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SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Personligt Ombud, Österåker 
 

 

 

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

Plats Digitalt via Teams 

Närvarande 

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

Ej närvarande Kent Blomnell - IFS 

 

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 
Ann-Christin fick möjligheten att kort presentera Attention. Attention nordost består 
av kommunerna Täby, Vallentuna, Danderyd, Vaxholm och Österåker. Riksförbundet 
Attention kämpar tillsammans för att personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) ska få ett fungerande liv. Det gör man genom att vara 
dessa personers och anhörigas språkrör, genom att informera och utbilda samt genom 
påverkansarbete gentemot kommunerna.  
 

4. Systembrister – gemensam mall/gemensamt arbetssätt 
Den mall som Vaxholm och Österåker använder sig av för att rapportera systembrister 
presenterades för övriga i gruppen. Samtliga ställde sig positiva till systembristmallen. 
Arbetet med systembrister ska genomsyras av viljan till ett förändringsarbete hos alla 
involverade och det är därför av största vikt att det finns fungerande rutiner för 
återkoppling och uppföljning. Målet är att få till en bättre dialog där problem kan lösas 
på ett tidigt stadium innan de blir systembrister. 
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Beslut: 

 Anna mailar befintlig mall till Boris och Ragnar för återkoppling. 
 Rapporterade systembrister skickas till ledningsgruppen för personligt ombud 

inför respektive ledningsgruppsmöte (19/2, 23/4, 17/9 och 19/11). Finns ingen 
systembrist att rapportera till nästa ledningsgruppsmöte den 19/2. 

 Återkoppling ska ske i samband med nästkommande ledningsgruppsmöte. 
 

5. Klientgrupp - Vem blir klient / inte klient? 
Förslaget var att som en övning lämna över fiktiva personer i olika livssituationer i 
behov av stöd som ledningsgruppen skulle få ta ställning till. Gruppen enades dock om 
att börja på en grundläggande nivå eftersom mycket är nytt för många men även för att 
repetera måldokument och direktiv är bra. 
 
Beslut: 

 Vi föreslår att ledningsgruppen för PO går igenom PO-utbildningen som finns 
på Kunskapsguiden samt Socialstyrelsens meddelandeblad tillsammans. 

 https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/100/P
ersonligtombud  

 https://www.facebook.com/watch/?v=562894024105551 
 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2020-6-6849.pdf 
 

6. Övriga frågor 
 

 Vi ser gärna att fler intresseorganisationer blir en permanent del av 
beredningsgruppen. 

 Sofie informerade om att Yrkesföreningen för personligt ombud Sverige 
(YPOS) har skrivit ett remissyttrande kring ”Slutbetänkande av Utredningen 
Framtidens socialtjänst, Stockholm 2020. Hållbar Socialtjänst – en ny 
socialtjänstlag, SOU 2020:47”. Frågan man ställer sig i utredningen är om 
personligt ombud kan anses omfattas av nuvarande definitioner av socialtjänst 
i offentlighets- och sekretesslagen och lagen om behandling av personuppgifter 
inom socialtjänsten såsom verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst. 
Utredarna fastslår att det inte finns något tydligt svar på den frågan. Länk till 
slutbetänkandet: 
https://www.regeringen.se/4a4a67/contentassets/5809049f89744e2891cc2a93c
fdb4840/sou-2020_47_del-1_till-webb.pdf sidan 314. 

 Sofie informerade om att i rådande läge med en pågående pandemi har YPOS-
konferensen flyttats fram ytterligare ett år till våren 2022. För de som är 
medlemmar i YPOS hålls årsmöte i maj i år. 

 Boris tog upp frågan om vaccinering mot covid-19 för personliga ombud och 
att det ser lite olika ut i kommunerna. Han väntar svar från medicinskt ansvarig 
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sjuksköterska (MAS), Sofie finns med på vaccinationslistan, Ragnar tillhör inte 
gruppen och det gäller även Österåker. 

 Boris lyfte vikten av introduktionsutbildning för nyanställda gällande PO-
verksamheten. 

 Sofie har fått en förfrågan från Socionomprogrammet om hon kan tänka sig att 
ta emot en praktikant under en hel praktikperiod. Hon har istället föreslagit att 
om intresset finns att vi inom PO nordost delar på ansvaret under 
praktikperioden vilket alla ställde sig positiva till. Täby har redan ett upplägg 
där kommunens socionompraktikanter har en halvdag tillsammans med PO. 

Beslut: 

 Anna kontaktar Linnea Dunek, RSMH som visade intresse att delta förra 
våren. 

 Sofie mailar YPOS remissyttrande angående SOU 2020:47 till övriga i 
gruppen. 

 Vi vill lyfta introduktionsutbildning för nyanställda i ledningsgruppen för 
personligt ombud. 

 Sofie meddelar ansvariga för socionomprogrammet att en gemensam PO 
nordostpraktik är av intresse. 

 

Mötestider 2021 

Förslag på dagar för PO beredningsgrupp 

Måndagar: 12/4, 6/9 och 8/11 kl. 10:00 – 12:00 


