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Inledning 
 
 
Personliga ombud (PO) arbetar med att stödja, informera och lotsa personer 
med psykisk funktionsnedsättning till att få den hjälp och det stöd de har rätt 
till i samhället. Stödet ges till personer med långvarig psykisk 
funktionsnedsättning över 18 år med komplexa, betydande och omfattande 
svårigheter inom flera livsområden.  
 
Personliga ombuden stödjer den enskilde i att få den kontakt med de 
myndigheter och instanser de behöver. PO lotsar personen till rätt instans och 
hjälper till att ”bygga broar” och få till det ”goda mötet”.  

Personliga ombuden jobbar på uppdrag med sina klienter och tillsammans 
identifieras och formuleras dennes behov av vård, stöd och service. Några 
exempel på uppdrag kan vara följande: 

 Att tillsammans med klienten se till att olika huvudmäns insatser, 
planeras, samordnas och genomförs.  

 Se till att klienten får vård, stöd och service, rehabilitering och 
sysselsättning utifrån egna önskemål, behov och lagliga rättigheter.  

 Bistå klienten i kontakterna med olika myndigheter.  

 Verka för att klienten får tillgång till rehabilitering, sysselsättning 
och/eller arbete.  

Målet är att den enskilde personen ska ta makten över sitt liv och kunna leva 
mer självständigt. 
 
Personliga ombud i Södra Dalarna bedriver verksamhet i 8 kommuner (Avesta, 
Hedemora, Säter, Borlänge, Falun, Ludvika, Smedjebacken och Gagnef) 
Fördelat på sju personliga ombud. 
 
Förutom det direkta klientarbetet arbetar personligt ombud också med att 
rapportera systemfel- och brister i samhällets utbud av vård, stöd och service, 
rehabilitering och sysselsättning.  
 
Personliga Ombuds arbete med systemfel och brister kallas 
avvikelserapportering. PO registrerar in de avvikelser som uppmärksammats 
under året i ett webbaserat program från Infosoc Quality AB.  
 



Syftet med avvikelserapporteringen är enligt förordningen (SFS 2013:522) att 
ge underlag, uppmärksamma och förebygga brister i samhällets stödsystem 
gällande vår målgrupp, personer med psykisk funktionsnedsättning. 
De systemfel och avvikelser som registrerats under året rapporteras in till 
Länsstyrelsen. Systemfel- och brister kan förekomma på handläggarnivå, lokal 
nivå och/eller central nivå. Rapporterade brister i landet sammanställs årligen 
och skickas till Socialstyrelsen och Socialdepartementet. Bristerna redovisas 
sedan i Socialstyrelsens årliga Lägesrapport om verksamheter med personligt 
ombud. 
 
Personliga ombudens uppmärksammade problem och hinder i systemen 
rapporteras som underlag för att uppnå förändring och förbättring för 
målgruppen. 
 
Under 2021 har personliga ombud i Södra Dalarna rapporterat 32 st systemfel- 
och brister utifrån följande nivåer och händelsetyper: 
 
Handläggarnivå: 11 
Lokal nivå: 17 
Central nivå: 4 
 
Händelsetyper: 
Tillgänglighet 13 
Tillgång vård och stöd 6 
Handläggning/utredning/dokumentation 4 
Tillgång till anpassning 1 
Information 3 
Bemötande 1 
Samverkan 1 
Lagar/regler 1 
Kunskap 2 
 
Dokumentet ska ses som ett underlag för identifiering och hantering av 
problem som våra klienter stöter på i kontakten med olika stödsystem och 
myndigheter. 
 
Sammanställningen tar upp systemfel och brister som inte kan ses som enstaka 
och individuella utan systematiska och/eller generella. 
 



PO Södra Dalarna vill påpeka att våra klienter många gånger får ett mycket bra 
stöd och de flesta verksamheter gör sitt bästa för att erbjuda så bra stöd som 
möjligt utifrån klienten och lagstiftning. 
 
 
Försäkringskassan 
 
Försäkringskassan gör återkommande bedömningar om att personer inte har 
rätt till ersättning eftersom det finns en arbetsförmåga. Detta trots att läkare, 
Arbetsförmedling och andra vård- och stödkontakter menar att arbetsförmåga 
saknas. 
Detta leder ofta till långa rättsprocesser, försämrad ekonomi och sämre 
mående. 
 
Försäkringskassans hårda tillämpning av lagstiftningen ställer orimliga krav på 
medicinska utlåtanden och intyg, där mycket fokus läggs på att läkare måste 
skriva rätt ord och försöka möta Försäkringskassan krav snarare än att fokusera 
på klientens faktiska problematik och behov.  
 
Det är vanligt att våra klienter skrivs ut från Arbetsförmedlingen eftersom 
arbetsförmåga saknas eller att de blir inskrivna med förhinder, samtidigt som 
Försäkringskassan bedömer att arbetsförmåga finns. Båda dessa ger en nollad 
SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Ofta är klienterna omedvetna om vad 
som hänt, d.v.s. att de är helt utslängda ur vårt sjukförsäkringssystem. De 
måste då vända sig till kommunen och ansöka om försörjningsstöd, som leder 
till en stor ekonomisk belastning för kommunerna. Det kan i värsta fall även 
leda till vräkning för klienten. 
 
Sammantaget leder detta ofta till kraftigt försämrad psykisk hälsa och mycket 
tid som går förlorad avseende behandling och rehabilitering, det är svårt att 
fokusera på återhämtningsarbete utan en ekonomisk trygghet.  
 
Försäkringskassan kan ha 1-2 timmars väntetid för att komma fram till 
kundservice, ofta orkar klienten inte vänta kvar den tiden vilket resulterar i att 
personen inte får svar på sin fråga. 
 
 
 
 
 



Arbetsförmedlingen 
 
De förändringar som skett hos Arbetsförmedlingen har drabbat våra klienter 
hårt. Det är svårt att få kontakt med sin handläggare på Arbetsförmedlingen. 
Flera klienter upplever samma sak, de ringer och mailar och kontaktar chefer 
men inga svar eller återkoppling och inga möten bokas.  
 
Ett flertal klienter upplever att de blivit ”fel bedömda” i 
arbetsmarknadspolitiska insatser till privata aktörer. De anser själv att de är i 
behov av ett större stöd utifrån deras problematik/diagnos än vad de kan få 
hos de privata aktörerna. Det är flera klienter som fått en coach tilldelat av 
Arbetsförmedlingen som inte fått någon som helst hjälp till att skaffa arbete, 
eller på annat sätt kommit närmare arbetsmarknaden. Tyvärr så är det enda 
som sker att klienterna får ett telefonsamtal 1 gång/vecka. 
 
Nedskärningarna av handläggare har gjort att information till klient missas och 
planering blir inte av.  Många klienter har svårt att sköta sina ärenden digitalt. 
Ett flertal som vi har träffat har svårigheter med aktivitetsrapporteringen och 
förståelsen för innehållet i breven från Arbetsförmedlingen, till påföljd att 
klienterna får en varning och håller på att bli avskriven från Arbetsförmedlingen 
vilket leder till att de går miste om ekonomisk ersättning. 
 
Flera klienter har inte fått information om att man ska eller hur man aktivitets 
rapporterar och ett flertal har fått besked om att de ska få hjälp av en SIUS 
konsulent för att få extra stöd i bl a dessa frågor men SIUS beslutet har inte 
tagits/påbörjats trots lång väntetid (upp till 1 år) vilket leder till att de te x inte 
rapporterar rätt och ekonomin blir drabbad. Även om Corona har påverkat 
denna utveckling negativt är det ändå något som påbörjades tidigare. 
 
Ofta hänvisas personer till Servicekontor där man då kan få prata med någon 
helt ny person. Våra klienter är dock ofta i större behov av kontinuitet och stöd 
i sitt arbetssökande. Det är dessutom väldigt lång kö på servicekontoren så 
många ger upp och går därifrån innan de har fått rätt hjälp. 
 
PO upplever att det saknas kunskap om vår målgrupp på Arbetsförmedlingen. 
 
PO har lyft detta till en arbetsförmedlare som sedan fört det vidare till sin chef. 

Chefen på Arbetsförmedlingen har förmedlat till arbetsförmedlarna att det är 

viktigt att arbeta fram ett system för att kunden ska kunna ta del av sin 



planering på ett annat sätt digitalt. Där ska det stå tydligt vad det betyder i 

varje enskilt ärende att man är aktivt arbetssökande. 

Arbetsförmedlarna har även fått till sig att vara väldigt noggranna när de gör 

arbetsmarknadspolitiska bedömningar inför insatser hos privata aktörer, att de 

tydligt förklarar varför de väljer en viss insats så att det utgår ifrån rätt behov 

för klienten. 

Detta fungerar inte. 

 
Sjukvård 
 
Det är stor brist på psykiatriker inom allmänpsykiatrin viket leder till 
svårigheter att få läkartider, framförallt i Falun och Avesta. PO Södra Dalarna 
har återkommande rapporterat brister gällande tillgången till specialistläkare i 
psykiatri samt den långa väntetiden att få kontakt med en sjuksköterska eller 
en fast vårdkontakt. 
  
Klienterna får ofta träffa olika läkare vilket leder till att de måste berätta sin 
historia flera gånger. Det är av uppenbara skäl svårt att bygga en förtroendefull 
och trygg relation med sin läkare om man inte kan räkna med att träffa samma 
läkare igen.  
 
En konsekvens av att träffa flera olika läkare som inte känner klienten kan vara 
att läkaren inte kan eller vill skriva intyg eller läkarutlåtande, detta trots att 
klienten är välkänd på mottagningen.  
 

Det är mycket lång väntetid på neuropsykiatriska utredningar och 

terapi/psykologsamtal. Personerna får begränsad eller ingen hjälp under 

väntetiden. 

PO har tagit upp bristerna med respektive öppenvårdsmottagning och de 

informerar om att det pågår rekrytering för att få in mer personal och att de är 

medvetna om problemet med resursbrist. 

Flera klienter har fått en diagnos fastställd efter utredning hos extern aktör på 

remiss av regionen. Efter utredningen har de inte fått någon återkoppling och 

information om sin diagnos på öppenvårdspsykiatrin. De har sedan väldigt svårt 

att få en tid på öppenvårdspsykiatrin för att få den hjälp de behöver. 



Det har framkommit ett flertal gånger att klienter ska få en fastvårdkontakt 

men trots lång väntan så får de ingen. Några har fått ett namn tilldelat till sig 

men det är ingen som hör av sig. Detta försvårar för klienten att ha en 

regelbunden kontakt med öppenvårdspsykiatrin vad gäller samtal, 

sjukskrivningar, stöd och behandling. 

 

Kommun 
 
PO kan se att bostadsmarknaden har utvecklats på ett sätt som försvårar för de 
personer vi möter att få en lägenhet om de går på försörjningsstöd då det ofta 
krävs att man betalar in hyra för t.ex. 1-3 månader i förväg hos privata 
hyresbolag vilket inte fungerar om personen har försörjningsstöd. Många av de 
personer vi hjälper har även skulder vilket leder till att de har liten/ingen 
möjlighet till att få ett hyreskontrakt.  
 
Handläggarna på kommunen hänvisar endast till att de inte är någon 
bostadsförmedling, klienten måste ordna en bostad på egen hand. 
 
PO har uppmärksammat att det är svårt att få Godman beviljat. Vid avslag kan 

det stå att hjälp finns att få på annat håll med hänvisning till boendestöd och 

personligt ombud. 

PO har även uppmärksammat att ett flertal klienter har fått Godman beviljat 
men efter några månader fått ett avslag pga att det inte finns en Godman 
tillgänglig. Efter samtal med Överförmyndarnämnden informerar de om att 
personen får göra en ny ansökan till Tingsrätten och skicka in alla intyg som 
krävs ytterligare en gång. Detta skapar en stor oro och stress hos klienterna då 
det är svårt att få tag i alla kontakter igen och de har ytterligare en lång 
väntetid framför sig. 
 
Vid samtal med personal på överförmyndarnämnden framkommer det att de 
tycker det är i princip omöjligt att hitta en Godman till personer i målgruppen 
med psykiska funktionsnedsättningar. PO planerar därför att delta vid 
utbildning av Godman för att informera och ge mer kunskap om målgruppen. 
 
 
 
 
 



Systemfel- och brister kopplade till Corona 
 
Corona pandemin har ställt till det och samhället har fått göra många stora 
förändringar, alla har blivit påverkade i olika grad. Framförallt har det påverkat 
våra klienter i utbudet av vård, stöd och service, rehabilitering och 
sysselsättning. 
 
Många möten har ersatts med digitala möten vilket har försvårat det för en del 
klienter som inte har tillgång/kunskap till data och internet. 
 
Viktiga samverkansmöten och SIP:ar (samordnad individuell plan) har blivit 
inställda eller framskjutna. 
 
Läkartider och terapibesök har hänvisats till att ske via telefon eller via internet 
vilket många av klienterna tycker är jobbigt och svårt vilket lett till att mötet 
inte har blivit av. 
 
 
Avslutningsvis 
 
Om samsynen mellan olika myndigheter och verksamheter i samhället skulle 

vara bättre skulle många av de brister vi tar upp inte behöva uppstå. 

De personer vi hjälper har ofta stora problem att klara av sin vardag och att få 

den hjälp och det stöd de behöver för att leva ett självständigt liv. Man måste 

se till varje individ och den personens behov. Många brister hade kunnat 

undvikas om de olika verksamheternas fokus var klientens bästa, inte hur 

verksamheten är uppbyggd viket gör att systemen inte ”går ihop” 

Alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjlighet att vara 
delaktiga i samhället. Så är det inte idag.  
 
Vi har alla personliga ombud en upplevelse av att det har blivit ett tuffare 
klimat i samhället. Mycket ansvar läggs på den enskilde och de blir ofta 
ifrågasatta hos myndigheterna huruvida deras funktionsnedsättning påverkar 
vad de kan göra och inte. Alla människor ska ha rätt till att känna sig delaktiga i 
samhället vilket det inte gör för alla idag. 
 

sip:ar


Försäkringskassans allt hårdare bedömningar av vem som har rätt till ersättning 
och Arbetsförmedlingens bristande resurser att stötta personer med 
funktionsnedsättning att komma ut i arbetslivet påverkar våra klienter hårt.  
 
De personliga ombudet blir en extra viktig del i klienternas vardag när 
samhällets resurser är otillräckliga. Detta innebär att vårt uppdrag som 
personligt ombud har blivit mer komplext. 
 
En och samma klient kommer ofta i kontakt med många olika verksamheter, 
därför har vi som personliga ombud ett viktigt uppdrag för att få till det ”goda 
mötet” så att klienten får den hjälp den behöver och har rätt till. 


