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SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Personligt Ombud, Österåker 
 

 

 

Dag och tid Måndagen den 8 november 2021 kl. 10:00 – 12:00 

Plats Österåker kommunhus 

Närvarande 

Kent Blomnell – IFS, Lars Sidestål – IFS, Ragnar Nilsson - 
Vallentuna, Boris Molinari – Täby, Sofie Stone - Vaxholm, 
Stefan Jonsson – Österåker, Marianne Thorngren – Österåker 
och Anna Hellström - Österåker 

Ej närvarande 
Ann-Christin Saros Bohlin – Attention, Jonas Herner – 
Attention, Linnea Dunek – RSMH och Eva Lundell – Danderyd  

 

1. Mötets öppnande 
Beredningsgruppens första fysiska möte, självklart med rejält coronaavstånd. 
 

2. Val av sekreterare 
Anna Hellström 
 

3. Välkomstrunda/presentation, personligt ombud (PO) samt intresseorganisationer 
Eftersom det vara första gången vi sågs personligen som grupp gjordes en kort 
presentationsrunda. Vi välkomnar Jonas Herner, Attention som tyvärr inte kunde 
närvara. 

 
4. Genomgång av ledningsgruppens föregående protokoll 

Beredningsgruppen ställer sig positiva till förslaget att halvera mötesfrekvensen till två 
gånger per år till förmån för chefsmöten respektive PO’s nordostkommunsmöten där 
även Lidingö ingår. 
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Följande frågor skickar beredningsgruppen med till Länsstyrelsen: 
 
1. Vad är det som gäller för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gällande 

SIP-möten då vi upplever att de uteblir? Vad ingår i deras samverkansuppdrag? 
2. Ledningsgruppens roll gällande systembrister, hur ska det fungera? 
3. Vilken PO-utbildning kan de rekommendera för ledningsgruppen? 
4. Förklara intresseorganisationernas roll i ledningsgruppen. Hur lägger man upp 

arbetet bäst och hur ska de erbjudas plats? 
5. Redogöra för den ekonomiska nyttan med personliga ombud. 
  

5. Systembrister  
Beredningsgruppen har förberett en systembrist som kommer att skickas in till 
ledningsgruppens möte den 19 november 2021. Diskussionen kom upp om vikten av att 
även om ledningsgruppen inte anser att det som rapporterats in är en systembrist, så är det 
de personliga ombudens skyldighet att rapportera in det som vi ser brister och inte 
fungerar för våran målgrupp. Det är därför viktigt att samtliga rapporterade systembrister 
kommer in till Läns- och Socialstyrelsen.  

 
1. Rapporterad systembrist: Långa väntetider inom psykiatrin, läkarbrist och otydliga 

ansvarsområden 
 
Beslut / förslag: 

 Beredningsgruppen kommer att utvärdera om det skulle vara värdefullt att 
arbeta med att både rapportera in så kallade systembrister som vi gör idag men 
även rapportera något som vi har valt att kalla förbättringsförslag. Österåker 
har redan ett förslag till mall sedan tidigare. 

 
6. Behovet av att löpande informera om PO-verksamheten 

PO’s fokus idag är att få igenom sjukskrivningar medan allt annat arbete får stå 
tillbaka. Målgruppen har förändrats och utökats med bland annat NPF-diagnoser men 
antalet PO har inte förändrats utan snarare minskat. Samhället har också gått mot 
kravet på diagnos för att över huvud taget få hjälp (Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten osv.). Tidigare hade PO en legitimitet och 
förståelsen var större bland andra professionella varför våra klienter hade ett PO och 
vilken typ av stöttning de behövde. Idag blandar man ihop PO’s arbetsuppgifter med 
framför allt boendestödjare men även med gode mäns.  
 
Beslut / förslag: 

 Beredningsgruppen ser behovet av kontinuerlig information om verksamheten 
personligt ombud både internt och externt då politiker, chefer och anställda 
byts ut.  
a) Informera nytillsatta politiker i vård- och omsorgsnämnden och 

socialnämnden om PO-verksamheten. 
b) Informera, nätverka och samverka med andra professionella, 

intresseorganisationer, vårdinrättningar, kyrkan osv. 
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c) Ha uppdaterad och samstämmig information på webbsidor och broschyrer 
(kommunspecifik) men framför allt ska informationen kännas välkomnade 
då vi arbetar med en skör målgrupp. 

 
7. Övriga frågor 

 
 Ragnar går i pension och slutar sin anställning den 31 december i år. Nytt PO i 

Vallentuna blir Marianne som börjar sitt nya jobb i slutet av januari nästa år. 
Detta innebär att det finns en vakant tjänst i Österåker. Det finns en 
rekommendation att vid nyrekrytering av ett PO ta hjälp av 
intresseorganisationerna. Kent, IFS har tidigare suttit med vid 
anställningsintervjuer för Österåker och är gärna delaktig i kommande 
rekrytering. 

 Boris informerade intresseorganisationerna om att de är välkomna att ansöka 
om föreningsbidrag. Gå in på respektive kommuns hemsida för mer 
information. 

 Österåkers ordförandeskap går mot sitt slut och vi i PO Österåker vill passa på 
att tacka för detta lärorika år.  
 

Beslut / förslag: 
 Förslaget är att Vaxholm tar över ordförandeskapet nästa år (vår/höst) men i 

Österåkers lokaler och att Österåker är värdkommun för PO’s 
nordostkommunsmöten (vår/höst). 

 

Mötestider 2022 

Kommer så fort värdkommun för 2022 är klubbad samt beslut om hur många möten som ska 
genomföras under året som kommer. 

 

Sekreterare: Anna Hellström, Personligt Ombud, Österåker 


