaterad samverkan kommer att fortsätta med YPOS samt 
regionsnätverket samt PO-Kristianstad. 

b. Intern samverkan 
Samverkan med konsultgruppen, miljögruppen och kvalitetsgruppen fortsätter. 
 

11. Miljöarbete  
Vi fortsätter att sopsortera på Länsmansvägen och Holmgatan och vi kommer att 
i större utsträckning tanka etanol. Vi kommer att medverka i miljögruppens 
arbete. Vi kommer vid personalkonferensen i december 2018 gå igenom 
miljöpolicyn för att arbeta efter denna under 2019. 
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