
Frågor från PO nordost beredningsgrupp till Katarina Edlund, Länsstyrelsen 2021-11-19 
  

1. Vad är det som gäller för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

gällande SIP-möten då vi upplever att de uteblir? Vad ingår i deras 

samverkansuppdrag? 

Det är ingen fråga Länsstyrelsen kan besvara utan behöver tas med de andra 

myndigheterna. I skrivande stund gör jag detta tillägg: När det gäller SIP är det 

lagstadgat för socialtjänst och hälso- och sjukvård, men inte när det för AF och 

FK, därav mitt svar. ”I en enskild persons rehabiliteringsprocess kan det finnas 

andra viktiga aktörer än socialtjänsten och hälso- och sjukvården, t.ex. 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Dessa blir enligt förslaget inte 

skyldiga att upprätta individuella planer eller att delta i ett sådant arbete. Det 

föreslås dock att det i socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens skyldighet ska 

ingå att tillsammans med den enskilde och de närstående identifiera dessa 

aktörer, deras insatser och ge dem möjligheter att delta i planeringen. Det kan 

också vara fråga om icke-offentliga organ som brukarorganisationer, sociala 

kooperativ och liknande.” Prop. 2008/09:193  
  

2. Ledningsgruppens roll gällande systembrister, hur ska det fungera? 

Systembrister som inkommer till Länsstyrelsen rapporteras vidare till 

Socialstyrelsen där de dokumenteras och sammanställs av Socialstyrelsen. 

Ledningsgruppens roll är att verifiera den inrapporterade bristen som kommer 

ifrån ombuden och föreslå lösning vilket kan innebära att man kontaktar berörd 

verksamhet eller bjuder in ansvariga för dialog. 

(https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/psykisk-ohalsa/personligt-

ombud/rapportera-systemfel-och-brister/ ) Länken till socialstyrelsen gör att 

svaret blir mer komplett, bra. 
 

3. Vilken PO-utbildning kan de rekommendera för ledningsgruppen?  
Den som finns på SKRs hemsida. 

Socialstyrelsen tog fram en webbutbildning 2018: 
https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/100/perso
nligt-ombud 

 

4. Förklara intresseorganisationernas roll i ledningsgruppen. Hur lägger man 

upp arbetet bäst och hur ska de erbjudas plats? 
Här anser Länsstyrelsen att det bör finns en dialog mellan 

intresseorganisationerna och verksamhetsansvariga för PO och det är önskvärt 

att intresseorganisationerna finns med och kan få sin talan på 

ledningsgruppsmötet. Aktiv involvering utgår även utifrån en av de fyra 

inriktningar som fastställts för den funktionshinderpolitiska strategin och utgör 

ett en viktig del i att delaktgöra människor för att utforma sin vardag på jämlika 

villkor och utifrån olika förutsättningar. 

 

5. Redogöra för den ekonomiska nyttan med personliga ombud.  
Det är en större fråga och kan inte med några ord göras inom mötet. Denna fråga 

har lyfts och är betydelsefull att vi tittar på men än viktigare att lyfta och 

tydliggöra vilken nytta PO gör för de brukare som tar del av stöd från PO (detta 

i sin tur torde beröra även ekonomin). 
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