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Dag och tid Fredag den 30 oktober kl. 9-10 
Plats Skype 

Närvarande 

Alkisti Linderholm-Aleris/psykos, Camilla Lundholm-Vaxholm, 
Camilla Stege, fk , Erica Zemgals, af, Fanny Rosling-Vallentuna, 
Jeanette Adlertz-Täby, Katrin Lindroth-Österåker, Kotte 
Wennberg-Täby, Malin Sandberg-sll/primärvården, Sophia 
Dahlgren, samordningsförbundet,  Åsa Rundlöf, af  

Ej närvarande 
Camilla Wass-Täby, Elin Hedborg-Aleris, Jessica Falk-fk, Josefine 
Hagmyr-fk, Lina Rönnerblad-Danderyd,  

 

 

1. Mötets öppnande – inledning 
Utifrån nya råd från folkhälsomyndigheten sker mötet digitalt. Hur vill vi organisera 
vår gemensamma ledningsgrupp och hur ska vi på bästa sätt inventera och åtgärda 
systemfel. 

2. Val av sekreterare 
Jeanette Adlertz 

3. Uppföljning 2020 
Täby har 1 personligt ombud (PO) 
Vaxholm har sedan 2 år 1 PO 
Vallentuna har 1 PO 
Österåker har 3 PO – har tidigare haft 4 st 
Danderyd har parasoll – ”Parasoll bedriver personlig ombuds-verksamhet på uppdrag 
av sex kommuner i nordvästra delen av Stockholms län”. 
Norrtälje har inget PO för tillfället och har därför valt att inte vara med i detta 
samarbete. 

Aktuell situation: 
Täby: inflödet av personer med NPF diagnoser ökar.  
Österåker ser ökningar av andra grupper inom målgruppen. 
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Vaxholm och Vallentuna ser ingen ökning. 
Regionen – inom psykos har det inte märkts av någon förändring; allt rullar på som 
vanligt, misstänker att patienter inom allmän mår lite sämre… 
 
Hur ser kontakten ut med PO? 
Arbetsförmedlingen- möter PO när kund har med sig. Lokalkontoret finns inte kvar, 
men det finns inbokade besök-digitalt där PO kan vara med om det behövs.  

             Primärvården- hänvisar patient till PO – inte så mycket kontakt 

Försäkringskassan - ingen kontakt förutom om kund har med sig PO till något möte  
 
Samordningsförbundet- arbetar inte med individer – men de har projekt som arbetar 
på individnivå – MIA projektet som kan kontaktas av PO. 

4. Verksamhetsplanering 2021 
Går det att göra en gemensam VP? Utgår alla från det statliga uppdraget eller får PO 
uppdrag på andra sätt.  

5. Ekonomi/budget 
Kommunerna ansöker om statsbidrag hos Länsstyrelsen för delfinansiering av PO. 

Snart dags för redovisning – rapportera in till Länsstyrelsen hur bidraget använts. 

6. Systemfel – uppmärksammade och återkoppling 
När personliga ombud identifierar systemfel i samhället som påverkar målgruppen 
negativt ska dessa brister rapporteras till ledningsgruppen. Utifrån dessa rapporter ska 
ledningsgruppen arbeta med att utveckla verksamheten och förbättra villkoren för 
personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Frågan bereds i ledningsgruppen - hur gör vi för att göra det bättre – på vilket sätt kan 
vi underlätta. När det är systemfel för den här målgruppen behöver vi hitta vägar. Vi 
börjar i vår grupp – ser problem – kan vi lösa det lokalt – annars behöver vi kunna lyfta 
det. 

Behöver skapa en struktur, där vi kan få återkoppling regionalt-nationellt. Hur kan vi 
lyfta upp frågor till en högre nivå när vi hittar systemfel som vi inte kan påverka? Finns 
det något forum för det? Hur kanaliserar vi – samla ihop och rapportera till 
länsstyrelsen, hur tar vi det vidare? 

Behöver föra ett resonemang med Claes Hermansson på Länsstyrelsen.  
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7. Ledningsgruppens sammansättning – vilka ska vara representerade 

Att det ska finnas en ledningsgrupp är ett beslut som är fattat på regeringsnivå. Ett 
övergripande forum där alla har samma uppdrag som de arbetar utifrån.  

Förslaget är att beredningsgruppen består av de personliga ombuden och 
representanter för intresse/brukarorganisationer bl.a Attention, IFS, RSMH. Är det ok 
att inte ha brukarorganisation med i ledningsgrupp? 

Alternativ  

• Att inte brukarorganisation representerad i ledningsgruppen utan i 
beredningsgruppen där de får möjlighet att framföra sina synpunkter.  

• Att ha med representanter i ledningsgruppen där de får närvara på en del av 
mötet. 

• Att ha med 1 representant från en brukarorganisation, som de får fördela. 

Ledningsgruppens deltagare: 
Aleris/psykiatri – Vem eller vilka ska representera psykiatrin och hur ska 
informationen spridas vidare? Representerar hela nordost – 4 psykiatriska 
mottagningar– Mörby, Åkersberga, Vallentuna, Täby, alla psykosavdelningar. 

Arbetsförmedlingen: Erica är ansvarig och Åsa ersättare, hela nordost fördelat på 2 
kontor. 

Försäkringskassan. Inte klart vem som är ordinarie. Josefin eller Jessica. 

Kommunerna: Danderyd, Vallentuna, Vaxholm, Täby, Österåker 

Primärvården – Malin representant vårdcentraler, primärvårdsrehab m.m. 

Samordningsförbundet – Sophia ska vara med på sändlistan, men behöver inte delta 
varje gång utan kan bjudas in vid behov- om något berör förbundet eller om det är 
något de kan göra för att underlätta samarbetet. 

8. Fokus till nästa gång 
Hur ska vi jobba på ett bra sätt – vad vill vi ha ut – hur ska vi arbeta framåt. 
 
Hur ska ledningsgruppens sammansättning vara from nästa år? 

Vem har ordförandeskapet 2021? 

9. Frågor till nästa år 
Hur mäter vi inför att vi ska avrapportera – vad är en klient och inte - diskussion med 
PO 
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Se över vilka prioriteringar vi vill göra gemensamt -prioritering av klienter – familjer 
med barn, hemlösa, de med många insatser – i Täby prioriteras alltid personer med 
barn. 
 
Gemensamma workshops med länsstyrelsen – förslag under våren 2021– bra att ha 
med dem. 

10.  Kontaktvägar 
Arbetsförmedlingen: Alla ärenden går via funktionsbrevlådan 
nordostrastockholm@arbetsformedlingen.se. I rubriken ska det stå - Personligt ombud 
och vilken kommun det gäller. Ärendet fördelas till rätt kontaktperson för den 
kommunen. 

Försäkringskassan:Finns inte några kontaktpersoner till/mot respektive PO. Den 
kontakten vi har med PO är i de enskilda fallen den försäkrade har med sig sitt ombud. 
 
Samordningsförbundet: Behöver PO komma i kontakt med MIA projektet för en 
klientsräkning så hittar de kontaktuppgifter på förbundets hemsida 
www.samordningsforbundetroslagen.se. Det finns kontaktpersoner i varje kommun. 

11. Kontaktuppgifter till personliga ombud 
Täbys personliga ombud heter Boris Molinari, 08-555 597 89 
Boris.Molinari@taby.se 

Vaxholms personliga ombud heter Sofie Stone.  
Sofie.stone@vaxholm.se 
 
Vallentunas personliga ombud heter Ragnar Nilsson, 08-587 855 86, 
Ragnar.nilsson@vallentuna.se 
 
Österåkers personliga ombud heter Stefan Jonsson och Anna Hellström och Marianne 
Thorngren. 
stefan.jonsson@osteraker.se 
anna.hellstrom@osteraker.se 
marianne.thorngren@osteraker.se 
 
Danderyds personliga ombud heter Eva Lundell och arbetar i stiftelsen parasoll. 
eva.lundell@parasoll.org 
 

12.  Sändlista 

malin.sandberg@sll.se 
erica.friberg-zemgals@arbetsformedlingen.se  

mailto:nordostrastockholm@arbetsformedlingen.se
http://www.samordningsforbundetroslagen.se/
mailto:Boris.Molinari@taby.se
mailto:Sofie.stone@vaxholm.se
mailto:Ragnar.nilsson@vallentuna.se
mailto:stefan.jonsson@osteraker.se
mailto:anna.hellstrom@osteraker.se
mailto:eva.lundell@parasoll.org
mailto:malin.sandberg@sll.se
mailto:erica.friberg-zemgals@arbetsformedlingen.se


 Mötesanteckning 
Gemensam ledningsgrupp 
för personligt ombud 

5(5) 

2020-10-30  
   

 
asa.rundlof@arbetsformedlingen.se 
sophia.dahlgren@osteraker.se 
alkisti.linderholm@aleris.se 
elin.hedborg@aleris.se 
jessica.falk@forsakringskassan.se 
josefine.hagmyr@forsakringskassan.se 
camilla.stege@forsakringskassan.se 
lina.ronnerblad@danderyd.se 
Camilla.Lundholm@vaxholm.se 
fanny.rosling@vallentuna.se 
katrin.lindroth@osteraker.se 
kotte.wennberg@taby.se 
camilla.wass@taby.se 
 

13. Till nästa möte 
Kotte kontaktar länsstyrelsen angående frågan om det är krav på att ha 
brukarorganisationer i ledningsgruppen. 
 
Alkisit tar reda på hur psykiatrin kan representera varandra – både psykos och allmän. 
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