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1. Inledning

Funktionsrätt Göteborg – Individstöd erbjuder kostnadsfri och fristående rådgivning, stöd och vägledning i frågor som rör funktionshinder för personer i Göteborg. Individstödet är en del av Funktionsrätt
Göteborg, en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation
som samlar ett femtiotal lokala funktionshinderföreningar. I den här
rapporten delar vi med oss av erfarenheter från vårt arbete under 2017.
Funktionshinderpolitiken i Sverige ska verka för efterlevnad av FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Även Göteborgs Stads Program för full delaktighet för personer med
funktionsnedsättning utgår från FN:s funktionsrättskonvention. I
Göteborgs Stads program för full delaktighet nämns rättigheter som:
•
•
•
•
•

Rätten
Rätten
Rätten
Rätten
Rätten

till ett demokratiskt deltagande
till omsorg, hälsa och personlig trygghet
till utbildning
till arbete och bostad
till kultur och fritid

Myndigheten för delaktighets uppföljning av funktionshinderpolitiken
2017 visar dock att levnadsvillkoren och förutsättningarna för personer
med funktionsnedsättning är väsentligt sämre än hos befolkningen i
övrigt.1 På Individstödet möter vi dagligen personer som drabbas när
kommun och myndigheter inte uppfyller sina skyldigheter enligt
konventionen.
Jämte Individstödets huvudsakliga uppdrag att ge råd och stöd till
enskilda i funktionshinderfrågor, ser vi som en viktig uppgift att berätta
om hur samhället ser ut ur våra uppdragsgivares perspektiv. Följande
sidor kan läsas både som en statusrapport och en inbjudan till dialog
med politiker och andra beslutsfattare. Rapporten utgår från och
beskriver situationen i Göteborg, så som vi lärt känna den genom
arbetet med Individstödets uppdragsgivare. Många av de problem vi
beskriver bottnar dock i nationell lagstiftning, varför rapportens
analyser har bäring även på andra platser än Göteborg.

1

2018:2, Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2017, Myndigheten för delaktighet,
Stockholm, 2018. Tillgänglig: www.mfd.se (2018-03-12).
2
Socialstyrelsens termbank, ”Begreppsklustret brukare”. Tillgänglig:
http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Bruktext.pdf (2018-03-26).
3
Individstödets tidigare erfarenhetsrapporter finns att ladda ner på Funktionsrätt
Göteborgs hemsida, www.funktionsrattgbg.se.

1

Årets rapport belyser problem inom sjukförsäkringen, där enskilda
hamnar i kläm mellan olika myndigheter och en enda missvisande
formulering i ett intyg kan avgöra ett helt ärende. Vi berättar om hur
systemet som omgärdar god man och förvaltare gör stödet otillgängligt
för dem som behöver det som mest. Vi förmedlar våra uppdragsgivares
upplevelser av bristande bemötande, både när det gäller utförande av
bistånd och vid andra myndighetskontakter. Vi tar upp anhörigas
många gånger mycket svåra situation, och berättar om både bra och
dåliga erfarenheter av åtgärder som syftar till att samordna olika
myndigheters stöd.
Rapporten är skriven av Pia Johnsson, Lina Ivarsson och Anki
Andersson, som arbetar som funktionsrättskonsulenter på
Individstödet.
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2. Ordlista

Bistånd Det stöd som handläggs enligt socialtjänstlagen, SoL
(2001:453) kallas bistånd.
Förarbete Ett samlingsbegrepp för lagstiftningsprocessens dokument,
exempelvis propositioner, utredningar och betänkanden.
Huvudman Den som får en ställföreträdare förordnad för sig (till
exempel en god man eller en förvaltare) kallas huvudman.
Insats Det stöd som handläggs enligt LSS, lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (1993:387) kallas för insats.
Juridifiering När juridiken får mer makt i förhållande till politiken.
Ramlag En lag som innehåller mål och övergripande principer, men som
inte innehåller detaljregler. Ett exempel är socialtjänstlagen (2001:453)
där kommunerna har stor frihet i hur de väljer att uppfylla lagens krav.
Regleringsbrev En årlig skrivelse från regeringen till statliga
myndigheter. I regleringsbrevet anges myndighetens budget och
riktlinjer för hur verksamheten ska styras.
SIP Förkortning av ”samordnad individuell plan”. Ett lagbundet krav på
att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska samordna sitt stöd till
en enskild
Ställföreträdare Är en person som företräder någon annan i olika
sammanhang, exempelvis god man eller förvaltare.
Stöd Används i denna text som ett samlingsbegrepp för alla olika
former av offentliga insatser, bistånd, förmåner eller bidrag där den
enskilde är mottagare.
Tvångsåtgärd Åtgärd som beslutas av myndighet och utförs mot den
enskilde mot dennes vilja. Exempel på tvångsåtgärd är att bli ställd
under förvaltare.
Västbus Är Västra Götalandsregionens benämning på de samordnande
möten kring stöd till barn, som enligt lag ska fullgöras av socialtjänsten,
hälso- och sjukvården och skolan.
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3. Funktionsrätt Göteborg – Individstöd

Funktionsrätt Göteborg är en politiskt och religiöst obunden ideell
förening. Visionen är ett samhälle där alla, oavsett funktionsvariation, är
fullt delaktiga och jämlika. Genom ett femtiotal medlemsföreningar
representerar Funktionsrätt Göteborg närmare 20 000 personer med
funktionsnedsättning.
Funktionsrätt Göteborg – Individstöd (Individstödet) erbjuder kostnadsfri och fristående rådgivning, stöd och vägledning i frågor som rör
funktionshinder för personer i Göteborg. Individstödets mål är att våra
uppdragsgivare ska få det stöd de enligt lag har rätt till. Verksamheten
präglas av integritet och respekt för alla människors lika värde samt ett
engagerat och förtroendeskapande bemötande. Individstödet är ett
komplement till Göteborgs Stads egna resurser i frågor som gäller
funktionshinder.

3.1.

Bakgrund

1999 lämnade dåvarande socialminister Bengt Lindqvist (s) in
utredningen Lindqvists nia – nio vägar att utveckla bemötandet (SOU
1999:21). Uppdraget hade varit att undersöka hur bemötandet av
personer med funktionsnedsättning skulle kunna förbättras.
Ett av utredningens nio förslag var att starta upp så kallade brukarstödcentrum. Allmänna arvsfonden fick i uppdrag att administrera och
fördela för ändamålet särskilt avsatta pengar. Runt om i Sverige
startades det upp 18 olika centrum med varierande inriktning och
huvudmän. Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Göteborg
var en av de verksamheter som sökte och fick projektmedel för att
under 2003 starta en projektverksamhet med fokus på brukarstöd –
Brukarstödcentrum.
2006 beslutade Göteborgs Stad att verksamheten skulle bli permanent
och att HSO Göteborg skulle vara uppdragstagare.
2018 bytte verksamheten namn. HSO Göteborg blev Funktionsrätt
Göteborg och Brukarstödcentrum blev Funktionsrätt Göteborg –
Individstöd.
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3.2.

Begreppet funktionsrätt

Begreppet funktionsrätt utgår från FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Alla individer ska ha rätt att leva
och verka på jämlika villkor. Med begreppet funktionsrätt flyttas fokus
från speciallösningar för personer med funktionsnedsättning, till strävan
mot ett samhälle som i grunden inkluderar alla individer. Begreppet
fungerar både som en beskrivning av den enskildes situation (”Det är
min funktionsrätt att…”) och som ett politiskt begrepp som kan förklara
eller driva en grupps rättigheter.
Vi ser funktionsrätt som ett viktigt komplement till begreppen
funktionsnedsättning och funktionshinder, då det lägger tyngdpunkten
på alla människors lika värde, möjligheter och rättigheter.
I samband med namnbytet från Brukarstödcentrum till Funktionsrätt
Göteborg – Individstöd har vi valt att lämna begreppet brukare bakom
oss. Istället använder vi uppdragsgivare när vi talar om våra sökande.
Begreppet brukare har under många år ifrågasatts och debatterats.
Socialstyrelsen förespråkar begreppet i de fall en individ får behovsprövade insatser från socialtjänsten, men menar att det i andra fall kan
”kan uppfattas som en sorts avståndstagande”2 och att man därför
hellre bör använda mer precisa begrepp.
Genom begreppet uppdragsgivare vill vi tydliggöra och markera
Individstödets ideologi och arbetssätt. Det är individerna som söker sig
till oss som står i centrum, det är de som ger oss vårt uppdrag. Det stöd
vi ger ska tillvarata den enskildes egna resurser och utgå ifrån dennes
behov, vilja och rättigheter.

3.3.

Individstödets verksamhet

Den som vänder sig till Individstödet kan få hjälp med att lösa både små
och stora problem som har med funktionshinder att göra.
Verksamheten är unik i sin bredd. Vi kan stötta uppdragsgivaren genom
att informera om rättigheter, eller genom att ansöka om olika former av
stöd som finns tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Vi
kan också hjälpa till att överklaga beslut. Medbesök hos myndigheter

2
Socialstyrelsens termbank, ”Begreppsklustret brukare”. Tillgänglig:
http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Bruktext.pdf (2018-03-26).
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eller vårdinrättningar, samordning eller sammankallande av olika stödgivare, samt information om civilsamhällets hjälp är andra exempel på
hur vi arbetar. Ibland räcker det att finnas med i kommunikationen
mellan individ och samhälle för att lösa till synes omöjliga problem.
Den som behöver stöd kan kontakta Individstödet via mail eller telefon,
och alla ärenden hanteras i turordning. Under 2017 tog vi emot 189
personer. I rapportens avslutande statistikkapitel beskrivs 2017 års
arbete i siffror.
De senaste åren har vi märkt att Individstödets målgrupp är betydligt
mer utsatt än tidigare. Fler upplever att de har försökt allt och inte har
någon annan att vända sig till. Individstödet har blivit en sista utväg
istället för, som tidigare, ett komplement till övrigt stöd.
Individstödets ärenden har dessutom blivit mer komplexa, i bemärkelsen att uppdragsgivarna har fler och svårare problem än tidigare. Detta
tror vi beror på flera saker. Vi ser att det blir allt svårare för den enskilde att hävda sina rättigheter gentemot olika myndigheter. Det ställs
idag högre krav på juridiska kunskaper, där den enskilde behöver veta
vilka förutsättningar som är relevanta för att kunna få det stöd hen har
rätt till. Det behövs också juridiska kunskaper för att förstå ett avslag på
en ansökan och för att kunna formulera ett överklagande.
Vi ser att hög personalomsättning hos myndigheter och vårdinrättningar bidrar till försämrade kunskaper om både målgruppen och om
de insatser individen har rätt till. I vissa fall även ett sämre bemötande.
Under 2017 har Individstödet bemannats av 2,5 heltidsanställda med
jurist-, beteendevetar- och socionomkompetens. Eftersom våra
personalresurser är begränsade marknadsförs verksamheten med
försiktighet. Att skapa allt för långa köer blir inte funktionellt, inte minst
då många söker stöd gällande frågor som är tidsbegränsade, till
exempel överklaganden som har en fastlagd tidsram. Det hade förstås
varit önskvärt med större kapacitet, eftersom behovet av Individstödets
stöd är långt större än vad vi kan tillgodose.
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3.4.

Vad har hänt sedan 2016?

Individstödets erfarenhetsrapport för 20163 tog upp personkretsbedömningen i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. Vi visade hur tillämpningen av lagen har
stramats åt, så att allt fler faller utanför de personkretsar man måste
tillhöra för att kunna få insatser genom LSS. Detta drabbar särskilt
personer med synskador. Under 2017 har vi sett fortsatta åtstramningar. I skrivande stund pågår en översyn av LSS, men vi har inte fått
några indikationer på att denna kommer att leda till någon förändring
av personkretsarna. Översynen fokuserar på insatsernas utformning
och ytterligare kostnadseffektivisering.
Vi rapporterade också om våra uppdragsgivares upplevelser av brister i
utförandet av hemtjänst. Detta ämne återkommer vi till i årets rapport.
Vi konstaterar att biståndet enligt socialtjänstlagen (2001:453) fortsatt
har svårt att möta behoven hos de individer som har stora och varaktiga funktionshinder och som tidigare omfattats av LSS.
2016 års erfarenhetsrapport beskrev också problemen med läkarintyg
som inte möter Försäkringskassans beviskrav. Även här menar vi att
situationen är oförändrad. I en mycket juridifierad process tvingas
läkare lägga mer tid på sitt försäkringsmedicinska uppdrag i jakten på
den logiskt perfekta DFA-kedjan, än på att behandla och rehabilitera
sina patienter.4
I förra årets rapport tog vi även upp de effekter som drabbar den som
på grund av funktionsnedsättning inte kan resa med allmänna kommunikationer. Vi uppmärksammade att Göteborgs Stads riktlinjer begränsar antalet fritidsresor med färdtjänst, och att detta hindrar personer
med funktionsnedsättning från att kunna leva som andra. Vi konstaterar
att riktlinjerna är oförändrade år 2017.
Vi belyste också omfattande brister i skolornas ansvar att utreda
elevers behov av särskilt stöd och att upprätta åtgärdsprogram. Vi
upplever att situationen är oförändrad och ägnar fortsatt mycket tid åt
att rätten till utbildning även ska komma personer med funktionsnedsättning till del.

3
Individstödets tidigare erfarenhetsrapporter finns att ladda ner på Funktionsrätt
Göteborgs hemsida, www.funktionsrattgbg.se.
4
DFA står för diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. En DFA-kedja
ska beskriva sambandet mellan en individs diagnos och funktionsnedsättning och vad
dessa får för konsekvenser för arbetsförmågan.
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Göteborgs Stad är mitt uppe i en omorganisation av skolan. Inför denna
omorganisation har Individstödet påverkat genom Referensgrupp skola,
ett utskott till Göteborgs råd för funktionshinderfrågor under kommunstyrelsen.

3.5.

Årets rapport: metod och disposition

Individstödets erfarenhetsrapport är sammanställd utifrån 2017 års
arbete med våra uppdragsgivare. De problem vi beskriver och de
analyser som görs baseras alltså på ett års praktiskt arbete med
närmare 200 personers ärenden.
Eftersom rapporten utgår från våra erfarenheter av arbetet på
Funktionsrätt Göteborgs – Individstöd, kan vi i strikt mening bara uttala
oss om hur situationen för just de personer som söker vårt stöd ser ut.
Men även om varje ärende är unikt, har vi under året sett att vissa
sorters problem tenderar att likna varandra och uppstå oftare än andra.
Detta tyder på att orsakerna till problemen ligger på systemnivå. I
rapporten diskuterar vi hur dessa problem hänger ihop med lagstiftning
och olika myndigheters tillämpning av lagar och regler. Vi är övertygade om att våra uppdragsgivare inte är ensamma om att drabbas av de
problem som rapporten belyser.
Rapporten inleds med en ordlista. Därefter följer en beskrivning av
Funktionsrätt Göteborg – Individstöd. I kapitel 4–10 lyfter vi några av de
problem vi har stött på under året. Alla exempel är anonymiserade och
har som ett led i detta gjorts könsneutrala. Rapporten avslutas med ett
statistikkapitel som beskriver 2017 års verksamhet i siffror.
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4. God man – Otillgängligt för dem med störst
behov

Under 2017 har Individstödet kommit i kontakt med flera ärenden
som gäller god man och förvaltare. God man och förvaltare kan
anordnas för enskilda som behöver stöd för att bevaka sina juridiska
intressen, ta hand om sin ekonomi och/eller ta tillvara sina personliga
intressen. Vi märker tyvärr att denna stödform är otillgänglig för
många av dem som behöver den som mest.

4.1.

Om ställföreträdare

Den som är god man eller förvaltare kallas ställföreträdare, och den
som är uppdragsgivare kallas huvudman. Det är tingsrätten som, efter
ansökan eller anmälan, beslutar om någon ska beviljas eller tilldömas en
god man eller förvaltare.
Förutsättningarna för att få en god man är att huvudmannen ”på grund
av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande” behöver stöd inom minst ett av tre områden:5
Bevaka sin rätt
Huvudmannen behöver stöd för att bevaka sina juridiska
intressen, till exempel för att få rätt gentemot myndigheter vid
bidragsansökningar eller i kontakten med hälso- och sjukvården.
Det kan också innebära hjälp med att bevaka sin rätt i olika
avtalsförhållanden eller dödsbon.
• Förvalta sin egendom
Huvudmannen behöver stöd att hantera sin privatekonomi. Det
kan innebära hjälp med att betala räkningar eller förvalta kapitaltillgångar som värdepapper eller fastigheter.
• Sörja för sin person
Det här området överlappar till viss del de andra. Huvudmannen
behöver stöd för att bevaka sina personliga intressen, och därför
måste den gode mannen ha god kunskap om huvudmannen och
dennes vardag.
•

5

Föräldrabalk (1949:381) 11 kap. 4 §.

9

Utgångspunkten för att tilldömas en förvaltare är samma som för att
beviljas god man, men här ska det finnas en påtaglig risk att huvudmannen äventyrar sin ekonomi eller tillvaro i övrigt.6 Ytterligare en
förutsättning, som gäller både för förvaltare och för god man, är att
uppdragsgivaren inte ska kunna få hjälp på något annat sätt.
Den stora skillnaden mellan god man och förvaltare är ställföreträdarens behörighet. Den gode mannen är beroende av huvudmannens
samtycke, och kan bara vidta åtgärder inom ramen för detta samtycke.
Stödet är frivilligt för den enskilde – den som inte vill ha en god man
kan inte tvingas till det, och den gode mannen kan inte göra något mot
huvudmannens vilja.
Det motsatta gäller för förvaltare, som övertar huvudmannens
rättshandlingsförmåga. Förvaltaren kan vidta åtgärder mot huvudmannens vilja, och huvudmannen kan varken välja om den ska ha en
förvaltare eller själv säga upp förvaltaren.7 Förvaltarskap är alltså en
tvångsåtgärd, medan god man ses som en stödfunktion. Både när det
gäller god man och förvaltare får ställföreträdaren ett stort inflytande
över sin huvudman. Det är därför givetvis viktigt att allt går rätt till och
att ställföreträdaren är lämplig, kunnig och pålitlig.
I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en
överförmyndarnämnd som ansvarar för tillsynen av ställföreträdarna.
Överförmyndaren utreder också huvudmännens behov av
ställföreträdarskap, och rekryterar och utbildar ställföreträdare. I
Göteborgs Stad finns en överförmyndarnämnd, som under sig har
förvaltningsorganisationen Överförmyndarverksamheten.8
De flesta ställföreträdare är privatpersoner som engagerar sig på
fritiden, och arvoderas utifrån uppdragets omfattning. Kraven på
blivande ställföreträdare är att personen ska anses vara rättrådig,
erfaren och i övrigt lämplig.9 I Göteborgs stad finns även
Förvaltarenheten, en enhet under Social resursförvaltning med
professionella ställföreträdare för personer med allvarliga psykiska
funktionsnedsättningar. Förvaltarenhetens ställföreträdare ska träda in
vid de uppdrag som anses vara för svåra för en privatperson att klara
av.

Föräldrabalk (1949:381) 11 kap. 7 §.
Föräldrabalk (1949:381) 11 kap. 19 §.
8
Överförmyndarverksamheten är ingen egen förvaltning, utan är organisatoriskt
placerad som en enhet inom förvaltningen Konsument- och medborgarservice.
9
Föräldrabalk (1949:381) 11 kap. 12 §.
6
7
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Ansökan om god man kan göras av den enskilde själv, av någon anhörig eller av överförmyndaren. Vid ansökan begär tingsrätten ett
yttrande över den sökandes behov av god man. Utredningen görs av
kommunens överförmyndare. Den enskilde kan i sin ansökan föreslå en
person som man har tillit till och önskar se som sin gode man, men det
är överförmyndaren som avgör om den föreslagna personen är lämplig
för uppdraget.

4.2.

Avslag på grund av att rekryteringen misslyckas

Ett avslag på en ansökan om god man kan bero på att rätten anser att
den sökande kan få hjälp på annat håll, till exempel av hemtjänsten.
Men det kan också bero på att överförmyndaren inte lyckas hitta någon
ställföreträdare som kan ta på sig uppdraget. Under 2017 har
Individstödet vid upprepade tillfällen sett stora brister just när det gäller
Överförmyndarverksamhetens ansvar att rekrytera gode män.
Många av Individstödets uppdragsgivare saknar närstående att lämna
som förslag i sin ansökan, och är därför helt beroende av att
Överförmyndarverksamheten klarar rekryteringen av ställföreträdare.
Om Överförmyndarverksamheten inte hittar någon lämplig person blir
det omöjligt för personen att beviljas god man – trots att behovet
erkänns och alla förutsättningar i övrigt är uppfyllda. Detta försätter de
huvudmän med mer omfattande problematik i en mycket sårbar
situation. Det är nämligen ofta så att de personer som har det absolut
största behovet, är det ingen god man som vill ha ansvar för.
Exemplet nedan illustrerar problemet:
Gaby lider av svår psykisk sjukdom, och har alltid haft svårt att bli
förstådd. Det har ofta lett till konflikter med både närstående och
myndigheter.
Individstödet kom i kontakt med Gaby under 2014 då hen var i akut
behov av att få en läkarkontakt inom psykiatrin efter att ha blivit
bollad fram och tillbaka under lång tid. Efter otaliga vårdkontakter
och flera anmälningar fick Gaby en fast vårdkontakt, och därefter
diagnoserna autismspektrum, ADD och vanföreställningar.
Tidigt i Individstödets kontakt med Gaby blev det tydligt att hen,
jämte vård, också behövde ett regelbundet stöd i vardagen. Inte
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minst då hen hade stora skulder och svårt att ta hand om sin
ekonomi. Hösten 2016 hjälpte därför Individstödet till med en ansökan om god man. Efter närmare ett halvår meddelade tingsrätten
att Överförmyndarverksamheten inte hittat någon som ville ta på sig
uppdraget som god man för Gaby, och att man därför var tvungen
att avslå ansökan. Avslaget grundades alltså inte på att rätten inte
erkände Gabys behov av stöd, utan berodde helt på att ingen god
man kunde hittas för uppdraget. Efter avslaget förvärrades Gabys
ekonomiska situation till den grad att hen levde under vräkningshot
och utan el.
I maj 2017 lämnade Gaby tillsammans med Individstödet in en ny
ansökan om god man. Den här gången menade
Överförmyndarverksamheten att Gaby inte var i behov av någon
god man, utan att det räckte med stöd av socialtjänsten. Efter att
Gaby med hjälp av Individstödet bestred detta, gav tingsrätten åter
Överförmyndarverksamheten i uppdrag att hitta en god man åt
Gaby. Deras besked var dock återigen att ingen ville ta på sig
uppdraget.
Individstödet valde då att på egen hand ta kontakt med Göteborgs
Stads Förvaltarenhet. Gaby passade in i målgruppen och enheten
visade sig ha plats. Handläggaren på Överförmyndarverksamheten
tillfrågades och var öppen för att pröva om Gaby var aktuell för
Förvaltarenheten.
I början av 2018 beviljade tingsrätten äntligen Gabys ansökan om
god man – nästan 1,5 år efter att första ansökan gjordes.
Vårt exempel fick till slut ett önskat slut, men processen tog alldeles för
lång tid och medförde mycket lidande för Gaby. Dessvärre är Gabys fall
inte unikt. Vi ser ofta hur Överförmyndarverksamheten avstyrker förordnandet av god man inför tingsrättens beslut, i ärenden där förutsättningarna för att beviljas god man kan anses vara uppfyllda.
Individstödet ser en risk att Överförmyndarverksamhetens dubbla
uppdrag att både utreda behovet av god man och rekrytera
ställföreträdare kan leda till en intressekonflikt. Eftersom det råder brist
på ställföreträdare och är svårt att rekrytera nya, kan det bli
Överförmyndarverksamhetens oförmåga att hitta en ställföreträdare,
snarare än uppdragsgivarens faktiska behov som i slutändan avgör om
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ansökan bifalls. Att stödet står och faller med att överförmyndaren
klarar rekryteringen av frivilliga gode män gör i praktiken stödet
otillgängligt för dem som behöver det som mest.
Det är dessutom orimligt att de som ansöker om god man just för att
de på ett eller annat sätt inte klarar att sörja för sig själva, ska navigera
genom så långa och snåriga processer på egen hand. Märk väl att det
tog Individstödet nästan 1,5 år att hjälpa Gaby till att få det stöd hen
bevisligen hade rätt till, trots att vi har resurser i form av tid, kompetens
och kontakter. Vi oroar oss för dem som inte kan få hjälp av någon som
kan hålla i alla trådar och ta alla kontakter.

4.3.

När uppdraget missköts och granskningen brister

Jämte bristerna i tillsättningen av gode män har Individstödet under
2017 sett ställföreträdare som missköter sina uppdrag. Vi har också sett
brister i Överförmyndarverksamhetens granskning av ställföreträdarna.
Bland våra uppdragsgivare finns huvudmän som upplever att samarbetet med deras gode man inte fungerar. Att två personer inte
kommer överens är förstås i sig inget konstigt. Det är dock problematiskt när ansvaret för att relationen med den gode mannen inte
fungerar helt och hållet läggs på huvudmannen, som ju är i beroendeställning. Uppdragsgivarna beskriver ofta en känsla av att
Överförmyndarverksamheten misstror dem när de påpekar vad som
inte fungerar i samarbetet med den gode mannen. Det har i några fall
även gått så långt att Överförmyndarverksamheten ansökt om att
upphäva beslutet om god man, med motiveringen att uppdragsgivaren
inte kan samarbeta.
I ett av fallen har Individstödet haft kontakt med den aktuella
huvudmannen till och från under nästan 10 år. Ingen av Individstödets
konsulenter har upplevt några som helst samarbetssvårigheter med
personen. Däremot ser vi att uppdragsgivaren har en funktionsnedsättning och en psykisk ohälsa, som givetvis kan påverka dagsformen. Att ha kunskap om och förståelse för sin uppdragsgivares
funktionsnedsättning är en grundläggande förutsättning för att kunna
skapa en god relation och bygga ett bra samarbete. Vi menar bestämt
att ansvaret för att relationen ska fungera måste ligga på den som tar
på sig uppdraget.
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Vi har också varit i kontakt med uppdragsgivare som i flera års tid bett
om att få ta del av årsredovisningar, men som fått det först efter
påtryckningar från annat håll. Det har varit personer som vänt sig till
Överförmyndarverksamheten för att få sitt ärende granskat, men som
inte känner sig tagna på allvar. Utöver det lidande det orsakar för den
enskilde att misstänka att man blir av med tillgångar och sedan bli
misstrodd, innebär det att eventuella missförhållanden inte utreds utan
riskerar att fortgå under lång tid och även drabba fler huvudmän.
Individstödet har också stött på fall där Överförmyndarverksamhetens
granskning av ställföreträdarnas förvaltning verkar vara näst intill
obefintlig. Vi har sett årsräkningar som är slarvigt handskrivna och i
princip oläsliga, vilket gör det omöjligt att följa huvudmannens
inkomster och utgifter under året. Att sådana årsräkningar godkänns i
granskningen kan få stora konsekvenser för huvudmannen, i synnerhet i
de fall där det funnits misstankar om oegentligheter.
Det finns en risk att en god man som får kritik svarar med att säga upp
alla sina huvudmän – vilket kan vara ganska många. Det gör situationen
känslig, och vi ser en potentiell intressekonflikt mellan
Överförmyndarverksamhetens granskande och rekryterande uppdrag.
Intressekonflikten blir särskilt tydlig vid komplexa och svårhanterliga
situationer som kan bero på huvudmannens funktionsnedsättning. Vi
befarar att detta kan leda till att Överförmyndarverksamheten blir
försiktig i sin kritik, för att inte riskera att förlora ställföreträdare.

4.4.

Ett föråldrat system leder till rättsosäkerhet

Ställföreträdarskapen god man och förvaltare regleras av
föräldrabalken (1949:381), och utformades ursprungligen för vuxna barn
som tar hand om sina åldrande föräldrar. Systemet är däremot inte
anpassat för att vuxna personer i mycket komplexa situationer ska få
hjälp av ideella privatpersoner som inte har någon särskild utbildning
för att hantera huvudmannens problematik. Det är uppenbart att
nuvarande system inte klarar av att möta våra uppdragsgivares behov.
En aspekt av att lagen inte är anpassad för våra uppdragsgivare, är att
kraven som ställs på blivande gode män är för låga. Vi vill särskilt uppmärksamma kravet om lämplighet, där ställföreträdarens lämplighet
borde prövas i förhållande till huvudmannens förutsättningar. Flera av
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våra uppdragsgivare har fått sina ställföreträdare entledigade med
motiveringen att huvudmannen inte kan samarbeta. Vi ser snarare att
det beror på att ställföreträdaren inte har kunnat hantera och bemöta
huvudmannens funktionsnedsättning. Sådana situationer hade kunnat
undvikas om kompetens och beredskap att hantera och bemöta en
uppdragsgivares funktionsnedsättning skulle ingå i kravet på
lämplighet.
I en färsk rapport från Riksrevisionen, Tillsyn av ställföreträdare och
överförmyndare – Statens bristande ansvar för samhällets mest
utsatta (2017), granskas tillsynen av ställföreträdarskap. Riksrevisionen
uppmärksammar stora brister och rekommenderar regeringen att
tillsätta en utredning för att se över systemet i sin helhet.10 I rapporten
framhålls behovet av professionella offentligt anställda ställföreträdare,
och man rekommenderar även att ansvaret för granskningen flyttas till
en central förvaltningsmyndighet. Individstödets iakttagelser delas
alltså av Riksrevisionens granskningsrapport. Vi hoppas att regeringen
hörsammar Riksrevisionens rekommendationer. Den målgrupp våra
uppdragsgivare tillhör behöver professionella och välutbildade gode
män som jobbar med uppdraget på heltid.
Vi ser mycket positivt på att det i Göteborg finns en Förvaltarenhet
med professionella gode män och förvaltare som vänder sig till
målgruppen med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar. Vi vill
trycka på vikten av att Göteborgs Stad, i väntan på eventuella
nationella reformer, upprättar fler liknande verksamheter som vänder
sig till en bredare målgrupp. Möjligheten att få en god man måste finnas
även för dem vars problematik är för omfattande för en ideellt
engagerad ställföreträdare.
En förändring av ställföreträdarsystemet skulle innebära att många fler
ges möjlighet till en hanterbar vardag. Det skulle även bli mer tidseffektivt för de myndigheter och verksamheter där bekymmersamma
situationer annars lätt kan uppstå. Inte minst skulle det skapa större
möjlighet till den delaktighet som beskrivs i Göteborgs Stads program
för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Idag ser vi
tyvärr att situationen är rättsosäker, på bekostnad av våra redan
mycket utsatta uppdragsgivares livssituation.

10

RiR 2017:33, Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare: statens bristande ansvar
för samhällets mest utsatta, Riksrevisionen, Stockholm, 2017.
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5. Sjukförsäkringen – Den rättsosäkra
arbetsförmågebedömningen

Precis som föregående år har Individstödet under 2017 mött många
uppdragsgivare som fått sin sjukpenning indragen efter att deras
arbetsförmåga bedömts mot vad som kallas ”normalt förekommande
arbeten”. Detta trots att deras behandlande läkare anser att de är för
sjuka för att arbeta. Vi har också hanterat flera ärenden där
Försäkringskassan inte utnyttjar de möjligheter till undantag i
arbetsförmågebedömningarna som faktiskt finns.

5.1.

Om sjukpenning

Den allmänna sjukförsäkringen är obligatorisk och regleras i
socialförsäkringsbalken (2010:110). Sjukförsäkringen administreras av
Försäkringskassan. Av socialförsäkringsbalkens förarbeten framgår att
den allmänna sjukförsäkringen är tänkt att vara en omställningsförsäkring.11 Det innebär att den försäkrade ska få ersättning endast så
länge arbetsförmågan inte kan tas till vara på arbetsmarknaden.
En av ersättningsformerna som ingår i den allmänna sjukförsäkringen
kallas sjukpenning, och den är till för att täcka individens inkomstbortfall
vid sjukdom. För att vara berättigad till sjukpenning ska en persons
arbetsförmåga vara nedsatt med minst en fjärdedel på grund av
sjukdom. I syfte att effektivisera sjukskrivningsprocessen införde
alliansregeringen 2008 den så kallade rehabiliteringskedjan.12 Reformen
innebär att den försäkrades arbetsförmåga på ett striktare sätt än
tidigare ska bedömas utifrån olika förutsättningar beroende på hur
länge personen har varit sjuk.
•

•

Dag 1–90 bedöms arbetsförmågan i förhållande till personens
ordinarie arbete, eller tillfälliga arbetsuppgifter som den egna
arbetsgivaren kan erbjuda.
Dag 91–180 bedöms arbetsförmågan i förhållande till andra
tjänster hos den egna arbetsgivaren, det blir alltså fråga om en
omplacering.

11

Prop. 2011/12:113, Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete,
Socialdepartementet, Stockholm, s. 6.
12
Prop. 2007/08:136, En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete,
Socialdepartementet, Stockholm.
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•

•

•

Dag 181–365 bedöms istället arbetsförmågan i förhållande till
”normalt förekommande förvärvsarbete”, om inte det finns
särskilda skäl som talar emot en sådan bedömning eller att det
kan anses var oskäligt.
Dag 366 och framöver bedöms arbetsförmågan i förhållande till
”normalt förekommande förvärvsarbete”, men här är det enda
undantaget att en sådan bedömning skulle anses vara oskälig.
Den som inte har något arbete när den blir sjuk får sin arbetsförmåga bedömd i förhållande till normalt förekommande
förvärvsarbete redan från första dagen.13

Under de 180 första sjukdagarna är det alltså fråga om en konkret
bedömning av arbetsförmågan i relation till personens vanliga arbetsuppgifter och vilka omplaceringsmöjligheter den aktuella arbetsgivaren
faktiskt har. Bedömningen från dag 181 och framåt blir däremot mer
hypotetisk, eftersom den sker i förhållande till normalt förekommande
arbeten. Normalt förekommande arbeten är ett abstrakt begrepp, som
alltså inte är samma sak som faktiskt lediga tjänster på arbetsmarknaden. Det är långt ifrån självklart vad som ska räknas som normalt
förekommande arbeten, och vilken arbetsförmåga sådana arbeten
kräver.
Frågan om hur man ska bedöma någons arbetsförmåga i relation till
normalt förekommande arbeten har länge vållat problem och har
utretts flera gånger.14 I rapporten Arbetsmarknadsbegrepp och
arbetsförmågebedömning (2011) kartlade Försäkringskassan vad som
ska räknas som normalt förekommande arbeten och vad dessa yrken
kräver. I rapporten föreslås en metod för att göra bedömningar av
arbetsförmågan gentemot normalt förekommande arbeten, men den
metoden har inte fått något genomslag i praktiken.15

5.1.1. När undantag är möjliga, men inte görs
För den enskilde kan det spela avgörande roll om bedömningen av
arbetsförmågan görs mot personens ordinarie arbete eller om den görs

13

Det bör tilläggas att Försäkringskassan lägger samman sjukperioder som inträffar
med färre än 90 dagar emellan. Se socialförsäkringsbalken (2010:110) 27 kap. 51 §.
14
SOU 2009:89, Gränslandet mellan sjukdom och arbete svårigheterna med att
bedöma arbetsförmågan
mot något annat än det egna arbetet, slutbetänkande av Arbetsförmågeutredningen.
15
Försäkringskassans rapport Arbetsmarknadsbegrepp och arbetsförmågebedömning
diskuteras i prop. 2011/12:113 Ett återinförande av begreppet normalt förekommande
arbete, s 11.
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mot normalt förekommande arbeten. Förutom det uppenbara i att det
är mer förutsägbart och begripligt att bli bedömd mot ett arbete som
faktiskt finns än ett hypotetiskt som inte finns, blir bedömningen av
arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete mycket strängare.
Om det kan påvisas särskilda skäl kan dock Försäkringskassan göra
undantag från regeln att arbetsförmågan ska bedömas i relation till
normalt förekommande arbeten efter 180 dagar. Genom att hänvisa till
särskilda skäl eller oskälighet kan Försäkringskassan fortsätta att göra
bedömningen i förhållande till personens ordinarie arbete.
Särskilda skäl kan vara att den försäkrade genomgår en behandling för
en sjukdom med tydlig diagnos, där prognosen är mycket god om
återgång till ordinarie arbete inom en viss tidsram.16 Undantag vid
oskälighet kan bli aktuellt om den enskilde lider av en allvarlig progressiv sjukdom, eller genomgår en behandling för en allvarlig sjukdom
där arbetsförmågan är nedsatt till följd av själva behandlingen.
Vi har dock märkt att Försäkringskassan inte alltid utnyttjar möjligheten
till att göra undantag, trots att förutsättningarna kan anses vara uppfyllda. Exemplet nedan illustrerar problematiken:
Genom sitt fysiskt mycket krävande arbete har Alex drabbats av
nervskador som gör det svårt att lyfta armarna ovanför midjehöjd.
En operation är inbokad som avsevärt kommer att förbättra hens
arbetsförmåga.
Alex kom i kontakt med Individstödet efter att ha fått avslag på sin
ansökan om sjukpenning. Det är sent i processen och inte längre
möjligt att överklaga Försäkringskassans avslag.
I sitt beslut skriver Försäkringskassan att ”de funktionsnedsättningar
och aktivitetsbegränsningar som beskrivs bedöms inte vara så omfattande att de sätter ned din arbetsförmåga i förhållande till ett
arbete som inte är fysiskt belastande samt ger dig möjlighet att
variera din arbetsställning och där monotona rörelser undviks”.
Arbetsförmedlingen å sin sida menade att Alex inte kan anses stå till
arbetsmarknadens förfogande innan operationen och den
medicinska rehabiliteringen är klar. Alex hade turen att beviljas
tjänstledighet i avvaktan på operation, men är dock tvungen att
söka försörjningsstöd för att klara sitt uppehälle.

16

Prop. 2007/08:136, En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete,
s. 68.
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Trots att Alex hade en operation inbokad ansåg Försäkringskassan
alltså det inte oskäligt att bedöma Alex arbetsförmåga i förhållande till
normalt förekommande arbeten. Vi menar att det här borde ha funnits
möjlighet att göra ett undantag i rehabiliteringskedjan. Med hänsyn till
särskilda skäl hade bedömningen istället kunnat göras i förhållande till
Alex arbete hos sin befintliga arbetsgivare.
Individstödet ställer sig även frågande till vilket sorts arbete det är som
Försäkringskassan hänvisar till i sin motivering.
Utöver att visa problemen som uppstår när möjliga undantag inte görs,
belyser Alex historia också svårigheterna när Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen gör olika bedömningar av arbetsförmågan. Detta
diskuteras i nästa avsnitt.

5.1.2. Glappet mellan Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen
När den försäkrade förlorar sin rätt till sjukpenning ska den omedelbart
ställa sig till arbetsmarknadens förförfogande. Detta är kanske det
tydligaste exemplet på att sjukförsäkringen ska ses just som en omställningsförsäkring, och innebär att den som är sjukskriven från en fast
anställning förväntas säga upp sig och söka nya, mindre krävande,
jobb.17 Detta leder till en rad problem för Individstödets uppdragsgivare.
Det är inte ovanligt att den sjukskrivande läkaren och
Försäkringskassan är oense om hur sjuk personen är.
Försäkringskassan kan efter en bedömning mot normalt förekommande
arbeten mena att arbetsförmågan är tillräcklig för att personen ska
kunna försörja sig, medan läkaren menar att den försäkrade inte alls är
tillräckligt frisk för att jobba utan ska fortsätta rehabiliteras. En vanlig
orsak till att Försäkringskassan inte delar läkarens bedömning är
läkarens bristande förmåga att förmedla medicinsk information på ett
sätt som uppfyller Försäkringskassans juridiska krav.18 Effekten blir att
läkarintyget inte tillmäts tillräckligt bevisvärde och har svårt att stå sig
mot ett utlåtande från Försäkringskassans egna läkare. Den enskilde blir
helt utlämnad till formuleringar i ett intyg den inte själv kan påverka. Det

17

Vid uppsägning på arbetstagarens begäran inträder normalt en karens i
arbetslöshetsförsäkringen, vilket betyder att man inte får a-kassa förrän efter 45 dagar.
Den som avslutar sin anställning på grund av hälsoskäl undantas dock i regel från denna
karens. Se förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 19 c §.
18
Problemen med sjukskrivningsprocessens juridifiering uppmärksammades i
Individstödets erfarenhetsrapport 2016, tillgänglig på www.funktionsrattgbg.se
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kan också vara svårt att förstå hur bedömningen kan avgöras av en
läkare som man aldrig ens har träffat.
Vi möter också fall där det är Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen som saknar samsyn om personens arbetsförmåga.
Arbetsförmedlingen utreder och intygar att den enskilde inte har tillräcklig arbetsförmåga för att stå till arbetsmarknadens förfogande, men
Försäkringskassan väljer ändå att stå fast vid sin bedömning att
personen är tillräckligt frisk. Den enskilde tvingas då att söka arbete
utan några realistiska möjligheter att få något, och det som sker i
praktiken är att personen flyttas från en ersättningsform till en annan.
Arbetslöshetsersättningen ställer dock betydligt högre krav på den
enskilde än vad sjukpenning gör. Många orkar inte kämpa sig igenom
de arbetsmarknadspolitiska program som är kravet för att få a-kassa.
Istället tvingas de att söka försörjningsstöd. Förutom den osäkerhet och
trygghetsförlust som detta innebär för våra uppdragsgivare, kan
myndigheternas misstro bli ett trauma i sig.
Problemen har uppmärksammats och utretts under lång tid. Till
exempel konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen i en pågående
granskning att andelen avslag på ansökan om sjukpenning har ökat,
samtidigt som en ökad andel får sin sjukpenning indragen.19
Socialminister Annika Strandhäll (s) har aviserat om att frågan ska
utredas, vilket vi på Individstödet välkomnar. 20 Men vi kan samtidigt
konstatera att regeringen i sitt regleringsbrev till Försäkringskassan för
år 2018 fortsätter att sätta press på Försäkringskassan att sänka
sjukpenningtalen.21 Hittills kan vi inte se att några åtgärder vidtagits som
förhindrar att människor hamnar i kläm mellan Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen.

5.2.

Om sjukersättning

När en individ har varit sjuk under lång tid och prognosen visar att det
inte finns någon reell möjlighet till förbättring, kan den försäkrade

19

Inspektionen för socialförsäkringens hemsida, ”Ökning av de som får sjukpenningen
indragen”. Tillgänglig: www.inspsf.se/pagaende_projekt/projektdetaljvy//kraftig_okning_av_de_som_far_sjukpenningen_indragen.cid6571 (2018-0326).
20
Annika Strandhäll, ”Försäkringskassan måste förklara sina beslut bättre”, Dagens
Nyheter, 2018-01-24, s. 5.
21
S2018/00364/SF, Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Försäkringskassan,
Socialdepartementet, Stockholm. Tillgänglig:
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=19026 (2018-03-26).

20

ansöka om sjukersättning istället för sjukpenning. För att få sjukersättning ska arbetsförmågan anses vara stadigvarande nedsatt och alla
möjligheter till rehabilitering vara uttömda. Det innebär i praktiken att
den försäkrade ska vara medicinskt färdigbehandlad och ha genomfört
arbetslivsinriktad rehabilitering, men ändå inte förväntas kunna återgå
till någon form av arbete. Vid sjukersättning görs bedömningen av
arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden, som är ett vidare begrepp
än normalt förekommande arbete där också så kallade skyddade
arbeten ingår.22

5.2.1. Svårt att visa att alla rehabiliteringsmöjligheter är
uttömda
Individstödet kontaktas ofta av uppdragsgivare som vill ha stöd i att
skriva ansökan om sjukersättning. Beroende på vad uppdragsgivaren
har för underlag och hur mycket som behöver kompletteras kan dessa
ärenden bli mycket långa processer. En enda missvisande formulering i
ett enstaka intyg kan resultera i ett avslag.
En vanlig utmaning i sjukersättningsärenden är att visa att alla
rehabiliteringsmöjligheter faktiskt är uttömda. Målet med en rehabilitering är att, som bäst, personens befintliga funktion ska bevaras.
Minsta antydan i ett läkarutlåtande om att det finns en förbättringspotential hos individen kan vara skäl nog för Försäkringskassan att ge
ett avslag.
Det är svårt för läkare, psykologer och arbetsterapeuter att väga varje
ord i sina utlåtanden, så att de inte av misstag ger intryck av något som
de inte egentligen menar. En följd av att intygen måste vara så ”dystra”
och inte innehålla några som helst signaler om att funktionen kan
komma att förbättras, är att det blir mycket nedslående för den
enskilde att behöva ta till sig så negativa prognoser.
Även när det gäller sjukersättning möter vi liknande problem med den
hypotetiska bedömningen av arbetsförmågan som uppstår i ärenden
som rör sjukpenning. Det händer ofta att Försäkringskassan underkänner Arbetsförmedlingens bedömning att den arbetslivsinriktade
rehabiliteringen inte lett till någon förbättring. Detta försätter den
försäkrade i en omöjlig situation, där ingen myndighet vill ta ansvar för
ens ärende. Man anses av Arbetsförmedlingen vara för sjuk för att

22

Socialförsäkringsbalk (2010:110) 33 kap. 10 §.
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arbeta, men av Försäkringskassan vara för frisk för att vara berättigad
till sjukersättning.
Uppdragsgivaren Robins situation illustrerar problemen:
Efter att ha fått avslag på sin ansökan om sjukersättning kontaktar
Robin Individstödet för att få vägledning och stöd i att överklaga.
I sin motivering till avslaget hänvisar Försäkringskassan till det
medicinska underlaget. Försäkringskassan gör bedömningen att
”det inte går att utesluta att du med rätt typ av stöd och vägledning
skulle kunna uppnå en arbetsförmåga till någon del i ett särskilt
anpassat fysiskt lätt arbete utan inslag av gående, trappgående,
lyft ovan och under midjehöjd och som inte kräver fullgod
koncentrationsförmåga”.
Arbetsförmedlingen anser däremot att Robin saknar resurser för att
delta i arbetslivsinriktad rehabilitering. Tvärtom konstateras att varje
utredningsinsats gör att Robin mår sämre och behöver öka sitt intag
av smärtlindrande medicin.
Sedan Robin fick sin sjukpenning indragen får hen försörjningsstöd.
Vi menar att problemen med diskrepansen mellan läkarnas,
Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens bedömningar har varit
uppmärksammade länge nog. Det borde ha skett en förändring för
länge sedan. Att kräva samsyn på arbetsförmågebegreppen och bedömningarna innebär inte att man behöver frångå principen om att
enbart utgå från medicinska förutsättningar.

5.3.

Om sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Hur stor ersättningen blir vid beviljad sjukpenning beräknas utifrån den
försäkrades sjukpenninggrundade inkomst (SGI). Nivån på SGI bestäms
utifrån den årsinkomst man förväntas få för eget arbete, om man hade
varit arbetsför.23 Det ska då vara fråga om arbete i Sverige, ett arbete
som kan förväntas bestå under minst sex månader och där lönen uppgår till minst 10 900 kronor per år.24
Huvudregeln är att SGI ska spegla den försäkrades faktiska inkomst.

23
24

Socialförsäkringsbalk (2010:110) 25 kap. 2 §.
Lönen ska uppgå till minst 24 % av prisbasbeloppet, som är 45 500 kronor för 2018.
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Om man avbryter eller minskar omfattningen på sitt förvärvsarbete, ska
SGI därför justeras efter den nya förväntade årsinkomsten. Under vissa
omständigheter kan man dock få behålla sin SGI på den tidigare högre
nivån, även om man för tillfället egentligen har en lägre förväntad årsinkomst. Detta kallas att SGI skyddas. SGI skyddas till exempel om man
studerar och uppbär studiestöd, om man är arbetslös och anmäld som
arbetssökande hos Arbetsförmedlingen eller är föräldraledig under
barnets första år.25 Även när man har rätt till ersättning i form av sjukpenning är SGI skyddad. I vissa situationer träder skyddet in automatiskt, medan den försäkrade i andra fall själv måste vidta åtgärder för
att skydda sin SGI.
Om man inte uppfyller villkoren för att berättigas sjukpenninggrundande inkomst, till exempel för att man har arbetat för lite eller om ens
tidigare fastställda SGI inte skyddats, kan SGI fastställas till noll kronor.
Då blir man i värsta fall helt utan sjukpenning vid en sjukskrivning, även
om man i övrigt uppfyller förutsättningarna för sjukpenning.

5.3.1. Svårare för vissa grupper att skydda SGI
För att skydda sin SGI måste den som får sin sjukpenning indragen
omedelbart ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Det måste
göras genom att man senast vardagen efter beslutet om avslag skriver
in sig på Arbetsförmedlingen.
Försäkringskassan informerar om kravet på att omedelbart gå till
Arbetsförmedlingen i det skriftliga beslutet om indragen sjukpenning.
Under 2017 har Individstödet kommit i kontakt med flera uppdragsgivare där denna information ändå inte nått fram:
-

-
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Den som får ett beslut om avslag på sjukpenning fokuserar ofta
på själva avslaget, och kan ha svårt att ta till sig hur brådskande
det är att anmäla sig som arbetssökande hos
Arbetsförmedlingen.
I samband med beslutet om indragen sjukpenning erbjuds den
försäkrade ett överlämningsmöte med Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen. Det är inte ovanligt att man avvaktar med
att kontakta Arbetsförmedlingen tills det är dags för det
planerade överlämningsmötet.

Socialförsäkringsbalk (2010:110) 26 kap. 9–18 a §.
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-

Den försäkrade kan på grund av en funktionsnedsättning eller
begränsade kunskaper i svenska språket hindras från att
tillgodogöra sig informationen i beslutet.

Att missa att omedelbart skriva in sig på Arbetsförmedlingen kan dock
stå den enskilde dyrt, eftersom det innebär att man förlorar sin SGI.
Exemplet nedan visar hur hårt reglerna slår mot den som inte – trots
idoga försök – på rätt sätt lyckas med att omedelbart ställa sig till
arbetsmarknadens förfogande efter ett beslut om avslag på
sjukpenning.
Eli har fått beslut om avslag på ansökan om sjukpenning från
Försäkringskassan, och fick i samband med det information om att
hen måste skriva in sig på Arbetsförmedlingen. När hen kommer till
Arbetsförmedlingen menar handläggaren att Eli inte kan skriva in sig
eftersom hen redan har en anställning. Handläggaren förklarar att
Eli behöver komma in med underlag som visar att anställningen
upphört eller att hen har tagit tjänstledigt.
Eli, som inte har svenska som modersmål, uppfattar att hen behöver
inkomma med något intyg från Försäkringskassan. När Eli ringer
Försäkringskassan hävdar de bestämt att de inte har med saken att
göra. Eli försöker vid flera tillfällen att bli inskriven på
Arbetsförmedlingen, men språkförbristningen kvarstår.
Individstödet hjälpte Eli i kontakten med hens arbetsgivare för att få
till stånd en tjänstledighet. Därefter lyckades Eli till slut bli inskriven
på Arbetsförmedlingen. Men hen hade då förlorat sin SGI, och kan
därmed inte få någon sjukpenning om hen blir sjuk igen. Eftersom Eli
inte hade något pågående ärende hos varken Arbetsförmedlingen
eller Försäkringskassan så har besöken i detta fall inte heller
journalförts, och Eli har därför fått svårt att bevisa att hen varit där.
Individstödets uppdragsgivare Eli blir alltså av med sin SGI trots att hen,
utifrån sina förutsättningar, gjort allt i sin makt för att uppfylla kraven.
Många som kontaktar Individstödet har en sådan funktionsnedsättning
eller sjukdomsbild att det efter ett nollbeslut är omöjligt att återfå en
SGI, än mindre att återfå en SGI som motsvarar heltid. Givet de mycket
långtgående konsekvenser detta får för våra uppdragsgivare, menar vi
att Försäkringskassan borde åläggs att säkerställa att informationen når
fram till den berörde.
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Vi vill också uppmärksamma de unga vuxna som drabbas av svåra
sjukdomar innan de har haft möjlighet att börja förvärvsarbeta.
Eftersom de inte har någon SGI tvingas denna grupp att direkt söka
försörjningsstöd när de blir sjuka.
För att beviljas försörjningsstöd är ett villkor att behovet inte kan
tillgodoses på annat sätt, vilket innebär att den som har medel att tillgå
ska använda dem först. Följden blir att de unga personer som drabbas
av sjukdom måste förbruka alla sina eventuella tillgångar innan de kan
få något som helst ekonomiskt stöd från det offentliga.26
Charlie drabbades av en allvarlig sjukdom i slutet av sin studietid.
Hen har inte hunnit få sitt första arbete och saknar därför SGI.
Därmed kan hen inte få någon sjukpenning, utan hänvisas till att
söka försörjningsstöd.
Charlie nekas dock försörjningsstöd, eftersom hen har en bil samt
vissa andra tillgångar. Att göra sig av med bilen är för Charlie
särskilt problematiskt, då hen behöver den för att ta sig till
sjukvården för behandling. Charlie är mycket infektionskänslig och
avråds av sin behandlande läkare från att resa med
kollektivtrafiken.
Socialtjänsten fortsätter att neka försörjningsstöd med hänvisning till
att behovet kan tillgodoses på annat sätt, i detta fall genom
försäljning av bilen.27
Att unga vuxna direkt hänvisas till försörjningsstöd vid sjukdom måste
betraktas som ett systemfel.

5.4.

Förväntningar som inte motsvaras av verkligheten

En annan typ av problem för våra uppdragsgivare är det glapp mellan
vad de tror att de har rätt till, och vad nuvarande regelverk de facto
innebär.
Enligt rehabiliteringskedjan saknar den enskildes utbildning eller arbetslivserfarenhet all betydelse efter den 180:e sjukdagen, när arbetsförmågan ska prövas mot normalt förekommande arbeten.

Socialtjänstlag (2001:453) 4 kap. 1 §.
Socialtjänstlag (2001:453) 4 kap. 1 §. Se även Kammarrätten i Göteborg, mål nr.
16640-10.
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De långtgående följderna av detta kommer som en brutal överraskning
för många. Inte minst chockas de som tvingas att säga upp sig från en
fast anställning för att skriva in sig på Arbetsförmedlingen av att man
varken är försäkrad för att behålla sin anställning eller sin profession.
Som den allmänna sjukförsäkringen är utformad är den enskilde
sjukförsäkrad för normalt förekommande arbete, eller i värsta fall
försäkrad för arbete på hela arbetsmarknaden.
Vi vill understryka att det på inga sätt är något unikt för just våra
uppdragsgivare att förväntningarna inte motsvaras av verkligheten.
Även många av de läkare vi möter uttrycker förvåning inför att
Försäkringskassan inte godkänner deras sjukskrivningar.
Våra uppdragsgivare förmedlar alltså ofta att sjukförsäkringarna inte
motsvarar deras förväntningar på stöd och trygghet från det offentliga.
Detta måste ses som misslyckande för myndigheternas informationsarbete. Det är först när man får kunskap om försäkringarnas omfattning
som man kan anpassa sina förväntningar och navigera genom försäkringssystemet. Kunskaper om vilka förutsättningar som gäller kan vara
helt avgörande för att man till exempel ska kunna bedöma om det är
bäst att ansöka om sjukersättning eller vara kvar inom sjukpenningen,
eller avgöra om man har tillräckliga underlag för att kunna överklaga ett
avslag.
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6. SIP – När en bra åtgärd inte fungerar

Under 2017 har Individstödet allt oftare kommit i kontakt med och
deltagit i något som kallas för SIP-möten. SIP står för ”samordnad
individuell plan”. En sådan plan kan upprättas för den som behöver få
sina kontakter med sjukvården och socialtjänsten samordnade. I
detta avsnitt diskuteras hur SIP, som i grunden är en bra åtgärd, dras
med problem där myndigheter undviker ansvar.

6.1.

Om samordnad individuell plan (SIP) och Västbus

I januari 2010 trädde en ny bestämmelse i kraft genom ett tillägg i både
socialtjänstlagen, SoL (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen, HSL
(2017:30).28 Lagtexten belyser behovet av ett samarbete mellan
socialtjänst och hälso- och sjukvård när en individ berörs av insatser
från båda myndigheterna. Genom att upprätta en så kallad samordnad
individuell plan (SIP) ska de olika myndigheterna samverka så att den
enskilde får sina behov tillgodosedda. Upprättandet av en SIP ska enligt
lagen ske utan dröjsmål. Den enskilde måste alltid ge sitt samtycke till
att en SIP upprättas.
I riktlinjerna för hur regionala och kommunala verksamheter inom
Västra Götalandsregionen ska arbeta med SIP, står bland annat att det
är den enskildes önskemål och behov som avgör vilken utgångspunkt
den samordnade individuella planen ska ha.29 Den enskilde ska känna
sig delaktig och ha inflytande över allt arbete med planen.
Målgruppen för arbetet med SIP är alla vuxna och barn som har behov
av samordning av insatser enligt SoL och HSL. Vid ett SIP-möte kan
givetvis, utöver företrädare från socialtjänsten och hälso- och sjukvården, även andra viktiga personer och myndigheter delta. Vid varje
möte ska ett gemensamt dokument, den individuella planen, upprättas.
Planen samlar alla den enskildes behov, insatser och kontaktpersoner i
ett och samma dokument. Dokumentet ska sedan gälla för alla inblandade myndigheter.

Socialtjänstlag (2001:453) 2 kap. 7 § och hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 16 kap. 4 §.
Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP. Upprättad av ledningsgruppen för
samverkan i Västra Götaland, LiSA-gruppen. Tillgänglig: www.vgregion.se/halsa-ochvard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/sip (2018-03-20).
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Alla som kallas till ett SIP-möte är skyldiga att delta. Den som inte kan
närvara måste skicka en ersättare. Efter mötet ansvarar var och en för
att utföra sina insatser enligt den upprättade planen. En SIP ska alltid
följas upp, och vid det uppföljande mötet kan uppdragsgivaren framföra om den önskar att en ny SIP ska upprättas. Om någon av de
kallade inte kommer till mötet, eller inte utför de insatser de ansvarar
för, ska den som sammankallar till mötet skriva en avvikelserapport. Det
finns rutiner för avvikelsehanteringen i samverkan mellan kommun och
region, och även en särskild blankett för avvikelserapportering.30 Den
samordnade planeringen avslutas först då uppdragsgivarens mål är
uppfyllda, när det inte längre finns något behov eller då den enskilde
väljer att avbryta.
Mötena kring SIP för barn och unga vuxna upp till 20 år kallas i Västra
Götalandsregionen för ”Västbusmöte – Samverkan för barn och ungas
bästa”. Enligt de riktlinjer som upprättats av VästKom31 och Västra
Götalandsregionen är det den kommunala socialnämnden som har
huvudansvaret för att ett Västbusmöte kommer till stånd.32 De andra
parterna är skyldiga att delta. Detta finns reglerat i SoL, HSL samt i
skollagen (2010:800).
Individstödet har fått en mycket positiv bild av SIP. Vi ser att det är ett
synnerligen effektivt verktyg för att nå uppdragsgivarens mål. Det är en
stor vinst att alla nyckelpersoner samlas på ett och samma möte och
jobbar mot samma mål. Då kan inblandade myndigheter inte bolla en
person fram och tillbaka mellan sig, vilket både innebär en avsevärd
förbättring för många utsatta människor och sparar tid för tjänstepersoner på olika myndigheter.

6.2.

När ingen vill ta ansvar

Under 2017 har vi tyvärr sett att både socialtjänsten och sjukvården
tenderar att lägga över ansvaret för att upprätta en SIP och kalla till

30
Kommun och sjukvård: samverkan i Göteborgsområdet, ”Avvikelser om samverkan
inte fungerar”. Tillgänglig: www.samverkanstorget.se/sv/Kommun-och-sjukvard--samverkan-i-Goteborgsomradet/Overgripande-processer/Avvikelser (2018-03-26)
31
VästKom står för Västsvenska kommunalförbundens samorganisation. De arbetar
med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.
32
Västra Götalandsregionen och VästKom, Västbus reviderade riktlinjer 2012*:
Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan
avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social
problematik. Tillgänglig:
http://epi.vgregion.se/upload/V%C3%A4stus/Dok/VastbusRevideraderiktlinjer.pdf
(2018-03-26).
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möten på varandra. Konsekvensen blir att uppdragsgivaren fortsatt
hamnar mellan stolarna och inte kan hävda sin rätt. Hur det kan gå till
illustreras av exemplet med Bobby, som i samband med sin önskan om
en SIP bollats mellan socialtjänsten och sjukvården:
Bobby är ensamstående förälder till tre barn med olika funktionsnedsättningar. Bobby har även en egen neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, och har svårt att hålla i alla de myndighetskontakter
som behövs för att alla i familjen ska kunna få rätt stöd. Det är
skolan, psykiatrin, BUP, habiliteringen, flera enheter inom
socialtjänsten, sjukvården och Försäkringskassan.
Bobby får inget stöd av den andra föräldern, och har själv svårt att
förstå, fokusera och läsa alla de utredningar och myndighetspapper
som kommer hem. Bobby är i dagsläget sjukskriven på grund av
utmattning, och reder inte ut situationen med så många olika
myndighetskontakter. När Bobby strider för sin och sina barns rätt
till stöd uppstår ofta konflikter med de inblandade myndigheterna.
Bobby upplever att myndigheterna helt saknar förståelse för och
kunskap om de svårigheter hen har.
När Individstödet fick kontakt med Bobby var hens relation med
socialtjänsten mycket infekterad. Genom åren hade flera
Västbusmöten hållits för barnen, men det hade aldrig upprättats
någon SIP för Bobby själv. Detta trots att hen under lång tid hade
försökt få socialtjänsten att bjuda in till ett samordnande möte med
inblandade myndigheter.
Individstödet tog inledningsvis en kontakt med socialtjänsten för att
be dem kalla till ett SIP-möte. Vi fick då svaret att ”Bobby tycker ju
inte om att ha så många olika myndighetskontakter, och då är väl
ett sådant möte inte bra”. Vi framförde att Bobby ändå önskar
upprätta en SIP, eftersom det är viktigt att hens kontakter inom
psykiatrin och socialtjänsten samordnas. Svaret från socialtjänsten
blev då ”Då tycker jag att du ska ta kontakt med psykiatrin och be
dem anordna en SIP”. Individstödet kontaktade även enhetschefen
på det aktuella socialtjänstkontoret för att påvisa behovet av en SIP,
men fick återigen svaret att det är sjukvårdens ansvar att kalla till
mötet.
Individstödet tog därefter kontakt med Bobbys kurator på
psykiatrin, som lovade att i samråd med Bobby kalla till ett möte
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med de myndigheter hen hade önskemål om. Till det inbokade mötet
var det dock bara handläggaren på Funktionshinderenheten och
Individstödet som hade tackat ja till inbjudan. Bobby blev då så
besviken, och ansåg att mötet var så meningslöst att hen valde att
inte gå dit.
Att någon som likt Bobby har ett så stort behov av att myndigheter
samverkar blir ignorerad i sin önskan om en SIP är under all kritik. En
förälder med en funktionsnedsättning måste få rätt stöd för att i sin tur
kunna vara ett bra stöd för sina barn. Konsekvenserna riskerar i annat
fall i slutändan bli att barnen måste omhändertas. Om det inträffar blir
alla, men i synnerhet barnen, förlorare. Det är anmärkningsvärt att man
i fall som Bobbys inte utnyttjar de möjligheter som SIP ger. Det är ett
stort problem att ansvaret för att anordna en SIP är delat mellan olika
myndigheter. Det ger, tvärt emot åtgärdens intentioner, utrymme för
myndigheterna att bolla ansvaret mellan sig.
Ytterligare ett problem är att en myndighet kan avstå från att medverka
utan att det får några andra konsekvenser än att det går ut över den
enskilde. Det står visserligen i riktlinjerna att alla är skyldiga att delta,
men det enda som händer när en myndighet uteblir är en avvikelserapportering. Det innebär, särskilt när situationen är komplex och
relationen mellan uppdragsgivaren och myndigheten redan är infekterad och konfliktfylld, att tjänstepersoner ofta tackar nej till att delta.
Vår erfarenhet är att Västbus-möten för barn fungerar mycket bättre
än SIP för vuxna med komplexa behov. De har kommit längre i
utvecklingen av samordnade möten, och myndigheter är generellt mer
benägna att engagera sig när ärendet rör barn. Göteborg Stad har
också gjort en satsning på verksamheten Nätverkslaget, som arbetar
nätverksinriktat för att ge barn och ungdomar stöd till en god utveckling i livet.33 Syftet är att skapa en helhetssyn på livssituationen, och att
stärka relationerna i barnen och ungdomarnas nätverk genom samverkan och samordning av behov och stöd.34
De Västbus-möten som Individstödet deltagit i som är anordnade av
Nätverkslaget är mycket väl förberedda och strukturerade. En stor
fördel är den helt oberoende mötesledaren, som ser till att alla kommer
till tals och att fokus ligger på de frågor och den person som mötet
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Nätverkslaget tillhör organisatoriskt Social resursförvaltnings ungdomsenhet.
Göteborgs Stads Social Resursförvaltning, Ungdomsenheten Fält, Nätverkslagets
årsrapport 2017.
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handlar om. På ett professionellt sätt hänvisas ansvaret för de olika
behov som framkommer till den myndighet eller person där det hör
hemma. Mötena blir mycket effektiva och det blir extremt tydligt vem
som ansvarar för vad.

6.3.

Stärk samordningen för vuxna i komplexa
livssituationer

Myndigheter förväntar sig ofta att deras stödinsatser ska fungera
omedelbart och problemfritt, och har vanligtvis ingen beredskap för att
ordna de särskilda lösningar som kan vara helt nödvändiga för att våra
uppdragsgivare ska kunna tillgodogöra sig en stödinsats. När det
uppstår konflikter ser vi alltför ofta att det är våra uppdragsgivare som
hålls ansvariga för att relationen med alla runt dem inte fungerar på ett
tillfredsställande sätt. Problem i relationen med myndigheten förklaras
alltså med att det är uppdragsgivaren som har samarbetssvårigheter.
Det är inte ovanligt att just de som behöver stöd från många olika
myndigheter samtidigt, är de som har svårast att upprätthålla de
nödvändiga myndighetskontakterna på ett välfungerande sätt. Inte
sällan grundar sig svårigheterna i en funktionsnedsättning. Att kunna
skapa en relation med alla, och samtidigt hålla ordning på vem som är
ansvarig för vad, är för många av våra uppdragsgivare en mycket stor
utmaning. Vissa har stora kognitiva svårigheter som gör det svårt att
hålla ordning på allt och få vardagen att gå ihop, med en rad konfliktfyllda myndighetskontakter som följd. För de här personerna skulle en
SIP kunna vara en vändpunkt. Att upprätta en SIP skulle både spara tid
för alla inblandade och reducera lidandet för den enskilde.
I januari 2018 kom riksdagens socialutskott med en utvärdering av SIP.35
I den framställs väsentligen samma kritik men också de fördelar som vi
själva framfört ovan. Utvärderingen beskriver bland annat att SIP
fortfarande är relativt okänd i verksamheterna för gruppen äldre med
komplexa behov.
Andra svårigheter som utvärderingen uppmärksammar i utförandet av
SIP för gruppen är bristande tid och kunskap, bristande samsyn mellan
aktörer, otydlig ansvarsfördelning och begränsad delaktighet för
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Rapport från riksdagen 2017/18:RFR 5, Samordnad individuell plan (SIP) - en
utvärdering, Socialutskottet. Tillgänglig: https://data.riksdagen.se/fil/31481311-EDE64F1B-ACBF-065D5C97058A (2018-03-26)
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uppdragsgivaren. Utvärderingen föreslår ett förtydligande av lagstiftningen när det gäller vem som ansvarar för SIP. Den beskriver
också vikten av en erfaren mötesledare för att SIP-mötena ska fungera.
Individstödets erfarenheter är att SIP är en kostnadseffektiv och
funktionell metod för att hitta ett välfungerande samordnat stöd. I de
fall där SIP-möten har anordnats och alla ansvariga har deltagit och
genomfört sin del, har insatser och stöd kommit igång snabbt, effektivt
och tillfredsställande. Alla inblandade myndigheter har fått en helhetsbild av en i vissa fall extremt komplex situation, och har gemensamt
kunnat reda ut vem som ansvarar för vad.
Det vore en fantastisk möjlighet om även vuxna med en komplex
livssituation som kan bero på en funktionsnedsättning skulle kunna få
en SIP genomförd av oberoende nätverksledare. Vi tycker därför att
nätverkslag bör upprättas även för vuxna personer, och särskilt för dem
som har en komplex situation med många olika myndighetskontakter.
Det skulle både vara mycket kostnadseffektivt och i linje med vad
Göteborgs stad kommit fram till i sitt arbete för allas möjlighet till full
delaktighet.36

36
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning,
beslutad i kommunfullmäktige 2015-06-11, Göteborgs Stad.
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7. Den vida tolkningen av ”skälig levnadsnivå” i
SoL

I 2016 års erfarenhetsrapport uppmärksammade vi att fler personer
får bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL (2001:453) sedan de
exkluderats ur personkrets tre i lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS (1993:387). Detta innebär ofta en sänkning av
levnadsstandarden, eftersom bistånd enligt SoL enbart syftar till att
uppnå en ”skälig levnadsnivå” medan insatser enligt LSS istället ska
ge ”goda levnadsvillkor”. I årets rapport belyser vi hur skillnaderna i
tolkningen av SoL påverkar Individstödets uppdragsgivare.

SoL är en ramlag och reglerar därför inte i detalj vad som ska utföras.
Lagen säger att den enskilde ska ”tillförsäkras en skälig levnadsnivå”,
men hur begreppet skälig levnadsnivå ska tolkas är inte specificerat.
Det är upp till varje kommun att utarbeta sina egna riktlinjer för hur
lagen ska tillämpas. Detta innebär i praktiken att vilka stödinsatser som
beviljas för liknande behov och situationer, ofta skiljer sig åt beroende
på var man bor. Också biståndets kvalitet och omfattning varierar
mellan olika kommuner. Individstödet har även sett att olika enheter
och handläggare inom samma kommun ibland gör vitt skilda bedömningar av vad vi menar är likartade förutsättningar.
Enligt Göteborgs Stads riktlinjer ska funktionsnedsättningens varaktighet vägas in i bedömningen av vad ”skälig levnadsnivå” enligt SoL
innebär. Man kan ”inte utan vidare likställa detta med vad som anses
vara skäligt vid tillfälligt eller kortvarigt behov av bistånd.” Stadens
riktlinjer nämner särskilt de personer med varaktiga funktionsnedsättningar som inte bedöms tillhöra LSS personkrets. I dessa fall bör
man enligt riktlinjerna väga in att SoL säger att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och vara delaktiga i samhället.
”Detta förutsätter att den enskilde har tillgång till ett samordnat och
anpassat stöd med syfte att stärka den enskildes möjligheter att leva
ett självständigt liv.”37
Bland Individstödets ärenden har vi dock inte sett att staden tillämpar
sin riktlinje. Det är däremot vanligt att den som inte längre bedöms
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Revidering av riktlinjer för individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning,
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, 2014-05-05, s. 29.
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tillhöra LSS får radikalt försämrade livsvillkor när stödet istället ska
utföras enligt SoL. Exemplet nedan visar konsekvensen för en
uppdragsgivare som efter en flytt till Göteborg får ledsagning enligt
SoL istället för enligt LSS.
Michelle har flera psykiska och fysiska funktionsnedsättningar
som gör att hen har ett stort behov av hjälp i sin vardag. Hen bor
ensam och har inga närstående som kan hjälpa till. På den mindre
orten där Michelle bodde tidigare hade hen under många år
bedömts tillhöra LSS personkrets 3, och var beviljad ledsagarservice med 10 timmar per vecka.
När Michelle flyttade till Göteborg gjordes en ny utredning.
Michelle bedömdes då inte längre tillhöra personkrets 3, och
kunde därför inte söka insatser enligt LSS. Hen uppmanades att
istället ansöka om ledsagarservice enligt SoL. De 10 timmar i
veckan som Michelle tidigare haft ansågs inte behövas för att
tillförsäkra hen en skälig levnadsnivå. Michelle beviljades istället 10
timmar i månaden. Efter en tid blev också dessa timmar
ifrågasatta.
Från att Michelle i den mindre orten bedömts ha en stor och
omfattande funktionsnedsättning som medför stora behov av
hjälp i hens dagliga liv, är bedömningen i Göteborg att hen har
mycket litet behov av stöd. Detta trots att Michelles funktionsnedsättning, behov och situation är densamma.
Det är inte rimligt med så stora skillnader mellan olika kommuners
bedömningar som i Michelles fall. Det är heller inte rimligt att det inom
Göteborgs Stad görs så skilda bedömningar att ett fastslaget hjälpbehov om 10 timmar i månaden vid ett senare tillfälle ifrågasätts, trots
att den enskildes situation är oförändrad.
Vi menar att bristen på enhetlig tolkning av vad skälig levnadsnivå
innebär leder till en mycket rättsosäker situation för den enskilde. Vi
möter ofta uppdragsgivare som upplever att besluten är både orättvisa
och obegripliga. Många känner andra personer med liknande behov
som de egna, men där utfallet av kommunens bedömning har blivit ett
helt annat. Det skapar en misstro mot att besluten fattats på korrekta
grunder, och många ber om Individstödets hjälp för att överklaga.
Skillnaderna i bedömningarna gör det omöjligt för den enskilde att
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förutse vilket stöd den har rätt till – och, som en följd av detta, att
förutse vad som kommer att hända med den egna livssituationen.
De rättsosäkra bedömningarna av skälig levnadsnivå har uppmärksammats av regeringen. 2017 tillsattes en utredning som ska se över
socialtjänstens uppgifter och tillämpning av socialtjänstlagen. I instruktionerna till utredningen konstateras att socialtjänsten ser olika ut i
landet och att ”tillgången till insatser idag inte är förutsägbar, likvärdig,
jämlik eller jämställd i alla delar.”38 Individstödet ställer sig bakom denna
problemformulering.
Utredningens instruktioner menar vidare att en likvärdig socialtjänst i
hela landet är grundläggande för välfärdspolitiken. ”Den enskilde ska ha
möjlighet att förutse när denne kan förvänta sig att få stöd och hjälp av
samhället. Att socialtjänsten ska vara rättssäker, jämlik och jämställd är
nödvändigt för dess legitimitet.”39 Vi menar att en likvärdig socialtjänst
och en förutsägbar bedömning också är grundläggande för våra uppdragsgivares möjlighet att leva trygga och självständiga liv, där de kan
vara delaktiga i samhället på jämlika villkor.
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Kommittédirektiv 2017:39, Översyn av socialtjänstlagen, s. 7. Utredningen skall
redovisas senast den 1 september 2018.
39
Kommittédirektiv 2017:39, Översyn av socialtjänstlagen, s. 7.
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8. Bristande flexibilitet inom utförarenheterna

I 2016 års rapport beskrevs bristerna inom utförandet av hemtjänst.
Även under 2017 har många av Individstödets uppdragsgivare
beskrivit brister i kontinuitet och flexibilitet i utförandet av beviljade
stödinsatser. I årets rapport återkommer vi till området.

Under det gångna året har vi erfarit att det finns stora brister i
kommunens utförande av beviljade bistånd. Våra uppdragsgivare
berättar om problem inom såväl hemtjänst, ledsagning som boendestöd. I dessa fall är uppdragsgivarna nöjda med själva beslutet, men
upplever att genomförandet fungerar dåligt.
De problem som beskrivs handlar i stor utsträckning om utförandet av
bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL (2001:453). Vi upplever att
uppdragsgivarnas problem i första hand beror på organiseringen av
verksamheterna, snarare än om brister hos den personal som utför
biståndet. Den vanligaste kritiken handlar om brist på flexibilitet och
kontinuitet. Många uppdragsgivare berättar att de inte ges någon
möjlighet att vara delaktiga i hur utförandet av biståndet ska utformas.
Bristen på flexibilitet och kontinuitet inom verksamheterna tar sig olika
uttryck. Det kan handla om svårigheter med att få hjälp den tid på
dygnet som det fungerar utifrån individens förutsättningar, behov och
situation. För en del vars funktionsnedsättningar leder till sömnproblem
är det exempelvis svårt att ta emot hjälp som kommer tidigt på dagen.
Våra uppdragsgivare berättar att de sällan får någon förståelse för sin
situation eller för hur funktionsnedsättningen påverkar deras möjligheter att ta emot den hjälp som erbjuds.
Förutom att uppdragsgivarna i liten utsträckning kan påverka när
hjälpen kommer, berättar de att tiderna kan ändras från en dag till en
annan. Emellanåt ställs biståndet helt in. Information om ändringar ges
många gånger sent och ibland inte alls. Vi tror att de flesta människor
har ett behov av förutsägbarhet i tillvaron, och av att känna att man har
inflytande över sitt eget liv. För många av Individstödets uppdragsgivare gör dock funktionsnedsättningen att det blir helt avgörande att
vardagen präglas av rutiner utan oväntade händelser som inträffar med
kort varsel.
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Ett annat problem är att uppdragsgivarna har begränsade möjligheter
att påverka vem som kommer. För en del utgör detta ett oöverstigligt
hinder.
Dels kan man ha behov av att stödet utförs av ett fåtal personer som
känner till ens behov och situation mycket väl. Att gång på gång
behöva förklara sina behov för ny personal kan upplevas som så
tröttande att biståndet blir mer av en belastning än en hjälp. Dels kan
man ha svårt att samspela med vissa ur personalgruppen, samtidigt
som man upplever att det fungerar mycket bra med andra. För den
som nästan alltid blir missförstådd och feltolkad av sin omgivning, blir
det extra viktigt med kontinuitet med den personal där relationen
faktiskt fungerar. Våra uppdragsgivare förmedlar en bild av att det är
svårt att få gehör för sina önskemål och behov när de ställs mot
kommunens resurser och etablerade arbetssätt.
På Individstödet har vi också mött uppdragsgivare som avbokar
utförarens besök. Detta beror ofta på att den hjälp som erbjuds är så
pass otillfredsställande och otillräcklig, att uppdragsgivaren känner att
den får mer kontroll över sin livssituation utan stödet. Ibland tolkas
detta som att individens behov av biståndet har minskat, och antalet
beviljade timmar reduceras eller ändras till ett annat bistånd. Exemplet
nedan illustrerar problematiken:
Kim söker upp Individstödet då hen beviljats hemtjänst istället för
boendestöd. Hen har haft boendestöd under många år och
upplever att det fungerat bra. Kims livssituation och funktionsnedsättning är oförändrad, men kommunen bestämmer utan Kims
vetskap att en skälig levnadsnivå kan uppnås genom att hen beviljas hemtjänst istället.
Kommunen har inte ifrågasatt att Kim har en psykisk diagnos,
eller att hen har det hjälpbehov som krävs för att få boendestöd.
Däremot anser kommunen att Kim inte medverkar på det sätt hen
borde, att hen lämnar återbud för ofta och att hen inte praktiskt
klarar att delta i hushållsarbetet i den utsträckning som krävs för
att biståndet boendestöd skall fortsätta beviljas.
Kim har stort behov av struktur och kontinuitet för att få ordning i
sin många gånger kaotiska livssituation. För att klara sitt dagliga
liv behöver hen förutsägbarhet och hjälp med planering. När
hemtjänsten kommer är det flera olika personal och tiderna
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ändras utifrån kommunens resurser. Personalen som kommer
känner kanske inte Kim, och är ibland inte insatta i hens behov
och önskemål. Sedan många år tillbaka lider Kim av en extremt
hög stresskänslighet, vilket tilltar när hen inte har kontroll över sin
vardag.
När hjälpen som ges är ostrukturerad, brister i kontinuitet och är
dåligt anpassad till Kims behov blir situationen till så pass rörig att
Kim upplever den som direkt skadlig. Resultatet blir att Kim avsäger sig hemtjänsten, och därmed står helt utan samhällsstöd.
Kims lägenhet förfaller. Brev ligger oöppnade. Räkningarna är
obetalda och hen har stora problem med att få vardagen att gå
ihop.
Ibland beskriver våra uppdragsgivare att biståndet orsakar så mycket
stress och besvär att man avsagt sig det helt och hållet. I dessa fall är
risken att stödbehovet – som ju är oförändrat – osynliggörs helt. Till
exempel har en av våra uppdragsgivare helt avsagt sig ledsagarservice,
eftersom timmarna varit få och oregelbundna. Hen upplevde situationen som stressig och utmattande, och att vad hen önskade under
ledsagartimmarna blev omöjligt att få till. Konsekvensen för uppdragsgivaren blev en isolerad tillvaro med stigande rädsla för att röra sig
utanför hemmet. Men följden blev också att personens fortsatta behov
av ledsagare osynliggörs.
Det är förståeligt att en verksamhet inte i varje situation kan anpassas
efter enskilda individers specifika behov och önskemål. Vi upplever
dock att det inte bara handlar om att det i praktiken kan vara svårt att
få enskilde helt enkelt måste lära sig att interagera med all personal,
eller på andra sätt bara får lov att anpassa sig till de förutsättningar
som råder.
I praktiken kan ett sådant ställningstagande resultera i att stödet
överhuvudtaget inte fungerar, och att det istället uppstår en konflikt
mellan verksamheten och uppdragsgivaren. För Individstödet kan det
bli ett långvarigt arbete med att försöka få till möten med ansvariga
samt att medla mellan uppdragsgivaren och verksamheten. Vi vill
påminna om att det alltid är socialtjänsten som bär det yttersta ansvaret för att den enskilde får den hjälp den har behov av. Detta ansvar
går inte att avsäga sig. Att den enskilde har samarbetsproblem, eller på
andra sätt inte förmår tillgodogöra sig stödet, kan aldrig vara ett
godtagbart skäl att neka någon hjälp.
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9. Dåligt bemötande

Ett växande problem för Individstödets uppdragsgivare är dåligt
bemötande. För vissa grupper kan det vara särskilt svårt att bli
bemött utifrån sina egna förutsättningar och behov. Det kan handla
om personer med psykisk ohälsa, autism och intellektuella funktionsnedsättningar. Framförallt riktar uppdragsgivarna kritik mot
socialtjänsten och dess utförarenheter, men exempel finns från flera
myndigheter och verksamheter.

I Myndigheten för delaktighets uppföljning av funktionshinderpolitiken
2017 framgår att upplevelsen av diskriminering är utbredd bland
personer med funktionsnedsättning. Nästan hälften av de tillfrågade har
känt sig diskriminerande i mötet med vården. Det kan handla om att
personen utsatts för kränkande bemötande, inte blivit lyssnad på eller
upplevt sig få sämre och otillräckliga vårdinsatser.40
Många av Individstödets uppdragsgivare har av olika anledningar svårt
att orientera sig bland alla myndighetskontakter. Man vet ofta inte vart
man ska vända sig i olika ärenden och vilka stödinsatser som är möjliga
att söka. Det kan också vara svårt att förstå information i såväl tal som
skrift. För en del är det bristande kunskaper i svenska språket som är
den främsta orsaken, medan det för andra kan bottna i själva
funktionsnedsättningen.
Under 2017 kom Individstödet i kontakt med Nour, som blivit dåligt
bemött i sin kontakt med vården:
Nours dotter har autism och omfattas av LSS. Hon har dessutom
flera allvarliga fysiska diagnoser. Det innebär att de genom åren
vistats mycket på sjukhus. Nour berättar att hen har svårt att
förstå informationen på sjukhuset. Trots det har hen aldrig fått
tolk under besöken.
När Individstödet ringer sjukhuset är det emellertid inga problem
att få tolk beställd. Det dokumenteras också att Nour ska få tolk
under alla besök.
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När Nour förstår vad som sägs, och Individstödet är med under
läkarbesöket, kan hen få till ändringar i vårdrutiner som är viktiga
för dottern.
Ett annat problem för Nour och hens dotter är de gånger man
akut måste uppsöka sjukhuset eller ta prover. Dottern kan inte
själv förstå att hon är i behov av vård och blir mycket orolig av
att vänta länge. Nour har på grund av detta försökt få dottern att
gå före i kön, men fått besked om att det inte är möjligt.
Individstödet är med vid ett läkarbesök där dottern ska ta prover.
När Nour frågar i receptionen om dottern kan gå före i kön får
hon ännu en gång besked om att det inte är möjligt. Det motiveras med att kön är lång, och att det är lika jobbigt för alla att
vänta. När vi på Individstödet ställer samma fråga och förklarar
att personer med autism kan ha särskilt svårt att vänta, placeras
dock dottern först i kön.
På akuten är det en medicinsk bedömning som avgör platsen i kön,
varför det av naturliga skäl kan vara svårt att gå före andra. Däremot är
de flesta personer i kön till en provtagning inte akut sjuka. Trots det fick
inte Nour gehör för dotterns svårigheter att vänta, medan önskan om
att gå före i kön togs på allvar när den framfördes av Individstödets
personal. Exemplet visar hur det kan gå till när myndigheter behandlar
personer olika utifrån hur de uttrycker sig, beter sig eller ser ut.
Individstödets uppdragsgivare berättar ofta att de kan ha svårt att göra
sig förstådda och få sagt det de tycker är viktigt i mötet med myndigheter. Många har erfarenheter av att myndigheternas kunskaper om
funktionsnedsättningar är dålig, och uttrycker en önskan om att få möta
professionella som faktiskt är beredda att lyssna. Vi menar att myndigheterna har ett ansvar att anstränga sig att förstå, även när det som
sägs uttrycks på lite annorlunda sätt eller framförs av personer som
bryter mot normen. Myndigheterna måste ge sin information på sätt
som sökande förstår och kan ta till sig. Här ser vi stora brister.
Upplevelsen att inte bli lyssnad på är inte unik för våra uppdragsgivare,
utan delas av omkring hälften av alla i hela landet som har kontakt med
LSS-handläggare. Enligt en rapport från Inspektionen för vård och omsorg är individerna mest missnöjda med att handläggarna har dålig
kunskap kring funktionsnedsättningar och brister i förståelsen för deras
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situation. Nästan lika många upplever att de bara delvis eller inte alls
blir lyssnade på.41
När myndigheternas kunskap och förståelse kring funktionsnedsättningar brister, ligger det nära till hands att uppdragsgivaren tolkas som
motstridig och missnöjd. Emellanåt upplevs våra uppdragsgivare som
så svåra att samarbeta med att de inte får den hjälp som de har behov
av.
Connie har flera svåra diagnoser och har under större delen av
sitt liv varit beroende av stöd och service i sin vardag. För Connie
har det alltid varit viktigt att hjälpen utförs på det sätt hen själv
önskar. Hen brukade lära upp den nya personalen så att det blev
som hen ville ha det. Efter att Connie bytte utförare av hemtjänst
uppstod dock problem.
Connie hade många önskemål, vilket medförde att det för
hemtjänsten blev svårt att få tiden att räcka till. Försök gjordes
därför att utföra biståndet på ett sätt som bättre skulle passa
deras befintliga resurser. Connie kände sig inte delaktig i förändringen och det resulterade i en konflikt mellan hen och verksamheten. Connie började avboka hemtjänsten allt oftare och fick
därför inte sina behov tillgodosedda.
När samarbetet med hemtjänsten inte fungerade drogs hemtjänsttimmarna ner till ett minimum. Connie kontaktade
Individstödet och ville ha hjälp med att få tillbaka de antal timmar
hen tidigare haft.
Varken Connies handläggare eller hemtjänsten såg det som ett
alternativ. Det motiverades med att Connie hade orimliga krav,
inte tog till sig deras information, saknade självinsikt och
samarbetsförmåga. Connie upplevde beskrivningen av sig som
felaktig och kände att beslutet enbart syftade till att skada hen.
Vid varje samtal mellan Connie, socialtjänst och hemtjänst
fördjupades konflikten.
Connies historia synliggör betydelsen av ett bemötande och arbetssätt
som utgår ifrån den enskildes livssituation, funktionsnedsättning och
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IVO 2016-28, Vad gör min LSS-handläggare? Tillsyn av myndighetsutövning inom LSS
och hur de som söker en insats uppfattar handläggningsprocessen, Inspektionen för
vård och omsorg, 2016, s. 4. Tillgänglig:
www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2016/vad-gor-minlss-handlaggare-rapport.pdf (2018-03-26)
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historik. I detta fall var det svårt att få till en lösning, eftersom ingen tog
på sig ansvaret för att ordna upp den infekterade situationen.
Socialtjänsten och hemtjänsten förklarade problemen som uppstått
med Connies svåra personlighet, och frånsade sig därmed ansvaret för
att lösa situationen. Connie fick alltså själv bära skulden för sin ohållbara
livssituation. Samtidigt blev Connies funktionsnedsättning och behov
åsidosatta när det fattades beslut om neddragna hemtjänsttimmar.
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10.

Anhörigas utsatta situation

På Individstödet kommer vi ofta i kontakt med anhöriga. Enligt lag
har anhöriga rätt till stöd från kommunens socialtjänst, men det är
vanligt att de lämnas helt ensamma med ansvaret för omsorgen om
sina närstående.

Anhöriga bidrar i stor utsträckning till den omsorg som idag ges till
närstående. Enligt Nationellt Kompetenscenter anhörigas uppgifter från
2012 utförs majoriteten av all omsorg i Sverige av anhöriga. Var femte
person i vuxen ålder stödjer någon närstående.42 Upplevelsen hos de
anhöriga kan vara både positiv och negativ, men i olika former har de
flesta behov av stöd från samhället både för sina närstående och för
egen del.
Många av de anhöriga som kontaktar oss är föräldrar till barn och vuxna
barn med funktionsnedsättning. För de flesta handlar problemen som
beskrivs om brister i skolan och/eller för lite insatser för deras närstående.43 De anhöriga beskriver känslor av maktlöshet och uppgivenhet över att inte få rätt stöd, oro över hur bistånd och insatser fungerar
samt att man inte får någon förståelse för familjens livssituation.
De anhörigas situation har de senaste åren uppmärksammats allt mer. I
propositionen Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående
(prop. 2008/09:82) uppmärksammades att de anhörigas egen hälsa
riskerar att påverkas negativt av att bära ansvaret för omsorgen av sina
närstående. Ansvaret innebär såväl psykiska, fysiska som sociala påfrestningar. De anhöriga upplevde i liten utsträckning att de blev
lyssnade på eller var delaktiga i kommunens planering kring deras
närstående.44
År 2009 skedde en ändring i socialtjänstlagen, SoL (2001:453) som
syftade till att socialtjänsten skulle ta ett större ansvar för anhörigas
situation. Lydelsen ändrades från att socialtjänsten bör erbjuda stöd till
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Nationellt kompetenscentrum anhörigas hemsida, ”Fakta om anhöriga”. Tillgänglig:
www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/fakta-om-anhorig (2018-03-26).
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Individstödets erfarenhetsrapport 2016 ger utförlig beskrivning hur barn med
funktionsnedsättning kan drabbas i skolsituationen. Rapporten är tillgänglig på
www.funktionsrattgbg.se.
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Prop. 2008/09:82, Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående,
Socialdepartementet, Stockholm, s. 9.
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att den ska erbjuda stöd. Det är därmed en skyldighet för socialtjänsten
att identifiera anhörigas stödbehov, informera om möjliga insatser samt
följa upp om stödet är tillräckligt.45 Med lagändringen lades fokus på att
öka förståelsen för de anhörigas situation. Staten tillsatte samma år 150
miljoner kronor till kommunerna för utveckling av anhörigstöd.46 I dag
finns i Göteborg anhörigkonsulenter i alla stadsdelar med uppgift att ge
råd, stöd och vägledning. Anhörigkonsulenterna kan exempelvis ordna
föreläsningar och utbildningar, anhöriggrupper och ge enskilda samtal.
Socialstyrelsen utarbetade utifrån lagändringen en vägledning för
tillämpning av lagen. I denna framgår att stödet till anhöriga ska främjas.
Stödet ska ges med kvalitet, vara flexibelt och utformas efter de
anhörigas behov och önskemål. Det finns således ingen begränsning av
vilken typ av stöd de anhöriga kan ansöka om, och det läggs stort
ansvar på socialtjänsten att bemöta de anhöriga respektfullt samt att
ge rätt stöd vid rätt tidpunkt. 47
Socialstyrelsen har också betonat vikten av att underlätta anhörigas
förvärvsarbete. ”Stödet till förvärvsarbetande anhöriga och deras
närstående behöver utformas så att det blir möjligt att fortsätta
förvärvsarbetet och vara individuellt anpassat för att underlätta
situationen.”48 I propositionen står uttryckligen att de anhörigas behov
och vilja bör tillvaratas vid planeringen av insatser.49
Vi ser inte att detta följs av Göteborgs Stad. En av Individstödets
uppdragsgivare, Mika, lämnades helt ensam med att själv försöka finna
en möjlig utväg ur sin situation:
Mika är ensamstående förälder till ett barn som omfattas av LSS.
Mika arbetar oregelbundna tider och har medan hen arbetar
behov av omsorg om barnet.
Trots lagtextens och vägledningens tydlighet erbjuds Mika inte
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Prop. 2008/09:82, Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående, s. 25.
Lagtexten lyder: ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer
som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en
närstående som har funktionshinder.” Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. 10 §.
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RIR 2014:9, Stödet till anhöriga omsorgsgivare, Riksrevisionen, Stockholm, 2014, s. 43.
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Vägledning 2016-7-3, Stöd till anhöriga – vägledning till kommunerna för tillämpning
av 5 kap 10 §, Socialstyrelsen, s. 29. Tillgänglig: www.socialstyrelsen.se (2018-03-26).
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Vägledning 2016-7-3, Stöd till anhöriga – vägledning till kommunerna för tillämpning
av 5 kap 10 §, s. 23.
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”De som bedömer behovet och beslutar om insats bör […] efterfråga den anhörigas
önskemål om t ex vid vilken tidpunkt avlösning ska ske eller när det enligt den anhöriga
är lämpligt att den som behöver insatser är på korttidsboende […].” Prop.
2008/2009:82, Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående, s. 25.
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hjälp med att finna en fungerande lösning för barnet under sina
arbetstider. Hen informeras inte om möjligheten att för egen del
ansöka om bistånd. Mika får heller ingen upplysning om att det
finns anhörigstöd i stadsdelen som kan ge de anhöriga stöd och
information.
Mika ansöker om avlösarservice, eftersom det är den insats hen
känner till. Mika får dock avslag på sin ansökan på grund av att
avlösarservice, i Göteborg, endast beviljas till anhöriga under
deras fritidsaktiviteter eller vila.50
Mika uppmanas att överklaga beslutet om hen är missnöjd.
Därefter får Mika ingen annan hjälp med att finna alternativa
lösningar. Barnet är beviljad både korttidsboende och kontaktperson, men dessa insatser utförs på oregelbundna tider utifrån
kommunens resurser. Mika har många gånger försökt få
kontinuitet kring insatserna, men det har inte lett till någon
förbättring.
Socialtjänsten gör inga ansatser till att förlägga barnets insatser
på de tidpunkter som överensstämmer med Mikas arbetstider.
Hen står fortfarande utan omsorg om barnet under de oregelbundna arbetstiderna och får själv försöka att lösa situationen
från gång till gång.
Mikas situation är inte unik. Individstödets erfarenheter är att våra
anhöriga uppdragsgivares situation sällan uppmärksammas och behandlas på det sätt som förespråkas i proposition och vägledning.
Uppdragsgivarna känner oftast inte till vilka insatser och bistånd de
som anhöriga kan få. De saknar information om vilka ekonomiska bidrag
de kan ha rätt till. Endast ett fåtal känner till socialtjänstens
skyldigheter.
Vi menar att Göteborgs Stads information och stöd till de anhöriga
brister.
Våra uppdragsgivare har i liten utsträckning blivit erbjudna stöd av
staden. Ofta har de själva fått försöka finna information om vad de kan
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Som vi beskrivit i rapportens kapitel 9, gör socialtjänsten i olika kommuner olika
tolkningar av SoL. I andra kommuner kan riktlinjerna för exempelvis avlösarservice vara
att det till och med ska beviljas ytterligare tid till avlösning just för att underlätta den
närståendes förvärvsarbete. Se rapport 2015-3-7, Kartläggning och analys av vissa
insatser enligt LSS, Socialstyrelsen, 2015, s. 7. Tillgänglig: www.socialstyrelsen.se (201803-26).
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ansöka om. När det visat sig att det varit fel stödinsats kan de ändå fått
höra att de kan ansöka om det – och överklaga – istället för att informeras om de reella möjligheterna. Detta rimmar illa med intentionerna i
lagändringen, och försvårar Individstödets anhöriga uppdragsgivares
ofta redan mycket utsatta situation.
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11. 2017 års arbete i siffror

Under följande avsnitt redovisas den statistik Funktionsrätt Göteborg Individstöd fört under 2017. Individstödets statistik utgår från verksamhetens besöksunderlag och erbjuder därför begränsade möjligheter till
generalisering.
Antalet personer som fått råd och stöd hos Funktionsrätt Göteborg –
Individstöd under 2017 är så gott som oförändrat i förhållande till 2016.
Ärendenas karaktär fortsätter att bli allt mer komplexa, det vill säga att
de personer som kommer hit har flera och svårare problem än tidigare.
Efterfrågan på Individstödets stöd ökar, och vi har under hela 2017 haft
kö trots att vi minskat vår utåtriktade marknadsföring. Då många av de
individer som kommer till oss behöver hjälp inom begränsade tidsramar
(exempelvis tidsgränser för överklagande) är detta ett problem för
verksamheten.
Under 2017 har individstödet haft tre anställda konsulenter som
tillsammans utgjort 2,5 tjänster varav en tjänst delar av året varit ett
vikariat.

11.1.

Besök under 2017

Individstödet har under året tagit emot 189 personer. Ett ärendes tyngd
kan variera från ett enskilt rådgivningssamtal till frågeställningar som
kräver över tio besök samt en större mängd enskilt arbete mellan
träffarna.
Mer än sextio procent (63 %) är ”nya” besökare. Det vill säga personer
som inte sökt stöd hos verksamheten tidigare. Mer än hälften av de
sökande (63 %) är kvinnor och så gott som alla är inom åldersspannet
18–65 år (90 %). En fjärdedel kontaktar oss i rollen som anhörig.
Då det ibland har varit anhöriga som kontaktat Individstödet beskriver
bakgrundsvariabeln den stadsdel som ärendet berör. I de flesta fall är
det också synonymt med den stadsdel där personen som sökt stöd är
hemmahörande.
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11.2. Insatser under 2017
Under 2017 har Individstödet utfört 307 insatser. Med en insats avses
den form av stöd som behövs för att hjälpa uppdragsgivaren med
dennes frågeställning. Det kan röra sig om att informera om vilka
rättigheter som finns för just den individen, att hjälpa till med en
ansökningsprocess eller en överklagan av ett beslut. Arbetsinsatsen i
olika ärenden varierar kraftigt.
De former av stöd som efterfrågas har inte förändrats sedan föregående år. Råd, stöd eller information kring vilket bistånd som finns för
personer med funktionsnedsättning är liksom tidigare den vanligaste
formen av insats och ingår mer eller mindre i samtliga ärenden. Stöd i
kontakter med myndigheter (85 st) är näst vanligast följt av hjälp vid
ansökan (55 st) och hjälp vid överklagan (48 st). Den enda insatsen som
minskat i förhållande till 2016 års verksamhet är anmälningar, vilket inte
beror på ett minskat behov utan har ibland behövt prioriterats bort då
uppdragsgivaren har haft mer akuta behov.
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11.3. Ärendenas frågeställning
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Ekonomiska ersättningar omfattar bland annat sjukpenning,
sjukersättning, aktivitetsersättning, ersättningar för vård i
hemmet, handikappersättning.
Insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL omfattar bland annat
ledsagning, boendestöd, korttidsboende, hemtjänst, kontaktperson, LSS-boende, daglig verksamhet.
Hälso- och sjukvårdsfrågor omfattar olika former av behandling
och diagnostisering, hjälpmedel, rehabilitering, utformning av
läkarutlåtande, habilitering.
Skolfrågorna rör främst bristande stöd till elever och då oftast
inga eller bristande åtgärdsprogram eller åtgärdsprogram som
inte genomförs.
Boendefrågorna omfattar bland annat anskaffande eller
anpassning av bostad. Kan även handla om fastighetsvärdarnas
anpassning av närmiljön.
Trafikfrågorna omfattar både olika former av bilstöd liksom
frågor som rör färdtjänst eller riksfärdtjänst.
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Verksamhetens stöd berör en rad olika frågeställningar inom de flesta
av samhällets områden. Under 2017 har olika former av ekonomiska
ersättningar ersatt olika former av individuella insatser som den
vanligaste frågeställningen. Hälso- och sjukvårdsfrågor, skolfrågor och
boendefrågor är liksom tidigare år vanliga problemområden. Under
2017 har frågor som rör god man och förvaltare ökat markant.

11.4. Berörda myndigheter och verksamheter
Slutligen har vi undersökt vilka myndigheter och ibland andra former av
verksamheter som berörts av våra ärenden. I vissa ärenden har flera
myndigheter samarbetat kring en enskild individ, utan att någon aktör
haft ett övergripande ansvar. Dessa har då registrerats under kategorin
övrigt.
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