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I förordningen om stadsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med 

personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar (SFS 

2013:522), ska de personliga ombuden få myndigheter (Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen m.fl.), kommuner och landsting att samverka. Detta ska ske 

utifrån den enskildes önskemål och behov, samt ge underlag till åtgärder som kan 

förebygga brister i fråga om att den enskilde kan få tillgång till samhällets utbud 

av vård, stöd och service.  

 

Ledningsgruppen för personligt ombud nordost ska utifrån inrapporterad 

systembrist arbeta tillsammans med myndigheter och vårdgivare för att 

gemensamt komma fram till åtgärder och lösningar. 

Systembrist 

Klienter hamnar mellan stolarna hos 

Arbetsförmedlingens olika funktioner/arbetsförmedlare. 

Arbetsförmedlingen stängde för några år sedan flera kontor och många anställda 

försvann. Stor kompetens försvann och det blev svårt att komma i kontakt med 

AF. Nu är mycket av verksamheten inköpt av externa uppdragsgivare. (såsom 

stöd och matchning). 

 Den enskilde kan ha flera olika kontaktpersoner/handläggare hos AF för olika 

insatser samt olika kontaktpersoner/handläggare via externa uppdragsgivare. Det 

blir lätt missförstånd och de har inte alla gånger tillgång till samma information då 

de ej har samma behörighet till information.  

 

Personer med diagnoser som behöver stöttas mer utifrån svårigheter. Dessa skrivs 

in som ”vanlig” arbetssökande till dess att intyg och handläggare kodat personen 

in i rätt insats/program detta kan ibland ta månader. Under tiden förväntas 

personen vara inskriven med krav som ”vanlig” arbetssökande. Under denna tid är 

det många av personerna som inte förstår vad som förväntas av dem samt att 

kraven är för hårda många gånger.  

 

Det saknas också många gånger en handlingsplan, där personen kan gå in och läsa 

kring sin planering samt tex hur många jobb man förväntas söka.  
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Detta medför många gånger frustration och stress för vår målgrupp. Det sker 

missförstånd som leder till att de förlorar sin sjukpenninggrundande inkomst eller 

sin A-kassa. Missförstånd som ofta grundar sig i att de inte förstår vad som 

förväntas av dem.  

 

Flera klienter har svårigheter att hålla samman all information och önskar då 

uppsöka ett AF-kontor, vilka minskar i antal. 

Önskvärt kring tydligt skriven handlingsplan där klient tydligt ska kunna se vad 

som förväntas av denne. Om handlingsplan inte upprättas vems är då ansvaret att 

en sådan blir gjord?  

Konsekvenser för klienten:  

Klienten får ökad stress och klientens mående riskerar att bli sämre. Riskerar att få 

sin sjukpenninggrundande inkomst nollad. Klienten riskerar att få olika varningar 

hos AF som resulterar i minskad inkomst eller ingen inkomst via A-kassa eller 

aktivitetsstöd via FK.  

 Klient utan inkomst hänvisas av Arbetsförmedlingen till kommunens socialtjänst 

för att söka ekonomiskt bistånd.  

  

 

Rapporteras till:  

Ledningsgruppen för personliga ombud  

 

 

 

  

 

Vaxholm den 9/9 2022 

 

Sofie Stone 
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