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SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Personligt Ombud, Österåker 
 

 

 

Dag och tid Måndagen den 12 april 2021 kl. 10:00 – 12:00 

Plats Digitalt via Teams 

Närvarande 

Ann-Christin Saros Bohlin – Attention, Linnea Dunek – 
RSMH, Boris Molinari – Täby, Ragnar Nilsson - Vallentuna, 
Sofie Stone - Vaxholm, Stefan Jonsson – Österåker, Marianne 
Thorngren – Österåker och Anna Hellström - Österåker 

Ej närvarande Kent Blomnell – IFS och Eva Lundell – Danderyd  

 

1. Mötets öppnande 
Utifrån nya råd från folkhälsomyndigheten sker mötet digitalt. 
 

2. Val av sekreterare 
Anna Hellström 
 

3. Välkomstrunda/presentation, personligt ombud (PO) samt intresseorganisationer 
Vi hälsar Linnea Dunek från Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) 
välkommen till PO nordosts beredningsgrupp. 

 
4. Genomgång av ledningsgruppens föregående protokoll 

Beredningsgruppen ser en fördel i om punkten Uppdatering av verksamheterna kunde 
utökas och även innefatta frågor om hur PO och kommunerna arbetar i olika frågor 
som kommer upp. Täby flaggade exempelvis för att man ser att gruppen unga vuxna 
växer som klientgrupp. Frågor som beredningsgruppen ställde sig var hur arbetar 
kommunerna med överlappande funktioner som exempelvis ungdomscoacher inom 
aktivitetsansvaret? Varför arbetar aktivitetsansvariga inom nordost bara med 
ungdomar upp till 20 år när försörjningsansvaret sträcker sig upp till 21 år och varför 
arbetar man inte med dem i högre åldrar när möjligheten finns (Upplands Väsby har 
upp till 24 år)? I Österåker finns ett samarbete mellan PO och ungdomscoacher men 
verkar inte lika etablerat i övriga kommuner, kan det bero på att Österåker har en 
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dedikerad PO för unga vuxna? Ann-Christin berättade att Attention erbjudit sig att 
hjälpa till men att intresset varit svalt och undrar varför man inte tar hjälp av 
civilsamhället? 
 
Under punkt 4, Systembrister skriver ledningsgruppen att de ser ett behov av att vi är 
tydliga med vad vi anser är en systembrist och vad som är kritik mot t ex lagstiftning 
eller politik. Vi i beredningsgruppen vill förtydliga att Personligt ombud verkar för att 
personer med psykisk funktionsnedsättning som grupp ska få bättre livsvillkor och 
detta görs genom att identifiera brister i samhället som påverkar gruppen negativt och 
ska rapportera dessa till sin ledningsgrupp, oberoende om det är på lokal-, regional- 
eller nationell nivå. 
 
Beslut: 

 Beredningsgruppen kommer att rapportera in uppmärksammade systembrister 
oberoende tillhörighet eftersom det är ur ett klientperspektiv samt att dessa 
även lyfts till Social- och Länsstyrelsen. 

 
5. Systembrister  

Beredningsgruppen har förberett två systembrister som kommer att skickas in till nästa 
ledningsgruppsmöte den 23 april 2021. 
 
1. Försäkringskassan – Försäkringskassans tuffa bedömning av arbetsförmåga 
2. Österåkers kommun - Tilläggsbidrag till barnfamiljer med bostadsbidrag på grund 

av covid-19 kommer inte utsatta barnfamiljer till godo. 
 
Beredningsgruppen ser gärna möjligheten att skicka med frågor till ledningsgruppen, 
dels innan det går så långt att det blir en systembrist men även efter att en systembrist 
har lyfts och hoppas att ledningsgruppen ställer sig positiva till det. Första frågan vi 
skulle vilja lyfta är väntetiderna inom psykiatrin. Varför är det så långa väntetider för 
att få träffa en läkare inom psykiatrin? Hänger det samman med de korta 
anställningarna som vi upplever att läkarna har (tre månader)? 
 
Beslut/förtydligande: 

 Varje PO dokumenterar systembrister som de vill lyfta till ledningsgruppen i 
den mall som vi enats om och mailar den till PO i ordförandekommunen, för 
2021 Österåker. 

 Systembristerna diskuteras sedan i nästkommande beredningsgruppsmöte där 
vi också fastslår om den är kommungemensam. 

 Efter beredningsgruppens möte skickas systembristerna till ledningsgruppens 
ordförande för utskick till samtliga medlemmar i ledningsgruppen inför 
nästkommande ledningsgruppsmöte. 

 Återkoppling på inskickade systembrister ska ske i samband med 
nästkommande ledningsgruppsmöte. 
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6. Klientgrupp - Vem blir klient / inte klient? 

Beredningsgruppen tycker att det är positivt att ledningsgruppen ska genomgå 
grundläggande utbildning om verksamheten Personligt ombud och tänker att efter det 
kommer en del bitar att falla på plats men att det då också kommer att komma upp en 
del frågeställningar om klientgruppen som vi arbetar med. Barnfamiljer med 
hemmavarande barn under 18 år är i nuläget den enda prioriterade klientgruppen för 
PO (beslut från förra ledningsgruppsmötet). Barnfamiljer är en svår grupp eftersom 
det är svårt att särskilja klientens behov med barnets behov. Hur långt ska man gå som 
PO utan att ta över föräldrarollen och behöver vi ha barnet/ungdomens godkännande 
respektive den andra förälderns? 
 
Vi är också eniga om att det är svårt att sätta upp generella regler för vem som blir 
klient eller inte (förutom de baskriterier som finns, över 18 år, psykisk 
funktionsnedsättning och ett omfattande behov av stöd) utan att det är individens 
hjälpbehov som styr. Uppdraget ska vara genomförbart och vi ersätter inte andra 
professionella. Vi jobbar inte med personer med ett pågående missbruk, personer där 
den psykiska ohälsan inte är det primära utan är ett resultat på grund av sjukdom eller 
en livskris, personer med fysiska funktionsnedsättningar eller med rättshaverister. 
PO’s arbete går ut på att hitta de funktioner i samhället som ska hjälpa klienterna på 
lång sikt. Vad händer med de personer som det inte finns någon att hänvisa till?  

 
7. Övriga frågor 

 
 Boris tog upp frågan om hur Personligt ombud marknadsförs. Hur jobbar 

ledningsgruppen med den informativa biten om PO? Hur jobbar 
Aleris/psykiatrin med information om PO och vilken kunskap har man om 
PO’s arbete? 

 En annan fråga i anslutning till hur PO marknadsförs togs upp av Ann-Christin 
och gäller den ekonomiska vinsten av att ha Personliga ombud. Ingvar 
Nilssons rapport om Utanförskapets pris kom upp men även skrifter utgivna av 
Social- och Länsstyrelsen. 
 
Länkar till publikationer om personligt ombud: 
https://personligtombud.se/publikation/ 
https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/psykisk-ohalsa/personligt-
ombud/publikationer/ 
http://socioekonomi.se/Texter/PO/DetLonarSigSOS.pdf 
 

 Linnea informerade om att RSMH har öppet fem dagar i veckan där man kan 
fika och prata om sina problem. 
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Beslut: 
 Ann-Christin kontaktar berörda parter för att se om det finns nyare 

beräkningar angående de ekonomiska fördelarna med personligt 
ombudsverksamheten. 

 PO ska arbeta närmare frivilligorganisationerna (ledningsgruppsarbetet är en 
bra början) och informera/dela ut foldrar till de klienter som behöver. 

 

Mötestider 2021 

Förslag på dagar för PO beredningsgrupp 

Måndagar: 6/9 och 8/11 kl. 10:00 – 12:00 


