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Datum: 2021-09-17 

 

Mötesanteckningar från ledningsgruppen 

personligt ombud – nordost kommunerna 

Dag och tid Fredag den 17 september, 2021 kl. 9:30-11 

Plats 

 

Skype 

 

Inbjudna 

 

 

 

 

Camilla Lundholm-Vaxholm, Erica Zemgals-af, Sofia 

Stridh, Vallentuna, Katrin Lindroth-Österåker, Kotte 

Wennberg-Täby, Malin Sandberg-sll/primärvården, 

Camilla Wass-Täby, Lina Rönnerblad-Danderyd, 

Tobias Sundblad-fk,. 

  

1. Mötets öppnades av Katrin Lindroth, ordförande. 

2. Presentationsrunda då vi har några nya deltagare. 

3. Katrin valdes till sekreterare. 

4. Förgående mötesprotokoll läggs till handlingarna. Protokollen ska 

framgent läggas upp på Samordningsförbundets hemsida. 

5. Möte PO-chefer nordost 

PO-cheferna i nordost ser det som positivt att träffas för att prata 

verksamhetsfrågor och en inbjudan skickas ut från Katrin till ett möte 

innan jul. 

6. Systembrister 

a. Återkoppling från förgående mötes anmälda 

systembrister. 

Diskussion om hur vi ska återrapportera systembrister som vi fått till 

ledningsgruppen. Vi som ledningsgrupp kan inte ställa oss bakom 

systembrister som vi inte anser vara systembrist. Vi tar upp frågan med 

Länsstyrelsen vid kommande träff. Den upplevda kommunikationsbrist 

som beredningsgruppen gav uttryck för känner inte vi av. Den modell 

som vi valt med ett beredande organ och ett beslutande organ ser vi 

fortfarande har fördelar. Modellen är ny för oss och det kan vara att vi 

behöver lite tid för att den ska sätta sig och kännas funktionell. 
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Ledningsgruppen ser positivt på att försäkringskassan genomförde en 

frågestund med de personliga ombuden och ett sådant initiativ kan ge 

större förståelse och insikt om verksamheten. 

b. Systembrist – SIP-möten 

 Ledningsgruppen ställer sig bakom att det är en systembrist ifall 

berörda parten för ett SIP-möte återkommande avstår från att 

delta. 

Beslut från ledningsgruppen är att alla deltagare i ledningsgruppen går 

tillbaka hem och hör med sin verksamhet hur man ser på frågan. De 

kommuner som anser att detta fungerar väl har alla en fastställd rutin 

för SIP-möten och det är något som man kan säkerställa att det finns i 

den egna kommunen. Uppföljning vid nästa möte. 

7. Ledningsgruppens roll och uppdrag 

Ledningsgruppen välkomnar förslaget om att bjuda in Länsstyrelsen till 

nästa möte 19 november 2021 där diskussionen kan ligga på just 

ledningsgruppen och dess funktion. Katrin bjuder in Länsstyrelsen. 

Det finns behov av att fundera över vilka frågor som ska hanteras på 

ledningsgruppen. Att införa chefsmöten för PO ger möjlighet att arbeta 

runt frågor som rör de personliga ombudens arbetssituation och hitta 

samsyn runt t ex statistik mm. 

Vi överväger om ledningsgruppen ska ses två gånger om året och att 

chefsmötet för PO också ska vara två gånger om året. Beslut om detta 

fattas på nästa möte. 

8. Övrigt 

 Arbetsförmedlingen erbjuder en liknande frågestund som 

Försäkringskassan genomförde tidigare. Katrin får i uppgift att 

maila över namn på alla PO till Erica Friberg-Zemgals. 

 Vallentuna har satt ut en annons om att de söker ett personligt 

ombud. 

 Det kan finnas anledning att vi ses PO-chefer och alla 

personliga ombud också men detta tar vi upp till diskussion på 

vårt första PO-chefsmöte som Katrin bjuder in till. 

9. Nästa möte 19 november 2021 kl 9:30-11. 

Sekreterare: Katrin Lindroth, enhetschef, Österåkers kommun 


