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Förord 
 
En utsatt målgrupp i välfärdssamhället 
Som personliga ombud (PO) har vi i uppdrag att stödja enskilda individer att få tillgång till den vård 
och de insatser från olika myndigheter, som de har behov av och rätt till enligt gällande lagstiftning. 
POs uppgift är att hjälpa personer att finna rätt vägar i samhället och vårt arbetssätt präglas av 
empowerment. De personer vi möter har inte sällan komplexa livssituationer och de kan ha många 
kontakter inom myndigheter och sjukvård. I arbetet utgår vi ifrån de uppdrag som den enskilda 
individen formulerar och den bärande tanken är att vi ska ge uppdragsgivarna (UG) det stöd som de 
behöver, för att så långt som möjligt, kunna ta makten i sina egna liv och själva föra sin talan.  

 
I vårt arbete möter vi människor som drabbas hårt av de brister som finns i välfärdsamhället. Det 
handlar om åtstramningar av stöd, invecklad byråkrati, nedskärningar av psykiatriresurser osv.  vilket 
slår mycket hårt mot alla men framallt den målgrupp PO arbetar med.  Många av de personer som vi 
möter har på grund av bristande kognitiv förmåga svårt att klara sig i vårt alltmer komplicerade 
samhälle.  Många lever på existensminimum år efter år. De lever med en ständig oro över att inte ha 
pengar till mat månaden ut eller pengar till hyran.  Det har också blivit allt svårare att få tillgång till 
den vård som behövs och en sämre livskvalité blir ofta resultatet. 
 
PO har också ett uppdrag att arbeta på en strukturell nivå. PO:s uppdrag är att samla, dokumentera 
och föra vidare de brister PO och UG möter i välfärdssystemen. Detta uppdrag har PO från 
Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.  I denna erfarenhetsrapport kommer vi därför 
belysa några av de systemfel och brister som vi sett under 2014 och som drabbar vår målgrupp 
särskilt hårt. De områden vi vill belysa är:  
 

  Svårigheter i kontakt med myndigheter 

  Svårigheter att få rätt vård 

  Barnperspektiv 
 
Ett annat sätt att arbeta med denna del av uppdraget är att skapa förutsättningar för enskilda och 
representanter från olika grupper och organisationer att komma till tals. Som PO möter vi mycket 
frustration hos många UG som upplever att deras erfarenheter inte tas emot, inte respekteras eller 
förnekas. Samma frustration möter vi också hos många professionella som inte kan utföra sitt arbete 
på ett tillfredsställande sätt. PO-verksamheten hoppas därför att erfarenheterna vi skildrar kan bidra 
till förbättringar för alla framöver.  
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Områden PO vill belysa 2014 
 
Svårigheter i kontakt med myndigheter  

 

Bristande kunskaper om kognitiva svårigheter   
PO kan tydligt se vilka positiva konsekvenser det får när professionella som har kontakt med UG har 
förståelse för deras svårigheter och tar hänsyn till dem. PO och ett flertal UG har under året många 
goda exempel på gott bemötande och god service från handläggare på Försäkringskassan. 
 
Vid långa väntetider på Servicekontoret - Försäkringskassan, Skattekontoret och 
Pensionsmyndigheten, finns idag möjlighet att få ett sms när det närmar sig ens tur att få hjälp. På så 
sätt underlättas väntetiden för många.   
Möjligheten att få påminnelser via exempelvis sms inför besök inom vården har ökat vilket gett 
positiva konsekvenser för målgruppen. Huvuddelen av de uppdragsgivare som PO träffar har 
kognitiva svårigheter vilket innebär svårigheter med att kommunicera, förstå sammanhang, komma 
ihåg, ta initiativ etc.  
 
På grund av UGs kognitiva funktionsnedsättningar finns ett stort behov av tydliga mötesstrukturer 
där det framgår vad mötet handlar om och vem som är ansvarig för vad. Det finns också ett stort 
behov av tydliga anteckningar från möten om vad som bestämts, vad nästa steg är och vad som 
förväntas av UG. Behovet blir extra tydligt när situationen är komplex eller när det är flera olika 
myndigheter inblandade. Det finns exempel på när UGs minnessvårigheter misstolkas som bristande 
motivation. 
 
Ett exempel på en utarbetad och tydlig mötesstruktur är samordnad individuell plan (SIP). Sedan den 
1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i både Hälso- och Sjukvårdslagen, (HSL § 3), och 
Socialtjänstlagen, (SoL 2 kap. 7 §), som innebär att en individuell plan ska upprättas tillsammans när 
den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Enligt Göteborgs Stads 
psykiatrisamordning är det alltför få personer som detta upprättas för.  

 
Ökade krav på administrativ förmåga för att få sina rättigheter 
PO har under många år sett en tendens till ökade krav på administrativ förmåga för att hantera 
myndighetskontakter, något som särskilt drabbar personer med psykisk funktionsnedsättning.  
Behovet av god man/förvaltare ökar för målgruppen, bland annat pga. detta, och under året har 14 
UG ansökt om godman/förvaltare.    
 
PO har erfarenheter av att UG gått miste om ekonomisk ersättning på grund av svårigheter att förstå 
hur blanketter skall fyllas i. Oftast ska blanketter fyllas i via nätet, vilket alla inte har tillgång till. 
Ibland kan felaktigheterna rättas till i efterhand, ibland är det inte möjligt. Det datum personen får 
stöd med att komplettera uppgifterna blir det datum som räknas som ansökningsdatum. I praktiken 
innebär det att risken att gå miste om rättigheter ökar med graden av funktionsnedsättning. Många 
UG beskriver en stark oro för att fylla i blanketter och vill göra det tillsammans med PO då 
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myndigheterna ofta inte har tid att bistå med detta. Oron kan bestå i att inte få den ersättning man 
har rätt till och behöver men även av rädsla för att göra fel och eventuellt bli anklagad för bedrägeri.   
 
Försäkringskassans striktare regler kring sjukpenning och sjukersättning har inneburit att det 
fortfarande finns ett stort behov av stöd kring ansökningsförfarandet samt i kontakten med både 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. När UG blir ”utförsäkrad” upphör rätten till sjukpenning 
och UG ska i stället ansöka om ersättning från Arbetsförmedlingen under de månader som 
arbetslivsintroduktionen pågår. Flera UG som tidigare inte varit i behov av ekonomiskt bistånd enligt 
Socialtjänstlagen har nu behövt vända sig till socialtjänsten då ersättningen från Arbetsförmedlingen 
kan vara betydligt lägre.  
 
Under året har 62 UG fått stöd av PO i ansökningsförfarandet vad gäller ersättning från 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. PO har också medverkat till att 23 UG fått ”rätt” 
ersättning och därmed inte längre är beroende av ekonomiskt bistånd. Det kan till exempel röra sig 
om att UG blivit beviljad sjukersättning. 
 
Högkostnadsskydd för sjukvård 
PO ser nödvändigheten med att även i år påtala svårigheterna när det gäller administrationen kring 
högkostnadsskyddet. Har UG tillgång till kontanta pengar vid vårdbesöket kan vårdavgiften betalas i 
kassan och högkostnadskortet stämplas direkt. Chansen att få tillgång till högkostnadsskyddet är då 
gott. Många UG har dock inte pengar över och får då betala avgiften på faktura. Har UG 
försörjningsstöd behövs kvitto för att få bistånd för utlägget, vilket är omöjligt att få innan fakturan 
är betald. För att få avgiften medräknat i högkostnadsskyddet måste UG som inte kan betala kontant 
göra följande: 
 

1. Betala fakturan 

2. Vänta 3 bankdagar 

3. Ringa fakturaenheten på deras telefontid och be om kvitto på betalningen 

4. Vänta på att kvittot kommer med posten 

5. När kvittot kommer gå till valfri vårdenhet och be om stämpel i högkostnadskortet 

 

Chansen att klara denna administration och få ta del av högkostnadsskyddet är mycket låg. I 
praktiken innebär det att personer med nedsatt funktionsförmåga och svag ekonomisk ställning har 
svårare att få ta del av samhällets skydd mot höga vårdkostnader.  
 
Vilka konsekvenser detta får för många UG har påtalats för fakturaenheten som är väl medveten om 
problematiken och de har själva lyft frågan vid flera tillfällen i den egna organisationen. 
Fakturaenheten kan se att avgifter för den psykiatriska vården är en kategori som ofta återkommer i 
skuldbilden och är bekymrade över detta. Den önskvärda utvecklingen är att högkostnadsskyddet för 
vård fungerar på liknande sätt som högkostnadsskyddet för medicin, d.v.s. administreras centralt 
istället för att varje enskild person själv skall bevaka sin rätt. 
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Inledande kontakt med socialtjänsten  
Citat från en UG varför han inte vill ha hjälp att ringa till socialtjänsten och ansöka om 
försörjningsstöd: ”Det känns alltid som om dom (handläggare på socialtjänsten) medvetet använder 
svåra ord och krånglar till det bara för att jag inte skall veta vad jag har rätt till”. 
 
PO har uppmärksammat att det brev som skickas hem till en person inför ett första möte med 
försörjningsstödsenheten ser olika ut i olika stadsdelar. Brevet innehåller alltid information om vilka 
underlag socialtjänsten behöver inför en ansökan. Många upplever detta så kravfyllt och svårt att 
klara av att de struntar i att gå till mötet. Det finns dock exempel på brev som har en trevligare ton 
och där man uppmanar personen att samla in det som går och resten erbjuds man få hjälp med efter 
hand.  
 
Intygshysteri 
Vi har uppmärksammat att myndigheter kräver in allt fler intyg inför en ansökan. Äldre intyg räcker 
inte utan det måste ofta vara ett nytt. Ansvaret att skaffa fram dessa intyg hamnar ofta hos den 
enskilde. Många känner en uppgivenhet inför detta intygsjagande då det är svårt och tar tid att få 
kontakt med sin läkare eller behandlare. I vissa fall får man dessutom stå för intygskostnaden själv 
trots att det är myndigheten som kräver in intyget. PO-verksamheten anser att denna ökning av 
intygskrav skulle kunna undvikas om olika myndigheter samverkade mer och hade större tillit till 
varandra. Det borde inte vara en omöjlighet att lyfta luren och ringa till varandra mellan olika 
myndigheter. Det skulle också avlasta den stress som det innebär för den enskilde. Om 
myndigheterna tillsammans med den enskilde upprättar en samordnad individuell plan (SIP) borde 
den kunna ersätta en del intyg. Onödigt Intygsskrivande tar också dyrbar tid ifrån annan 
administration och behandling. 
 
Rättsäkerhet 
Vid ca 30 tillfällen under året har PO sett att det saknas skriftliga avslagsbeslut på ansökan enligt 
Socialtjänstlagen. Vid ett muntligt avslag ges sällan information om möjligheten att överklaga och det 
kan vara mycket svårt för UG att då begära ett skriftligt avslag. Vid ett tjugotal tillfällen under året 
har PO uppmärksammat att UG redan vid en första kontakt med socialtjänsten informerats om att 
det inte är någon idé att ansöka om bistånd. Avsaknaden av avslagsbeslut minskar UGs möjligheter 
att få sina rättigheter prövade. Detta strider mot förvaltningslagens syfte att värna medborgarnas 
rättsäkerhet och säkerställa myndigheternas service.  Behoven blir inte heller uppmärksammade 
inom kommunen. Det är särskilt viktigt att kunna få sin sak prövad när behovsbedömningen varierar 
mellan stadsdelarna eller att ansökan avslås på grund av bristande kommunikation och information. 
 
Förvaltningslagen 
I samband med PO-verksamhetens uppdrag att uppmärksamma brister i samhällets olika 
verksamheter ser PO emellanåt att förvaltningslagen inte följs. Med anledning av detta vill PO öka 
sina kunskaper om lagen för att kunna vara ett så bra stöd som möjligt för UG. I februari 2015 
kommer PO-verksamheten tillsammans med andra enheter i Bräcke diakoni att ha en 
endagarsutbildning i förvaltningslagen inklusive kommande förändringar, av lektor Jan Turvall vid 
Göteborgs Universitet. PO-verksamhetens nästa erfarenhetskonferens, en halvdag den 2 mars 2015, 
kommer att ha som tema, ”förvaltningslagen – i teori och praktik”.  
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Svårigheter att få rätt vård 
 
Kontaktpunkten - en omväg till psykiatrin  
Det har under året varit fortsatt mycket svårt att komma i kontakt med psykiatrin. Kontaktpunkt 
psykiatri ska vara en servicefunktion för patienter inom SU och patienter hänvisas dit för tidsbokning, 
recept och intygsförnyelse. Det är dit som patienter ska vända sig för information om vård och 
behandling samt för remisser. Dessvärre innebär systemet stora svårigheter för UG och behandlare i 
deras kommunikation med varandra. Några exempel är: 

 
Många berättar att meddelanden som lämnats till behandlare via Kontaktpunkten inte kommer fram. 
Detta gäller både meddelanden från UG och PO.  
En UG berättade: att han ringt 15 gånger och bett Kontaktpunkten meddela vederbörandes 
psykiatriska mottagning att han vill bli uppringd av sin läkare. Han hade önskemål om att diskutera 
medicinjustering samt boka en tid. Han fick trots alla försök ingen återkoppling. 
 
Den viktiga personkännedom om patienterna som behandlarna har tillgång till vid direktkontakt 
missas nu helt när all kontakt ska gå via Kontaktpunkt Psykiatri. Tryggheten för UG att kunna ringa till 
en, för dem känd, behandlare har försvunnit och innebär ibland att kontakten med PO förlängs. 
Därför känner många obehag inför att ringa till Kontaktpunkten och tvingas lämna ut sig till en okänd 
person. Många drar sig dessutom för att svara när sedan behandlare ringer upp från ”dolt nummer”.  

Många UG vittnar om långa väntetider i telefonkön, 20 minuter är inget ovanligt. Under 2014 har 
Kontaktpunkten under långa perioder haft mycket dålig tillgänglighet. Under långa perioder så 
stängde Kontaktpunkten klockan 13.00 istället för klockan 17.00 och man hänvisade då till 
överbelastning. Informationen på hemsidan gällande öppettiderna var dessutom felaktig.  
 
En UG berättade för PO: Pga. att han inte kom fram till Kontaktpunkten för att avboka sitt besök fick 
han en räkning för uteblivet besök.  

 
PO-verksamheten skickar fortlöpande synpunkter till Kontaktpunktens enhetschef som PO-
verksamheten har en god dialog med. Hon uppskattar att vi framför PO:s och UG:s erfarenheter och 
hon vittnar om en stor frustration över situationen som beskrivs ovan. Hon berättar också att 
Kontaktpunkten har regelbunden dialog med ansvariga inom psykiatrin.    
 
 
Psykiatriska resurser inom primärvården  
Citat från vårdcentralsläkare vid läkarbesök med UG: ” Det är inte primärvårdens uppdrag att 
erbjuda samtalsstöd utan det uppdraget har diakonerna inom kyrkan” 

 
PO-verksamheten genomförde 2010 och 2012 undersökningar av de psykiatriska resurserna inom 
primärvården i Göteborg. Under 2014 gjordes en ny undersökning som bestod av en enkät som 
skickades till alla 59 vårdcentraler i Göteborg. I enkäten ställdes två frågor. Den första frågan gällde 
vårdcentralens tillgång till psykiatriska resurser. Fråga två handlade om i vilken grad vårdenheten 
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ansåg att tillgången av dessa resurser motsvarade patienternas behov. Siffrorna för 2014 är 
procentuellt sett förhållandevis ganska lika de svar vi fick 2012.  Majoriteten av vårdcentralerna 
svarar att deras utbud av psykiatrisk vård motsvarar patienternas behov ganska väl, alternativt helt 
och hållet. Av materialet att döma framkommer dock att detta inte alltid verkar vara kopplat till de 
egna faktiska psykiatriresurserna. Som exempel kan nämnas att en vårdcentral som har 20 % 
psykolog/terapeut uppger att utbudet stämmer ganska bra med behovet medan en annan 
vårdcentral med 120 % psykolog/terapeut menar att resurserna matchar behoven ”ganska dåligt”. 
 
PO-verksamhetens uppfattning från 2012 års undersökning kvarstår. De psykiatriska resurserna inom 
primärvården är otillräckliga med hänsyn taget till vilka diagnosgrupper de har ansvar för. Även i år 
tycker PO-verksamheten att det är viktigt att påtala behovet av utökad kravspecificering vad gäller 
psykiatriresurser i den krav- och kvalitetsbok som ligger till grund för vårdcentralernas verksamhet. 
Västra Götalandsregionen har för avsikt att 2016 ställa krav på vårdcentralerna att tillhandahålla 
psykolog för de patienter som har behov av psykologinsatser inom primärvårdsnivån. Vi hoppas att 
detta blir verklighet. 
 
Psykiatrisk vård 
PO har under året uppmärksammat att UG fått allt svårare att få tillgång till olika behandlingsformer 
som den psykiatriska öppenvården tidigare erbjöd. Det gäller t.ex. samtalsterapi, läkarsamtal och 
individuell sjukgymnastik. Vid många tillfällen har UG hänvisats till terapi i privat eller kyrkans regi. 
Omorganisationen tillsammans med resursbrist samt personalomsättning inom psykiatriska 
öppenvården har på många sätt påverkat hälsan och försvårat livssituationen för många patienter. 
PO ser att denna situation drabbar målgruppen hårt. PO har pga. detta fått uppdrag av många UG att 
stötta dem i kontakten med sjukvården. 
 
I kontakter med UG har PO vid flera tillfällen sett att kommunikationen och samarbetet mellan olika 
psykiatrimottagningar, med habiliteringen och socialtjänsten brustit. PO följer 
Psykiatrisamordningens satsning på att bl.a. verka för en bättre samverkan mellan kommunen och 
sjukvården, t.ex. Samordnad individuell plan (SIP).  Då PO ser att UG oftast får ett bättre stöd från 
samhället när myndigheter och sjukvård samarbetar är detta något PO uppmuntrar till.    
 
UG har efterfrågat tillgång till WiFi på SUs psykiatriska avdelningar för att t.ex. kunna sköta sin 
ekonomi, ha kontakt med anhöriga eller kunna läsa en bok.  Under 2014 finns det nu tillgång till detta 
på alla avdelningar i B-huset på psykiatrin i Mölndal. Vi hoppas nu att fler sjukhus ska ta efter. 
 

Barnperspektiv 
  
Av de 590 UG som var aktuella inom PO-verksamheten under året var 140 förälder till ett eller flera 
minderåriga barn (jmf 91 föräldrar 2013). Att ha en förälder med psykisk ohälsa kan vara påfrestande 
och innebära stor osäkerhet för ett barn. Ekonomisk och social otrygghet är också något som 
påverkar barn på ett negativt sätt. Många UG lever med otrygga ekonomiska villkor och mycket små 
möjligheter att förbättra sin ekonomiska ställning. Barnen lever därmed med en dubbel utsatthet, 
något som behöver tas med i beräkningen vid myndigheters beslut.  
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Att vara förälder är ett viktigt livsområde och när föräldraskapet eller barnens behov är en fråga för 
UG är det naturligt för PO att arbeta med det uppdraget och stödja UG att få tillgång till det stöd 
samhället har att erbjuda. Här har vi uppmärksammat att det finns brister i utbudet av föräldrastöd 
till personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

 
Avsaknad av barnperspektiv 
PO-verksamheten ser fortfarande att det, i beslut som fattats kring boende, boendestöd, ekonomiskt 
bistånd, vräkning och liknande, inte tydligt kan utläsas att hänsyn tagits till barnen vid bedömningen.  
Under året har PO haft kontakt med UG som har minderåriga barn och som riskerat att bli vräkta.  PO 
har uppmärksammat brister när det gäller det förebyggande arbetet vid vräkningshot.  
Verksamheten har kontakt med UG som är hemlösa och dessutom har minderåriga barn. I vissa 
situationer bedömer PO att socialtjänsten inte gjort allt som åligger dem för förhindra en vräkning.  
PO har under hösten påbörjat ett samarbete med boendesekreterare i Göteborg för att diskutera om 
och hur vi tillsammans kan stötta de personer och familjer som riskerar att bli utan bostad.  
Verksamheten har vid ett tillfälle under året gjort anmälan till socialtjänsten angående oro/misstanke 
om att barn far illa.  
 
 

Påtalade brister i serviceutbudet 
 
Det är en naturlig del i arbetet för PO att stödja UG att påtala brister direkt till berörd myndighet. Det 
händer att UG inte vågar detta själv men i de flesta fall finns det möjlighet att göra något konstruktivt 
av det som skett. På så sätt stödjer verksamheten målgruppen att själv bidra till strukturpåverkan 
och att göra sin röst hörd. När brister återkommer och visar på större strukturella svårigheter för 
målgruppen lyfts frågan på ett mer generellt plan till berörd instans/myndighet.  

Dialogmötet ”Vad är det som händer inom psykiatrin” 
 
Då PO uppmärksammat att en allt vanligare kontaktorsak varit att människor som är i behov av och  
önskar kontakt och behandling inom den specialiserade psykiatrin inte får det, tog PO initiativ till ett 
Dialogmöte. Dialogmötet ”Vad är det som händer inom psykiatrin” anordnades av PO tillsammans 
med kyrkans psykiatrinätverk den 17 juni 2014. Bland de ca 60 personer som kom till Mötesplatsen 
på Göteborgs FöreningsCenter fanns människor med egna erfarenheter av psykisk ohälsa, anhöriga 
och professionella från olika verksamheter.  
Mötet hölls i form av Open Space, där dialogen fördes i grupper, kring olika teman. Allas berättelser 
dokumenterades av de PO som deltog och sammanställdes senare. Representanter från Sahlgrenskas 
ledning har liksom övriga intresserade kunnat ta del av sammanställningen som skickats ut via mejl. 
En reporter från Sveriges radio, P4 Väst, gjorde ett inslag om Dialogmötet som publicerades på 
hemsidan och sändes i radio. Tidningen Faktum publicerade en artikel utifrån dialogmötet. 
Mötet öppnade upp för kontakter mellan deltagare och politiker. PO har som exempel nu bjudits in 
och deltar tillsammans med UG/brukare i arbetsgruppen” Regional brukar- och 
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närståendemedverkansstruktur kring patienter med psykisk ohälsa”. Gruppen arbetar på uppdrag 
från VG-regionen och arbetet fortlöper under 2015. 

Rätt till rätt vård 
 
2014 års Erfarenhetskonferens ”Rätt till rätt vård” filmades och en förkortad version av denna visas 
på personligt ombuds hemsida. PO reagerar över att primärvården, enligt Krav och Kvalitetsboken i 
VG-regionen, inte har samma krav att uppfylla för patienter med psykisk ohälsa som för t.ex. 
patienter med diabetes, astma och KOL. Detta trots att patienter med psykisk ohälsa är den största 
patientgruppen idag och den fortsätter att öka. 

Kontantprincipen    
 
PO-verksamheten fortsätter att påtala problematiken med kontantprincipen för målgruppen för 
berörda myndigheter. Kontantprincipen kan innebära stora ekonomiska svårigheter vid retroaktiv 
utbetalning av t.ex. sjukpenning. Om den retroaktiva utbetalningen hade fördelats som inkomst på 
de år de gäller och beskattats därefter 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 varit fallet om summan delats på de aktuella 
inkomståren. Den taxerade inkomsten är dessutom underlag vid t.ex. ansökan om bostadsbidrag. 
 
PO har haft flera kontakter med Försäkringskassans huvudkontor i Stockholm gällande ovan och i 
mars 2014 informerade verksamhetsansvarig för bostadsbidrag att Försäkringskassan nyligen tagit 
fram en ny rutin och hon skrev i mail så här: 
”Att rutinen har kommit till beror bland annat på att många kunder har råkat illa ut när den 
retroaktiva utbetalningen av till sjukersättning i stället har betalats ut till socialförvaltningen som 
kompensation för utbetalt försörjningsstöd. När vi minskar utbetalningen av sjukersättning med för 
mycket utbetalt bostadsbidrag i första hand, innebär det att socialförvaltningen får en lägre 
kompensation och kunden bör inte bli återbetalningsskyldig när bostadsbidraget senare stäms av mot 
inkomstuppgifter i deklarationen.”  
 
Enligt en dom i Förvaltningsrätten, efter muntlig förhandling där UG och PO deltog, i höst befriades 
en UG att betala tillbaka hela beloppet som beviljats i bostadsbidrag året innan. Försäkringskassans 
beräkning grundades på årets taxerade inkomst som också bestod av retroaktiv utbetalning av 
sjukpenning för året innan. Under tiden rätten till sjukpenning prövades beviljades UG 
försörjningsstöd som sedan betalades tillbaka när den retroaktiva utbetalningen gjorts. 
Förvaltningsrätten bedömde att UG inte själv kunnat påverka den aktuella situationen. 


