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Personligt Ombud, Vaxholm 

 

 

 

Dag och tid Fredag den 9 september 2022 kl.10:00 – 12:00 

Plats Viren, Alceahuset Österåker 

Närvarande 

Lars Sidestål – IFS, Boris Molinari – Täby, Sofie Stone - Vaxholm, 
Marianne Thorngren – Vallentuna, Anna Hellström – Österåker, Kent 
Blomnell – IFS, Ann-Christin Saros Bohlin – Attention 
 

Frånvarande Stefan Jonsson – Österåker, Linnea Dunek – RSMH, Jonas Herner – 

Attention, (Ingrid Palmberg) - Parasoll 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Sofie Stone 

 

2. Val av sekreterare 

Marianne Thorngren 

 

3. Välkomstrunda/presentation, personligt ombud (PO) samt intresseorganisationer 
 

4. Diskussion och genomgång av ledningsgruppens föregående protokoll 
 

 Tidigare systembrister: Systembrist gällande psykiatrin ”Långa väntetider 
inom psykiatrin, läkarbrist och otydliga ansvarsområden”. Samverkansmöte 
genomfördes med Attention, Aleris och Österåkers kommun 11 mars 2022. 

 
Uppföljning av samverkansmöte på Aleris Österåker sker 2022-09-09. Anna 
Hellström personligt ombud Österåker deltar i mötet.  
 

 Alla systembrister som personligt ombud upptäcker ska lämnas till 
ledningsgrupp och även till Länsstyrelse enligt Länsstyrelsen. 
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 Samverkansmöte med rehabiliteringskoordinatorer genomfördes 18 maj 
2022. Personliga ombud tillsammans med rehabiliteringskoordinator 
Täbycentrumdoktorn AB samt Akademiskt primärvårdscentrum. 

 
 

5. Systembrister 
Diskussion förs kring två nya systembrister varav en bifogas med detta protokoll den 
andra är ännu inte är färdigställd.  
 

 Klienter hamnar mellan stolarna hos Arbetsförmedlingens olika funktioner se 
bilaga. 

 

 Arbetsförmåga bedöms av Arbetsförmedlingen (AF) och Försäkringskassan 
(FK) på olika sätt, där AF i sina utredningar måste ta hänsyn till anställbarhet 
mot den reella arbetsmarknaden medan FK bedömer utifrån rättsliga grunder 
och en fiktiv arbetsmarknad. Detta medför att klienterna hamnar utanför 
systemet, då de olika kraven som myndigheterna ställer på dem inte är 
förenliga med varandra. Även om detta är ett känt problem ser vi ett behov av 
att utveckla rutiner och processer för att dessa individer inte enbart ska vara 
hänvisade till kommunernas Socialtjänst och ekonomiskt bistånd. 

 
 

6. Marknadsföring av personligt ombud 
 
Olika förslag: 
Uppvakta politiker och berätta om vinsten av att ha personligt ombud. 
Foldrar som kan lämnas ut till olika instanser. 
Delta på olika dagar/föreläsningar i samverkan med andra enheter och utförare. 
Video från Socialstyrelsen som beskriver personligt ombud 
Underlätta för klienter att hitta till oss och lätt nå oss, exempelvis digitalt. 
 

 
7. Övriga punkter 

 

Information: Österåker har en arbetsförmedlare som kommer till kommunen en gång 

per vecka där anställda kan rådfråga i ärenden gällande AF. 

 

Arbetsförmedlingen har en socialkonsulent som arbetar på AF som menar att hon 

arbetar ungefär som personliga ombud men med samordning inom AF. 
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Förbättringsförslag till Arbetsförmedlingen: Att alla intyg kan skickas in eller laddas 

upp på hemsidan, för att undvika att papper försvinner i den vanliga postgången, 

samt att det blir smidigare att lämna in digitalt.  

Se till att alla i intresseorganisationerna blir inbjudna till ledningsgruppsmöten. 
Överlämna information till ledningsgruppen om vilka som vill delta. 

 
Jonas Herner är inte kvar i Attention och kommer därför inte att bjudas in till nästa 
möte. Bjuda in Effie Bengtsson Attention, som har deltagit i föregående 
ledningsgrupp. 
 
IFS har önskemål om större medverkan i personligt ombuds olika möten. 
 
Vilken kommun tar över ordförandeskapet nästa år? 
 

 

Nästa ledningsgrupp 

Ledningsgrupp den 23 september 
 

Nästa beredningsgrupp 

Avvaktar ledningsgruppens planerade möten för 2023  


