
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIMMIE TREVETT 

Jimmie som idag är förbundsordförande i RSMH deltog i 

arbetet med att dra igång försöksverksamhet med personligt 

ombud i Skåne 1995. Han har på nära håll följt utvecklingen 

av personligt ombud och sitter också med i den nationella 

beredningsgruppen för personligt ombud. 

 

 

  SUSANNE LÖVGREN, Partnerstrateg Försäkringskassan(FK). 

Susanne har arbetat inom FK sedan 1988 och med fokus på 

funktionsnedsättning sedan 2000. Hon arbetar sedan ett antal 

år tillbaka med samverkansfrågor vid FK:s avdelning för 

funktionsnedsättning, utveckling och stöd. Representerar 

Försäkringskassan i den nationella beredningsgruppen för personligt 

ombud. 

JESSICA HAAGEL 

Jessica arbetar bland annat med arbetslivsinriktad 

rehabilitering, samordningsförbundens verksamhet på 

Arbetsförmedlingens huvudkontor. Representerar 

Arbetsförmedlingen i den nationella beredningsgruppen för 

personligt ombud. 

ANDERS MOLT 

Anders jobbar som utredare på Socialstyrelsens avdelning för 

behörighet och statsbidrag. Representerar Socialstyrelsen i den 

nationella beredningsgruppen för personligt ombud.  
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ULRIKA FRITZ 

Ulrika är ordförande i YPOS sedan maj 2016 och arbetar som 

personligt ombud i Haninge sedan 2008. Hon har tidigare 

arbetet som personligt ombud i olika verksamheter och även 

som behandlare och handledare inom Stockholms stadsmissions 

arbete med hemlösa kvinnor. Hon är samhällsvetare och 

magister i socialt arbete och har utbildat sig till medlare vid 

ungdomsbrott samt nätverksledare. 

  

ULLA RANTAKEISU 

Ulla är professor i socialt arbete vid Karlstads universitet.  

Hennes forskning rör arbetslösas livsvillkor och hälsa samt hur 

välfärdsinstitutioner kan fungera såväl sorterande som 

exkluderande i förhållande till utsatta grupper. 

 

STAFFAN KARLSSON 

Staffan har en bakgrund som entreprenör och har startat 

och utvecklat företag inom IT-sektorn. Som projektledare 

använder han sig av sina erfarenheter för att bygga upp 

Onedotzero under devisen ”Det innovativa projektet som 

tar tillvara gömd kompetens – från utanförskap till socialt 

företagande”. 

 

LENNART FERNSTRÖM 

Lennart är Publisher på Mediehuset Grönt och Syre, ett 

frihetligt grönt nyhetsmagasin. Där han bland annat driver 

frågan om basinkomst på ledarsidan. Han är även aktiv inom 

basinkomstnätverket i Sverige och bland annat initiativtagare 

till och administratör på den största basinkomstgruppen på 

Facebook i Norden, "Medborgarlön istället för arbetslinjen" 

med över 8000 medlemmar.  

 



 

 

 

  

 

  

  

 

  

KATARINA BLOM 

Katarina är psykolog och brinner för att avliva myter och 

rykten om vad som gör oss lyckliga, och visar istället vad 

vetenskap och forskning har att lära oss om mänskligt 

välbefinnande. Föreläsningarna innehåller även principer för 

beteendeförändring och knep för att lättare skapa 

förändring i vardagen.  

 

ÅSA BRINGLÖV, FoU Södertörn 

Åsa är forskningsassistent med inriktning mot samverkan 

bland annat inom områdena arbetsmarknad, missbruk, barn 

och unga. Hon har under 2016-2017 följt de personliga 

ombudens nätverksmöten i Nacka-Värmdö och Haninge.  

Fil kand i etnologi 

 

TOMAS BONS, FoU Södertörn 

Tomas är forskningsassistent med inriktning mot familj- 

och nätverksarbete samt ungdoms- och hemlöshetsfrågor. 

Han har under 2016-2017 följt de personliga ombudens 

nätverksmöten i Nacka-Värmdö och Haninge.  

Fil mag i pedagogik. 
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