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SOCIAL OMSORG SOC   

Ledning  IFO   

Jeanette Adlertz   

 

 

Dag och tid Fredag den 27 november kl. 9-10.30  

Plats Skype 

Närvarande 

Alkisti Linderholm-Aleris, Camilla Lundholm-Vaxholm, Camilla 

Wass-Täby, Erica Zemgals, af, Jeanette Adlertz-Täby, Josefine 

Hagmyr-fk, Katrin Lindroth-Österåker, Kotte Wennberg-Täby, Lina 

Rönnerblad-Danderyd,  

Ej närvarande 

 

Boris Molinari, PO Täby, Camilla Stege, fk, Elin Hedborg-Aleris, 

Fanny Rosling-Vallentuna, Jessica Falk-fk, Malin Sandberg-

sll/primärvården, Sophia Dahlgren, samordningsförbundet, Åsa 

Rundlöf, af,  

 

 

 

1. Mötets öppnande – inledning 

Utifrån nya råd från folkhälsomyndigheten sker mötet digitalt.  

2. Val av sekreterare 

Jeanette Adlertz 

3. Genomgång av anteckningar från föregående möte 

Claes Hermansson på Länsstyrelsen tycker det är en intressant idé med gemensam 

ledningsgrupp och kan inte se några hinder när det gäller sammansättningen så länge 

det finns en bra dialog med brukarorganisationerna och att de har möjlighet att få 

lämna synpunkter via beredningsgruppen.  

Beslut:  

Att prova alternativ 1:  

 Att inte brukarorganisation representerad i ledningsgruppen utan i 

beredningsgruppen där de får möjlighet att framföra sina synpunkter.  
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4. Systemfel – detta har inkommit från beredningsgruppen:

Vallentuna 

 Flertalet klienter får inte den hjälp från Försäkringskassan som behandlande

läkare anser att de skall ha.

Behöver få mer information om vad det handlar om. Behövs det mer

kompetens om hur det fungerar? Det är fk som utreder och beslutar-inte

läkaren.

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

Vaxholm 

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

Frågan överlämnas till Vaxholms kommuns budgetansvarig för PO att 
hantera då det är en enskild fråga för Vaxholm.

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

Detta är allmänt känt i landet att många som står som arbetssökande 
drabbas och A-kassorna har att arbeta med frågan utifrån sitt uppdrag. Detta 
är ju ingenting som någon av vi parter kan göra något åt då a-kassan är 
fristående aktör

Österåker 

 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.

Handläggningsförfarandet vid överklagan av beslut kan inte parterna i PO styrgrupp

påverka i sak – det drabbar hela samhället och inte bara denna målgrupp. Ofta

dömer FR samma som myndighet- därav att många vänder sig till KR som i de flesta

fall kräver prövningstillstånd.

 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.

Aleris informerar om att det finns stöd att få för anhöriga. Det går bra att vända sig

till dem.

 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
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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.  

Det ser olika ut i kommunerna som behöver arbeta lokalt på att lösa detta. Det är inte 

helt lätt med publika datorer- finns mycket att ta ställning till. 

Det finns datorer som allmänheten får använda på Servicekontoren som 

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket har tillsammans. De får 

endast användas för att hantera de ärenden som de har tillsammans med 

ovanstående myndigheter. För privat bruk, skriva ut brev, blanketter, remisser 

hänvisas individen att gå till ett bibliotek. 

Täby 

 PO 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. 

Denna fråga bör lyftas vidare till lokala samrådet i Täby för psykiatri och 

beroendefrågor, om frågan finns i övriga kommuner bör frågan även där lyftas till 

respektive lokala samråd. 

 

 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. 

Det finns rutiner att följa och det ska prioriteras. Det viktiga är att någon som är 

insatt i ärendet deltar-  det är inte alltid möjligt att exempelvis läkare kan närvara.  

 
5. Information om samordnad rehabilitering 

Försäkringskassan har en förmån som medborgare som inte har någon 
sjukpenninggrundad inkomst kan ansöka om som heter ”samordnad rehabilitering”. 
Om personens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och är i behov av 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för att underlätta återgången i arbete så kan 
Försäkringskassan stödja individen i detta genom att sammankalla möten med tex. 
Arbetsförmedlingen för att initiera en arbetsträning. En grundförutsättning är att 
individen är motiverar och vill ha stöd i att stäkra sin arbetsförmåga.  
Se bilaga – presentation -Det är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och MIA 
Projektet i Roslagen som informerar om hur en individ kan få stöd i form av 
arbetslivsinriktad rehabilitering (presentationen är framtagen till ett digitalt 
informationsmöte riktad till medarbetare inom kommunernas ekonomiska bistånd och 
är klickbar när bildspelet är i bildspelsläge).  
Mer information om detta på nästa möte i februari. 
 

6. Övriga frågor  

Möjlighet finns att lägga våra mötesanteckningar på en plats på 

samordningsförbundetroslagen.se.  
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Beslut:  

Vi samlar beredningsgruppens och ledningsgruppens mötesanteckningar där så är det 

tillgängliga för alla. 

 

Ordförandeskapet 2021 

Beslut: 

Österåker tar gärna över ordförandeskapet. För att alla ska kunna delta digitalt 

kommer det ske via Skype till att börja med. 

 

Förslag på förändring i sjukförsäkring – from mars 2021 

Tidsgränsen mellan dag 180 – 365 – kravet att få behålla ersättning mildras – prövning 

mot normalt förekommande arbetet kan skjutas upp om det är troligt att man kan 

återgå till sitt gamla jobb vid dag 365. 

 

Mötestider 2021 

Förslag på dagar för PO ledningsgrupp  

Fredagar: 19/2, 23/4, 17/9, 19/11 kl 9:30-11. 

 

 

 

 

 
 

 


