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Mötesanteckningar från ledningsgruppen 

personligt ombud – nordost kommunerna 

Dag och tid Fredag den 19 november, 2021 kl. 9:30-11 

Plats 

 

Skype 

 

Närvarande 

 

 

Gäster 

 

 

Ej närvarande 

Camilla Lundholm-Vaxholm, Sofia Stidh-Vallentuna, 

Katrin Lindroth-Österåker, Kotte Wennberg-Täby, 

Malin Sandberg-sll/primärvården, Tobias Sundberg –

fk. 

Katarina Edlund – länsstyrelsen och Linda Pettersson 

(uteblev) – länsstyrelsen 

Erica Zemgals- – af, Linda Rönnblad – danderyd, 

Camilla Wass – Täby, Maria Gallego Mattson – Aleris, 

Elin Stenling – aleris,  

  

1. Mötet öppnades av ordförande Katrin Lindroth, Enhetschef för 

Personligt ombud, Österåkers kommun 

2. Mötesanteckningar tas av Katrin Lindroth 

3. Förgående mötesprotokoll läggs till handlingarna 

4. Beredningsgruppens anteckningar 

a) Förslaget om två ledningsgruppsmöten per år fick 

beredningsgruppens stöd och vi beslutar att under 2022 ha två 

ledningsgruppsmöten, mars och september. 

b) Frågor till Länsstyrelsen från PO nordost beredningsgrupp 

skickades till dagens gäster. Se bilaga 1 för svar på frågorna. 

5. Ledningsgruppens roll och uppdrag – besök av Länsstyrelsen 

Ledningsgruppen samtalade med Katarina Edlund och beskrev det upplägg 

som vi haft för ledningsgruppen Nordost under 2021. Vårt sätt att 

organisera ledningsgruppen och beredningsgruppen väckte nyfikenhet.  

Ledningsgruppen vill göra vissa ändringar till 2022 där 

intresseorganisationer och/eller personliga ombud kan komma och lägga 
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fram ärenden till ledningsgruppen under mötet. Förslaget är att den första 

halvtimmen ägnas åt dialog och resonemang mellan ledningsgruppen och 

beredningsgruppen.  

 

6. Systembrister– rapportering och uppföljning 

a. Återkoppling från förgående mötes anmälda 

systembrister. 

b. Rapporterad systembrist: Långa väntetider inom psykiatrin, 

läkarbrist och otydliga ansvarsområden 

i. Den här systembristen var det många som kände igen 

sig i som har kontakt med psykiatrin. Ledningsgruppen 

avser att föra en dialog med psykiatrin i frågan. 

7. Frågor eller tankar inför den 6 december då vi är inbjudna till 

Länsstyrelsen 

a. Tyvärr var det många som inte kommer kunna delta den 6 

december. Representanter från nordostkommunerna kommer 

vara personliga ombud. 

8. Övriga frågor  

a. Vem tar över ordförandeskapet 2022? 

i. Vaxholm kommun är ordförande 2022 

9. Nästa möte bokas av Camilla Lundholm, Vaxholm och under 2022 

kommer vi ha två möten, mars och september. 

 

Sekreterare: Katrin Lindroth, Österåkers kommun 

 

 

 

 

Bilaga: ”Svar på frågor från beredningsgruppen till Katarina Edblad, 

Länsstyrelsen” 


