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SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Personligt Ombud, Vaxholm 

 

 

 

Dag och tid Fredag den 11 mars 2022 kl.10:00 – 12:00 

Plats TEAMS 

Närvarande 

Lars Sidestål – IFS, Boris Molinari – Täby, Sofie Stone - Vaxholm, 
Stefan Jonsson – Österåker, Marianne Thorngren – Vallentuna 
och Anna Hellström – Österåker, Jonas Herner – Attention 
 
 

Frånvarande  Kent Blomnell – IFS, Ann-Christin Saros Bohlin – Attention, 

  Eva Lundell – Danderyd, Linnea Dunek – RSMH. 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Sofie Stone 

 

2. Val av sekreterare 

Marianne Thorngren 

 

3. Välkomstrunda/presentation, personligt ombud (PO) samt intresseorganisationer 
Vi välkomnar Jonas Herner, Attention.  

 
4. Genomgång av ledningsgruppens föregående protokoll 

 
Tidigare systembrist gällande psykiatrin 
Aleris har kallat till möte med PO samt chefer för PO gällande tidigare systembrist 
avseende psykiatri. Katrin Lindroth, chef PO Österåker och Anna Hellström PO 
Österåker träffar Aleris 2022-03-11 kl 15:00 för diskussion. Ann-Christin Saros Bohlin, 
Attention, har till mötet även skickat med en fråga gällande bemanning på Aleris 
Täby. 
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Diskussion gällande svar från Länsstyrelsen 
Ingvar Nilsson har tidigare gjort rapporten ” Personliga ombud – ledningsgruppens 
spejare i välfärdssystemet”. Diskussion förs huruvida denna rapport skulle behöva 
uppdateras, då det var ett tag sedan rapporten skrevs. Denna rapport visar bland 
annat den ekonomiska nyttan med personligt ombuds arbete.  

 
Eftersom SIP inte är tvingande för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
diskuteras önskemål om gemensamt möte liknande SIP där fler myndighetspersoner 
bör/ska delta, handläggare exempelvis från AF, FK, kommun samt personal inom 
vård. Önskemål är att frågan om tvingande möte tas upp till diskussion politiskt. 
Detta skulle gynna vår målgrupp då samordningen mellan kommun, vården, AF och 
FK skulle fungera bättre.  

 
Nu är intresseorganisationerna inbjudna till ledningsgruppen och vi i 
beredningsgruppen ser värdet i detta. Beredningsgruppen kommer fortsatt att bjuda 
in intresseorganisationerna även till beredningsgruppens möten.  

 
 

5. Systembrister 
Inga nya systembrister har inkommit till mötet. Diskussion förs huruvida tidigare 
systembrister bidrar till förändring och hur vi PO kan nå ut med systembrister i syfte 
att få till stånd förändring. 

 
Återkommande systembrist. Problematik som ständigt återkommer i alla kommuner 
är när specialistläkarutlåtanden inte blir godkända av Försäkringskassan. Detta 
medför ofta att klienter hamnar i en negativ spiral eftersom Arbetsförmedlingen 
bedömer att dessa klienter saknar arbetsförmåga samtidigt som Försäkringskassan 
inte godtar läkarutlåtandet. Klienten hamnar i kläm mellan Försäkringskassans och 
Arbetsförmedlingens beslut och hänvisas till att söka försörjningsstöd hos 
kommunen. 

 
 

6. Övriga punkter 

Ny punkt till beredningsgruppsmöten: Marknadsföring av personligt ombud. Dela 

med oss av goda exempel gällande intern och extern marknadsföring för att nå ut till 

vår målgrupp, samt att i detta arbete även ta stöd och hjälp av 

intresseorganisationer. 

 

Täby kommuns PO tipsar om att Täby har startat upp en digital e-tjänst för att 

erbjuda en bra service till kommunens invånare. Under rubriken Omsorg & stöd finns 

information om Personligt ombud. Det är enkelt att komma i kontakt med PO via e-
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tjänsten. Flera klienter har uttryckt uppskattning kring detta. På länken finns en kort 

videopresentation från Socialstyrelsen som kortfattat beskriver hur PO arbetar. 

 

 

Två personer med neuropsykiatrisk diagnos har kontaktat PO i Täby med förfrågan 

om hur man gör för att få sin diagnos avskriven. Denna fråga har PO inte mött 

tidigare. Diskussion förs gällande svårigheten med att bli av med en diagnos som 

satts i tidig ålder. Då klienter antingen vill bli av med en upplevd felaktig diagnos eller 

då klienten önskar utredas på nytt gällande byte av diagnos. En fråga att ta vidare till 

psykiatrin.  

 

YPOS yrkesföreningen för personliga ombud i Sverige har kontakt med 

intresseorganisationer i fråga om samsjuklighetsutredningen. Remisstiden går ut den 

30 april. 

 
 

Nästa ledningsgrupp 

Ledningsgrupp den 25 mars och 23 september 
 

Nästa beredningsgrupp 

Nytt möte beredningsgrupp den 9 september 10:00-12:00 i Åkersberga Alceahuset. 

 


