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Förord 
 
En utsatt målgrupp i välfärdssamhället 
Verksamheten Personligt ombud (PO) i Göteborg har i uppdrag från Socialstyrelsen, Länsstyrelsen 
samt Göteborgs Stad att stödja enskilda individer med psykiska funktionsnedsättningar till den vård 
och det stöd som de har behov av och rätt till enligt gällande lagstiftning. PO:s uppgift är att hjälpa 
individer att finna rätt vägar i samhället och vårt arbetssätt präglas av att stärka individens egenmakt 
och delaktighet. Innehållet i varje enskild kontakt kommer från den enskilde varför vi kallar de som vi 
har kontakt med för uppdragsgivare. 
 
I vårt arbete möter vi uppdragsgivare som drabbas hårt av de brister som finns i välfärdssamhället. 
Det kan handla om åtstramning av stöd eller invecklad byråkrati. Många uppdragsgivare har på grund 
av svårigheter med exempelvis minne, koncentration m.m., svårt att klara sig i vårt allt mer 
komplicerade samhälle. Många lever på existensminimum år efter år. De lever med ständig oro över 
att inte ha pengar till mat månaden ut eller pengar till hyran. Att få tillgång till den vård och 
rehabilitering som behövs är av olika skäl svårt för de vi möter och resulterar inte sällan i sämre 
livskvalitet. Vår uppfattning är dessutom att det, utöver det lidande som orsakas, även finns stor risk 
att dessa åtstramningar långsiktigt skapar kostnader i andra led och därmed blir samhällsekonomiskt 
olönsamt. 
 
Utöver att ge individstöd har PO även i uppdrag att arbeta på en strukturell nivå genom att samla, 
dokumentera och framföra de brister som PO, tillsammans med de individer vi stödjer, möter i 
välfärdssystemet. Den årliga erfarenhetsrapportens syfte är att belysa några av de systemfel och 
brister som PO har uppmärksammat under året som har gått. Därmed lämnas inte heller särskilt stort 
utrymme i rapporten till de goda exempel på bemötande och välfungerande samverkan som förstås 
också förekommer. Vidare bygger rapporten på de iakttagelser som PO har gjort under året, vilket 
också rör en begränsad del av de berörda instansernas hela verksamheter. Av naturliga skäl kommer 
vi i kontakt med de delar som oftast är icke-fungerande eller på olika sätt brister. PO har därmed 
ingen möjlighet att uttala sig om hur verksamheterna i stort fungerar – inte heller är det syftet.  

 
PO möter ofta frustration hos många uppdragsgivare som upplever att deras erfarenheter inte tas 
emot, inte respekteras eller som till och med förnekas. Verksamheten Personligt ombud hoppas 
därför att skildringen av erfarenheter i denna rapport kan bidra till förbättring i stödet framöver. 
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Samverkan 
 
Samverkan mellan flera professionella som har kontakt med en enskild, ser PO som ett viktigt 
arbetssätt för att de uppdragsgivare som vi möter ska få den hjälp de har rätt till. PO uppfattar att 
uppdragsgivarna upplever ett bättre stöd när myndigheter och sjukvård samarbetar. Samverkan är 
därmed något som PO alltid arbetar för och utgör en viktig del av PO:s uppdrag. De personer som PO 
arbetar med har inte sällan komplexa livssituationer och samtidigt många olika myndighetskontakter. 
Bristande kognitiv förmåga utgör ofta ytterligare hinder i kontakten, vilket gör det än mer viktigt med 
samverkan, både professionella emellan inom de egna verksamheterna samt mellan olika instanser. 
 
Under året har PO fortsatt uppmärksammat brister i samverkan så väl internt inom olika instanser 
som externt mellan instanser. Bristerna yttrar sig bland annat på så vis att de olika parterna inte tar 
initiativ till samverkan trots att kännedom finns om att flera parter är inblandade i samma typ av 
frågeställning. Det förefaller oklart för uppdragsgivaren vad som gäller och vilken instans som 
ansvarar för vilken del av frågeställningen. I vissa situationer har uppdragsgivaren hänvisats fram och 
tillbaka mellan olika instanser samt av dessa fått olika bud som svar på sina frågor. Detta resulterar i 
försämrat psykiskt mående, försvårande av vidare planering och därmed begränsad möjlighet för 
uppdragsgivaren att komma vidare i sin situation.  

Extern samverkan 

PO har under året uppfattat att ansvaret att uppmärksamma behovet av samverkan inte sällan faller 
på uppdragsgivaren själv, som inte nödvändigtvis känner till att det är möjligt att skapa ett forum för 
samverkan mellan berörda parter.  
 
Utebliven extern samverkan mellan exempelvis Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, har haft 
påtaglig betydelse för flera av de uppdragsgivare som PO har träffat under året. Att förlora sin 
sjukpenninggrundande inkomst (SGI) med motivering att man inte har skyddat den trots att man 
under flera månaders tid sökt stöd för att förstå vad som krävs och på vilket sätt man kan agera för 
att undvika att förlora den är ett exempel som PO har tagit del av. Andra situationer som har 
förekommit ett flertal gånger under året gäller svårigheter som uppstår när uppdragsgivare erhåller 
aktivitetsstöd och behöver sjukskriva sig och därmed istället få sjukpenning. Reglerna kring vad som 
åligger uppdragsgivaren att göra i samband med sjukdom vid erhållande av aktivitetsstöd upplevs 
som otydliga och svårförståeliga då det bland annat är möjligt att vara sjukskriven vissa dagar och 
perioder trots att man har aktivitetsstöd. Det är svårt att förstå när aktivitetsstödet ska brytas för 
sjukpenning och vilka kontakter som ska tas. Eftersom båda ersättningar betalas ut av 
Försäkringskassan kan det lätt uppfattas att en sjukanmälan har nått rätt myndighet i samband med 
att man exempelvis lämnar in läkarutlåtande för sjukpenning, i själva verket ska även 
Arbetsförmedlingen meddelas. Ytterligare en försvårande omständighet uppstår i de fall då 
uppdragsgivaren har sin aktivitet hos en annan utförare som Arbetsförmedlingen köper aktiviteten 
av – det blir ytterligare en kontakt att underrätta. 
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De flesta uppdragsgivare som PO träffar har till följd av psykisk ohälsa svårt att klara av samtliga 
moment som krävs vid upprätthållande av diverse myndighetskontakter. Att kontinuerligt och 
upprepat behöva efterfråga och överlämna underlag och intyg, genomföra telefonsamtal, öppna och 
hantera post uppfattar PO kräver stora ansträngningar av uppdragsgivarna som inte alltid klarar de 
krav som upplevs vara alltför höga. När samverkan dessutom brister och uppdragsgivare har kontakt 
med flertal instanser som lämnar olika besked och ansvarsfördelningen är oklar, är det inte svårt att 
förstå att konsekvenserna ofta innebär ökad oro, ångest, stress och oförmåga till återhämtning. 
 
Samordnad individuell plan 
I föregående års erfarenhetsrapport beskrevs den lagstadgade skyldighet som finns med i såväl 
socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen1 om att en samordnad individuell plan (SIP) ska 
upprättas tillsammans med brukare om de har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- 
och sjukvård och om det finns behov av samordning. PO:s beskrivning gällande SIP från föregående 
års erfarenhetsrapport gällde att SIP sällan verkar användas och att kunskapen förefaller vara låg 
bland berörda instanser om möjligheten och skyldigheten att upprätta en SIP.  
 
Under 2016 genomförde Göteborgs Stad inventering av personer med psykiska 
funktionsnedsättningar2 – en kartläggning där ett antal frågor om varje klient som av socialtjänsten 
identifieras ha psykisk funktionsnedsättning, besvarades av socialsekreterare inom socialtjänsten i 
Göteborg. PO har tagit del av de statistiska resultaten. Gällande samverkan går att utläsa att i 
genomsnitt 63 % har en, för socialtjänsten, känd kontakt med psykiatrin. Samtidigt är det i 
genomsnitt endast 10 % som har en aktuell SIP (och ytterligare 4 % där SIP var på gång att upprättas 
vid tidpunkten för kartläggningen). Undersöker man närmare kring dessa 10 % som har en aktuell SIP 
ser man att cirka hälften av dessa gäller SIP som upprättas i samverkan med rättspsykiatrin. En 
fundering som väcks är om det kan vara så att det som åsyftas i sammanhanget är de samordnade 
vårdplaner som enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) måste upprättas var sjätte månad vid 
rättspsykiatrisk vård inför att eventuell förlängning/upphörande av vården ska beslutas om i 
Förvaltningsrätten. Det innebär att det är ytterst få – cirka 5 % - av socialtjänstens klienter med 
bedömd psykisk funktionsnedsättning och befintlig kontakt med övrig psykiatri som har upprättade 
SIP. 
 
En möjlig orsak till låg förekomst av SIP uppfattar PO kan vara en oklarhet kring ansvarsfördelning 
och vem som ska ta initiativ till SIP. Inom de ovan nämnda 63 % finns säkerligen också en andel som 
inte är i behov av samordning – kontakterna är välfungerande eller inte nödvändigtvis särskilt 
omfattande. Med det i åtanke uppfattar PO dock fortsatt ett ökat behov av SIP än vad som 
förekommer. Under 2016 har PO uppfattat en ökad användning av SIP, dock går att utläsa ur ovan 
nämnd inventering att förekomsten av SIP är oförändrad jämfört med 2013, statistiskt sett. Möjligen 
upplever PO en ökning utifrån att PO själva informerar om och stödjer uppdragsgivare att initiera till 
SIP i högre utsträckning. PO anser dock att det fortsatt finns utrymme för förbättring gällande 
användning av SIP. Goda exempel där berörda parter själva föreslagit, informerat om och initierat till 
SIP förekommer men av de möten med uppdragsgivare som PO har haft under året är uppfattningen 

                                                           
1
 Se 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453) samt 3 f § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

2
 Kontakta Psykiatrisamordningen, Göteborgs Stad, för mer information. 
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den att det i övervägande fall fortsatt är uppdragsgivarens ansvar att ta initiativ för att SIP ska 
komma till stånd. Det har även förekommit att det inte har genomförts någon SIP trots att 
uppdragsgivare upprepat efterfrågat en, i ett fall med svar från en psykiatrisk öppenvårdsmottagning 
att de inte vill delta, vilket direkt strider mot den lagtext som ovan beskrivits.  

Intern samverkan 

PO har fortsatt märkt svårigheter som under året har drabbat uppdragsgivare även när det gäller 
samverkan inom instanser, så som vilken del inom en myndighet som en uppdragsgivare ska vända 
sig till eller vilket team den enskilde ska tillhöra inom den specialiserade allmänpsykiatriska 
öppenvården. Exempelvis har det förekommit att en fråga om vilken enhet inom socialtjänsten som 
en uppdragsgivares ansökan om boende ska handläggas dröjde i sådan omfattning att 
handläggningen förlängdes i flera månader tills enheterna hade kommit överens. Under tiden fick 
uppdragsgivaren olika besked om vem som var ansvarig för handläggningen, beroende på vilken 
tjänsteman denne talade med. 
 
Ett annat exempel gäller den omorganisation som den specialiserade allmänpsykiatrin nyligen har 
genomfört, där tre nya team bildats utifrån diagnoser. PO har under året tagit del av flera 
uppdragsgivares berättelser om att det i samband med omorganisationen har blivit otydligt vilket 
team uppdragsgivaren ska tillhöra och således vilka kontakter på mottagningen som ska gälla i form 
av så väl läkare som övrig behandlingspersonal. Nedan följer ett exempel: 
 
En uppdragsgivare remitterades till allmänpsykiatrisk öppenvård och fick efter lång väntan träffa en 
sjuksköterska i ett av teamen på öppenvårdsmottagningen. Efter att ha träffat denna sjuksköterska 
ett antal gånger så får uppdragsgivaren ett meddelande via sms att bedömning gjorts att hen ska 
tillhöra ett annat team på samma mottagning. Då görs en ”internremiss” till annat team och det 
dröjer flera månader innan uppdragsgivaren får en tid till det nya teamet. Vid det laget har 
uppdragsgivaren, som har stora svårigheter med tillit, tappat förtroendet och vill inte ha någon 
kontakt med psykiatrin alls.  
 
Konsekvenserna är allvarliga – utebliven vård och behandling, utebliven uppföljning av ordinerad 
medicin, bristande kontinuitet och otydlighet. Sammantaget uppfattar PO även att förtroendet för 
vårdens möjligheter till stöd påverkas negativt. 

Behov av vård och stöd kontra utbud 

Utebliven vård och behandling 

I förra årets erfarenhetsrapport påpekades att diskrepansen mellan behov och utbud inom den 
psykiatriska vården var något som var värt att belysa. Många uppdragsgivare efterfrågar en 
kontinuerlig samtalskontakt vilket inte psykiatrin tillgodoser i tillräcklig utsträckning. Medicinering 
och justeringen av denna är fortfarande det som mest erbjuds, medan tillgången till andra 
professioner såsom sjukgymnast, psykolog, arbetsterapeut eller kurator upplever PO har minskat för 
uppdragsgivarna.  
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Remissförfarandets konsekvenser 
Att ha en kontinuerlig vårdkontakt och känna en trygghet i att vårdapparatens ansvarsområden är 
tydligt definierade skapar hos patienten en trygghet. Remissgången och ansvarsfördelningen har 
visat i vissa fall skapa en rundgångseffekt som drabbar den enskilde i onödan och den efterfrågade 
vården fördröjs. Exempelvis: 
 
Uppdragsgivare som är patient vid en vårdcentral och som tidigare diagnosticerats med ADHD och 
även medicinerat med licenspreparat, får efter att psykiatrikerkonsulten slutat vid nämnda 
vårdcentral, problem med att hämta ut sin medicin eftersom det är en annan läkare som skrivit ut 
receptet, som enligt apoteket, inte är behörig att skriva ut den medicinen. Läkaren skriver nu en 
remiss till privat psykiatriker med förhoppning om att denne kan hjälpa patienten med förskrivning av 
medicinen. Dock vägrar psykiatrikern att göra detta av ren princip. En ny remiss skickas till en annan 
privat psykiatrisk mottagning, och vårdcentralen meddelar att remissen är akut, vilket innebär att 
patienten i princip kan få ut sin medicin direkt. Väl framme vid den hänvisade mottagningen visar det 
sig att mottagningen har varit nedlagd sedan fem år tillbaka. Efter några vändor till med 
remissförfaranden får uppdraggivaren så småningom sin medicin. 

Behov av stöd i vardagen 

I föregående års erfarenhetsrapport lyftes PO:s uppfattning om att insatsen boendestöd fungerar 
olika över staden, så väl i ansöknings- och handläggningsskedet som i själva insatsens utförande. 
Bland annat krävdes i vissa stadsdelar både diagnos och läkarintyg till ansökan medan det i andra 
stadsdelar kunde räcka med ett personligt möte med en socialsekreterare som ställer frågor gällande 
stödbehovet. Utförandet beskrevs kunna skilja sig bl a på så vis att boendestödspersonalens 
inställning till innehållet i insatsen varierar över stadsdelarna. I vissa stadsdelar erbjuder 
boendestödet hjälp med posthantering, tolka myndighetsbrev, stöd med att betala räkningar och 
ringa samtal till myndigheter och liknande – ett behov som PO upplever är stort hos de personer vi 
träffar, och ett stöd som kan vara avgörande för hur vardagen fungerar. Gällande andra stadsdelar 
beskrevs att den typen av stöd inte erbjöds med motivering att kompetens saknas. Vad gäller 
efterfrågan av läkarintyg är det inget som PO har uppfattat som fortsatt förekommande under 2016. 
Själva insatsens utförande uppfattar PO dock fortsatt kunna variera avsevärt över stadsdelarna. PO 
har under året sett ett behov av möjligheten att erhålla boendestöd kvällar och helger, vilket i vissa 
stadsdelar inte är möjligt. Detta samtidigt som Göteborgs Stads vägledning för insatser till vuxna med 
funktionsnedsättning3 tydligt beskriver: ”Bistånd i form av boendestöd är inte begränsat till dagtid 
vardagar.” PO ställer sig frågande till hur det är möjligt att stadsdelarna har handlingsutrymme att 
organisera verksamheten på ett sådant sätt att det direkt strider mot den vägledning som ska vara 
gällande för insatsen i Göteborgs Stad, och framför allt på ett sådant sätt så att det inte möter de 
enskildas behov, utan att dessa istället får försöka inordna sig i organisationens utbud. Ytterligare en 
iakttagelse är skillnaderna i möjligheten att av boendestödet erhålla praktisk hjälp, exempelvis med 
städning. I vissa stadsdelar sker det att boendestödjaren uppger att den formen av hjälp 

                                                           
3
 ”Vägledningen för handläggning av individuellt stöd till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning 

med behov av insats enligt LSS och bistånd enligt SoL”. Fastställd 2014-12-04 av Stadsledningskontoret, 
Göteborgs Stad.  
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överhuvudtaget inte innefattas i dennes arbetsuppgifter, trots att ovan nämnda vägledning beskriver 
att personer som har boendestöd även ska kunna få praktisk hjälp, inte bara det motiverande stödet 
som annars är karaktäristiskt för boendestöd. Se följande citat ur vägledningen:  

”Boendestöd ska ses som en samlad insats med både praktisk hjälp och motiverande stöd 
som kan variera över tid och i omfattning beroende på den enskildes aktuella behov och 
livssituation. Stödet ska tillgodose den enskildes hela behov av stöd och hjälp i hemmet 
vilket kan innebära att boendestöd periodvis ges enbart som motiverande stöd till den 
enskilde att själv genomföra olika aktiviteter i eller utanför hemmet medan det under andra 
perioder kan handla om att ge omvårdnad och praktisk hjälp. Stödet bör ges av en eller ett 
fåtal boendestödjare för att skapa kontinuitet och trygghet. 

Ställningstagande till om boendestöd eller hemtjänst ska beviljas ska grundas på en 
individuell bedömning av funktionshindret och dess konsekvenser. 

Man bör också väga in om det krävs särskild kompetens hos personalen för att den enskilde 
ska få den hjälp han behöver för att uppnå skälig levnadsnivå.” 

En möjlighet i boendestödets utförande som PO uppfattar kan fungera väl är när det är utformat på 
ett flexibelt sätt avseende frekvens vilket möjliggör ökade träffar med boendestödet under en period 
av försämrat psykiskt mående och därmed tillfälligt ökat stödbehov. PO uppfattar att det dock är 
viktigt med tydlighet kring när och hur flexibiliteten bör användas för att det ska vara välfungerande. 
PO ser att insatsen fungerar väl när det finns en arbetsplan med mål och delmål och en tydlig 
genomförandeplan samt när uppföljning sker regelbundet och då både uppdragsgivare, 
socialsekreterare samt boendestödspersonal deltar.  

Tillgänglighet 
 
PO har tidigare lyft att det är ett problem att tillgängligheten brister hos myndigheter. Det är viktigt 
att myndigheter erbjuder generösa telefontider och att det alltid ska gå att lämna ett meddelande på 
telefonsvararen. PO:s erfarenhet är att många personer ur målgruppen fungerar sämre på 
förmiddagarna på grund av dålig sömn, och att en telefontid på morgonen är nästan omöjlig att 
passa. PO uppmärksammar att det fortsatt är svårt att nå sin handläggare eller behandlare. Utifrån 
den nya tekniken kan myndigheter se sin tillgänglighet som relativt god, men förutsättningen är att 
man är väl bevandrad med den moderna tekniken med datorer och mobiltelefoner samt har tillgång 
och ekonomiska förutsättningar för dessa. Ofta leder denna brist på tillgänglighet till oro och stress.  

 
En uppdragsgivare som är bostadslös sedan några år tillbaka har fått avslag på sin ansökan om 
långsiktigt boende och är hänvisad att söka boende på egen hand. Uppdragsgivaren beviljas 
akutboende då hen ej själv kan ordna tak över huvudet. Beslutet gäller några månader i taget. Inför 
att besluten upphör får uppdragsgivaren kontakta socialtjänsten och göra en ny ansökan. 
Uppdragsgivaren upplever det väldigt svårt att nå handläggaren och till sist får hen ett beslut om 
förlängning mycket nära inpå att nuvarande beslut går ut. 
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PO har även uppmärksammat att Försäkringskassan vid handläggning av vissa ersättningsformer inte 
längre tar emot personliga möten med den enskilde utan låter nästan all korrespondens ske genom 
brev eller telefon. PO menar att detta är bristande ur tillgänglighetssynpunkt då många 
uppdragsgivare har svårt för att tala i telefon. Att enbart ha kontakt via telefon kan utgöra en 
försvårande omständighet när det personliga mötet uteblir. Det blir till exempel svårt för den 
enskilde att ha en person med som stöd om så behövs.  

 
I föregående års erfarenhetsrapport beskrevs svårigheterna som uppstod då Göteborgs Stads växel 
Kontaktcenter genomförde en omläggning av sitt telefonsystem. Det är fortfarande vissa svårigheter 
att nå sin handläggare via Kontaktcenter. Det har ibland varit nödvändigt att veta rätt enhet, 
personens fullständiga och rättstavade namn, vilket ofta är svårt, för att hamna rätt. PO anser 
fortfarande att det skulle underlätta för uppdragsgivare om kontaktuppgifter till handläggare fanns 
tillgängliga på Göteborgs Stads hemsida.  

 
PO har också tidigare lyft de svårigheter som Kontaktpunkt Psykiatri innebär för såväl uppdragsgivare 
som behandlare. Enda sättet att nå sin behandlare för att be om en tid, receptförnyelse eller förlängd 
sjukskrivning är via kontaktpunkten. Vid flera tillfällen har PO uppmärksammats på att meddelanden 
som lämnats till behandlare via kontaktpunkten inte kommer fram eller inte blir återkopplade.  

 
En uppdragsgivare ringer i god tid till kontaktpunkten och lämnar meddelande om att dennes 
sjukskrivning går ut om några veckor och att läkaren måste förlänga denna.  Uppdragsgivaren blir 
lovad av sjuksköterska att läkaren ska meddelas detta. När det är endast en vecka kvar innan 
sjukskrivningen går ut så kontaktar uppdragsgivaren återigen kontaktpunkten för att höra om 
förlängning gjorts. Det har det inte. Uppdragsgivaren tvingas istället vända sig till sin vårdcentral för 
att få ett intyg därifrån.  

 
Tryggheten för uppdragsgivare att kunna ringa till en för dem känd behandlare saknas. Många 
känner ett obehag inför att ringa till kontaktpunkten och tvingas lämna ut information till en okänd 
person. Många har också svårt att svara när det sedan ringer från ett okänt nummer. 

Bemötande 

Bemötanden som brister 

Som tidigare nämnts så består en del av PO:s arbetsuppgifter i att rapportera brister och goda 
exempel i välfärdssystemet. I det praktiska beskrivs dessa i ett ärendehanteringssystem där 
övergripande statistik kan tas fram. Under 2016 har bemötande som brist förekommit som en av de 
mest frekventa i rapporteringen. 
 
”Att se människan bakom sjukdomen eller diagnosen, att lyssna och att samtala ökar 
förutsättningarna för att vårdpersonal och patient ska förstå varandra.”4 

                                                           
4
 ”Att mötas i hälso- och sjukvård – Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor 

2015” Socialstyrelsen. 
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Som ovan citat beskriver är mötet mellan patient och sjukvården av stor vikt, inte minst 
kommunikationen:  
 
En uppdragsgivare får ett mycket bristande bemötande av en läkare inom den psykiatriska 
öppenvården. Hen försöker beskriva sin situation, sitt mående och sina framtidsplaner för läkaren, 
som uppvisar ett totalt ointresse och likgiltighet för uppdraggivarens berättelse. Hen fortsätter att 
försöka förklara sina framtidsplaner bl.a. kring att börja arbeta igen, men läkaren avbryter och 
ordinerar fortsatt sjukskrivning och lämnar rummet. Uppdragsgivaren bad i början av mötet att få 
skriftlig information om vad som bestäms på mötet då hen har svårt att minnas detta. Läkaren 
vägrar att skriva ner informationen. 
 
Det har även handlat om situationer med medicinförskrivning där läkaren, trots att det varit dennes 
ansvarsområde under övergång till annan mottagning, vägrat förnya recept. Vidare har det 
rapporterats in fall kring medicinjustering som inte diskuterats med uppdragsgivaren. Att som enskild 
vårdtagare inte känna sig delaktig i sin egen medicinska rehabilitering kan resultera i att den fördröjs. 
Konsekvenserna kan yttra sig i att uppdragsgivaren tappar tilltro till sjukvården. Att uttrycka sitt 
missnöje är svårt eftersom man är i en beroendeställning till vårdgivaren.  

 
”När patienten är delaktig får vården viktig kunskap om hans eller hennes erfarenheter och 
upplevelser och kan lättare möta dennes individuella behov och skapa förutsättningar för läkande” 
 
I Fontänhusets magasin5 reflekterades kring bemötande och att en del av det goda mötet delvis 
handlar om kontinuitet i fråga om läkarvård, att det finns en professionalitet som genomsyrar och att 
man bemöts på ett jämlikt plan. 
 
Även på handläggarnivå inom kommunen har det rapporterats om bristande bemötande. Såsom 
inom vården vittnar uppdragsgivare även här om upplevelser av att deras ord inte tas riktigt på 
allvar. Man kan även utläsa samband mellan upplevd bristande bemötande, med att handläggare 
byts ut alltmer frekvent. Nya handläggare har, trots tidigare journalföring, annan bedömning av den 
rådande situationen och behov vilket gör att bistånd som tidigare beviljats istället avslås, utan att 
uppdragsgivaren uppmärksammats på det i förväg. En vidare konsekvens av handläggarbyte 
resulterar också ibland i att själva handläggarbytet inte kommuniceras till den berörda. Någonting 
annat som exempelvis framkommit är att uppdragsgivaren med sin tidigare handläggare kommit 
överens om en viss rutin kring ansökan om försörjningsstöd, där man specificerat behovet av det 
nödvändiga och icke-nödvändiga underlagen. Detta förfarande luckras sedan upp när ny handläggare 
tar över ärendet. Med all rätt får uppdragsgivaren tankar kring myndighetens agerande som något 
godtyckligt. Som PO även i förra årets erfarenhetsrapport påpekade var just den faktiska bristen på 
kontinuitet hos handläggare och vårdpersonal någonting som upplevs besvärande av 
uppdragsgivaren. Konsekvensen blir att uppdragsgivare behöver upprepa sin berättelse för ny 
personal, vilket upplevs som krävande. 

                                                           
5
 Fontänhuset nr 2, 2016. 
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Det goda bemötandet 

Naturligtvis finns det även situationer där bemötandet är gott. Att handläggaren på myndigheten 
själv tar in den information som behövs för vidare handläggning har visat sig vara hjälpsamt för 
uppdragsgivaren, t ex vid ansökan om boendestöd och försörjningsstöd. Att bli lyssnad på och att 
man inte känner sig som den som besvärar ger klara indikationer på att bemötande har varit bra, 
även om besluten inte alltid gått såsom uppdragsgivaren hade önskat. När handläggaren tar sig tid 
att säkerställa att den ibland komplicerade informationen har tagits emot på ett korrekt sätt av 
uppdragsgivaren förstärks dennes tillit till myndigheten och dess handläggare. 
 
I föregående års erfarenhetsrapport lyftes budget- och skuldrådgivningens handläggare som ett gott 
exempel på bemötande och tillgänglighet. Även under 2016 har såväl PO som uppdragsgivare 
uppfattat kontakten med budget- och skuldrådgivningen som positiv och välfungerande. Upplevelsen 
är att man som uppdragsgivare blir lyssnad på och informeras på ett pedagogiskt vis vilket möjliggör 
för uppdragsgivaren att på egen hand ha vidare kontakt med handläggaren. 
 
Under 2016 har PO tillsammans med flera uppdragsgivare haft kontakter med Patientnämnden och 
bemötandet har upplevts som bra. Patientnämnden har visat en lyhördhet, bekräftat 
uppdragsgivarens upplevelse och visat engagemang för dennes situation. Man har lyssnat in 
berättelsen och fört denna vidare till berörd vårdinstans. Konkreta råd, stöd och förslag har också 
erbjudits och uppskattats.  

Kontinuitet 
 
PO vill belysa att bristen på kontinuitet är ett stort problem för uppdragsgivare. Inom socialtjänsten 
är personalomsättningen mycket hög vilket ofta innebär täta byten av socialsekreterare. Det är 
vanligt att personer ur målgruppen känner brist på tillit och det krävs därför att det finns en tät, 
kontinuerlig och förtroendefull kontakt, en god relation mellan personen och socialsekreteraren. Vi 
har ett flertal exempel på uppdragsgivare som på grund av täta handläggarbyten inte vet namnet på 
sin handläggare inom socialtjänsten. Vi har också exempel på uppdragsgivare som tror sig veta 
namnet på sin handläggare men vid kontakt med myndigheten visar det sig att handläggaren är 
utbytt utan att uppdragsgivaren har fått information om detta. Detta skapar naturligtvis en stor 
otrygghet. Uppdragsgivarna känner sig också utsatta av att ständigt behöva upprepa sin berättelse 
för olika myndighetspersoner. 
 
Även vad gäller boendestöd är behovet av kontinuitet särskilt viktig. Att få möta olika 
socialsekreterare eller boendestödjare gör att den viktiga kontinuiteten uteblir. Viktig kunskap 
riskerar att gå förlorad och det blir också svårare att bygga upp långsiktiga kontakter med 
samarbetspartners. PO tror att detta kan vara en orsak till att samverkan ofta uteblir. Det finns också 
en risk att när kunskap om uppdragsgivarens situation brister så kan viktig information om 
uppdragsgivarens barns situation missas.  
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En uppdragsgivare har haft byte av socialsekreterare tre gånger under året. Uppdragsgivaren som 
haft beslut om tillfälligt boende fick dessutom olika beslut av alla tre socialsekreterarna, vilket har 
skapat stor oro och stress med ökad ångest.  
 
Även inom psykiatrin uppfattar PO att flera öppenvårdsmottagningar verkar använda sig av 
tillfälliga hyrläkare, vilket gör det svårt att hålla kontinuitet och kvalitet. Det är otroligt 
krävande för patienten att behöva dra sin historia om och om igen. PO ser att det är viktigt med 
förtroendefulla relationer till sina behandlare för att återhämtning och tillfrisknande ska möjliggöras. 
PO anser att det är nödvändigt med kontinuitet ur patientsäkerhetssynpunkt. När det inte fungerar 
riskeras att patienter tappas bort vilket kan få allvarliga konsekvenser, exempelvis att läkarintyg inte 
skrivs i tid, vilket kan leda till ekonomiska konsekvenser eller att receptförnyelse och 
medicinuppföljning uteblir. Vi ser också att detta i förlängningen leder till en ökad belastning på 
de anhöriga. 

Återkommande uppdragsgivare 

Även detta år har vi haft många personer, som tidigare haft stöd av PO, som återkommer efter 
avslutad kontakt. En reflektion är att personer återkommer till PO dels för att stödet faktiskt inte 
finns att få i samhället men också för att den viktiga kontinuiteten saknas i många insatser.  

Lagstiftning och regelverk 

Kontantprincipen 

PO har i tidigare erfarenhetsrapporter beskrivit följderna av den s k kontantprincipen. 
Kontantprincipen kan innebära stora ekonomiska svårigheter vid retroaktiv utbetalning av 
exempelvis sjukpenning. Om den retroaktiva utbetalningen hade fördelats som inkomst på de år som 
utbetalningen gäller och även beskattats därefter så hade många personer besparats mycket lidande 
och ekonomiska problem. Detta belopp, som skulle ha varit inkomst under ett eller flera år tillbaka i 
tiden, behandlas av Skatteverket som inkomst för innevarande år. Skatteeffekten kan bli att personer 
får betala mer i skatt och t o m statlig skatt, vilket inte hade varit fallet om det retroaktiva beloppet 
hade fördelats på de aktuella inkomståren. Den taxerade inkomsten är dessutom underlag vid 
exempelvis ansökan om bostadsbidrag.  
 
Som exempel innebar kontantprincipen för en uppdragsgivare att denne ålades att betala tillbaka 
hela beloppet som beviljats i bostadsbidrag för året innan. 2014 upphävde Förvaltningsrätten 
beslutet och uppdragsgivaren befriades från återbetalning. 2015 togs frågan upp i Kammarrätten6 
som ändrade Förvaltningsrättens dom och fastställde Försäkringskassans beslut. Eftersom 
Kammarrätten7 vid ett tidigare snarlikt fall har beviljat eftergift, dvs. befrielse från återbetalning, så 
har uppdragsgivaren sökt prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen men ännu inte fått 
beslut om detta.  

                                                           
6
 Kammarrätten i Göteborg, målnr 8890-14. 

7
 Kammarrätten i Stockholm, målnr 5945-11. 
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I PO:s kontakt med PO-verksamheter runtom i landet har framkommit att samma svårigheter 
orsakade av kontantprincipens följder drabbar uppdragsgivare även i övriga Sverige. Frågan om 
kontantprincipen blir även ett exempel på PO:s arbete på strukturell nivå. PO har tidigare år haft 
flera kontakter med Försäkringskassans huvudkontor i Stockholm gällande ovan och 
verksamhetsansvarig för bostadsbidrag informerade om att de har tagit fram en ny rutin som mildrar 
problemet något. Vidare har Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, under året gjort kontroller i 
handläggningen av bostadsbidrag8 där d e konstaterar att väldigt många blir återbetalningsskyldiga 
och närmare två tredjedelar av de återbetalningsskyldiga inte klarar av återbetalningskraven och blir 
skuldsatta. ISF rekommenderar att förmånen reformeras. PO har med anledning av rapporten 
kontaktat ISF som tidigare år fått ta del av den problematik PO har sett enligt ovan. ISF har i sin tur 
kontaktat regeringskansliet som föreslagit att PO insänder underlaget direkt till socialdepartementet 
inför utredning om bostadsbidrag. 

Högkostnadsskydd 

Under de två gångna årens erfarenhetsrapporter har PO påpekat den komplexa administrativa 
processen som högkostnadsskyddet kräver, bl a när en faktura från sjukvården skall betalas via 
försörjningsstöd. Med det rådande systemet krävs en hög kognitiv förmåga av patienten att ro i land 
högkostnadsskyddets fördelar. PO har i flera fall träffat uppdragsgivare vars räkningar från 
sjukvården hamnat på inkasso samt hos Kronofogdemyndigheten. Några av landstingen har redan 
infört ett digitaliserat system för frikort i syfte att underlätta det administrativa förfarandet, men vad 
PO har uppfattat så har detta för Västra Götalandsregionens del skjutits upp till 2018. 

Juridisk kompetens? 

En ofta återkommande fråga som PO får av uppdragsgivare är att få hjälp med överklagningar. Det 
kan handla om att överklaga beslut av insatser som man ansökt om, såsom boendestöd eller 
försörjningsstöd från socialtjänsten eller ersättningsformer från Försäkringskassan. Även om det i 
avslagsbesluten står tydliga instruktioner hur man överklagar, är det en svår uppgift för den enskilde 
att utföra. Myndigheterna har en vana av hur överklagningar ska hanteras vilket inte är så vanligt att 
enskilda personer har. PO har ingen formell juridisk utbildning bakom sig, juridiskt stöd av den 
karaktären ingår inte heller i PO:s uppdrag, men det finns ofta förväntningar från uppdragsgivaren 
att när PO är med och skriver överklagan så kommer detta värderas högre av mottagande juridiska 
instans såsom förvaltningsrätten. Generellt kan PO konstatera att hantera en överklagan kräver hög 
kognitiv förmåga och språkliga kunskaper. Möjligheten att få stöd från samhället i 
överklagandeprocesser är begränsade. Juridikstuderande har ett samarbete med Stadsmissionen och 
Svenska Kyrkan och kan i viss mån vara behjälpliga med frågor kring överklaganden men det stora 
arbetet och förmågan till juridisk förståelse lämnas till den enskilde. Personer med psykiska 
funktionsnedsättningar har ofta svårigheter att formulera sig.  

                                                           
8
 ”Kontroller i handläggningen av bostadsbidrag”, Rapport 2016:7, Inspektionen för socialförsäkringen. 
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Särskilt under 2016 

Åtgärder för att minska sjukfrånvaro  

I november 2015 presenterade regeringen ett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad 
sjukfrånvaro9. En av delarna innefattade ett uppdrag till Försäkringskassan att stärka 
sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess och bryta 
den ökande sjukfrånvaron10. Det har under 2016 rapporterats om att antalet avslagsbeslut gällande 
sjukpenning och sjukersättning har ökat11. Representanter från Försäkringskassan har uppgett att det 
är en följd av mer korrekta bedömningar än tidigare och att syftet även har varit att öka 
arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringsmöjligheter12. PO välkomnar förslag på 
rehabiliteringsåtgärder för att personers arbetsförmåga ska stärkas och därmed öka möjligheten till 
återgång i arbete för de som förmår. Under 2016 har dock PO, möjligen till följd av ovan nämnda 
åtgärder, uppfattat ökade svårigheter för uppdragsgivare som vi har träffat. Många av de vi träffar 
saknar anställning och därmed även arbetsgivare. Många hamnar i kläm när läkarna anser att de har 
gjort vad de ska genom att skicka in intyg som sedan inte godkänns av Försäkringskassan. PO 
uppfattar att den enskildes ansvar i den situationen ökar, något som vi ser som problematiskt i ett 
läge när personen i fråga oftast har nedsatt funktionsförmåga till följd av psykisk ohälsa. Som tidigare 
beskrivits i avsnittet om samverkan, utgör inte sällan bristande kognitiv förmåga svårigheter att 
initiera och upprätthålla nödvändiga kontakter, något som PO ser ökar i den situation som ovan 
beskrivs. 
 
PO anser att det är positivt att åtgärder vidtas för att öka hälsan – regeringens åtgärdsprogram 
innefattar flera aktörer och olika former av insatser. PO konstaterar att komplexiteten i frågan är 
tydlig och det behövs deltagande från flera parter för att åstadkomma målsättningen som nämns. 
Det som PO ser som viktigt att belysa är vilka konsekvenser – mer eller mindre oförutsedda – som 
åtgärdsprogrammet kan medföra för våra uppdragsgivare. 

Bostadslöshet 

Göteborgs Stad antog i maj 2015 en treårig strategi och plan för att minska hemlösheten i staden. I 
september 2016 publicerade Fastighetskontoret den första uppföljningen för att undersöka 
måluppfyllelsen av de fem mål som sattes13. Av dessa mål gällde ett att hemlösheten för personer 
med komplex problematik exempelvis missbruk och/eller psykisk/fysisk ohälsa ska minska. I 

                                                           
9 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgardsprogram-for-okad-halsa-och-

minskad-sjukfranvaro/ 
10 http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/11/uppdrag-att-starka-sjukforsakringshandlaggningen-

for-att-astadkomma-en-valfungerande-sjukskrivningsprocess/ 
11 http://www.dn.se/ekonomi/forsakringskassan-manga-overskattar-lakarintygens-betydelse/ 
12

https://www.forsakringskassan.se/press/debattartiklar_press/nu_vaxlar_vi_upp_arbetet_mot_sjukskrivninga

rna. Ann-Marie Begler, generaldirektör, Försäkringskassan. Publicerad 2015-10-06 i Dagens Samhälle. 
 
13 ”Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet 2015-2018”. Publicerad september 2016, Göteborgs Stad 

Fastighetskontoret. 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgardsprogram-for-okad-halsa-och-minskad-sjukfranvaro/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgardsprogram-for-okad-halsa-och-minskad-sjukfranvaro/
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/11/uppdrag-att-starka-sjukforsakringshandlaggningen-for-att-astadkomma-en-valfungerande-sjukskrivningsprocess/
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/11/uppdrag-att-starka-sjukforsakringshandlaggningen-for-att-astadkomma-en-valfungerande-sjukskrivningsprocess/
http://www.dn.se/ekonomi/forsakringskassan-manga-overskattar-lakarintygens-betydelse/
https://www.forsakringskassan.se/press/debattartiklar_press/nu_vaxlar_vi_upp_arbetet_mot_sjukskrivningarna
https://www.forsakringskassan.se/press/debattartiklar_press/nu_vaxlar_vi_upp_arbetet_mot_sjukskrivningarna
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uppföljningen framkommer att detta mål är ett av de mål som har haft en negativ måluppfyllelse, där 
man alltså har sett att hemlösheten för gruppen istället har ökat under året. Under 2016 har PO även 
bjudit in representanter från Fastighetskontoret som informerade om hur bostadsmarknaden ser ut 
idag med avseende på bostadslöshet för målgruppen. 
 
Även PO har under året uppfattat en ökning av bostadslöshet för målgruppen i form av fler nya 
uppdragsgivare som saknar bostad eller endast har tillfälligt boende. PO ser att dessa personer är 
sårbara på dagens bostadsmarknad. Det sker att dessa personer inte får hjälp av socialtjänstens 
boendeenhet eftersom de varken har missbruk eller betalningsanmärkningar och förväntas klara av 
att ordna sin bostadssituation på egen hand – vilket de i praktiken inte gör. Den otrygga 
boendesituationen med ständig oro för att ”hamna på gatan” är psykiskt påfrestande, så väl för 
ensamstående vuxna och framför allt för barnfamiljer. 
 
PO har även uppmärksammat svårigheter som uppstår när uppdragsgivare ansöker om tillfälligt 
boende, eller redan är beviljade sådant under begränsad tid, och den ovisshet som uppstår när 
besked inte kan lämnas. I ett fall gällde det en uppdragsgivare med barn där barnet även hade 
autism. När familjen fick veta att de skulle tvingas flytta från lägenheten som de hyrde i andra hand 
och vände sig till socialtjänsten blev svaret att besked inte kan lämnas förrän familjen väl ”saknade 
tak över huvudet”. Det var också svårt för uppdragsgivaren att få kontakt med socialsekreteraren 
trots flera försök. Andra fall gäller uppdragsgivare som får flytta runt till olika tillfälliga boenden utan 
förklaringar till varför och uppdragsgivare som får flytta till tillfälliga boenden utan att hänsyn har 
tagits till de individuella behoven till följd av funktionsnedsättningen, vilket medför ökad utsatthet 
och risk för utnyttjande av så väl medboenden som besökande till dessa. 
 
Andra faktorer, utöver den oro som otrygg boendesituation i sig utgör, är svårigheter som PO har 
sett kan uppstå när det gäller uppdragsgivare som har rätt till umgänge med barn när de befinner sig 
på tillfälliga boenden beviljade av kommunen. Exempelvis gällande en uppdragsgivare som först 
vistades på två tillfälliga boenden där det inte var lämpligt för barn att vistas och sedan vistades på 
ett tredje boende där det sades vara lämpligt, men då uppdragsgivaren själv inte upplevde att det var 
det. Upplevelsen var vidare att socialtjänsten inte medverkat till att hitta en lösning för 
uppdragsgivaren att fortsatt kunna träffa sitt barn samt att situationen försämrat relationen med 
barnet. Vid tillfälle bekostade uppdragsgivare hotellvistelse för att möjliggöra kontakten med barnet, 
vilket var svårt med en redan ansträngd ekonomi. 
 
Andra svårigheter innefattar vräkningshot som uppstår när uppdragsgivares befintliga stödkontakter 
brister i att stödja uppdragsgivarna med betalning av hyra samt när utfärdande av läkarintyg gällande 
sjukpenning försenas med konsekvensen att ansökan om sjukpenning avslås och därmed utebliven 
inkomst. 
 
Sammanfattningsvis uppfattar PO därmed en mängd av försvårande omständigheter som orsakar 
otrygghet och utsatthet för uppdragsgivare som redan befinner sig i stark oro utifrån ovissheten i sin 
boendesituation. Även goda exempel har dock uppmärksammats – så som Bostad Först-
verksamheten och goda bemötanden därifrån. I ovan nämnd uppföljning från Fastighetskontoret 
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framkommer att förslag till åtgärder för att öka måluppfyllelsen är en utökning av Bostad Först-
lägenheter vilket PO ser som positivt. 
 
Den situation som drabbar uppdragsgivare i dagens bostadsmarknad har uppmärksammats av 
personligt ombud runtom i landet. I november 2016 initierade personligt ombud Skåne till en 
skrivelse till bostadsministern där detta uppmärksammas, och enligt uppgift från PO Skåne hade över 
100 personliga ombud runtom i landet undertecknat skrivelsen, vilket bekräftar förekomsten av 
svårigheterna nationellt. 

Effektutvärderingsstudien   

Sedan sommaren 2016 har Personligt ombud uppmärksammat ett projekt där Arbetsförmedlingen 
(AF) och Försäkringskassan (FK) tillsammans med utvalda kommuner gemensamt har genomfört en 
forskningsstudie på uppdrag av regeringen. Studien syftar till att utvärdera effekten av hur insatser 
enligt metoden Supported Employment påverkar möjligheten till arbetsmarknadsetablering för unga 
som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Projektperioden har pågått från 
2014 och upphör vid årsskiftet 2016-2017. Detta har medfört att PO under hösten 2016 har 
kontaktats gällande flera deltagare i studien då upplevelsen för både de projektanställda samt 
deltagarna har varit att det föreligger ett fortsatt behov av det utökade stöd som deltagaren har fått, 
men som i samband med att projektet upphör, försvinner.  
 
PO anser att det är positivt att studier genomförs för att inhämta kunskap om vilka metoder som 
fungerar bättre, för att i framtiden implementera sådant som med hjälp av vetenskapligt stöd kan 
visas ge goda resultat för de personer som berörs. En annan reflektion är att deltagarna under en 
tillfällig projektperiod erbjuds ett utökat stöd som sedan upphör trots att behovet kvarstår. PO har 
genom publicerade rapporter till regeringen14 gällande projektets planering och genomförande tagit 
del av de riskanalyser som genomförts. En fundering som väcks är att de beskrivna riskerna främst 
uppfattas avse omständigheter som kan försvåra projektets genomförande. PO anser att det vore 
önskvärt med ett deltagarperspektiv i riskanalysen. Hur ställer man sig till att det utökade stödet 
endast erbjuds under en begränsad tid trots eventuellt fortsatt behov? Vilket stöd planerades för att 
dessa deltagare fortsatt skulle möjliggöras att erhålla i samband med projektets upphörande för att 
få sina behov av stöd tillgodosedda? I den uppföljande rapporten som PO tagit del av lyfts även det 
faktum att skapa nya kontakter och därmed förtroende är tidskrävande samt att en svårighet gällt att 
intressera personer till deltagande, då dessa ofta beskrivs vara ”projekttrötta” efter att tidigare ha 
deltagit i diverse aktiveringspolitiska åtgärder med erfarenheter som ”inte alltid varit de bästa”. PO 
ser det som positivt att detta uppmärksammats och vill ytterligare betona de konsekvenser som kan 
uppstå för dessa individer när stöd och sammanhang i projektform upphör. 
 
PO uppfattar vidare att ovissheten kring att inte veta vad som kommer att hända med den plan som 
funnits, vem vederbörande ska vända sig till, skapar oro och kan försämra hälsan för den enskilde.  

                                                           
14

 ”Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning”. Återrapportering 2014-08-01 samt 
återrapportering 2015-06-23. Publicerade av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
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Reflektioner 
 
Utifrån de erfarenheter som vi har fått under året blir en reflektion att det vore önskvärt med en 
funktion som är ”hållande” i samordningen mellan olika aktörer. Många av våra uppdragsgivare blir 
själva informationsbärare vilket de i praktiken kan ha svårt för. Modeller som vi ser fungerar och som 
vi skulle vilja se en ökad implementering av är case management och vård- och stödsamordning. Vi 
ser också att man nu satsar på rehabkoordinatorer inom primärvården, vilket vi ser positivt på och 
kommer att följa utvecklingen av.  
 
En annan reflektion kring de brister som vi nämnt såsom bristande kontinuitet och bemötande 
gällande myndigheter rör den medierapportering som vi ser angående arbetssituationen för dessa 
verksamheter. Kan det möjligtvis finnas ett samband?  
 
I rapporten har vi också skrivit om det goda exempel som Bostad Först utgör och vi skulle gärna se en 
utökning för vår målgrupp. Den svåra bostadssituationen i staden drabbar vår målgrupp särskilt hårt 
och försvårar återhämtningen. 
 
Vidare reflekterar vi kring den bristande tillgänglighet och kommunikation som vi har lyft i rapporten. 
Vi ser att myndigheterna inte uppfyller de krav som förvaltningslagen ställer på informations- och 
serviceskyldighet vilket vi även har uppmärksammat i tidigare års rapporter. 
 
Avslutningsvis ser vi att vissa brister i välfärdssystemet återkommer och fortsätter att försvåra för de 
personer vi möter. Denna erfarenhetsrapport är verksamheten Personligt ombuds bidrag till ett 
synliggörande av dessa brister och i förlängningen möjlighet till förbättring. 

 
 


