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Post: 185 83 Vaxholm 

Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 

Fax: 08-541 331 74 

E-post: kansliet@vaxholm.se 

Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 

Plusgiro: 5302-9435 

 

Socialförvaltningen 
Camilla Lundholm 
avdelningschef 

Mötesanteckningar från ledningsgruppen personligt ombud-nordost 
kommunerna 

Dag och tid Fredag 23 september 2022, kl. 9:30-11:00 

Plats Skype  

Deltagare 

Camilla Lundholm, Vaxholm, Katrin Lindroth, Österåker, Kotte Wennberg; Täby 
Erica Zemgals, af, Sofia Strid, Vallentuna, Malin Sandberg, primärvården, Ingrid 
Palmberg, Parsoll Norrtälje, Effie Bengtsson, Attention, Lars Sidestål,IFS 
 
Frånvarande: Camilla Wass, Täby, Camilla Stege, fk 

 

 

1. Mötet öppnades av ordförande Camilla Lundholm avdelningschef socialförvaltningen i Vaxholm. 

2. Mötesanteckningar tas av Camilla Lundholm 

3. Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna. 

4. Malin Sandberg, VC i täby informerade mer om projektet SMO (Sammanhängande Medicinsk 

Omvårdnad) som berör fyra vårdcentraler i Stockholm (Tullinge, Huddinge, Täby och Kista). SMO har 

till uppgift att erbjuda anpassat vårdmottagande av patienter med t ex Down syndrom, autism och 

Asperberger. Tidigare studier har fastställd att dessa patientgrupper söker vård i mindre omfattning 

och behöver fångas upp tidigare. Personalen ska ha/få utbildning i speciellt bemötande av 

målgruppen och man ska kunna erbjuda hembesök, samma läkare och även ha årliga kontroller. Det 

kommer finnas ett tak på 400 patienter för att säkerställa att man kommer kunna arbeta 

individanpassat och kvalitativt. 

5. Arbetsförmedlingen har en kontaktperson till varje kommun och detta fungerar väldigt väl. Upplägget 

kan se lite olika ut, i Österåker har man en timme varje onsdag, i Danderyd en halvdag varannan 

vecka. Kontakten mellan kommunen och arbetsförmedlingen gynnas av detta samarbete och det 

grynar i sin tur medborgarna. 

6. Beredningsgruppens anteckningar-Genomgång av anteckningarna. Dessa finns på 

samordningsförbundets hemsida. 

5.1 Ny systembrist rapporterad från beredningsgruppen. Klienter hamnar mellan stolarna hos 
Arbetsförmedlingens olika funktioner. Det är många kontakter med olika handläggare utifrån 
olika insatser och kravställandet varierar och blir otydligt. 

Arbetsförmedlingen tar denna systembrist med sig och formulerar ett svar. 
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7. Inkomna förbättringsförslag systembrister.  

8. Ordförandeskap 2023. Vallentuna, Sofia Strid tar över ordförandeskapet 2023. 

Intresseorganisationerna bjuds in fortsättningsvis. Beredningsgruppens anteckningar skickas ut till 

hela ledningsgruppen. Protokollen publiceras på Samordningsförbundets hemsida. 

 

9. Övriga frågor: Katrin Lindroth, Österåker erbjuder sig att ta reda på namn och person för mottagande 

av systembrister. Enligt Beredningsgruppen är det Länsstyrelsen som ska ta emot dessa. 

10. Nya mötestider 2023: 17/3 samt 15/9 kl. 9:30-11:00 

 
 
 
Vid anteckningarna 
Camilla Lundholm 
Vaxholms stad 


