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SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Personligt Ombud, Österåker 
 

 

 

Dag och tid Måndagen den 6 september 2021 kl. 10:00 – 12:00 

Plats Digitalt via Teams 

Närvarande 

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

Ej närvarande 
Kent Blomnell – IFS, Boris Molinari - Täby och Eva Lundell – 
Danderyd  

 

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

2. Val av sekreterare 
Anna Hellström 
 

3. Välkomstrunda/presentation, personligt ombud (PO) samt intresseorganisationer 
Vi hälsar Lars Sidestål från Intresseföreningarna för Schizofreni och liknande 
psykossjukdomar (IFS) Vallentuna välkommen till PO nordosts beredningsgrupp. 

 
4. Genomgång av ledningsgruppens föregående protokoll 

Frågan om berednings- och ledningsgruppens protokoll ska publiceras på 
Samordningsförbundets hemsida kom upp i och med att ledningsgruppens senaste 
protokoll inte har lagts ut där. 
 
Beslut / förslag: 

 Beredningsgruppen anser att det är viktigt att fråga sig för vem protokollen är 
till för och ser klara fördelar med att inte publicera dem på 
Samordningsförbundets hemsida om det resulterar i mer detaljerade protokoll. 
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En längre diskussion hölls runt formen och syftet med beredningsgrupp- och 
ledningsgruppsmötena då vi i beredningsgruppen får känslan av att de råder samsyn 
inom grupperna men att samarbetet mellan dem saknas. I socialstyrelsens bok 
Personliga Ombud – ledningsgruppens spejare i välfärdssystemet (2010) skriver man 
att Ledningsgruppens roll är att ta emot, förvalta och utnyttja den kunskap ombudens 
arbete genererar och att ledningsgruppen därmed har två uppdrag: ”Det operativa 
uppdraget är att leda ombudens arbete. Det strategiska uppdraget är att med 
utgångspunkt i de systembrister ombuden upptäcker utnyttja detta i det ständigt 
pågående kvalitetsutvecklingsarbetet” (s. 39). 
  
Beslut / förslag: 

 Beredningsgruppen föreslår att Länsstyrelsen bjuds in till ledningsgruppsmötet 
den 19 november, dels för att informera om verksamheten men även ge 
ledningsgruppen möjligheten att ställa frågor. 

 Intresseorganisationerna ska erbjudas en ordinarie plats i ledningsgruppen för 
att stärka klinternas röster men även för att öka dynamiken i arbetet. 
Socialstyrelsen skriver: ”Brukarorganisationerna har en viktig roll i 
ledningsgruppen – som garant för ombudens fristående roll och som pådrivare 
i arbetet med att åtgärda systembristerna” (Personliga Ombud – 
ledningsgruppens spejare i välfärdssystemet, 2010, s. 15). 

 Önskemålet från intresseorganisationernas sida finns att även ett personligt 
ombud ska finnas representerad på ledningsgruppsmötena. Det finns en 
osäkerhet i gruppen om personliga ombud ska vara en del av ledningsgruppen. 
I socialstyrelsen ledningsgruppsexempel finns en tid avsatt för övergripande 
frågor och systembrister där det personliga ombudet gör en kort presentation 
gällande rapporterad systembrist samt reflektioner och vilka effekter detta ger 
för klienten (Personliga Ombud – ledningsgruppens spejare i välfärdssystemet, 
2010, s. 10). 

 
5. Systembrister  
Beredningsgruppen har förberett en systembrist som kommer att skickas in till 
ledningsgruppens möte den 17 september 2021. Systembristerna kan enligt 
Socialstyrelsen beskrivas på tre nivåer: 1) hos medarbetare 2) på lokal nivå 3) på nationell 
nivå. 

 
1. SIP-möten 
 
Socialstyrelsen rekommenderar följande förhållningssätt för lyckat arbete med 
systembrister: 

 Att man ser att PO-arbetet kan bidra med kunskap till den egna organisationens 
kvalitetsutvecklingsarbete. 

 Att man skapar förutsättningar för att arbeta med systemövergripande frågor 
genom ledningsgruppens sammansättning och arbetsformer. 

 Att man är beredd att öppet ta emot, reflektera kring och diskutera de 
systembrister som identifierats. 
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 Att man är beredd att fatta enskilda eller gemensamma beslut utifrån denna 
kunskap, och att man agerar kring de systembrister som identifierats. 

 
6. Övriga frågor 

 
 Önskemålet finns att de personliga ombuden får möjligheten till en frågestund 

tillsammans med Arbetsförmedlingen. Liknande den dialog som vi hade den 
26 maj tillsammans med Josefine Hagmyr på Försäkringskassan som var 
mycket uppskattad. 

 Det bestämdes att närverksträffarna som nordostkommunernas personliga 
ombud inklusive Lidingö brukar ha två gånger om året skall återupptas, då 
behovet finns att få dela erfarenheter med varandra. 

 Ann-Christin kommer att fråga om någon av Attentions ordinarie ledamöter 
vill ingå i PO’s beredningsgrupp/ledningsgrupp tillsammans med henne. 
Tanken är att denna person även ska fungera som en backup vid förhinder. 

 Ragnar avslutar sin PO-tjänst 31 december i år och ambitionen är att få in en 
ersättare för honom innan dess.  

 Sofie informerade om att PO-utbildningen för nyanställda drar igång i höst 
men att den har bantats rejält jämfört med för några år sedan. YPOS har 
kämpat igenom ytterligare en tilläggsdag. Bra kämpat! 

 

Mötestider 2021 

Sista beredningsgruppsmötet för 2021 går av stapeln måndagen den 8/11 kl. 10:00 – 12:00 


