
  

Protokoll från beredningsgruppen - 01 

Datum och tid: 2020-11-10 kl. 13.00-15.00 

Plats: digitalt möte i enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Närvarande: Boris Molinari (PO Täby kommun, sekr.) Ragnar Nilsson (PO Vallentuna kommun), 
Sofie Stone (PO Vaxholms kommun), Stefan Jonsson (PO Österåkers kommun), Anna Hellström (PO 
Österåkers kommun), Marianne Thorngren (PO Österåkers kommun). 
 

1. Systembrister 

Systembrister som diskuteras i beredningsgruppen ligger på det lokala planet. Problematiken 
som tas upp nedan är i stora delar likartad i de representerade kommunerna. Samtliga PO är 
positiva till den gemensamma ledningsgruppen. Det finns en förhoppning om att man med 
en gemensam insats ska kunna hitta effektiva lösningar på lokala systemfel.  

Ledningsgruppens uppdrag är också att sprida information om PO:s roll till medborgare i 
kommunerna för att dessa ska få vård och stöd som de enligt lag är berättigade till. 

 

2. PO i Vallentuna kommun 

PO i Vallentuna kommun menar att flertalet klienter i Vallentuna kommun inte får den hjälp 
från Försäkringskassan som behandlande läkare anser att de skall ha.   

Då det gäller LSS menar flera klienter att de inte får gehör för sina problem.  

 

3. PO i Vaxholms kommun 

PO i Vaxholms kommun uttrycker oro för att nya besparingar i Vaxholms kommun kommer 
att drabba klienter.  

Pandemin har medfört långa handläggningstider vilket innebär att klienter kan få vänta på A-
kassa i upp till 22 veckor.  

Sofie har varit i kontakt med RSMH i Danderyd som framför önskemål om att få delta både i 
beredningsgruppen och i ledningsgruppen. RSMH ställer sig mycket positiv till 
ledningsgruppens nya organisation. 

 

4. PO i Österåkers kommun 

PO i Österåkers kommun erbjuder stöd till många klienter med svår problematik. Klienter 
som överklagar beslut får vänta länge på svar. Ett beslut från förvaltningsrätten efter 
överklagan tar upp till 6 månader. Dessutom finns kravet att överklagan ska ske hela vägen 
upp till kammarrätten för varje enskild ansökan om sjukpenning, trots att diagnos och 
symptom är desamma. Detta leder ofta till att de ger upp och inte förmår fullfölja 
processerna. 

Det finns klienter med NPF-diagnoser som innebär att de och deras närstående behöver stöd 
under hela livet. Det finns anhörigstöd i kommunen, men föräldrar till barn med NPF behöver 
få ytterligare stöd. 



  

Många klienter saknar tillgång till en egen dator. Det går att använda datorer på biblioteket, 
men där måste klienterna betala en relativt hög avgift för att få skriva ut blanketter mm. Då 
bilagor till ansökningar måste lämnas in i pappersform blir det kostsamt för klienterna. 
Kommunen bör därför ombesörja att klienter kan komma åt att använda en dator med 
skrivare för att kunna göra ansökningar, skriva ut blanketter osv.  

PO har varit i kontakt med IFS som ställer sig mycket positiv till ledningsgruppens nya 
organisation. De önskar också att kunna delta i beredningsgrupp och ledningsgrupp. 

 

5. PO i Täby kommun 

PO i Täby kommun lyfter problematiken med klienter som har både psykisk ohälsa och 
beroendeproblematik. Det är ofta otydligt vem som har ansvaret för att ge vård och stöd. 
Denna otydlighet finns i alla deltagande kommuner.  

SIP-möten blir ibland ineffektiva beroende på att flera representanter uteblir från mötet. Det 
är ett gemensamt ansvar att kallade representanter deltar i SIP-mötet.  

PO i Täby har varit i kontakt med Attention med omnejd som ställer sig mycket positiv till 
ledningsgruppens nya organisation. P.g.a. pandemin har organisationen inte haft några 
möten och inkommer därför inte med några synpunkter till beredningsgruppen. 


