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Boendeprojektet 
Boendeprojektet är ett riktat projekt inom ramen för kansliet för Nationell 
psykiatrisamordning. Projektmedel beviljades av Socialstyrelsen år 2005 för ett 
uppdrag inom satsningen på psykiatri och socialt stöd och omsorg för personer 
med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder. Projektet har letts av 
David Brunt, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet.  
 
Redovisning 
Boendeprojektet redovisas i form av en sammanfattande slutrapport inklusive en 
diskussion om viktiga gemensamma teman och rekommendationer samt 24st 
delrapporter.  
 
Dessa delrapporter organiseras under följande rubriker: 
1) Vad vi vet om boendeformer och boendestöd för personer med psykiska 
funktionshinder (delrapport 1) 
2) De boende (delrapporter 2 – 5) 
3) Boendestöd i ordinärt boende/bostad med särskild service/HVB-hem mm 
(delrapporter 6 – 9) 
4) Bostäder för personer med psykiska funktionshinder (delrapporter 10 – 16) 
5) Anhörigas syn (delrapport 17) 
6) Utbildning för boendestödspersonal (delrapport 18) 
7) Biståndsbedömning – gällande ansökan om boendestöd (delrapport 19) 
8) Organiseringen av boende och boendestödsverksamheter för personer med 
psykiska funktionshinder (delrapporter 20 – 24) 
 
 
Samtliga delrapporter och slutrapporten överlämnas till Socialstyrelsens NU! 
projekt, (Nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för människor med psykiska 
sjukdomar och funktionshinder). 
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Förord 
 
I rapporten presenteras resultat från två undersökningar; en kollegiala granskning 
av handläggningen av ärenden som rör stödet till psykiskt funktionshindrade 
personer och en analys av innehållet i några beslutsunderlag. Den kollegiala 
granskningen genomfördes som pilotprojekt i fyra kommuner under hösten 2006 
och nu ett år senare har jag satt punkt för projektets andra del, innehållsanalysen 
av beslutsunderlag.  
 
När resultatet från granskningen var klart ville deltagarna egentligen inte skiljas, 
dels var möten med kollegorna engagerande, dels hade granskningen väckt nya 
frågor som arbetsgruppen ville följa upp. Arbetsgruppen ville arbeta vidare med 
frågeställningen om hur ett föredömligt beslutsunderlag är beskaffat. Jag fick i 
uppdrag att analysera texten i tio beslutsunderlag. Detta ledde till den andra 
undersökningen, innehållsanalysen av dessa. Arbetet har följts av deltagarna i 
arbetsgruppen. De har medverkat aktivt med synpunkter på frågeställningarna och 
reflektioner kring resultatet. Utan deras engagemang hade fördjupningen av 
resultatet från den kollegiala granskningen inte kommit till. Jag vill tacka 
handläggarna för ett spännande uppdrag och engagerade bidrag. Ett varmt tack till 
Christel, Paulina, Lotta, Liselott, Bosse, Johan, Margaretha och Gertrud.   
 
Under arbetets gång har jag också fått råd och synpunkter av Berit Davidsson, 
tidigare verksam vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Cristina 
Gustafsson, socialkonsulent vid Länsstyrelsen i Kalmar län. Båda har utifrån sin 
sakkunskap inom området tålmodigt besvarat frågor och låtit mig ta del av sina 
erfarenheter. Tack för er generösa uppmuntran, engagemanget för 
frågeställningarna och att ni har ägnat så mycket tid till att läsa och kommentera 
utkast. Jag vill också tacka David Brunt vid Växjö universitet för medverkan och 
ekonomiskt stöd för projektet inom ramen för det nationella Boendeprojekt som 
han leder. Andra som jag vill tacka särskilt är kollegorna på Fokus, Torun Elsrud, 
Agnetha Hammerin, Frida Johansson och Peter Westlund som har lämnat 
synpunkter och konstruktiv kritik. Christoffer Nordenhielm har gjort illustrationen 
till omslaget. Ett varmt tack för alla bidrag jag har fått. 
 
Arbetsgruppen som har medverkat till rapportens tillkomst har redan bestämt att 
vi ska inleda ny granskning 2008, vi ses! 
 
 
Ritva Gough       
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Sammanfattning 
 
Rapporten bygger på två olika undersökningar som har ett gemensamt tema; 
handläggning av ärenden som rör stödet till psykiskt funktionshindrade personer. 
Båda studierna handlar om utredning och beslut i ärenden som gäller boende och 
boendestöd. Den först genomförda undersökningen består av kollegial granskning 
av sammanlagt 100 ärenden i fyra kommuner och den följande av en analys av ett 
litet urval beslutsunderlag.  
 
I den första studien har använts kvantitativa metoder; uppgifterna har bearbetats 
statistiskt och resultatet redovisas i figurer. Granskningen har gjorts med hjälp av 
en manual som fokuserar dokumentationen av ärendet. Denna kollegiala 
granskning har haft två syften, att lära av varandra och samtidigt mäta i vilken 
utsträckning de granskade utredningarna uppfyller de mål om rättssäker och 
föredömlig handläggning enligt den manual som utarbetades för granskningen. 
(Studiens resultat redovisas i del III i rapporten.)   
 
Den andra studien tillkom i samband med redovisningen av resultat från den 
kollegiala granskningen. De granskande handläggarna ville arbeta vidare med 
frågeställningen om hur ett föredömligt beslutsunderlag är beskaffat och valde ut 
tio beslutsunderlag för analys. Dessa utgör det empiriska underlaget för en 
kvalitativ analys av innehållet. Analysen är en fördjupning i dokumentationen och 
en uppföljning av resultatet från den kollegiala granskningen. (Innehållsanalysen 
presenteras i del I och II i rapporten).  
 
Förklaringen till den omvända ordningen, att innehållsanalysen presenteras först 
och resultatet från den kollegiala granskningen därefter, är att vi därmed får följa 
handläggarna i deras fotspår när de möter klienten, utreder, dokumenterar och 
fattar beslut, och sedan följer upp sitt arbete med en forskare som följeslagare. 
Analysen av innehållet i beslutsunderlagen är en introduktion till utredningarna – 
hur några olika utredningar gestaltas i beslutsunderlagen och forskarens 
reflektioner över det som handläggarna har dokumenterat. Som forskare har jag 
tematiserat innehållet och presenterar min egen förståelse av det som 
beslutsunderlag berättar.   
 
Frågeställningar 
I analysen följer jag upp frågeställningarna som anknyter till den kollegiala 
granskningen. Några exempel är frågan huruvida klientens egen uppfattning om 
det som utreds och beslutas framgår av beslutsunderlaget. En annan fråga som 
följs upp är hur handläggare behandlar frågor som rör klientens funktionshinder 
och konsekvenserna av dessa inom olika livsområden. Jag följer också upp 
klientens egna mål med insatserna och hur handläggare beaktar dessa vid sin 
bedömning och hur de sedan motiverar sina beslut. 
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Analysens fokus är vad handläggare har dokumenterat av det utredningsarbete 
som de har gjort i respektive ärende. Syftet är att ge en bild av det 
utredningsmaterial som handläggaren har haft tillgång till när beslut om insats har 
fattats. En vägledande tanke har varit att det som skrivs ner, kan få stor betydelse 
för den person som utredningen avser. Ett beslutsunderlag förmedlar 
informationen först till klienten och sedan vidare till utförare och skapar bilder av 
klienten och hans eller hennes levnadsförhållanden. Uppgifterna i utredningen kan 
på det sättet bli avgörande för utformningen av de konkreta insatserna och få stor 
betydelse för klientens självbild. Vid analysen har jag ställt frågor om vem som 
för talan i utredningen, varifrån uppgifterna kommer, vilka förhållanden som 
behandlas i underlaget och hur dessa förmedlas. 
 
Utredningsprocessen och beslutsunderlaget 
Beslutsunderlagen visar att handläggarnas möten med klienterna har olika 
inramning. De sker på olika platser. Vilka som deltar i dessa möten varierar också. 
Handläggare möter ibland klienten i enrum, ibland tillsammans med anhöriga 
eller andra professionella. Det som berättas återges dock alltid av handläggaren, 
men det kan ske på flera olika sätt. I några utredningar intar handläggaren 
berättarrollen från början och beskriver vad som har framkommit i de 
utredningssamtal som han/hon har haft under utredningens gång. I sin beskrivning 
av händelser av betydelse kan han/hon inta olika perspektiv.  
 
Ärendet kan beskrivas såsom omständigheterna framstår utifrån myndighetens 
perspektiv (1). Handläggaren kan i sin beskrivning även inta andras perspektiv allt 
eftersom olika referenter introduceras och deras utsagor presenteras. På så sätt kan 
handläggaren alternera mellan olika perspektiv och följa de olika referenternas 
syn på det som avhandlas (2). Ett tredje berättarmodus kännetecknas av att 
handläggaren i sin presentation följer klientens egen berättelse och det berättade 
återges utifrån brukarens synvinkel – ett utpräglat brukarperspektiv (3). I 
praktiken framträder perspektiven sällan i en renodlad form vilket gör att det kan 
vara svårt urskilja dem. Handläggare använder också ofta olika berättartekniker i 
olika delar av beslutsunderlaget. 
 
Genom sättet att strukturera informationen om klientens behov och hans resurser 
konstrueras funktionshindret och de praktiska problem som socialtjänsten genom 
sin insats söker lösa tillsammans med klienten. En röd tråd i beslutsunderlagen 
löper genom beskrivningen av klientens funktionshinder. En annan tråd följer de 
vardagsproblem som funktionshindret förorsakar för klienten och en tredje 
fokuserar lösningarna som klienten och handläggaren diskuterar sig fram. I 
idealfallet kan klienten själv lägga fram sina synpunkter i alla dessa avseenden. I 
praktiken är det ofta ganska svårt att avläsa hur handläggaren har fått del av den 
information som beskrivningen grundar sig på och hur väl den egentligen 
överensstämmer med klientens uppfattning av sin situation.    
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Utredningens fokus 
Utredningarna fokuserar klienternas svårigheter – det är också på grund av 
problemen de ansöker om hjälp. Följden är att resursperspektivet ofta är svagt. I 
beslutsunderlag finns det i regel uppgifter om t.ex. utbildning och intressen, men 
uppgifterna tenderar endast bli bakgrundsinformation. De följs sällan upp som 
värdefulla resurser för framtiden. Klienternas resurser lyfts sällan fram som 
tillgångar och styrkor för återhämtning.  
 
Handläggarna fokuserar i stället begränsningarna och aktivitetsbristerna, eftersom 
det är dessa som berättigar till bistånd eller insats. Det gör att resursperspektivet 
förskjuts till bakgrunden under utredningen och lämnar få spår i dokumentationen. 
En konsekvens är att framställningen lätt blir ensidig och inte riktigt uppfyller 
kravet på helhetsperspektiv.  Beslutsunderlag omfattar sällan fördjupningar inom 
områden där möjligheterna finns att utveckla klientens intressen eller 
kompetenser. De områden som handläggaren uppehåller sig vid handlar för det 
mesta om vardagens struktur, egenomsorg och hushållets skötsel.  
 
Klienter däremot nämner sysselsättningar som har att göra med 
självförverkligande och sociala aktiviteter på vuxenlivets andra arenor, dvs. 
sysselsättningar som bekräftar deras identitet i vuxenroller. Frågeställningen om 
vilka hjälpbehov klienterna egentligen har handlar i grunden om professionella 
föreställningar om vilka strategier som är framgångsrika för återhämtning och 
vilka behov som klienterna själva anser som angelägna att få tillgodosedda.   
 
Psykiatriska expertisens roll 
En anledning till att handläggare konsulterar psykiatrisk expertis är behovet att 
komplettera informationen från klienten. Handläggare kan behöva sakkunnig 
information om diagnos och/eller vad som har orsakat svårigheterna i 
livsföringen. Konsultationen görs för att få en bekräftelse på att klienten har ett 
funktionshinder som orsakats av psykisk störning eller sjukdom. Informationen 
om diagnosen och de bakomliggande orsakerna till svårigheterna kan också vara 
betydelsefulla för en bedömning hur man bäst ska kunna hjälpa klienten.  
 
En psykiatrisk diagnos har en administrativ betydelse för bedömningen om 
klienten omfattas av målgruppen psykiskt funktionshindrade personer, men det är 
svårigheterna i livsföringen och inte diagnosen som har avgörande betydelse för 
om klienten är berättigad till hjälp och stöd enligt SoL eller LSS. Det innebär att 
en diagnos i sig inte berättigar till hjälp. En följd av detta är att handläggaren 
måste ta ställning till vad som i den symtomatologi som expertis lägger fram har 
relevans för utredningen. Detta är i flera av de ärenden som ingår i urvalet en 
problematisk frågeställning och handläggare behandlar frågeställningen på olika 
sätt. 
 
Den psykiatriska expertisen ges i några utredningar en konsultativ roll, dvs. att 
handläggaren inhämtar de uppgifter som är nödvändiga för att få en bekräftelse på 
att klientens funktionshinder sammanhänger med psykisk störning/sjukdom och 
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att funktionshindret är varaktigt. I några andra ärenden framträder psykiatrins 
specialistfunktion genom dess överlämnande av fallet. Patienten är 
utskrivningsklar och det som återstår är läkemedelsbehandling och att 
socialtjänsten tillgodoser de behov patienten har därutöver. I ytterligare andra 
ärenden beskrivs expertisen däremot som aktivt involverad. Samverkan är då 
vanligast med de rehabiliteringsinriktade enheterna och engagemanget i enskilda 
fall framkommer genom att ”psykiatrin” framträder som vårdgivare och/eller som 
kravställare gentemot socialtjänsten.     

 
När insatsen är boende 
I samtliga boendeärenden har klienten en lång sjukdomshistoria bakom sig och 
stora svårigheter i sin livsföring enligt de referenser handläggare hänvisar till. Alla 
har tidigare prövat andra boendeformer och bott i en egen lägenhet. I flera fall, 
vilket också gäller boendestödsärenden, har anhöriga varit mycket betydelsefulla 
för att klienten har klarat sig utan det stöd de nu beviljas. I flera 
boendestödsärenden är förutsättningen alltjämt att klienten även fortsättningsvis 
får omfattande stöd från anhöriga med tanke på de svårigheter klienten har, 
stödets begränsade omfattning och relationen till anhöriga. En bidragande orsak 
till detta är att klienten i praktiken bor/vistas i föräldrahemmet. När det gäller 
dessa ärenden förs tanken till att boendestöd också erbjuds på grund av att det 
saknas lämpliga boendealternativ. Skillnaderna mellan kommunerna är stora när 
det gäller tillgången på olika typer av boende för personer med psykiska 
funktionshinder (enligt SoL/LSS). Det kan handla om att det saknas lämpliga 
lägenheter för enpersonshushåll eller att bristerna gäller utformningen av stödet 
när det gäller kompetens hos personal eller tillgänglighet när stödet behövs.   
 
Generellt är informationen om det stöd som klienten kan få genom att flytta till 
den bostad som erbjuds knapp. När det gäller personalstödet är sambandet mellan 
de behov som beskrivs och beslutet svagt. I beslutsunderlaget behandlas inte 
frågor som gäller personalens kompetens i frågor som rör missbruk, 
självskadebeteende eller andra specifika funktionshinder på grund av psykisk 
ohälsa. Diskrepansen här hänger antagligen ihop med arbetsfördelningen mellan 
olika enheter och ansvarsfördelningen mellan den myndighetsutövande och 
verkställande funktionen. Frågorna som rör innehåll och kvalitet i de tjänster 
klienterna erbjuds handläggs inom utförarorganisationerna som ofta gör 
genomförandeplanerna med klienterna. 
 
När insatsen är boendestöd 
I två av kommunerna som berörs här är boendestödet en relativt väl utvecklad 
praktik som erbjuds personer med psykiska funktionshinder, medan insatser av 
samma slag i den ena av de övriga två kommunerna ingår i begreppet socialt stöd. 
I den andra används begreppet hjälp i hemmet och biståndet kompletteras med 
ledsagning, kontaktperson och annat socialt stöd. Boendestödet är inte i de här två 
kommunerna en avgränsad praktik med ett specifikt innehåll och en specifik 
insats som erbjuds en bestämd målgrupp, såsom i de två övriga kommunerna. 
Detta har en viss betydelse för hur handläggare sammanfattar de framlagda 
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omständigheterna, formulerar erbjudandet och sitt beslut. Själva lagrummet för 
samtliga beslut som rör biståndet, är dock det samma; kapitel 4 § 1 i 
socialtjänstlagen.  
 
Ett sammanfattande begrepp för bemötande eller förhållningssätt i några 
utredningar är motivationsarbete som kompletterar praktisk hjälp och anger ett 
förhållningssätt. Bemötande i klientens aktuella livssituation uttrycks av 
handläggare i några andra fall genom att klienten utöver praktisk hjälp med vissa 
sysslor behöver stöd i form av samtal och samvaro eller har behov av socialt stöd.  
När det gäller insatsen boendestöd är den språkligt förankrad i klientens 
vardagliga materiella göromål, medan de psykologiska och andra immateriella 
behov mer sällan formuleras. Dessa framgår främst genom beskrivningar av 
kognitiva störningar och begränsningar av specifika psykiska funktioner som på 
den praktiska nivån formuleras som ett generellt behov av strukturering av 
vardagen eller struktur i tillvaron. Boendestödet innefattar på så sätt indirekt även 
ett immateriellt mentalt stöd, som antas kunna beakta klienternas sociala, 
psykologiska och existentiella behov såväl som deras materiella behov. 
 
I den praktiska hjälpen dominerar referenserna till den personliga omvårdnaden av 
kroppens behov och göromål som har att göra med hemmets skötsel. När det 
gäller behov som har att göra med sociala relationer och delaktighet i samhällsliv 
erbjuds stödet i form av möjlighet att delta i träffpunktsverksamhet och 
ledsagning. I övrigt förutsetts att behovet av relations- och delaktighetsskapande 
stöd tillgodoses genom ”socialt stöd” som motverkar isolering.  
 
Socialtjänstens kompensatoriska roll när det gäller stödet till psykiskt 
funktionshindrade personer är i dessa avseenden tämligen oklart/outtalad och det 
kan vara en förklaring till att psykiskt funktionshindrade personers behov i beslut 
om insats ges materiella innebörder. Jag har tolkat att detta hänger samman med 
utredningarnas fokus på basbehov och med den generella bristen på målsättningar 
som inger förhoppningar inför framtiden. Jag har dragit slutsatsen att utbudet av 
stöd är en av anledningarna till att utredningen av behov inom olika livsområden 
stannar på basbehovsnivån och att insatserna syftar på materiell överlevnad 
snarare än utvecklingen av personliga resurser och aktiviteter som den enskilde 
ser som meningsfulla.  

 
Ett medicinskt och ett socialt perspektiv 
Inom det socialpsykiatriska fält där handläggarna arbetar finns företrädare för 
olika perspektiv på psykiska funktionshinder. Det medicinska perspektivet tar sin 
utgångspunkt i biologiska och psykiatriska realiteter om psykiska hjärnfunktioner 
och fokuserar nedsättningarna som individen anses ha. Också 
rehabiliteringsperspektivet tar sin utgångspunkt i individens skada men fokuserar 
tydligare den normerande framgångens betydelse och de rehabiliterande 
(behandlande) åtgärderna. Enligt det miljörelativa synsättet som har fått stor 
betydelse för den nationella handikappolitiken beskrivs handikapp som något som 
uppstått i mötet mellan individens skada och egenskaper i miljön.  
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Det miljörelativa synsättet där betoningen läggs på miljön och det omgivande 
samhällets roll för skapandet av funktionshinder har under senare år också 
kommit att tillämpas när man talar om psykiska funktionshinder. Begrepp som 
integrering, normalisering av levnadsförhållandena och delaktighet i samhällslivet 
utgår i grunden från det miljörelativa synsättet. Men inom det socialpsykiatriska 
arbetsfältet verkar det medicinska synsättet dominera även inom delar 
socialtjänsten. Olika sätt att definiera funktionshinder och de begrepp som 
används för att beskriva dem har en betydelsefull roll i allmänna föreställningar 
om människor med funktionshinder och hur vi tror man kan hjälpa dem att 
bemästra sin situation.  
 
Min sammanfattande reflektion är att klienternas behov ofta beskrivs alltför 
ingående – den information som förmedlas motiveras inte övertygande av 
utredningens syfte och den insats som utredningen utmynnar i. Det gäller 
exempelvis diskrepansen mellan beskrivningen av psykiska tillstånd och 
psykiatriska problem som utmynnar i beslut som innebär en avgränsad praktisk 
hjälpinsats. Diskrepansen tyder på att riktlinjerna för handläggning och utredning 
är otydliga beträffande vilka omständigheter som berättigar till stöd när den 
sökande har ett psykiskt funktionshinder.  
 
En annan omständighet som sammanhänger med beskrivningen av behov har att 
göra med språkets betydelse för konstruktionen av funktionshindret, identiteten 
som klient och socialtjänstens bemötande. Det är oundvikligt, som jag har 
framhållit tidigare, att klientskapet fastställs under utredningsprocessen och 
bekräftas av beslutet om insats. Det jag vill lyfta fram är möjligheterna att göra 
processen mindre stigmatiserande. En förklaring till bristerna i detta hänseende är 
att såväl socialtjänsten som psykiatrin saknar ett språk som främjar en öppen och 
tillitsfull dialog med klienten om funktionshindret.       
 
Språkbruket som handikappar 
Kartläggning av behov omfattar information om övergripande psykosociala 
funktioner. Hit hör psykiska funktioner som ligger till grund för de förmågor 
människan har och utvecklar för att kunna upprätta meningsfulla ömsesidiga 
sociala interaktioner. Lundin och Ohlsson (2002) skriver att det är vanligt att 
psykiska funktionshinder beskrivs genom negativa karaktäriseringar av personen. 
Människor ser bara handikappet och har svårt att förstå orsakssammanhanget 
bakom personens beteende. Kunskaper om vad som orsakar personens 
funktionshinder är nödvändiga för att kunna förstå hur man ska hjälpa personen 
att kompensera sitt funktionshinder. Kunskapsbristen kan på så sätt få förödande 
konsekvenser, menar Lundin och Ohlsson, när det exempelvis leder till 
beskrivning av handikappet.  
 
Problemet handlar också om att det saknas ett vedertaget språkbruk för psykiska 
störningar och konsekvenserna av dem på vardagsnivå. Beslutsunderlagen visar 
även att symtomatologin beskrivs på olika sätt av expertis som också saknar för 
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socialt arbete användbara begrepp för aktivitetsbegränsningar och 
delaktighetsinskränkningar. Handläggare får därför mycket begränsad hjälp av de 
utlåtanden som expertis lämnar för att utveckla det egna professionella språket 
och förståelsen av psykiska funktionshinder. Till känsliga frågor hör också 
klientens sociala nätverk och karaktäriseringen av interaktionen och relationerna 
som personer i nätverket har med varandra. Källkritiken är här en bemötandefråga 
som framför allt har betydelse för klienten som kommuniceras vad andra har sagt 
och skrivit om hans situation och behov. Ur ett brukarperspektiv är en del av 
uttalandena direkt kränkande. 
 
Bearbetning och redigering av muntliga (och skriftliga) utsagor är ett ingrepp i 
äktheten – att ordagrant återge det som har framkommit. Här kommer det 
autentiska i konflikt med det etiska – att vara trogen sitt källmaterial och samtidigt 
undvika kränkande formuleringar. En i sammanhanget viktig handläggningsregel 
är att beslutsunderlaget inte ska omfatta sådant som saknar betydelse för utgången 
av ärendet. Det innebär i praktiken att uppgifter också måste sovras bort – ibland 
på grund av etiska överväganden om att det som sägs ska kunna förmedla 
värdighet och hänsyn till klientens personliga integritet. 
 
Med tanke på erfarenheterna från studien ter sig olika utredningsinstrument som 
handläggare erbjuds som omfattande både när det gäller livsområden som berörs 
och antalet frågor som ska ställas till klienterna. Analysen av ett begränsat urval 
beslutsunderlag, visar att dessa i vissa avseenden omfattar, enligt mening, för 
mycket information som inte motiveras övertygande i förhållande till beslutet om 
insats. Men jag har också gjort tolkningar som talar för motsatsen: Handläggare 
presenterar klientens egna önskemål och uppfattningar men följer inte upp dessa i 
sin fortsatta utredning. Frågeställningen som kvarstår förefaller att handla om 
vilka omständigheter som i varje enskilt fall styr handläggarens fokus. En 
uppenbar risk med en omfattande systematisk kartläggning av klienters behov är 
att socialtjänsten samlar uppgifter som saknar relevans för den enskildas 
situation/insatsen. Sådana uppgifter kan visa styrkor och möjligheter men de kan 
också befästa svagheter och stigmatisera. En annan aspekt är det sociala arbetets 
fokus flyttas från det professionella stödet till klienten till systematisk 
kartläggning av behov.     
 
Handläggarnas vägval  
Studien visar att handläggare riskerar att inta den medicinska expertisens 
perspektiv när de stödjer sitt beslut på psykiatriska utlåtanden. Det medicinska 
språkets formuleringar smyger sig lätt in i bedömningarna och tar stor plats i 
framställningen. En av följderna är klientens egen röst tystas av auktoriteter som 
talar i deras namn. Eftersom experterna endast beskriver funktionsnedsättningen 
är klientens egen berättelse av betydelse för att få en uppfattning av 
konsekvenserna i vardagslivet vid bedömning om dessa berättigar till bistånd 
enligt SoL eller stöd enligt LSS. 
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Handläggarnas situation kompliceras av att rehabiliteringsperspektivet också 
förekommer i socialtjänsten och att yrkesgrupperna gör olika avgränsningar i 
förhållande till socialt stöd och behandlingsinsatser. Det kan vara en förklaring till 
handläggarnas olika tillvägagångssätt. Handläggare väljer att referera expertis på 
grund av osäkerhet om på vilka omständigheter den egna bedömningen ska 
grundas. De överlåter bedömningen till expertisen. Om slutsatsen dras ett steg 
längre, innebär den att handläggaren avhänder sig den myndighetsutövande 
makten till förmån för psykiatrisk expertis och avstår från en självständig 
bedömning av klientens behov och rätt till insats enligt intentionerna i SoL 
och/eller LSS.  
 
Ett annat vägval som tydligt skiljer sig från det ovan beskrivna består av en 
praktik som kännetecknas av att handläggare grundar sitt beslut i expertutlåtande 
endast när det gäller bedömning av om klienten tillhör målgruppen. Den söker 
tillvägagångssätt som utvecklats inom handikappomsorgen och LSS-området. 
Däremellan finns det variationer i hur betydelsefull roll expertutlåtanden har i 
framställningen. Generellt är det svårt att utifrån beslutsunderlag dra slutsatser om 
huruvida experternas beskrivning av skada/funktionsnedsättning egentligen har 
någon betydelse för valet av insats och socialtjänstens strategier för coping och 
kompensation av det psykiska funktionshindret. Insatserna som klienterna erbjuds 
beskrivs i mer allmänna termer som anknyter till skälig levnadsnivå på 
basbehovsnivån.  
 
Utgångspunkterna för det sociala arbetet skiljer sig i de organisationer där 
handläggarna arbetar. Skillnaderna kan också ha att göra med handläggarnas olika 
utbildningsbakgrund. En sådan skillnad kan beskrivas genom att några 
handläggare ser stödet som ett (behandlingsinriktat) psykosocialt arbete och också 
talar om psykosociala problem, medan andra ansluter sig närmare till ett 
socialpedagogiskt förhållningssätt i det de beskriver och talar om hjälp i 
betydelsen kompensation eller service.  
 
Utredningstraditioner 
När vi jämför resultatet från den kollegiala granskningen mellan kommunerna är 
det uppenbart att skillnaderna handlar om utredningstraditioner. Handläggare 
följer olika rutiner vid både utredningsarbetet och dokumentationen av det. Det 
formella regelsystemet för myndighetsutövande handläggning tillämpas på olika 
sätt i kommunerna. Exempel på olika traditioner är en juridisk respektive social 
orientering av handläggningen. I den juridiskt orienterade handläggningen 
fokuseras tillämpningen av föreskrifter och de juridiska kunskaperna, medan i en 
socialt orienterad handläggning fokuseras målgruppskunskapen, dvs. kunskap om 
funktionshinder och vilka specifika konsekvenser psykiska störningar kan ha i 
vardagslivet och hur miljön kan omstruktureras så att aktivitetsbegränsningar och 
delaktighetsinskränkningar i så liten utsträckning som möjligt blir handikappande.  
 
I de utredningar som vi har granskat fokuseras klientens psykosociala problematik 
ingående medan beskrivningen av aktivitetsbegränsningar och delaktighets-
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inskränkningar inte alltid formuleras. Detta sammanhänger av allt att döma med 
den information som handläggare får från medicinska utlåtanden som beskriver 
symtomatologin. Handläggare lägger större vikt vid hur klienten mår än på vilket 
sätt detta begränsar klientens möjligheter att leva som andra och i vilka 
sammanhang klienten behöver hjälp för att bemästra sitt funktionshinder. 
 
Resultatet från den kollegiala granskningen bekräftar sambandet mellan utredning 
och insats. Det innebär att handläggare anpassar sin utredning till insatsens 
utformning och kommunens repertoar av insatser. De personakter som vi har 
granskat lämnar mycket lite information om hur beslutet har verkställts. En 
förklaring till att resursperspektivet generellt är svagt kan vara att kommunernas 
repertoar av insatser inte omfattar de aktiviteter som motsvarar klienternas 
intressen. Det i sin tur kan bero på bristande resurser och/eller interna riktlinjer 
som styr handläggarnas fokus.    
 
Ett utpräglat klient- eller brukarperspektiv förutsätter klientens egen medverkan 
eller att någon annan sätter sig i hans situation och försöker se omständigheterna 
med hans ögon. Klienten kan sakna sådana relationer med andra och handläggaren 
kan behöva inta även den företrädande rollen. I sitt framförande får handläggaren 
då två roller; den företrädande rollen gentemot klienten när klienten inte själv kan 
fullt ut föra sin talan och den myndighetsutövande rollen som företrädare för 
socialtjänsten.  
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Kapitel 1 Inledning 
 
Projektets bakgrund 
Fokus har under lång tid bedrivit projekt kring handläggning och 
biståndsbedömning tillsammans med biståndshandläggare och LSS-handläggare i 
Kalmar län. Syftet har varit att utveckla metoder för kvalitetsarbete inom området. 
Inom projekten har fokuserats erfarenhetsutbyte i nätverk och kollegiala 
granskningar där handläggare själva genomför lärande granskning av 
dokumentation av ärenden inom äldre- och funktionshinderområdet. Arbetet har 
omfattat utveckling av manualer för återkommande granskningar. Detta har 
inspirerat till ett samarbete med Växjö universitet kring handläggning av ärenden 
som rör stödet till personer med psykiska funktionshinder.1 Ett sådant pilotprojekt 
inleddes med en granskning av dokumentationen efter den modell som utvecklats 
av Fokus och LSS-handläggarna i länet. I detta pilotprojekt har fyra kommuner i 
södra Sverige deltagit, där specialiserade handläggare svarar för utredning och 
biståndsbedömning enligt SoL och LSS. Handläggarna har tillsammans med 
Fokus genomfört en granskning av 100 ärenden, analyserat innehållet i ett tiotal 
utredningar (beslutsunderlag) och jämfört sätt att utreda behov hos psykiskt 
funktionshindrade personer inom dessa fyra kommuner. 
 
I rapporten fokuseras handläggningsprocessen och hur arbetet med att utreda 
behov hos personer med psykiska funktionshinder har skett i de kommuner som 
har deltagit i projektet. I föreliggande rapport presenteras resultat från både den 
kollegiala granskningen och analysen av innehållet i tio beslutsunderlag. 
Rapportens inleds med analysen av dessa tio ärenden. Det innebär att vi börjar 
berättelsen med innehållsanalysen som vi bestämde oss för att göra när vi hade 
genomfört aktgranskningen och handläggarna som deltog i granskningen ville gå 
vidare och fördjupa sig i vad som kan vara viktigt att tänka på när man vill göra 
en föredömlig framställning.  
 
I aktgranskningen deltog Christel Lood och Paulina Rosengren, Halmstad, Lotta 
Linnér och Liselott Söderström, Kalmar, Bo Thorbjörnsson, Kristianstad, Johan 
Hultmark och Margaretha Baig, Växjö. Under arbetets gång har arbetsgruppen 
utökats med Gertrud Eklund, Kristianstad. Rapporten har skrivits av sociologen 
Ritva Gough, FoU-ledare vid Fokus Kalmar län som också har introducerat 
handläggarna i granskningsmetoden.   
 
 
Handläggning av ärenden som rör stödet till personer med  
psykiska funktionshinder 
När det gäller handläggningen av ärenden som rör personer med psykiska 
funktionshinder har vi särskilt fokuserat den myndighetsutövande handläggningen 
där nämnden delegerat till handläggare att enligt SoL eller LSS utreda och fatta 
                                                 
1 Projektet har bedrivits med ekonomiskt stöd av Växjö universitet som ansvarar för ett nationellt 
projekt om boende för personer med psykiska funktionshinder.   
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beslut om insatser. I de flesta kommunerna i landet sker en sådan handläggning 
inom en myndighetsorganisation som överlämnar ärendet, när beslut har fattats, 
till utförare som ansvarar för verkställighet av beslut och utförande av insatser. 
Under 2005 infördes nya regler för dokumentation som bl.a. riktar 
uppmärksamheten till att verkställigheten ska dokumenteras i personakten.  
 
Utredning av behov och biståndsbedömning enligt SoL har i många kommuner 
skötts av olika handläggare. I kommunerna har det inte funnits någon instans som 
äger dessa ärenden och som har specialiserat sig för utredningsarbetet när den 
sökande har psykiska funktionshinder. I många fall har samma förhållande gällt 
enhetscheferna med ansvar för hemtjänstinsatser, eftersom hjälp i hemmet och 
boendestöd ofta organiseras efter geografiska ansvarsområden. Dessa 
organisatoriska förhållanden medför att det är svårt att få en samlad bild av 
handläggningen av ärenden och stödet till psykiskt funktionshindrade personer. 
 
I detta pilotprojekt har deltagit handläggare från fyra kommuner; Halmstad, 
Kalmar, Kristianstad och Växjö. Stödet till psykiskt funktionshindrade personer 
organiseras på olika sätt i dessa kommuner och det finns betydande skillnader i 
utbudet av tjänster och i tjänsternas innehåll. Skillnaderna gäller bl.a. i vilken 
utsträckning kommunerna kan erbjuda bostad med särskild service (enligt LSS) 
eller särskilt boende (enligt SoL) och hur boendestödet har utformats i 
kommunerna. En likhet mellan kommunerna är att specialiserade handläggare 
ansvarar för handläggning och utredning av ärenden när den sökande har psykiska 
funktionshinder.  

  
 
Presentation av rapportens innehåll 
Rapporten består av tre delar utöver inledningen och kapitel 2 där jag kortfattat 
presenterar metoden och det empiriska underlaget. Del I och Del II handlar om 
innehållet i tio beslutsunderlag och Del III den kollegiala granskningen av 100 
ärenden.  
 
Del I består av en presentation av ärendena. I detta, kapitel 3, fokuseras 
beslutsunderlaget för respektive ärende. Jag försöker ge en bild av hur 
handläggaren har sammanställt underlaget till beslut och vilka omständigheter 
som behandlas. I kapitlet fokuseras klienternas levnadsberättelse, deras sociala 
bakgrund och handläggarnas beskrivning av funktionshinder och hjälpbehov. 
Utgångspunkten är tio beslutsunderlag, fem om boende och fem om boendestöd.  
 
Del II består av mina reflektioner kring frågor som rör innehållet i utredningarna. 
I tre olika kapitel tar jag upp teman som har introducerats i beslutsunderlag och 
följer dessa till handläggarens bedömning och beslut. Till sist tar jag upp frågor 
som rör handläggarens uppdrag. I det första kapitlet, kapitel 4, Reflektioner över 
innehållet i beslutsunderlag, behandlas frågeställningar kring klientens röst i 
berättelsen, klientens resurser och andra informanters bidrag till utredningen. I 
följande kapitel 5, behandlas reflektioner kring handläggarens bedömning och 
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beslut i förhållande insatserna boendestöd och boende. I kapitel 6, Reflektioner 
över handläggarens uppdrag, tar jag upp etiska överväganden, samverkan och 
olika hjälpmedel i arbetet. I dessa tre kapitel problematiseras olika omständigheter 
som sammanhänger med handläggarnas beskrivning av förhållanden av betydelse 
för beslutet och analyseras vilken betydelse dessa beskrivna omständigheter har 
för de sökande och för myndighetsutövningens legitimitet vid utredning generellt. 
 
I del III redovisas resultatet av den kollegiala granskningen av 100 ärenden med 
ansökan om boende och boendestöd. Redovisningen omfattar en kort introduktion 
av frågorna som ställs i granskningsmanualen. Därefter redovisas resultatet inom 
tre frågeområden; Personuppgifter, handläggning och integritet; Bedömning av 
behov; Beslut, beslutsmening och motivering. Resultat sammanfattas i sista 
avsnittet, Skillnader och likheter mellan deltagande kommuner. Manualen med 
frågorna som har besvarats vid granskningen finns som bilaga.  
 
Såsom jag har beskrivit tidigare inleddes pilotstudien med granskningen av akter. 
Efter hand växte handläggarnas intresse för en mer ingående analys av några 
typiska beslutsunderlag. Vi har valt att presentera resultatet av innehållsanalysen 
först trots den har tillkommit sist. En anledning till detta är att läsaren därmed får 
en introduktion till handläggarnas utredningsarbete och en bakgrund till 
manualens frågor. Ur metodkapitlet, kapitel 2, framgår hur vi har gått tillväga. Vi 
tror att läsare själva kan utifrån sitt specifika intresse välja om de vill börja sin 
läsning från del III eller del I.            
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Kapitel 2 Metoder och empiriskt underlag  
 
Innehållsanalys av tio beslutsunderlag 
Utöver granskningen av 100 ärenden har jag analyserat innehållet i tio 
beslutsunderlag. Jag har försökt få en bild av informationen handläggaren har 
tillgång till i ett enskilt ärende. Dessa beslutsunderlag utgör ett urval av de 
ärenden som ingick granskningen av 100 ärenden efter manual. Urvalet här har 
gjorts av handläggarna själva. Handläggarna har enligt principen för 
”bekvämlighetsurval” tagit fram några typiska beslutsunderlag som visar hur 
deras utredningsarbete har gått till. Urvalet gjordes efter granskningen för att 
kunna studera innehållet och skapa förebilder för föredömlig dokumentation.  
 
Analysens fokus är vad handläggare har dokumenterat av det utredningsarbete 
som de har gjort i respektive ärende. Syftet är att ge en bild av 
utredningsprocessen och de omständigheter som ligger till grund för beslutet. I ett 
beslutsunderlag ryms naturligtvis endast en liten del av all den kunskap som 
handläggare har inhämtat om ärendet. Tanken har varit att det som skrivs ner, kan 
få stor betydelse för den person som utredningen avser. Ett beslutsunderlag 
förmedlar informationen vidare till utförare och skapar bilder av klienten och hans 
eller hennes levnadsförhållanden. Uppgifterna i utredningen kan på det sättet bli 
avgörande för utformningen av de konkreta insatserna och påverka klientens 
självbild. Vid analysen har jag ställt frågor om vem som för talan i utredningen, 
varifrån uppgifterna kommer, vilka förhållanden som behandlas i underlaget och 
hur dessa beskrivs. 
 
Analysen som jag presenterar vilar uteslutande på det dokument där handläggare 
sammanfattar sin utredning, dvs. beslutsunderlaget som handläggarna i dagligt tal 
kallar för en ”utredning”. Som forskare, har jag således inte haft tillgång till all 
den information som handläggare har om respektive ärende, utan analysen vilar på 
vad det sammanfattande dokumentet berättar om den enskilda klientens 
levnadsförhållanden och vilka förhållanden handläggaren i sin framställning lyfter 
fram som underlag för sitt beslut. I samtliga tio ärenden leder handläggarens 
bedömning till ett bifallsbeslut om ansökt insats. Fem av de ärenden som 
behandlas handlar om ansökan om bostad med särskild service enlig LSS och fem 
om boendestöd enligt SoL. 
 
Under arbetets gång har jag som FoU-ledare och forskare träffat handläggarna i 
olika sammanhang. De första mötena skedde vid planeringen av den kollegiala 
granskningen då handläggarna fick en introduktion till den kollegiala metoden. Vi 
utarbetade frågorna till manualen tillsammans och genomförde några 
provgranskningar. När granskningen sedan var genomförd träffades vi igen för att 
diskutera resultatet och gå igenom utkast till resultatredovisning. I samband med 
dessa diskussioner föddes idén om att analysera innehållet i några 
beslutsunderlag. Handläggarnas mål var att kunna genomföra den föredömliga 
utredningen och dokumentera den utan brister. Det ledde oss vidare till 
innehållsanalysen och samtal om vad som är kännetecknande för en bra utredning. 
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Under arbetets gång vi träffats för seminarier och jag fått ta del av handläggarnas 
egna reflektioner på sina kollegors arbete och de analyser jag har presenterat. På 
så sätt har mina reflektioner över beslutsunderlag växt fram ur dialogen med 
handläggarna. Jag också fört samtal med sakkunniga om olika synsätt på 
ärendehandläggningen och fått värdefulla synpunkter på framställningen. Dessa 
löpande kontakter har varit viktig inspirationskälla för mitt arbete och berikat 
analyserna som presenteras, men för den slutliga utformningen av rapporten har 
jag själv ansvaret.   
 
Beslutsunderlaget  
Beslutsunderlaget, dvs. sammanfattningen av utredningen har i samtliga fall en 
likartad struktur, men variationen på rubriceringen av utredningens olika delar är 
ganska stor. Vid analysen har jag omstrukturerat innehållet efter en typologi som 
inte alltid överstämmer med strukturen i de beslutsunderlag som har analyserats. 
De analyskategorier som jag har skapat för behandlingen av innehållet har sedan 
anpassats till den struktur som skapas av utredningsprocessen. I analysens första 
del presenteras de enskilda ärendena. Ur handläggarnas beskrivningar har jag 
urskiljt teman som handlar om klienternas levnadsberättelser såsom dessa 
gestaltas i beslutsunderlaget. Levnadsberättelserna handlar om klienternas sociala 
bakgrund, samt beskrivning av deras aktuella situation och behov. Från dessa 
beskrivningar har jag avskilt teman som handlar om deras funktionshinder och 
deras hjälpbehov.  
 
Med en levnadsberättelse avser jag här en muntlig berättelse som klienten lämnar. 
Den växer fram ur samtalet eller intervjun som handläggaren leder. Den 
kännetecknas av en kronologisk livsloppsbeskrivning som tar fasta på 
vändpunkter som har medfört förändringar i livet. Begreppet syftar till klientens 
egen berättelse om sin aktuella situation, dvs. vad klienten själv berättar om sina 
svårigheter, egna resurser att bemästra dessa och vilka önskemål han eller hon har 
om stöd och hjälp. 
 
I den andra delen, de tre följande kapitlen, fördjupas analysen av klientens egen 
berättelse, andra informanters bidrag och handläggarnas bedömning och beslut. 
Här är framställningen tematiskt sammanhållen och det är inte längre möjligt att 
följa de enskilda ärendena. Tillvägagångssättet har delvis valts på grund av 
forskningsetiska krav på anonymisering av undersökningsmaterialet. I 
presentationen har också gjorts sådana ändringar som skyddar de involverade 
personernas identitet. I presentationen tillämpas begreppet utredning för själva 
utredningsförfarandet och begreppet beslutsunderlag för det sammanfattande 
dokument som ligger till grund för handläggarens beslut.2 Jag har vidare valt att 
använda begreppet klient för den sökande och beteckningarna ”han/honom” för 
samtliga. När det gäller handläggare används begreppet handläggare och den 
feminina formen ”hon/henne” för samtliga. Vi i rapporten syftar på 
handläggargruppen som har medverkat till rapportens tillkomst.   

                                                 
2 Se Bilaga 2, Några handläggningsbegrepp. 
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Kollegial granskning och granskningsmanual 
I rapportens del III presenteras resultat från en kollegial granskning av 100 
ärenden som alla rör boende eller boendestöd. Granskningen har gjorts i fyra ovan 
nämnda kommuner. Vid granskningen har vi använt en manual med 37 frågor om 
handläggning av ärenden. Manualen är indelad i tre frågeområden. Inom varje 
frågeområde har vi ställt ett antal frågor som ska kunna besvaras med ett Ja, om 
dokumentationen av ärendet tyder på föredömlig handläggning. När vi utarbetade 
frågorna i manualen utgick vi från Fokus manual för granskning av 
handläggningen av LSS-ärenden.3 Den hade prövats tidigare och vi bedömde att 
de flesta frågorna som ställs i LSS-manualen också överensstämmer med 
anvisningar för handläggning och dokumentation enligt SoL.4 Manualen för 
granskning av handläggning av stödet till psykiskt funktionshindrade personer 
testades genom provgranskning. 
 
Resultatet av granskningen kom att visa att endast åtta av samtliga 100 granskade 
ärenden var LSS-utredningar. I samtliga fall gällde ansökan boende. Enligt 
handläggarna beror detta på att vi valde att fokusera två ärendetyper, dvs. 1) hjälp 
i hemmet, boendestöd eller motsvarande ”vardagsstöd” eller biträde av personlig 
assistent och 2) boende, särskild bostad, bostad med särskild service eller annan 
anpassad bostad. De flesta LSS-ärendena i dessa kommuner handlar om biträde av 
kontaktperson eller ledsagare. På så sätt blev den stora majoriteten av granskade 
ärenden s.k. SoL-ärenden.       
 
Med hjälp av några delfrågor om vardagsstödets innehåll hoppades vi kunna 
identifiera skillnader mellan ”hjälp i hemmet” och ”boendestöd” (eller annat 
personligt utformat stöd), samt kriterier som var avgörande för valet av 
boendeform. Bearbetningen av resultatet kom dock att visa att det var svårt att 
besvara frågan, men svaren ger en bild av vilka kvaliteter som framgår av 
utredningarna (se del III). 

 
Urval och genomförande 
Vi gjorde urvalet så att handläggare enligt urvalskriterierna tog fram 25-30 
ärenden för granskning i kronologisk ordning bakåt i tiden, dvs. de ärenden där 
beslut hade fattats före den 1 maj 2006. Minst 25 ärenden per kommun skulle 
granskas. För genomförandet av granskningen upprättade vi sedan en 
granskningscirkel som innebar att alla granskare fick möjlighet att granska 
ärenden i två kommuner utan att granska ärenden i sin egen kommun. Granskarna 
arbetade i arbetslag om 2-3 personer vid varje granskning. Före granskningarna 
genomfördes en utbildning i metoden och provgranskning. Själva granskningen 
tog i anspråk åtta arbetsdagar, dvs. två dagar per kommun. 
 
Uppgifterna från ifyllda manualer har jag sedan registrerat i SPSS och bearbetat 
statistiskt för redovisning i figurer. Metoden för aktgranskning och det praktiska 
                                                 
3 LSS-handläggare granskar varandra, - en metod för kvalitetsarbete i praktiken, Fokus-Rapport 
2005 
4 Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Socialstyrelsen 2006 
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genomförandet beskrivs ingående i tidigare Fokus-Rapporter. I dessa tidigare 
utgivna rapporter av Westlund (1999) och Gough (2005) beskrivs även 
kvalitetsarbetets teoretiska utgångspunkter och överväganden för valet av lärande 
kollegial granskning som metod för egenkontroll. 
 
Etiska överväganden 
Inför den kollegiala granskningen förordnades granskarna till kvalitetscontrollers i 
respektive kommun under den tid då granskningarna pågick. Granskarna 
undertecknade också en försäkran om tystnadsplikt beträffande all 
sekretesskyddad information. Granskningen genomfördes på plats i respektive 
kommun. När det gäller innehållsanalysen avidentifierades kopiorna på tio 
beslutsunderlag. Dessa har förstörts efter slutfört arbete.  
 
När det gäller information som rör enskilda personer i rapporten har vår ambition 
varit att framställa den på ett sådant sätt att det är omöjligt att identifiera personer 
som förekommer i beslutsunderlag. Vi använder fingerade namn för alla klienter 
för att uppgifterna inte ska kunna sättas samman till en verklig klientberättelse. 
Information som kan tänkas röja någons identitet har strukits och olika detaljer har 
ändrats.   
 
Projektets syfte är inte att rangordna och leta efter brister utan istället lyfta fram 
förbättringsområden, där handläggare själva kan initiera förändringsarbete och 
söka ny kunskap. En anledning till anonymiseringen av undersökningsmaterialet 
har sin grund i omständigheten att det inte har varit möjligt att inhämta klienters 
medgivande till granskningen av dokumentationen. Eftersom materialet har 
anonymiserats bedömer vi att studien inte kan medföra någon skada eller men 
varken för klienterna eller för handläggarna. Vår ambition är att resultatet bidrar 
till att utveckla kvaliteten i utredningsarbetet och att detta har positiva effekter för 
handläggarnas fortsatta arbete vilket också klienter har nytta av.  
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DEL I   
 
Kapitel 3 Tio ärenden 
- utredningar med ansökan om boende och 
boendestöd 
 
Resultatet av analysen har indelats i två delar. I den första presenterar jag 
beslutsunderlaget för respektive ärende för att ge en bild av hur handläggaren har 
sammanställt underlaget till beslut och vilka omständigheter som behandlas. I 
kapitel 3 fokuseras berättelsen om klientens situation, sociala bakgrund och 
handläggarnas beskrivning av funktionshinder och hjälpbehov. Framställningen 
följer beslutsunderlaget i tio ärenden, fem av dessa handlar om ansökan om bostad 
enlig LSS och fem om boendestöd enligt SoL. Analysen vilar på vad det 
sammanfattande beslutsunderlaget berättar om den enskilda klientens 
levnadsförhållanden och vilka förhållanden handläggaren i sin framställning lyfter 
fram. Följande del, del II, består av tre kapitel. Det första av dessa, kapitel 4 
handlar om klientens egen berättelse, klientens resurser och andras bidrag. Kapitel 
5 handlar om handläggarens bedömning och beslut och kapitel 6 om 
handläggarens uppdrag.  I denna del av rapporten problematiseras olika 
omständigheter som sammanhänger med handläggarnas beskrivning av 
förhållanden av betydelse för beslutet och vilken betydelse dessa kan ha för 
klienter och myndighetsutövningen.  
 
 
Beslutsunderlagets typiska struktur 
 
Socialstyrelsen anger fem omständigheter som alltid bör framgå av 
beslutsunderlaget. Dessa är vem (eller vilka personer) ärendet avser, vad ärendet 
gäller, vad som har kommit fram under utredningen, den enskildes uppfattning om 
sina behov och hur dessa kan tillgodoses och handläggarens bedömning och 
beslut, i förekommande fall förslag till beslut.5   
 
Efter en presentation av personuppgifterna och omnämnandet vad ansökan avser, 
behandlar handläggare vanligtvis några viktigare händelser som klienten själv 
uppger som anledning till ansökan. Till de inledande uppgifterna i beslutsunderlag 
som har analyserats hör också en redogörelse för utredningsmetod där 
handläggare anger vilka som har lämnat uppgifter till utredningen. Här samlas 
uppgifter om vad som har framkommit muntligt i samtal med berörda och om 
vilka skriftliga dokument som rör det aktuella ärendet som finns i akten. Andra 
frågor som sammanhänger med utredningsmetoden är uppgifter om klienten har 
god man eller förvaltare och om någon bistår klienten med ansökan, om klienten 
har kontaktperson eller andra stödpersoner, liksom uppgifter om klientens 
                                                 
5 Socialstyrelsen 2006, s 106. 
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samtycke till vilka som får kontaktas i samband med utredningen och eventuell 
kommunicering av vad som har framkommit genom dessa kontakter. 
Frågeställningar som rör utredningsmetoden behandlar jag närmare i del II.  
 
Rubrikerna för handläggarens framställning av vad som har framkommit under 
utredningen varierar mellan kommunerna och olika utredningar. Ett förslag på 
rubriker finns ofta i de program som handläggare använder och det kan styra hur 
hon väljer att disponera informationen i beslutsunderlaget. Handläggare redogör 
för klientens aktuella situation vanligtvis med hjälp av kortfattade beskrivningar 
av bakgrund, social situation, hälsa och funktionshinder. I föreliggande 
framställning presenteras informationen om dessa förhållanden med två 
huvudrubriker för respektive ärende, Berättelsen om klientens situation och 
Funktionshinder och psykisk ohälsa. Berättelsen om klientens situation omfattar 
ofta en kort levnadsberättelse där klienten berättar om sina svårigheter, egna 
resurser att bemästra dessa och vilka önskemål han har om stöd och hjälp. 
Beslutsunderlaget kompletteras ofta här av uppgifter som har kommit fram på 
något annat sätt. Det kan exempelvis gälla insatser/stöd från andra, 
expertutlåtanden, anhörigas observationer m.m. Handläggaren sammanfattar 
sedan informationen om aktuell situation och klientens behov inför sin bedömning 
av vilka behov som ska tillgodoses av socialtjänsten. Bedömningen av behov 
utmynnar i ett erbjudande och ett förslag till beslut.6 Informationen från andra 
informanter till utredningen behandlar jag närmare i kapitel 4 och i kapitel 5 
återkommer jag till handläggarens bedömning och beslut.       
 
 
Fem beslutsunderlag när ansökan gäller boende 
 
Beslutsunderlag Adam  – boende I 
 
Berättelsen om klientens situation 
Under rubrikerna ”bakgrund” och ”social situation” ges vanligtvis en kort 
levnadsberättelse. Levnadsberättelsen har tillkommit genom en muntlig berättelse 
som klienten har lämnat. Vid en utredning växer den fram ur samtalet eller 
intervjun som handläggaren leder. I beslutsunderlaget kännetecknas berättelsen 
om klientens situation ofta av en kronologisk livsloppsbeskrivning som tar fasta 
på vändpunkter som har medfört förändringar i livet.  
 

Adam är uppvuxen i N-stad. Adam har fullgjort grundskola och sökte därefter till en 
hantverkslinje och flyttade till Skolstad för att börja studera. Adam avslutade 
studierna efter ett år och bytte till annan utbildning och flyttade till Fabriksstad, där 
han bodde i ett och halvt år. Adam bor nu tillsammans med sin förälder i en lägenhet 
om 3 rum på Förortsvägen i N-stad.   

 

                                                 
6 Se en schematisk beskrivning av handläggningsprocessen, Bilaga 3.  
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Beslutsunderlagets livsloppsbeskrivning är oftast kortfattad, men den innehåller 
ändå vissa tematiska fördjupningar som förklarar händelser som handläggaren kan 
återkomma till. Handläggaren introducerar i det här ärendet teman som handlar 
om utbildning och yrkesval, sociala relationer och psykisk ohälsa.  
 

Adam växte upp med mamma, pappa och en äldre syster. Adam lämnade 
föräldrahemmet vid 16-årsåldern och flyttade till en ort där han inte kände någon 
från början. Adam lärde känna en granne som också var klasskamrat och som sedan 
blev hans bästa kompis. Adam trivdes dock inte med utbildningen och bytte 
studieinriktning som förde honom vidare till annan ort. Det var då han började må 
sämre psykiskt. Adam trivdes med utbildningen, men kunde inte fullfölja den på 
grund av psykisk ohälsa. Adam flyttar därför tillbaka till bostadsorten där han växte 
upp.  

 
Handläggaren beskriver tecken för psykisk ohälsa och vad som föregick Adams 
flyttning tillbaka till uppväxtorten. I det följande avsnittet med rubriken social 
situation kompletteras informationen om sociala relationer och introduceras 
intressen som anknyter till hans yrkesval, medan hans upplevelser av hälsa 
behandlas vidare i ett längre avsnitt med rubriken ”hälsa”.  

När det gäller Adams sociala relationer fördjupas berättelsen om hans 
situation med beskrivning av relationen till syskon och medlemmar i hans 
utvidgade familj, faderns nya familj och halvsyskon, samt resor till farmor. 
Handläggaren återger Adams egen berättelse om hur han upplever dessa relationer 
och markerar hans position som berättare genom att inleda med ”Adam berättar 
… ”, ”Adam säger att …”, ”Adam uppger … ”. 
 

Adam har en mycket bra och nära kontakt med A och de ser varandra som syskon. 
/…/ men han har inte så god kontakt med B och C. /…/ Kontakten med den ena 
föräldern upplever han ej som god. Han beskriver att de lätt blir osams, mycket på 
grund av att de är så lika varandra.  

 
Informationen om det sociala nätverket fördjupas genom en beskrivning av 
vänrelationer och en presentation av två vänner som Adam brukar träffa, vad de 
brukar göra tillsammans, när de träffas och hur ofta de brukar göra det. 
Berättelsen fortsätter sedan med en beskrivning av Adams konstnärligt inriktade 
intressen. Adam berättar även att han under en period har deltagit i en 
dagverksamhet, men är inte längre intresserad av den och handläggaren beskriver 
att 
 

/…/ detta fungerade dock inte för Adam då han upplevde att han inte fick det stöd 
som han behövde och det inte fanns personal närvarande hela tiden. Han slutade 
därför där. Adam uppger att han inte är intresserad av att börja i verksamheten igen 
då han kände sig utanför och upplevde det som att han aldrig kom in i gemenskapen.  

 
I Adams egen berättelse fokuseras intressen och vad han tycker om. Här 
introduceras ett nytt tema genom berättelsen om att Adam har deltagit i en 
dagverksamhet för funktionshindrade. Inom dagverksamheten deltog han i 
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aktiviteter inom sitt intresseområde, men han kände sig utanför och vill inte pröva 
igen. Handläggaren låter därefter föräldern komma till tals och Adams aktuella 
situation skildras nu utifrån dennes upplevelser och observationer. 
 

Föräldern upplever att Adam den mesta tiden sitter hemma och dricker kaffe och 
röker, /…/ ligger i sängen och vilar. Ibland åker han till stan för att titta i musik- och 
sportaffärer. 

 
Föräldern påtalar förändringen i Adams nuvarande situation och berättar att Adam 
tidigare har varit aktiv och sportsintresserad. Nu gör han inget utan att någon är 
med. Föräldern bekräftar på så sätt Adams egen berättelse som antyder att han 
hade behövt socialt stöd för att komma in i gemenskapen, men Adam själv avvisar 
stödet genom att säga att han inte längre är intresserad av dagverksamheten. 
 
I beslutsunderlaget framträder Adams egen berättelse när det gäller bakgrund, 
socialt nätverk och intressen. En redogörelse av hans ekonomiska situation ges 
egen rubrik och omfattar kortfattad information om hans omkostnader för boende 
och medel för eget bruk samt att han får aktivitetsersättning från 
Försäkringskassan och har ett bostadstillägg. När berättelsen kommer till 
svårigheterna förändras berättarmodus och handläggarens röst blir mer 
framträdande genom att hon introducerar referenter som förmedlar ny och 
kompletterande information. I det följande avsnittet om hälsa alternerar 
handläggaren mellan de olika informationskällorna och Adams position som 
subjekt i berättelsen blir allt mer tillbakadragen.  
 
Funktionshinder och psykisk ohälsa 
Livsscenariot som tecknas i beslutsunderlagets inledande avsnitt om bakgrund och 
social situation förändras när beskrivningen övergår till att tala om hälsa. Temat 
inleds av Adams tillbakablickande berättelse om upplevelser av psykisk ohälsa. 
Berättelsen tar sin utgångspunkt i när Adam under tidiga tonår börjar må psykiskt 
dåligt, skadar sig själv och att han lyckas dölja detta för sin omgivning. Han 
etablerar kontakter med kompisar som använder droger. Han lyckas dock själv bli 
drogfri, när han börjar sin utbildning och säger sig inte därefter ha använt droger 
utom visst missbruk av alkohol och läkemedel.  
 
Adam berättar om symtom på psykisk ohälsa och menar att dessa sammanhänger 
med hur han sköter om sig själv och om han sover ordentligt. Den första 
kontakten med psykiatrisk vård sker med barn- och ungdomspsykiatrin som han 
har haft kontakt med under några år. Han berättar om aktuella läkarkontakter och 
mediciner. Av den egna berättelsen framgår vidare behovet av hjälp med 
medicinerna och vilken behandling som Adam för närvarande deltar i och hur 
länge den planeras att pågå. 
 
Adams egna, till psykisk ohälsa relaterade, levnadsberättelse övergår därefter i en 
beskrivning av hans situation som den uppfattas av psykiatrisk expertis, dels av en 
läkare vid en ungdomspsykiatrisk mottagning, dels av öppenvårdens 
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patientansvarige läkare och en mentalskötare. Berättelsen tar här en ny vändning 
och han förlorar sin temporära auktoritetsposition som den som berättar och tolkar 
händelser. Auktoritetspositionen i berättelsen övertas nu av överläkarna som 
inkommit med skriftliga utlåtanden till utredningen. Handläggarens språk 
förändras och Adams status som patient fastställs av psykiatrisk symtomatologi 
och statusangivelser. Det som beskrivs står inte i strid med Adams egen berättelse, 
men uppgifterna som förmedlas av andra kommenteras inte av Adam och blir inte 
bekräftade. Hans egen berättelse är tillbakablickande och när det gäller den 
aktuella hälsosituationen förs utredningen framåt av expertisens och anhörigas 
utsagor. De refererade läkarutlåtandena betonar att Adam har ett varaktigt, 
allvarligt psykosocialt funktionshinder och ett omfattande behov av tillsyn och 
omvårdnad under hela dygnet.   
 
Hjälpbehov 
I avsnittet om hjälpbehov refererar handläggaren de utsagor som de personer som 
handläggaren haft kontakt med har lämnat. I tur och ordning får referenterna 
komma till tals och beskriva sin uppfattning om hjälpbehoven. Handläggaren låter 
Adam själv inleda avsnittet om hjälpbehov och refererar hans önskemål. 
 

Adam berättar att han vill ha eget boende, men Adam känner att han behöver någon 
som han kan vända sig till och någon som ser till att han inte skadar sig själv. Adam 
känner sig mest otrygg och rädd på kvällar och nätter och det är också då som han 
skadar sig som mest. Adam anser vidare att han behöver motivationshjälp och stöd 
för att hushållet skall fungera vad gäller städning, tvätt, osv. 

 
Adam själv vill egentligen ha eget boende, men bekräftar indirekt de farhågor som 
andra, expertisen och anhöriga framhåller. Han bekräftar känslan av otrygghet och 
risken att inte kunna hantera vardagssituationen utan tillsyn och 
trygghetsskapande stöd. Han bekräftar också behovet av praktisk hjälp för att få 
hushållet att fungera. Men han förhåller sig passivt till hur andra tolkar hans 
situation. 
 
När det gäller vardagslivsproblemen tystnar Adams egen röst i beslutsunderlaget. 
Adam är en ung vuxen person som bor hos en förälder och det är därför naturligt 
att handläggaren söker information av dem som står honom nära. Enligt föräldern 
saknar Adam tillräcklig initiativförmåga för att själv ta kontrollen över sin vardag 
och kunna fylla den med meningsfulla aktiviteter. Hans svårigheter beskrivs med 
att han    
 

- är otrygg och rädd 
- kan inte vara ensam 
- riskerar att hamna i destruktivt sällskap 
- genomför inte aktiviteter på egen hand 
- har svårigheter att äta tillsammans med andra 
- har nedsatt initiativförmåga 
- tar inte egenansvar för medicinering och behandlingskontakter 
- dricker för mycket alkohol och tål inte detta på grund av medicinerna 
- kan städa, tvätta och laga mat med uppmuntrande stöd 
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Den psykiatriska öppenvårdens personal betonar att Adam behöver hjälp med att 
komma i gång med aktiviteter. Han behöver hjälp med att ta sina mediciner. 
Läkarutlåtandet som refereras beskriver att Adam behöver psykosocialt stöd. Han 
är i behov av ”uppmuntran och stöd samt gränssättning och stöd i upprättandet av 
dagliga rutiner samt vardaglig struktur”. 
 

Adam har en psykisk funktionsnedsättning som innebär ett allvarligt handikapp 
funktionsmässigt och att denna funktionsnedsättning under de närmaste åren får 
betraktas som kvarstående. (Läkarutlåtande). 

 
Vidare framgår det av referatet från läkarutlåtandet att eget boende med stöd i 
nuläget inte är tillräckligt eftersom Adam behöver stöd under hela dygnet och att 
han därför behöver eget boende av gruppbostadstyp.  
 

* 
Beslutsunderlaget ger en ganska vag bild av det personliga stödet som Adam själv 
efterfrågar. En förklaring till detta kan vara att Adam är ambivalent till ansökan. 
Den har också från början initierats av föräldern. Enligt handläggaren är föräldern 
också närvarande vid utredningssamtalet och det framgår inte om handläggaren 
talat med honom i enrum. Detta bidrar till att det är svårt att urskilja Adams egen 
roll i hela utredningen. Hans egna önskemål hamnar i bakgrunden på grund av 
beskrivningen av förälderns behov av avlastning. Han medger visserligen behovet 
av tillsyn och motivationshjälp, men det sker ingen konfrontation av vad han 
instämmer i och inte instämmer i, när det gäller andras utsagor och därmed 
framgår det inte tydligt vad Adam själv egentligen anser om sina aktuella behov. 
Bilden som förmedlas är att Adam förhåller sig passivt till vad som behöver göras 
åt situationen. När handläggaren låter referenterna beskriva hjälpbehoven 
framställs dessa utifrån referenternas perspektiv. Adam får lämna sin 
berättarposition och blir här ett föremål för deras observationer och tolkningar.   
 
När det gäller frågan hur de egna önskemålen slutligen tas tillvara framgår det av 
beslutsunderlaget att Adam är positiv till att flytta till det föreslagna boendet.  
 

Adam har varit på studiebesök och fått information samt tittat på boendet och 
bestämde sig därefter att tacka ja till erbjudandet. 

 
Det framgår också att han från början ville flytta till en egen bostad och fortsätta 
sina studier. Dessa önskemål kan uppfattas som Adams mål på längre sikt, men 
handläggaren behandlar inte klientens mål explicit i beslutsunderlaget. Följden är 
att önskemålen förblir en dröm, såsom handläggaren också beskriver dem. 
Förhoppningarna om framtiden och att så småningom kunna flytta till egen bostad 
och få utveckla sina intressen underordnas på så sätt andras bedömning och 
betoning av hans aktuella hjälpbehov. När det gäller boendet ges ingen 
information om vilka aktiviteter som erbjuds där. Utredningen utmynnar i ett 
gynnande beslut.  
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Beslutsunderlag Bertil – boende II 
 
Berättelsen om klientens situation 
I detta beslutsunderlag som också handlar om boende är huvudpersonen en 
medelålders ensamstående person som haft kontakt med psykiatrin och 
socialtjänsten i över 20 år, först i form av ekonomiskt bistånd sedan med hjälp i 
boendet. När det gäller Bertils bakgrund och sociala situation beskriver 
handläggaren att han har sporadisk kontakt med ett syskon och att han aldrig har 
haft något arbete förutom något sommarjobb under tonåren.  
 
Bertils levnadsberättelse i beslutsunderlaget domineras av bostadsproblem under 
de senaste 10 åren, ekonomiska problem och psykisk ohälsa. Bertil vräks på grund 
av hyresskulder, får social bostad (en lägenhet han hyr av socialtjänsten i andra 
hand). Han flyttar igen, nu till en egen lägenhet, men situationen ordnar inte upp 
sig. Han vistas periodvis på ett vårdhem och flyttar sedan till en träningslägenhet i 
anslutning till vårdhemmet. 
 
Handläggaren känner Bertil väl sedan tidigare kontakter med socialtjänsten. Den 
levnadsberättelse som framgår av beslutsunderlaget verkar också i huvudsak ha 
tillkommit genom de berättelser som finns i hans personakt. Beskrivningen 
organiseras kring de kronologiska händelserna som består av tillfällen då Bertil 
själv har vänt sig till socialtjänsten eller aktualiserats på grund av att åtgärderna av 
någon anledning inte har fungerat. Förutom ekonomiska problem som har lett till 
hyresskulder har Bertil inte kunnat freda sig i bostaden utan har trakasserats av 
gäng, blivit utnyttjad och bestulen. Han har också kommit i konflikt med en 
utsedd förvaltare som efter verbalt hot har befriats från uppdraget.  
 
I beslutsunderlaget har Bertil själv ganska undanskymd position i 
levnadsberättelsen. Den gestaltas genom händelserna där socialtjänsten spelar en 
framträdande roll genom insatser från professionellt nätverk, anvisning av social 
bostad, socialtjänstens förvaltning av hans ekonomiska medel, av 
vårdhemsplaceringar och ansökan om förvaltare. Hans egen inställning och tankar 
kring dessa åtgärder behandlas inte uttryckligen, förutom i en kommentar om att 
förvaltarskap är en frivillig insats för att stoppa ekonomiska transaktioner som 
Bertil kan göra när den psykiska hälsan sviktar.  
 

Bertil ser själv att det är ett problem att han försätter sig i situationer som påverkar 
ekonomin mycket negativt och att en ny ansökan om förvaltare därför kommer att 
göras.  

 
Funktionshinder, psykisk ohälsa och hjälpbehov 
I beslutsunderlaget fortsätter berättelsen om klientens situation sedan i form av en 
sjukdomshistoria som omfattar många, ofta långa vistelser på psykiatriska 
kliniker, ofta med stöd av LPT7. Bertil har sedan ett 10-tal år tillbaka i tiden 

                                                 
7 Lag om psykiatrisk tvångsvård 1991:1128. 
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kontakt med ett psykiatriskt öppenvårdsteam med en patientansvarig läkare och 
med en kontaktperson i teamet ett par gånger i månaden. I ett avsnitt om hälsa 
beskrivs symtomen på psykisk ohälsa och hur dessa kommer i uttryck. Bertil 
beskrivs då  
 

- distanslös och förvirrad 
- otrygg och orolig 
- rädd att bli utsatt för våld eller intrång 
- känslig för förändringar 
- har humörsvängningar 
- förmåga att hantera enkla vardagssituationer försvinner periodvis nästan helt 
- behovet av stöd är mycket stort    

 
När det gäller hjälpbehov konstaterar handläggaren att Bertils funktionshinder 
innebär att han har svårigheter att klara eget boende. Han har omfattande 
hjälpbehov i svikttillstånd, men klarar periodvis det mesta i sitt boende och har då 
även kontroll över sin ekonomi. Han behöver uppmuntran och människor runt 
omkring sig som kan stötta, hjälpa med struktur och sätta gränser gentemot andra 
människor samt ge vägledning. 
 
Bertil har ansökt om bostad med särskild service tidigare men behovet har inte 
kunnat tillgodoses på grund av att socialtjänsten inte har kunnat erbjuda lämpligt 
boende. Handläggaren bedömer att Bertil tillhör LSS personkrets och att hans 
funktionshinder medför stora svårigheter i daglig livsföring och ett omfattande 
hjälpbehov. Personal på vårdhemmet där Bertil vistas för tillfället bedömer dock 
att han med mycket stöd kan klara eget boende.  
 
Handläggaren beskriver att hon har träffat Bertil i samband med ett 
vårdplaneringsmöte på vårdhemmet där han vistas och att hon har haft 
telefonkontakt med honom under utredningens gång. Andra referenter som nämns 
är personal på vårdhemmet, en kontaktperson och föreståndaren där, samt den 
psykiatriska öppenvårdens patientansvarige läkare och kontaktperson.  
 
I slutet av beslutsunderlaget återfår klienten för ett ögonblick huvudrollen i 
beslutsunderlaget genom att handläggaren beskriver att Bertil själv har gjort ett 
studiebesök på boendet och är positiv till att flytta dit. I övrigt dominerar 
socialtjänstens insatser och andra krafter som påverkar individen vars livssituation 
är föremål för utredning. Hans resurser nämns förbigående när handläggaren 
beskriver hans hjälpbehov i svikttillstånd. Där framgår att Bertil periodvis klarar 
det mesta i sitt boende och har även kontroll över sin ekonomi. Också personal på 
vårdhemmet bedömer att Bertil med mycket stöd kan klara eget boende.  
 

* 
Beslutsunderlaget ger ingen information om Bertils förhoppningar och 
livsomspännande intentioner, hans planer för framtiden och inte ens hur han ser 
på sin aktuella situation. I det hänseendet förs individens talan av handläggaren 
som myndighetsrepresentant. Handläggaren motiverar utifrån sin 
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auktoritetsposition individens rätt till ett mer sammanhållet och kontinuerligt stöd 
genom det beslut som föreslås. Anledningen kan vara att individen i det här fallet 
har resignerat och inser att det inte verkar finnas något val. Individens liv är redan 
ingärdat av repressiva krafter som representeras av symtom på psykisk ohälsa, den 
ekonomiska situationen och den periodvisa bristen på kontroll över 
vardagshändelser och att möjligheterna att tillgodose behovet av stöd på annat sätt 
verkar uttömda. Det kan också vara så att stödet i det särskilda boende dit 
individen är på väg att flytta innebär nya möjligheter att utveckla autonomi som 
tidigare inte varit möjlig. 
 
 
Beslutsunderlag Cesar – boende III  
 
Berättelsen om klientens situation 
Det tredje beslutsunderlaget liksom beslutsunderlag I gäller en relativt ung person 
som ansöker om bostad med särskild service. Cesars kontaktperson vid den 
psykiatriska öppenvården är behjälplig vid ansökan, men handläggaren har också 
fört samtal med Cesar och hans förälder och hämtat information från en tidigare 
LSS-utredning inom samma myndighetsorganisation. I beslutsunderlaget refereras 
också ett läkarutlåtande och ett utlåtande från en arbetsterapeut. Dessa är dock 
daterade sex år tillbaka i tiden.   
 
Själva beslutsunderlaget skiljer sig från de två tidigare presenterade 
beslutsunderlagen genom ett tydligt funktionshinderperspektiv och ett mycket 
kortfattat anslag i beskrivningen av Cesars situation. I avsnittet om bakgrund och 
social situation beskrivs hans skolgång, studier efter avslutad gymnasieutbildning 
och boendeförhållanden. Det framgår att Cesar bor nära sina anhöriga. Hans 
sociala nätverk består främst av föräldrarna och kontakten med syskon. Därtill har 
han kontakt med några få personer genom ett professionellt nätverk. Han träffar 
kontaktpersonen inom den psykiatriska öppenvården var tredje vecka och 
ledsagaren (en LSS-insats) två gånger i veckan. Vid några enstaka tillfällen 
besöker han en träffpunkt för psykiskt funktionshindrade personer. I avsnittet om 
hans sociala situation förs beskrivningen fram av handläggaren och det framgår 
inte om berättaren har varit Cesar själv eller föräldern. Handläggaren kan också ha 
inhämtat uppgifterna från akten och tidigare beslutsunderlag.  
 
 
Funktionshinder och hjälpbehov 
När det gäller Cesars funktionshinder och hjälpbehov alternerar berättelsen mellan 
källorna. Hans egen roll här är främst att bekräfta de omständigheter som framgår 
av samtal med handläggaren, Cesar och föräldern. Det gäller också referensen till 
läkarutlåtandet där det har fastställts en diagnos, hur symtom kommer till uttryck 
och att hans funktionshinder torde kvarstå under en lång följd av år. Symtomen 
beskrivs som ”oföretagsamhet” och ”svårigheter med dagliga rutingöromål” samt 
”koncentrationssvårigheter”.   
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I den fortsatta beskrivningen av vad Cesar klarar på egen hand och vilka 
stödbehov han har, är ansatsen handläggarens, men uppgifterna som presenteras är 
så intima och personliga att de knappast kan ha tillkommit på annat sätt än genom 
samtalet med Cesar och möjligen föräldern. Han behöver stöd och hjälp med  
 

- att komma igång med hushållssysslor  
- att komma igång med dagliga rutiner 
- påminnelser om rena kläder  
- att genomföra personlig hygien 
- instruktioner vid kroppsvård 
- påminnelser i matsituationen 
- personlig säkerhet i samband oförsiktig hantering av cigaretter vid rökning 
- påminnelser och instruktioner för att fullfölja påbörjade aktiviteter 
- planering av inköp och ekonomi 
- att komma ut på fritidsaktiviteter 
- ledsagning vid aktiviteter utanför bostaden 

 
När utredningen genomförs får Cesar stöd och hjälp av föräldern med alla de 
sysslor som han inte klarar av hemma. Aktiviteterna utanför bostaden sker med 
stöd av syskon eller förälder. Han vistas största delen av dygnet hos föräldern och 
är helt beroende av familjens omvårdnad. Cesars egen delaktighet i utvärderingen 
av livssituationen framgår indirekt av karaktären på det som berättas, men 
händelserna som återges saknar strukturen för en levnadsberättelse bortsett från de 
fakta som inledningsvis refereras om skolgång och boende. Utredningens fokus är 
Cesars funktionshinder och svårigheterna som gör att han inte kan hantera sin 
situation. Men det beskrivs också att Cesar har många fritidsintressen. Därigenom 
förmedlas en bild av att Cesar är en social, kreativ person med stora resurser. Här 
är beskrivningen tillbakablickande och det formuleras inga mål som anknyter till 
de beskrivna resurserna. Det gör att antydan till ett resursperspektiv hamnar i 
bakgrunden och handläggarens bedömning upptas av de aktuella tillsyns- och 
omvårdnadsbehoven. 
 

* 
Cesars personlighet träder fram i det korta avsnittet om hans intressen. Den 
skildrar vad han gillar att sysselsätta sig med och vilka intressen han haft tidigare. 
Av referenternas beskrivning framgår att Cesar uppfattas som begåvad inom flera 
områden. Hans eget önskemål är att få körkort. Men den bild som tecknas är 
motsägelsefull i förhållande till hur andra uppfattar hans resurser och hur han 
förhåller sig till detta och uppfattar sig själv. Det kan till en del bero på 
diskrepanser som exempelvis kommer till uttryck när handläggaren beskriver att 
Cesar själv anser att det är svårt att få kontakt med nya människor. Eftersom han 
inte lyckades utveckla några sociala kontakter med andra på träffpunkten slutade 
han besöka den. Det sker ingen fördjupning i frågorna som rör hans intressen och 
beslutsunderlaget ger därmed ingen information om han har förhoppningar som 
inte har realiserats eller hur han själv ser på framtiden och de möjligheter som har 
att göra med den planerade flyttningen till bostad med särskild service.  
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Beskrivningen av fakta i beslutsunderlaget är tätad. Den sammanbindande texten 
är kortfattad. Det gör att informationen under de olika rubrikerna blir fristående 
och svårtolkad i förhållande till basbehoven som behandlas mest ingående. 
Beslutsunderlaget omfattar tre sidor – ungefär hälften jämfört de två tidigare 
presenterade beslutsunderlagen. 
 
 
Beslutsunderlag David – boende IV 
 
Berättelsen om klientens situation och hjälpbehov 
I det fjärde beslutsunderlaget om boende har handläggaren valt att låta den 
sökande själv presentera de avgörande händelser som gör att David nu ansöker 
bostad med särskild service. Berättelsen om klientens situation utspelar sig kring 
de händelser som fört David allt längre från ett socialt ordnat liv till en tilltagande 
marginalisering och personliga svårigheter som David beskriver som att han inte 
känner igen sig själv. Handläggaren låter David själv berätta och tolka 
händelserna i levnadsberättelsen. David känner sig mycket rädd och osäker på sin 
framtid. Han beskriver vidare att den psykiska ohälsan i form av ångest, som han 
upplevt under hela sitt vuxna liv, nu tar sig alltmer dramatiska uttryck som han 
inte kan bemästra. Hans dagar är nu mycket inrutade och ångesten styr honom helt 
hållet. Ångesten driver ut David tidigt på småtimmarna och han irrar sedan runt 
mellan olika mötesplatser och mottagningar allt eftersom dessa öppnar. Nu är han 
”portad” på sitt tidigare stamställe till följd av tråkiga händelser.  
 
Till skillnad från levnadsberättelserna i de andra beslutsunderlagen intar David 
berättelsens auktoritetsposition från början. Handläggaren följer David som 
berättare och låter honom behålla den positionen i utredningen. David framställs i 
levnadsberättelsen som ett aktivt handlande subjekt. ”David har under hela sin 
vuxna tid arbetat med sig själv för att hitta strategier för att hantera sin psykiska 
problematik.” – Utan att ge upp, skulle man kunna tillägga. David är i 50-
årsåldern. I levnadsberättelsen saknas den uppgivenhet som är mer eller mindre 
framträdande i flera andra levnadsberättelser. Den innehåller konfrontationer och 
dilemman som han själv förhåller sig till och tolkar. Dessa tolkningar följs ofta av 
utsagor från andra där den egna berättelsen bekräftas.  
 

David har tidigare sett det som sitt självklara mål att klara detta, men nu går det inte 
längre. David skadar sig själv för att han vill bli omhändertagen. /…/ De strategier 
David hitintills använt, fungerar inte längre. 

 
För närvarande har David så omfattande problematik att det inte är möjligt för 
David att klara eget boende. /…/ David har för första gången egentligen bestämt sig 
på allvar att ta tag i sin boendesituation. /…/ David vill egentligen inte vistas på de 
verksamheter han besöker, de är bara substitut för att han inte klarar ett 
självständigt boende. (Rehabiliteringssamordnare).  

 
Under de senaste åren har David alltmer förlorat kontrollen över sin situation med 
stora svårigheter att klara egenomsorg och personlig säkerhet som följd. David ber 
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om att bli omhändertagen och gör en tillbakablickande uppsummering av sin 
livssituation. Levnadsberättelsen förs vidare av tolkningar av händelser från det 
förflutna och David formulerar sina förhoppningar om att ett särskilt boende med 
personalstöd genom basal trygghet ska ge den styrka som behövs för att han ska 
kunna delta i aktiviteter med andra människor och återknyta kontakter med släkt 
och vänner. Detta beskriver handläggaren också som mål för insatsen. 
 
I beslutsunderlagets levnadsberättelse löper berättelserna om sjukdomshistorian 
och de sociala problemen parallellt.  
 

Egenuppgifter 
 

Expertutlåtanden 
 

Ätstörningar Ätstörningar sedan tre decennier 
Psykisk ohälsa, ångest/panikångest, 
självskadebeteende, sömnstörningar 

Residiverande depressiva besvär 

Periodvis drogmissbruk Missbruk av flertal droger, alkohol,  
bensodiazepiner 

Somatiska hälsoproblem, fysisk skada 
efter en trafikolycka 

Psykiatrisk behandling 
Somatisk behandling 
Missbrukarvård 

   
 
David har behov av hjälp med boende, mathållning, sociala relationer och psykisk 
hälsa. Han kan själv formulera sina behov och beskrivs som verbalt begåvad, 
vilket gör att andra kan ha svårt att förstå hans funktionshinder och hjälpbehov i 
vardagslivet. David har stort behov av personalstöd för att dämpa oron och kunna 
fullfölja vardagssysslorna. Han saknar för närvarande den basala tryggheten i sitt 
boende, skriver handläggaren.  
 

* 
Utredningen vilar i huvudsak på tre informationskällor, Egen berättelse 
(nuvarande situation och önskemål som formuleras av David), Hälsotillstånd 
(behandling av psykisk ohälsa och somatiska hälsoproblem med kompletterande 
utlåtanden av andra) och Information från socialförvaltning (kompletterande 
information om tidigare insatser av socialtjänsten).  
 
Klientens egen berättelse om sin situation upptar omkring en fjärdedel av 
beslutsunderlaget. Energin i berättelsen bidrar till att de övriga källorna för 
information, ett läkarutlåtande, samtal med psykiatrisamordnare, företrädare för 
psykiatrisk intensivvård, rehabiliteringssamordnare och företrädare för 
socialtjänsten, får en bekräftande roll i förhållande till Davids berättelse. 
Informationen om hälsotillstånd, behandlingsinsatser och tidigare sociala 
stödinsatser fördjupas och berättelsens kronologiska struktur preciseras. 
Berättelsen förs framåt i dessa avsnitt av handläggaren. Davids närvaro i denna 
del av utredningen bekräftas av handläggarens sammanfattningar som innefattar 
händelser från Davids egen berättelse. 
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Totalt omfattar beslutsunderlaget sex sidor. Beslutsunderlagets övriga avsnitt är 
rubricerade: Boende, Social situation/Egna resurser, Daglig livsföring, Pågående 
insatser, Målsättning, Samverkan och Personkrets enligt LSS. Dessa består av 
korta förtydligande sammanfattningar av information som anknyter till det som 
berättats tidigare. I ett kort avsnitt om bostad med särskild service beskrivs själva 
insatsen och i ett avsnitt med rubriken Sammanfattning/ Handläggarens 
bedömning redovisas handläggarens överväganden och under rubriken Beslut ges 
det formella beslutet på några rader åtföljd av hur man överklagar beslut. 
 
 
Beslutsunderlag Erik – boende V 
 
Berättelsen om klientens situation 
Det femte beslutsunderlaget om boende handlar om ansökan av korttidsvistelse på 
vårdhem/behandlingshem. Utredningen har karaktären av ett omhändertagande. 
Det framgår indirekt genom diskrepanser i handläggarens berättelse av aktuell 
situation, åtgärder som vidtagits tidigare och handläggarens referenser till Eriks 
egna utsagor. Erik reder sig inte på egen hand, menar socialtjänsten, men man vet 
inte vad man ska göra åt situationen och socialtjänsten vill få till stånd en 
kartläggning av behoven.  
 

/…/ få en klar bild av Eriks funktionsnivå. Vad Erik klarar själv och vad han behöver 
stöd och hjälp med. /…/ under de senaste åren har Erik försämrats i sitt mående och 
har också en försämrad funktionsnivå på flera olika områden. Syftet med en 
korttidsvistelse på vårdhem/ behandlingshem är dels att hjälpa Erik att få bättre 
struktur i sin vardag och dels att ge Erik möjlighet till rekreation och miljöombyte för 
att han ska må bättre. 
 

Eriks egen levnadsberättelse i beslutsunderlaget är mycket kortfattad. Erik är 
ensamstående och bor i närheten av sina föräldrar i en lägenhet. Han har ett 
förstahandskontrakt på lägenheten. Erik är utbildad tekniker och har varit 
företagare och anställd inom sitt yrkesområde. Han insjuknade för 15-20 år sedan 
i en psykossjukdom och har förtidspension sedan några år tillbaka. 
 
I berättelsen om klientens livssituation, såsom den beskrivs av handläggaren, är de 
ekonomiska problemen centrala. Erik har under lång tid haft stora svårigheter att 
hantera sin ekonomi. Han spelar bort sina pengar och försätter sig i skuld. Trots en 
del insatser fungerar ekonomin inte särskilt bra och handläggaren sammanfattar:  
 

Det är uppenbart att Erik inte reder ut sin ekonomi genom frivilliga insatser och 
läkarintyg har nu begärts in för ansökan om förvaltare. 

 
I bakgrunden finns en vräkning som har kunnat undvikas med hjälp av 
föräldrarna, en avbetalningsplan med hyresvärden och att Erik har bistånd i form 
av förmedlingsmedel, vilket innebär att sjukersättningen utbetalas direkt till 
socialförvaltningen som sedan sköter betalningen av alla fasta 
levnadsomkostnader. Det finns vidare en överenskommelse om att föräldrarna får 
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ersättning för matkostnader, eftersom han dagligen äter hos dem och att de 
portionerar ut medel till dagliga utgifter. Erik har också bistånd i form av 
boendestöd sedan några år och har en kontaktperson för stödet. 
 

Erik har periodvis dock inte velat ha så mycket kontakt och det har varit svårt att få 
en bra struktur i boendestödet. Det är oklart hur mycket hjälp han får av föräldrarna 
och hur mycket han klarar själv. 

 
Erik verkar helt enkelt inte intresserad av boendestödet och vänder sig i stället till 
sina föräldrar.  
 

Erik har i sort sett daglig kontakt med sina föräldrar och de hjälper honom mycket 
med praktiska saker i hemmet.  

 
Eriks egen röst i beslutsunderlaget framkommer indirekt. Erik har inte velat ha så 
mycket kontakt och samarbetar inte med boendestödet. Han verkar inte förstå på 
vilket sätt boendestödet skulle kunna vara till hjälp. Han verkar inte heller ha 
några sociala behov som boendestödet skulle kunna tillgodose utan uppger att 
sådana behov är tillgodosedda genom kontakter med folk han känner.  
 

Erik har ett ganska stort kontaktnät med personer som han känner. Han vistas mycket 
ofta på stan på en spelhall där han träffar folk som han känner. 

 
Psykisk ohälsa och hjälpbehov 
När det gäller psykisk ohälsa refererar handläggaren till ett läkarutlåtande där det 
framgår att Erik har haft en svårartad psykotisk symtomatologi under den senaste 
15-årsperioden. Han är insatt på en hög dos av sin medicinering, vilket innebär att 
han får mycket biverkningar. Han har dessutom svåra symtom bl.a. i form av 
rösthallucinationer. 
 

Erik uppger att han ofta känner sig deprimerad och tycker att tillvaron känns 
meningslös. I samband med detta uttrycker han självmordstankar. 

 
Handläggaren beskriver att det enligt överläkaren ”föreligger en klar och tydlig 
funktionsnedsättning på flera olika områden, dels vad gäller ADL-funktion och 
dels vad gäller möjlighet att klara eget boende”. Sjuksköterskan i psykos- och 
rehabiliteringsteamet anser att det är viktigt att Erik får en bättre struktur i sin 
vardag för att han ska må bättre och för att symtomen ska minska. Han behöver 
träning och motivation för att kunna fungera så optimalt som möjligt. Erik 
behöver komma igång med meningsfull och regelbunden sysselsättning. 
Målsättningen med vistelsen på vårdhemmet/behandlingshemmet är därför 

 
- Ett beslutsunderlag/bedömning av Eriks funktionsnivå görs för att få klarhet i hans 
hjälpbehov och på så sätt kunna göra en adekvat planering för honom. 
- Erik får hjälp med att bryta negativa mönster och får träna sin förmåga att hantera 
sin sociala situation bättre och på så sätt få en bättre struktur i sin vardag. 
- Erik får hjälp med att komma igång i daglig sysselsättning. 
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- Erik får stimulans genom att en korttidsvistelse (3 månader) innebär miljöombyte 
och rekreation. 
- Med utgångspunkt från vad som framkommit under Eriks vistelse på vårdhemmet 
görs en vårdplanering inför hans hemgång.      

 
* 

Av beslutsunderlaget framgår att Erik inte är intresserad av boendestöd och att 
han vänder sig till sina föräldrar när han behöver hjälp. Föräldrarna hjälper honom 
också med mat, hushållssysslor och ekonomi. Han är inte intresserad av 
sysselsättningsverksamheten utan vill komma ut i praktik eller arbete. Han känner 
sig ofta deprimerad och tycker att tillvaron känns meningslös. Expertisen bedömer 
att hans symtom på psykisk ohälsa är allvarliga och att hans funktionsnedsättning 
begränsar hans möjlighet att klara eget boende och ta hand om sig själv. 
 
Erik har erbjudits att delta i en sysselsättningsverksamhet med rehabilitering, men 
han har svårt att komma igång med ett regelbundet deltagande. Bakgrunden är att 
Erik tidigare har framfört önskemål om meningsfull sysselsättning och själv 
uppgett som mål att komma ut i någon form av arbete/praktik. Men det verkar 
som sysselsättningen som Erik erbjudits inte motsvarar hans förväntningar och att 
han därför inte är motiverad att delta i den. Av handläggarens berättelse framgår 
att socialtjänsten i mycket begränsad utsträckning har varit framgångsrik i att 
upprätta någon samarbetsrelation med Erik. Han försätter sig notoriskt i skuld och 
tvingas att lämna ekonomin i andras händer. Han förmår helt enkelt inte att hålla 
sig till ekonomiska överenskommelser och anpassa sina utgifter till inkomsterna. 
När det gäller de övriga hjälpbehoven förs Eriks talan av företrädare för 
psykiatrin. 

 
  

Fem beslutsunderlag när ansökan gäller 
boendestöd 
 
Beslutsunderlag Filip – boendestöd I 
 
Berättelsen om klientens situation och hjälpbehov 
Berättelsen om klientens situation börjar med att handläggaren refererar ett 
tidigare beslutsunderlag som gjordes inom socialtjänsten ett par år tidigare. Då 
gjordes också en vårdplanering och Filip ansökte om hemhjälp. Därefter har han 
under ett år varit intagen på ett behandlingshem för kontraktsvård och det aktuella 
beslutsunderlaget görs i samband med en planerad utskrivning. Handläggaren 
följer den redogörelse som behandlingsteamet förmedlar om aktuell situation. 
Samtalet sker på behandlingshemmet.  
 
Handläggaren låter behandlingsteamet uppdatera och fördjupa den information 
som finns i akten. Uppgifterna om Filips omvårdnadsstatus och en beskrivning av 
funktionsnedsättningar samt vad dessa innebär för livsföringen härstammar från 
utredningarna i akten. Levnadsberättelsens vändpunkter är olyckshändelserna, där 
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Filip får en bestående hjärnskada med kvarstående besvär. Filips funktionshinder 
medför att ha får lämna sitt tidigare arbete. Av behandlingsteamets beskrivning 
framgår också att Filip har flera domar bakom sig, att han periodvis har 
missbrukat alkohol och hans beteende har förändrats bland annat på så sätt att det 
beskrivs som ” 
 
Beskrivningen av dessa omständigheter består av handläggarens refererande. På 
det sättet återges Filips livslopp genom andra människors berättelser om vad han 
har varit med om. Det innebär också att innebörderna av händelserna tolkas av 
andra och man får veta ytterst lite om hur Filip själv uppfattar sin situation. Fokus 
i berättelsen är händelserna, som leder till hans funktionshinder och som påverkar 
livsföringen. Dessa teman fördjupas i beslutsunderlaget medan andra teman 
nämns mer förbigående. Handläggaren följer till exempel inte upp mer ingående 
teman som rör missbruk och kriminalitet. 
 
Filips egen berättelse är kortfattad och består endast av några få nyckelmeningar. 
Teman i dessa är boende, socialt nätverk, tidigare yrkesverksamhet, sysselsättning 
och upplevelser av funktionshinder och hälsa.  
 

Filip har bott i en lägenhet på Granvägen /…/. Filip har en god vän som brukar 
stötta honom i vardagen. Han har också kontakt med en förälder och en anhörig samt 
flertal vänner som han umgås med. 

 
Filip har tidigare haft ett anläggningsarbete som han fick sluta på grund av att han 
inte orkade. Har känt sig nedstämd över att inte ha någon meningsfull sysselsättning 
på dagarna och vill gärna börja arbeta inom snar framtid. 

 
Filip berättar att han lätt blir väldigt trött, blir då deprimerad och vill då bara ligga 
på sängen. Filip tycker att detta är mycket jobbigt eftersom han alltid tidigare velat 
hålla i gång. 

 
I samband med att handläggaren beskriver Filips funktionshinder refereras hans 
egen berättelse om den aktuella situationen och önskemålen.  
 

Filip har en ny lägenhet i en närförort och han är lite orolig för att lämna 
behandlingshemmet, då Filip känt sig bra då han haft personal kring sig. /…/ inser 
dock att han måste lämna behandlingshemmet. /…/ Filip vill ha en sysselsättning 
under veckorna, stöd med medicinering och stöd med hemmets skötsel. Filip berättar 
att han gärna vill studera. Han har deltagit i undervisningen på behandlingshemmet 
och klarade det bättre än han hade trott själv. Filip vill även få fysioterapi /…/ har 
inte druckit när han varit på behandlingshemmet, känner inget sug efter alkohol, 
berättar Filip. 

  
I dessa avsnitt vävs det som Filip uttryckligen säger samman med information 
som finns akten. Filips egna utsagor glider in i påbud, värdegrundsfrågor och 
ställningstaganden som i huvudsak upprätthåller behandlingslinjens anspråk. Han 
avvisar inte direkt tolkningarna av vad som är problemet och hur problemen ska 
avhjälpas, men handläggaren undviker konfrontationer och låter klientens egna 
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utsagor förklaras med det man vill uppnå med stödet. Om Filip själv också vill det 
blir en tolkningsfråga. Det är svårt att bedöma om beskrivningen fullt ut 
inkluderar Filips synpunkter. Han är orolig inför utskrivning och utslussning till 
eget boende, men oron blir inte något tema som utredningen följer upp.  
 
Några exempel på diskrepanserna är att behandlingsteamets krav på att ”Filip 
skall även ta antabus” i beslutsunderlaget får passera med kommentaren att han 
inte har druckit under vistelsen på behandlingshemmet och att han säger sig inte 
känna något sug efter alkohol.  Ändå villkoras utslussningen med en 
antabusbehandling. Ett annat exempel gäller vad Filip själv egentligen menar med 
meningsfull sysselsättning. På behandlingshemmet har han deltagit i undervisning 
och är själv nöjd med resultatet. Men är det verkligen studier han vill ägna sig åt?       
 
Funktionshinder och psykisk ohälsa 
Filip har en social problematik som består av missbruk av alkohol och 
återkommande kriminella handlingar. Därutöver har han varaktiga psykiska 
funktionshinder som sammanhänger med skalltrauma som har uppstått vid en 
allvarlig olyckshändelse för ett tiotal år sedan.  
 

Filip har utvecklat koncentrationsbesvär, minnesstörningar samt perioder av 
depressivitet och en ökad tendens till aggressivitet och missbruk. 

 
Beskrivningen av Filips funktionshinder sker huvudsakligen utifrån det underlag 
som lämnas skriftligt och muntligt av behandlingsteamet.  
 

Filip var initialt på dåligt humör, brusade lätt upp och uppträdde hotfullt. Han kände 
ofta ånger men hade svårt att styra sitt beteende. Det har framstått som att Filip har 
vissa kognitiva svårigheter och en hög grad av självosäkerhet /…/ viss överdriven 
misstänksamhet /…/ svårigheter i de exekutiva förmågorna /…/ stresskänslig och har 
svårt att fokusera tankarna när han blir utsatt för mycket stimuli. Filip har svårt att 
lita på andra, kan ha en pessimistisk inställning och är något tvångsmässig. 

 
Teamet beskriver stora initiala svårigheter och vid utskrivning ett relativt lyckat 
behandlingsresultat, men också krav på skötsamhet som Filip själv måste 
medverka till. Det är viktigt att Filip avstår från att använda alkohol, tar antabus 
och följer övrig medicinering. Teamet föreslår att Filip efter utskrivning fortsätter 
sin grundutbildning. Han kommenterar själv resultatet av studierna positivt. Men 
han framför också att han vill komma igång med ett arbete och att han alltid trivts 
med att hålla igång. Han har också tidigare haft fysiskt rörligt utomhusarbete. I 
förhållande till detta råder det viss diskrepans i utredningens överväganden om att 
satsa på studier vid en folkhögskola. I handläggarens berättelse om Filips 
funktionshinder förskjuts intresset för att komma i gång med arbete på 
bakgrunden till förmån för studier som förordas av behandlingsteamet och 
vardagssysslorna i hemmet, som han själv antyder inte är så motiverande.    
 

NN har svårigheter att komma igång med exempelvis hushållsarbete. NN behöver då 
uppmuntran och stöd för att ta tag i de sysslor som behöver utföras i hemmet. Med 
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stöttning i hemmet tror dock NN att han känner större motivation att utföra 
vardagliga sysslor. 

 
* 

Filips egen målsättning enligt beslutsunderlaget är att få arbete/sysselsättning eller 
komma i gång med studier. Han vill i första hand kunna bo i egen lägenhet, men 
medger motvilligt att han har svårigheter med hushållsarbetet. Enligt det 
planeringsmöte som anordnas på hemmaplan diskuteras hur man bäst ska lägga 
upp strukturen i stödet. Handläggaren redogör här för studiemöjligheter vid en 
folkhögskola och stöd från en kontaktperson utanför skoltiden, kontakt med en 
distriktssköterska för medicinering, möjlighet till fysioterapi samt praktisk hjälp 
och stöd från boendestödet liksom möjlighet att besöka en träffpunkt för psykiskt 
funktionshindrade. I denna planering deltar Filip inte själv, men frågorna som 
avhandlas följer det som tidigare har framförts av behandlingsteamet.   
 
Beslutsunderlag Gustav – boendestöd II 
 
Berättelsen om klientens situation och hjälpbehov 
Berättelsen om klientens livssituation förs fram inledningsvis av handläggaren. I 
två korta avsnitt som tecknar Gustavs sociala bakgrund redogörs för 
boendeförhållanden, familjesituation och sociala kontakter, samt hans 
yrkesbakgrund och hur han för närvarande får sin försörjning. Informationen är 
komprimerad av fakta och iakttagelser som anger brytpunkter som visar att 
situationen har förändrats helt jämfört med tidigare.  
 

/…/ men vistas större delen av dagen i soffan framför teven nere i gillestugan i 
källaren. /…/ får inte längre några besök och går själv aldrig ut eller hälsar på hos 
någon. 

 
Anledningen till ansökan är dramatisk. Gustav har sedan en tid tillbaka stöd från 
hemtjänsten en gång i veckan, men är sedan tre år i övrigt helt beroende av sina 
föräldrars omvårdnad för svåra ätstörningar och kraftlöshet för den dagliga 
egenomsorgen och andra aktiviteter i vardagslivet. Inledningen till handläggarens 
beskrivning av hans aktuella tillstånd är en tragisk händelse två veckor tidigare 
vilket ännu är ett trauma för Gustav och föräldrarna. I handläggarens berättelse 
alternerar de olika referenter som beskriver och förmedlar informationen, 
deltagare i ett vårdplaneringsmöte på ett sjukhus, föräldrarna, Gustav själv och 
tidigare förda anteckningar i akten.  
 
Handläggaren låter Gustav själv berätta vad som utlöste den tragiska händelsen, 
personalen som deltar i vårdplanering får redogöra för patientens hälsotillstånd 
och hur återhämtningen har framskridit, för de aktuella insatserna och planeringen 
av utskrivning om en vecka eller 10 dagar. Föräldrarna är förtvivlade. 
 

Gustav kan i längden inte bo hemma hos dem. De behöver avlastning. Gustav är idag 
helt beroende av sina föräldrar och detta mönster är svårt att bryta i den miljö han 
lever i. 
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Här sker en konfrontation. Gustav själv kan inte tänka sig att bo ensam i en 
lägenhet. Han anser sig inte klara av detta och föräldrarna orkar inte längre att 
fortsätta med omvårdnaden. En konfrontation sker också med socialtjänstens 
utbud av tjänster. 
 

Gustav önskar att bo i bostad med särskild service och ansöker om ett sådant boende. 
Men han vill bara bo i N-vik där det inte finns något passande boende.  

 
Handläggaren låter Gustavs önskan om bostad med särskild service rinna ut i 
sanden med hänvisning till att han inte vill flytta från hemorten och inte godtar en 
bostad på annan ort. Handläggaren fortsätter sin redogörelse och konstaterar 
 

Gustav har inte tidigare varit intresserad av utökat stöd från socialtjänsten, men kan 
nu tänka sig mer hjälp i form av boendestöd och även att delta i 
träffpunktsverksamheten. 

 
Alternativet som socialtjänsten erbjuder nu är boendestöd och 
träffpunktsverksamhet. Erbjudandet innebär att Gustav väljer eller accepterar ett 
alternativ som avlastar föräldrarna, men som inte befriar dem från 
omvårdnadsansvaret. De är förtvivlade, beskriver handläggaren, men sonen i 40-
årsåldern har flyttat tillbaka till föräldrahemmet och de lever med honom och hans 
trauma tills boendefrågan löses på något annat sätt. 
 
Funktionshinder och psykisk ohälsa  
Handläggaren hämtar stoffet till berättelsen om hälsotillståndet, utöver det som 
framgår av den inledande beskrivningen, från akten. Uppgifterna grundar sig på 
det som Gustav har förmedlat i samband med en tidigare utredning och de 
läkarutlåtanden som då – ungefär ett halvt år tidigare – låg till grund för 
bedömningen av hans hälsostatus. När det gäller Gustavs funktionshinder dateras 
dessa av honom själv närmare 20 år tillbaka i tiden, men de har byggts på och 
blivit akuta under de senaste tre åren, utan att Gustav enligt egen uppfattning har 
fått adekvat hjälp.  
 
Handläggaren kommenterar detta med att det enligt den konsulterade överläkaren 
inte finns någon diagnos för ohälsan som Gustav upplever (men som kommer till 
uttryck mycket dramatiskt). Till stor del tros mycket vara psykosomatiska 
symtom. Därmed låter handläggaren överläkaren konfrontera Gustav med sin 
tolkning av de besvär som han upplever och beskriver. Handläggaren själv tar inte 
ställning till diskrepansen, men det är uppenbart att frågan har stor aktualitet för 
händelsen som har aktualiserat utredningen. 
 
När det gäller funktionshinder har handläggaren organiserat informationen efter 
nio områden enligt ett utredningsinstrument eller en frågeguide. Svaren som 
beslutsunderlaget ger är utformade efter vad Gustav själv kan respektive inte kan 
utföra. Information som förmedlas här har av allt att döma inhämtats från olika 
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beslutsunderlag, ibland av Gustav själv, ibland av föräldrar, deltagare i 
vårdplaneringsmötet och anteckningar i akten. Följande områden kommenteras av 
handläggaren:  
 

- Dygnsrytm 
- Personlig omvårdnad 
- Hushållsgöromål 
- Kommunikation 
- Förflyttning 
- Ekonomi 
- Matsituation 
- Medicinhantering 
- Intressen 
 

Inom de allra flesta av dessa områden är Gustav beroende av hjälp. Förutom hjälp 
från hemtjänsten en gång i veckan med personlig hygien har han hjälp med 
göromålen av föräldrarna. De områden där han inte är beroende av andras hjälp är 
kommunikation och ekonomi. Beskrivningen inom de övriga upptar de moment 
som han i nuläget får konkret praktisk hjälp med. Några exempel är hjälp som 
anknyter till rubrikerna dygnsrytm och hushållsgöromål, samt hans intresse för 
vad han äter och att han gillar att se på TV. 
 

Gustav stiger upp vid åtta på morgonen och lägger sig ca 22. Föräldrarna hjälper 
honom med klädsel på morgnar, lagar mat, bäddar, städar, m.m. Gustav äter särskild 
kost. Gustav tillbringar sina dagar framför teven. 

 
Gustav uppger att han inte skulle klara att på egen hand tillreda en måltid då han 
inte orkar hålla i redskapen. Vidare framkommer att Gustav inte själv ansvarar för 
att hålla ordning på sitt rum eller för sin tvätt, det gör föräldrarna. 

 
Målsättningen för det boendestöd socialtjänsten erbjuder är dels att Gustav skall 
bli mer självständig, dels att hans föräldrar skall få avlastning. Genom insatserna 
skall Gustav tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Av handläggarens 
kommunicering av erbjudandet framgår att Gustav är positiv till boendestöd vid 
tre tillfällen per vecka samt till deltagande i en träffpunktsverksamhet. Enligt 
beslutet beviljas stödet i form av stöd i samband med dusch en gång i veckan, i 
form av samtal och samvaro samt i form av ledsagarservice. 
 

* 
Utredningen skiljer sig från de övriga genom dramatiken som finns i 
händelseförloppet och konfrontationerna som kan läsas mellan raderna. De 
outtalade diskrepanserna i utsagorna stärker dramatiken i händelserna som 
beskrivs utlämnande. Dramaturgiskt kulminerar berättelsen om klientens 
livssituation i handläggarens redogörelse av klientens sviktande förmåga att i 
praktiken sköta egenomsorgen och den strikta avgränsningen av vad socialtjänsten 
anser sig kunna erbjuda – nämligen viss praktisk hjälp till basbehoven för att 
tillförsäkra en skälig levnadsnivå. Under den återstående veckan på sjukhuset 
skall avdelningen följa upp den medicinska vården och planera den framöver.  
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/…/ hur medicinen verkar. Dessutom skall avdelningen kolla upp hur 
öppenvårdskontakten kommer att se ut och när kontakt kan påbörjas. 
 

Dramatiken som utredningen förmedlar, tätnar också som en följd av att 
beslutsunderlaget är kortfattat – händelseförloppet beskrivs på mindre än tre sidor. 
Gustav själv tar plats i levnadsbeskrivningen mest genom andras blick. Han får 
aldrig behålla positionen som subjekt, utan förlorar den i andras tolkningar som 
handläggaren för fram. 
 
 
Beslutsunderlag Helge – boendestöd III 
 
Berättelsen om klientens situation, funktionshinder och hjälp-
behov 
I det tredje beslutsunderlaget om boendestöd ger handläggaren en mycket kort 
beskrivning av Helges bakgrund och beskriver var han bor och de sociala 
relationer som han är beroende av. Relationerna bryter samman när föräldern blir 
intagen för vård och det visar sig att Helge inte kan hantera situationen. Kontakten 
med socialtjänsten tas av en anhörig. 
 
När handläggaren fyra dagar efter att ha fått kännedom om ärendet gör ett 
hembesök visar det sig att Helge i mycket begränsad utsträckning kan föra sin 
egen talan. Informationen som berättelsen om klientens livssituation grundar sig 
på lämnas av en anhörig och handläggaren konstaterar: 
 

Helge kan vid hembesöket inte redogöra för sitt personnummer eller telefonnummer, 
vad han äter, vad han har sysslat med de senaste åren eller var föräldern befinner 
sig. 

 
Handläggaren gör hembesöket tillsammans med en socialsekreterare och får hjälp 
av den anhöriga när det gäller inriktningen på vad som ska göras åt situationen på 
kort och lite längre sikt. Frågorna som måste få en lösning gäller den ekonomiska 
situation Helge befinner sig i, hur man ska ta hand om huset, var han ska bo 
framöver och vad som ska göras akut. Lösningen för det sistnämnda blir i samråd 
med den anhöriga att Helge till att börja med ansöker om boendestöd. 
 

Helge är i behov av hjälp i samband med måltider, att påminnas, alternativt mer 
handgripligt stöttas med sin personliga omvårdnad. 

 
Av den levnadsberättelse som ges i beslutsunderlaget framgår att Helge har varit 
intagen för vård på grund av en psykos för omkring 20 år sedan, men har därefter 
inte haft någon kontakt med psykiatrin. Handläggaren konstaterar att Helge inte 
själv ser något problem i sin livssituation, men han kan inte föra en konversation. 
Han kan inte heller besvara de frågor som handläggaren ställer. Frågorna om 
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klientens aktuella situation förblir obesvarade och handläggaren konstaterar att 
Helge vid hembesöket inger ett ”tärt och undernärt” intryck.  
 
När det gäller Helges funktionsförmåga försöker handläggaren skaffa sig en 
uppfattning genom sina egna observationer och den anhörigas hjälp. 
Handläggaren tar till hjälp ett index med följande områden och gör en skattning 
om Helge i dessa avseenden är oberoende eller beroende av hjälp. 
 

Daglig hygien Matdistribution/matlagning 
Kontinens/toalettbesök Dagliga serviceinsatser 
På- och avklädning Serviceinsatser 
Förflyttning och ev. hjälpmedel Tvätt/klädvård 
Födointag med antal hjälptillfällen 
per dag 

Inköp 

Dusch och hårvård Bank och postärenden 
Tids- och rumsuppfattning Övriga ärenden 
Förmåga att uttrycka behov Transporter 
Kan vara ensam Promenader 
Kan påkalla hjälp/kan larma Ledsagning 
Medicinhantering  

 
När det gäller dessa 21 hjälpområden bedömer handläggaren att Helge är 
oberoende av hjälp i fråga om på- och avklädning, förflyttning och att han kan 
vara ensam. När det gäller om Helge själv kan påkalla hjälp bedömer 
handläggaren att det är tveksamt. I alla övriga avseenden bedömer handläggaren 
att Helge delvis eller helt är beroende av hjälp. 
 
I sin sammanfattning konstaterar handläggaren att Helges situation under det 
senaste året blivit allt mer komplicerad och problemen nu är omfattande. Han har 
minimalt informellt nätverk vilket också gäller kontakt med myndigheter och 
sjukvården. Situationen har blivit akut under den senaste månaden.  
 

Helge är i behov av boendestöd i samband med måltider och då han ska tvätta sig. 
Då Helge under så pass lång tid i det närmaste varit avskild från kontakt med 
myndigheter så bedömer handläggaren att dessa insatser får gälla till en början. 
Täta och kontinuerliga uppföljningar kommer att ske. 

 
Under samma dag som hembesöket äger rum fattas beslut om boendestöd i form 
av insatser som skall innehålla stöd vid måltider vid tre tillfällen per dag, hjälp 
med hygien samt hjälp med att Helge ska uppnå dagliga rutiner. 
 
Beslutsunderlaget får sin utformning av det händelseförlopp som handläggaren 
blir vittne till. Helge har ett uppenbart behov av omedelbar hjälp vilket 
handläggaren konstaterar med egna ögon. Handläggaren får hjälp med 
bakgrunden till aktuell situation av en anhörig och beslutar med stöd från den 
anhöriga och en kollega att framskrida med små steg för att få en bättre 
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uppfattning om vilka behov Helge egentligen har, eftersom han inte kan redogöra 
för dessa. 

 
* 

 
Utredningen är på flera sätt unik i sitt slag jämfört med de övriga i studiens urval. 
Helge är inte tidigare känd inom socialförvaltningen och är inte heller aktuell 
inom den psykiatriska vården. Handläggaren drar av detta slutsatsen att det inte 
finns någon annan kunskap att hämta än den som den anhöriga förmedlar. Följden 
blir att hon måste lita på sina egna observationer och vad den anhöriga berättar. 
Handläggaren får inte något uttryckligt medgivande från Helge själv varken 
beträffande ansökan eller beslutet och formulerar då själv ansökan på följande sätt 
 

Helge motsätter sig inte att ansöka om boendestöd. Ansökan avser boendestöd 
morgon, lunch och kväll. Insatsens innehåll avser stöd vid tillredning och intag av 
måltider och personlig omvårdnad. 

 
Efter sitt beslut kontaktar handläggaren personal på psykosmottagningen för 
psykiatrins bedömning av behovet av insatser. 
 
En jämförelse med de övriga utredningarna visar att denna utredning skiljer sig 
markant. En sådan skillnad är att här citeras inga expertutlåtanden. Handläggaren 
har fått en anmälan av en anhörig som ger viss bakgrundsinformation. Hon gör 
sina egna observationer som sedan ligger till grund för det beslut som fattas. Detta 
väcker frågan huruvida det omfattande beslutsunderlag som i flera andra 
utredningar läggs fram verkligen behövs.  
 
 
Beslutsunderlag Ivar – boendestöd IV   
 
Berättelsen om klientens situation 
Ansökan i detta beslutsunderlag avser hjälp i hemmet med inköp, promenader och 
stöd för komma igång med aktiviteter. Ansökan sker i samband med 
omsorgsplanering vid en psykiatrisk klinik. Handläggaren inleder sin 
sammanställning med en beskrivning av Ivars bakgrund. Uppgifterna, som 
omfattar en halv sida, grundar sig på Ivars muntliga berättelse. Teman i 
beskrivningen av livsloppet är var han bor, tidigare boendeförhållanden, 
civilstånd, uppväxtort, utbildning och arbetslivserfarenhet. Handläggarens 
berättelse är refererande. Ivars närvaro kommer till uttryck genom inledningar i 
stil med ”Ivar berättar att  …” och ”Ivar uppger …”. De teman som presenteras 
fördjupas dock inte av fortsättningen, utan handläggaren byter tema och har 
rubricerat det följande avsnittet med ”hälsa/funktionshinder”. 
 
Funktionshinder och psykisk ohälsa 
Avsnittet som nu följer grundar sig på det underlag för beslut som handläggaren 
har inhämtat från ett tidigare beslutsunderlag. Berättelsen inriktas här på 
sjukdomshistorian som dateras mer än 20 år tillbaka i tiden. Ivar har behandlats 
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inom barnpsykiatrin och sedan i perioder fram till den ännu pågående 
vårdepisoden på psykiatrisk klinik och vidare inom öppenvården. Ett referat från 
ett läkarintyg ger information om diagnosen och för vilka besvär Ivar för 
närvarande behandlas på kliniken där omsorgsplaneringen äger rum.  
 
Informationen kompletteras av muntliga uppgifter från rehabiliteringsenheten 
inom öppenvården. Handläggaren refererar också hur kontaktmän uppfattar Ivars 
aktuella situation och i vilka situationer han fungerar bäst. Ivar själv kommer till 
tals när det gäller psykisk ohälsa och berättar om återkommande svikttillstånd. 
 

Ivar berättar att han trots medicinerna emellanåt försämras och hamnar i 
psykostillstånd, vilket ibland medför inläggning på klinik./…/ Ivar insjuknade i 
psykos när han var 17 år. Han har sedan haft långa perioder när han mått 
förhållandevis bra och /…/ Ivar berättar vidare att tidiga tecken på att han är på väg 
att försämras är sömnsvårigheter. 

 
Ivar fungerar bäst då han har tydlighet och vet hur dagen ser ut. Ivar har svårt att 
göra flera saker samma dag, helst en aktivitet per dag. Ivar blir orolig och nervös 
när nya saker ska hända och kan då få sömnproblem och ångest. (Kontaktman) 

 
Ivar har varit inlagd under två månader och söker nu hjälp för att komma igång 
efter utskrivningen. Men hans inställning till hjälp är ambivalent. Det bemöts av 
handläggaren genom att Ivar får ge sin syn på hur personalens ska hantera 
ambivalensen. 
 

Sökande vill helst inte ha hjälp och återkommer ofta till stort behov att vara ensam, 
men medger att han har behov av visst stöd. Ivar medger att han har lätt att ge upp 
om han upplever minsta motstånd, han kommer säkert att säga att han är för trött för 
att göra det som är planerat. Han vill då att personalen står fast vid att schemat ska 
följas och ska försöka få honom positiv. 

 
När det gäller Ivars övriga stödbehov beskrivs dessa av handläggaren genom att 
handläggaren kartlägger resurser/stödbehov inom åtta olika områden. Dessa är 
 

- Personlig omsorg 
- Hemmet skötsel 
- Inköp 
- Struktur 
- Sysselsättning 
- Psykosocialt 
- Ekonomi 
- Intressen 

 
Inom dessa kartläggningsområden besvaras kortfattat vad Ivar klarar själv 
respektive har svårt att hantera. Till exempel när det gäller sysselsättning beskrivs 
vad Ivar gjorde före sjukhusvistelsen. Under rubriken psykosocialt beskrivs Ivars 
sociala kontakter och att han tidigare har prövat hjälp från hemtjänsten. När det 
gäller intressen beskrivs att han har ett miljö- och naturintresse och har ett 
husdjur.  
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Ivars ambivalens bemöts här av handläggaren med förtydliganden om vad han 
behöver för att tillrättalägga brister eller lösa sådant som han har svårt med. 
Perspektivet är omväxlande behandlarens, Ivars eget eller handläggarens. Det 
professionella perspektivet lägger sig över utsagorna i Ivars egen berättelse.  
 

Behandlaren (kontaktmän inom psykiatrin refereras): 
Sökanden har behov av hjälp att strukturera dagen. Han blir lätt stressad om flera 
saker ska göras samma dag. Med struktur kan stressen minskas. 

 
Handläggarens bedömning: 
Sökanden har tidigare prövat ta emot hjälp från hemtjänsten, men inte givit det 
chansen att komma igång utan avsagt sig hjälp. 

 
Ivar säger sig ha önskemål om att få börja någon form av sysselsättning dels för att 
få en tydligare struktur för dagen och dels för att träffa andra. 

 
Ivar har en önskan om att börja rida, men känner att han är för svag fysiskt och 
behöver börja med enklare träning t.ex. promenader. /…/ Ivar  har svårt att komma 
igång med aktiviteter. 

 
Ivars egen röst bryts i beskrivningen av omdömen eller tilltänkta åtgärder vilket 
gör det svårt att följa om dessa också överensstämmer med hans egna önskemål. 
Beskrivningen av behoven följer handläggarens samtal med Ivar och söker 
förtydliga svårigheterna.  
 

Ivar klarar själv att städa, tvätta och övrig skötsel av hemmet /…/ har periodvis 
behov av stöd att komma igång, han kan ha svårt att organisera om det är rörigt 
hemma. 

 
Ivar klarar själv att handla, men tycker det är svårt att få rätt saker hem från affären. 

 
Ivars ambivalens till stödet är ett tema som framkommer i instuckna bisatser som 
visar att han till exempel ”vill ha sysselsättning” samtidigt som handläggaren 
beskriver att han avslutade den då han inte kom överens med andra deltagare. 
Handläggaren beskriver vidare att Ivar har ”stort behov av att vara ensam”, men 
han ska ändå börja sysselsättningen för att träffa andra. Ivar medger att han 
behöver hjälp, men drar sig samtidigt undan frågan vad man ska hjälpa honom 
med genom att ge rådet att man inte ska ge upp. Handläggaren antyder att Ivar har 
relationsproblem, men temat fördjupas inte utan det nämns i bisatserna som visar 
att hans behov inte tillgodosetts tillfredsställande i kontakterna med andra.  
 
I sin bedömning sammanfattar handläggaren motsägelserna med att Ivar har 
behov av socialt stöd och ledsagning för att minska sin isolering. Erbjudandet 
gäller ”visst stöd” som han själv medger att han behöver för att komma igång. 
Men aktiviteterna som följs upp av handläggaren framstår inte som tillräcklig 
motor för att öka motivationen. Det kanske främst beror på Ivars ambivalens att 
överhuvudtaget medge behovet av stöd och att ledtrådarna till vad handläggaren 
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avser med stöd, motivation och hjälp med att strukturera vardagen, förblir 
abstrakta och vaga. Frågorna som mer ingående rör stödets innehåll överlämnas 
till utförare. Det gäller också innehållet i den fortsatta kontakten med 
rehabiliteringsenheten. 
 
 
Beslutsunderlag Johan – boendestöd V 
 
Berättelsen om klientens situation 
Handläggaren inleder dokumentet med en beskrivning av Johans funktionshinder 
och psykiska ohälsa utifrån ett tidigare beslutsunderlag. Förklaringen till detta är 
antagligen att syftet med denna utredning är en omprövning av ett tidigare 
tidsbestämt beslut om boendestöd. Handläggarens berättelse är refererande när det 
gäller hans sjukdomshistoria och funktionshinder. Det gäller också när 
handläggaren på några rader beskriver Johans sociala bakgrund, bostad, socialt 
nätverk och sysselsättning. Uppgifterna om hans livslopp präglas här av 
vändpunkterna som har att göra med en hjärnskada och funktionshinder som 
sammanhänger med skadan. 
 
Beskrivningen ger mycket kortfattad information om Johans sociala bakgrund. 
Han bor i en enrumslägenhet och har ingen kontakt med sina anhöriga. Han har 
tidigare bott i ett familjehem och har nu en god man samt kontakter med de 
myndigheter som på grund av hans funktionshinder involverats i det 
professionella nätverket. När handläggaren övergår att beskriva Johans dagliga 
livsföring tas berättelsen över av Johan själv och handläggaren låter Johan berätta 
om praktikarbetet, svårigheterna och trivseln i arbetet. Boendestödjaren som är 
närvarande vid hembesöket inträder här som medberättare om hur man 
tillsammans försöker lösa svårigheterna när det gäller daglig väckning, läkemedel 
och övriga dagliga rutiner i hushållet. Avsnittet övergår sedan till en upp-
summerande beskrivning av boendestödets uppdrag. 
 

…väcker Johan, både på vardagar och helger. Personal har nyckel så att de själva 
kan gå in i lägenheten om Johan inte öppnar. Trots att man prövat hjälpmedel 
kommer han inte upp om det inte kommer någon och hjälper honom med detta. 
Personal har medicin med sig till Johan /…/ följer ibland Johan till jobbet. På 
kvällen efter jobbet hämtar Johan sin medicin själv.  På helgerna kommer personal 
två gånger per dag och lämnar medicin. Johan har vidare också hjälp från 
boendestödet med att städa, tvätta och ibland också med att handla. /…/ Johan har 
även beviljad ledsagare som han träffar en gång i veckan, på helgen. De har ingen 
bestämd aktivitet utan gör lite olika saker då de träffas. 

 
Funktionshinder och psykisk ohälsa 
Handläggarens beskrivning av funktionshinder är baserad på en tidigare 
psykologutredning och uppgifter om kontakt med psykiatrin för ca 10 år sedan 
samt uppgifter om en hjärnskada efter en operation för några år sedan. De 
svårigheter som expertis beskriver överensstämmer relativt väl med det 
funktionshinder som Johan själv bekräftar.  
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Svårigheter att ta initiativ, planera och initiera handlingar /…/ bristfälligheter i 
ordningssinne /…/ svårigheter med dygnsrytmen /…/ tvångsmässighet. 
(psykologutlåtande)  

 
Johan tycker mycket om att spela dataspel och kan sitta uppe större delen av natten. 
/…/ har stora svårigheter att komma upp på morgonen /…/ har lätt att glömma bort 
… /…/  

 
Utredningen fokuserar tydligt Johans aktuella situation vilket också är 
förklaringen till ansökan om insatsen boendestöd, som han redan har. Beslutet 
föreslås gälla ytterligare ett år, men med tanke på bedömningen att 
funktionshindret är stort och omfattande väcks även frågan om varaktighet – om 
funktionshindret bedöms som varaktigt vad är då anledningen till att beslutet 
tidsbegränsas och ska omprövas om ett år?  Vid den aktuella omprövningen har 
handläggaren inte inhämtat något nytt utlåtande från expertis och tillväga-
gångssättet för tankarna till en uppföljning av ett tidigare beslut snarare än 
omprövning av det. 
 

* 
 
Beslutsunderlagen i urvalet har både likheter och skillnader. Sammantaget ger de 
en bild av frågeställningar som handläggare möter när de möter klienter med 
psykiska funktionshinder. Urvalet är inte representativt, men i det inryms såväl 
några unga personer som klienter i medelåldern med lång sjukdomshistoria bakom 
sig. Omständigheterna när utredningen görs varierar. Anledningen kan vara 
behovet att flytta från föräldrahemmet, en utskrivning från en psykiatrisk 
slutenvårdsklinik eller ett behandlingshem eller akuta behov hos en person som 
inte har haft något stöd tidigare. Alla dessa olika omständigheter påverkar 
naturligtvis utredningens gång och hur handläggare behandlar den information 
som ligger till grund för deras bedömning. Men det är också uppenbart att det 
finns olika utredningskulturer inom de organisationer där handläggarna arbetar. I 
några utredningar behandlas den medicinska informationen om ”psykisk status” 
ingående medan den i andra har en mycket begränsad roll i framställningen. 
Beslutsunderlag skiljer sig också åt när det gäller tilltalet och klientens roll i 
handläggarens presentation.  
 
Jag återkommer till dessa frågeställningar i rapportens del II. I kapitel 4 fördjupas 
analysen av informationen från andra informanter och där diskuteras också vilken 
betydelse den information som presenteras har utifrån olika perspektiv på 
utredningsförfarandet. I följande kapitel 5 återkommer jag till handläggarnas 
bedömning av behoven och de två insatserna med funderingar på vilket sätt de 
erbjudanden klienterna får kommer att tillgodose behoven som beskrivs. 
Frågeställningar kring riktlinjer för utredning av behov hos personer med 
psyksiska funktionshinder återkommer jag till i kapitel 6 som handlar om 
handläggarnas uppdrag.  
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DEL II 
 
Kapitel 4  Reflektioner över innehållet i 
beslutsunderlag   
 
Rapportens del II består av tre kapitel. I det första av dessa, kapitel 4, behandlas 
hur handläggare återger klientens situation och behov utifrån klientens berättelse 
av sin situation, önskemål och resurser. Avsnitten bygger på teman i klienternas 
egna berättelser. I ett följande avsnitt behandlas anhörigas roll i utredningarna och 
experternas bidrag till utredningen. Kapitel 5 handlar om handläggarnas 
behovsbedömning och beslut. I kapitel 6 tar jag upp reflektioner kring 
handläggarens val av viktigare händelser, etiska övervägande och  samverkan och 
samarbete med andra. 
 
 
Klientens röst i beslutsunderlagets levnads- 
berättelse 
 
Handläggarens val av perspektiv och berättarmodus  
 
I beslutsunderlag förs beskrivningen ofta framåt av en tämligen osynlig hand. 
Handläggarens auktoritetsposition är implicit. Den döljer sig i språkliga 
formuleringar där det handlande subjektet är underförstått. Delvis ingår detta i 
givna förutsättningar för mötet. Det finns en på förhand överenskommen ram som 
anläggs av handläggningsprocessen. Klienten lägger fram sitt ärende, svarar på 
mer eller mindre formaliserade frågor och berättar om sina behov. Handläggaren 
bedömer sedan om dessa berättigar till stöd och service från socialtjänsten och 
fattar sitt beslut på uppdrag av socialtjänsten.  
 
Beslutsunderlagen visar att dessa möten har olika inramning. De sker på olika 
platser. Vilka som deltar i mötet varierar också. Handläggare möter ibland 
klienten i enrum, ibland tillsammans med en eller flera kollegor och/eller 
företrädare för andra professioner eller anhöriga. Deltagare i dessa möten har 
olika relationer med klienten. Det som berättas återges dock alltid av 
handläggaren, men det kan ske på flera olika sätt. I några utredningar intar 
handläggaren berättarrollen från början och beskriver vad som har framkommit i 
de utredningssamtal som hon har haft under utredningens gång. I sin beskrivning 
av händelser av betydelse kan hon inta olika perspektiv.  
 
Ärendet kan beskrivas såsom omständigheterna framstår utifrån myndighetens 
perspektiv (1). Handläggaren kan i sin beskrivning även inta andras perspektiv allt 
eftersom olika referenter introduceras och deras utsagor presenteras. På så sätt kan 
handläggaren alternera mellan olika perspektiv och följa de olika referenternas 
syn på det som avhandlas (2). Ett tredje berättarmodus kännetecknas av att 
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handläggaren i sin presentation följer klientens egen berättelse och det berättade 
återges utifrån brukarens synvinkel – ett utpräglat brukarperspektiv (3). I 
praktiken framträder perspektiven sällan i en renodlad form vilket gör att det kan 
vara svårt urskilja dem. Handläggare använder också ofta olika berättartekniker i 
olika delar av beslutsunderlaget.      
 
Handläggaren som berättande aktör – klienten som objekt 
Underlaget för beslut inleds med formella uppgifter om ärendet. Inledningen 
består av en redogörelse för personuppgifter och handläggaren beskriver vad den 
sökande ansöker om. Därefter tar vanligtvis den fria texten vid och strukturen i 
följande avsnitt påverkas av de specifika omständigheterna i ärendet för att till slut 
utmynna i ett beslut. Här blir framställningen igen tämligen formell och 
handläggare följer i regel givna beslutsformuleringar.  
 
I inledningen är handläggarens berättarposition och auktoritet given liksom i slutet 
där hon sammanfattar vad som framkommit under utredningen och formulerar 
beslutet. När handläggare talar ur myndighetens perspektiv använder de ofta mer 
distanserat språk, ett slags kanslisvenska och uttryck som är typiska för 
yrkesområdet. Textens formella karaktär kommer i uttryck genom 
 
- Språkets saklighet 
- Passiva formuleringar 
- Professionell distans 
- Att berättelsen förs fram av handläggaren 
- Att information som presenteras tolkas av handläggaren 
- Att andra tilltalas i tredje person 
- Framställningen sker från myndighetens perspektiv 
 
Handläggarens berättarauktoritet överensstämmer här med en traditionell 
professionell handläggarroll och myndighetskultur. I språket finns många uttryck 
som används inom yrkesområdet. Några sådana exempel är konstateranden såsom 
”Karl behöver ha saker välstrukturerade för att klara vardagliga aktiviteter” eller 
”Oskar behöver uppmuntran och stöd för att ta tag i de sysslor som behöver 
utföras i hemmet”. Själva tilltalet är personligt, men det som sägs anger 
handläggarens bedömning. I meningarna definieras behoven samtidigt som de 
presenteras och presentationen talar för att klienten har överlämnat 
berättarauktoriteten till handläggaren. Berättarstilen är observerande och 
tillrättaläggande. Klientens önskemål objektiveras i framställningen och han själv 
är inte en handlande subjekt. Hans behov definieras av myndigheten och 
beskrivningen saknar ömsesidighet och klientens närvaro.   
 
Handläggare minskar distansen genom att tilltala klienten med förnamn och dra in 
honom i berättelsen genom att understryka vad klienten själv har framhållit. 
Klienten kommer till tals genom att handläggare refererar och citerar vad de har 
sagt och använder exempelvis rubriker såsom ”egen berättelse”. I den refererande 
texten är berättarsubjektets ställning tämligen osynlig. Klientens röst tystnar 
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genom att det är handläggaren som formulerar det som berättas med professionens 
språk. Texten besvarar inte uttryckligen frågan om klienten instämmer i både 
beskrivningen av svårigheterna och bedömningen av hur dessa ska förstås och 
lösas, utan handläggaren sammanfattar och tar den professionella bedömningen 
för given. Den lösning som handläggare använder för att hålla isär berättarrösterna 
är att ge klienten utrymme i avsnittet om ”egen berättelse” och samla omdömen 
och värderingar exempelvis under rubriken ”Handläggarens bedömning”, där 
myndighetens perspektiv är självskrivet.    
 
Handläggaren alternerar mellan informationskällor – klienten 
med andras ögon  
Ett alternativ till framställningen där handläggaren är det dominerande 
berättarsubjektet är att hon i sin text överlämnar ordet till andra referenter och 
alternerar mellan de olika informationskällorna. Handläggaren följer referentens 
perspektiv och presenterar informationen de lämnar i tur och ordning. Ibland låter 
handläggaren referenterna komma till tals i flera avsnitt i beslutsunderlaget, ibland 
samlas referenternas utsagor i ett sammanfattande avsnitt med rubriken 
Information från andra. Sättet att presentera informationen blir på så vis den 
strukturerande principen för texten.  
 
När referenterna och källorna är många, vilket inte är så ovanligt, kan det bli svårt 
att följa trådarna i framställningen till beslutet.  Utredningens teman, 
funktionshindret, dess konsekvenser och hjälpbehoven beskrivs på olika sätt av 
referenterna och är ofta svåra att sammanfatta. Det är inte ovanligt att 
referenternas utsagor får olika stort utrymme och på det sättet kan ett visst 
perspektiv/innehåll dominera över annan information.   
  
- Många referenter lämnar information 
- Information till utredningen härstammar från olika typer av källor  
- Handläggaren strävar efter autenticitet och citerar vad informanterna säger 
- Handläggarens text följer referentens perspektiv 
- Handläggaren återger referenternas tolkning av omständigheterna 
- Sammanställningen av informationen är komplicerad 
- Framställningen kräver överväganden av informationens relevans 
- Handläggarens styrning av utredningen är implicit 
- Klientens röst riskerar att drunkna i andras information    

 
Handläggarnas presentation av information från flera källor och referenter kräver 
utrymme. Det händer lätt att samma omständigheter upprepas när handläggaren 
alternerar mellan olika aktörer och källor. Risken är att klientens egen röst 
drunknar i informationen från andra. Klientens medverkan blir mindre synlig och 
det uppstår lätt tveksamhet om han instämmer i det som förmedlats av andra. Det 
gäller exempelvis beskrivningen av funktionshinder och psykisk ohälsa som ofta 
beskrivs med ord som i huvudsak används av psykiatrisk expertis.   
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Alterneringen mellan perspektiv och berättarröster ger ofta energi för berättelsen 
och får den att verka trovärdig och tillförlitlig. Beskrivningen förmedlar 
aktörernas närvaro och delaktighet i utredningen. Men den aktualiserar samtidigt 
frågan om varför informationen från referenterna återges – är den av betydelse för 
beslutet och relevant i förhållande till det klienten själv kan förmedla. En naturlig 
anledning till att handläggaren söker annan information är att handläggaren saknar 
tillräckligt underlag för att fatta beslut. Information från klienten fylls ut och 
kompletteras av referenterna. Det kan också vara så att klienten själv inte kan eller 
vill bistå handläggaren med uppgifter som behövs. Det framgår också i något fall 
av beslutsunderlaget.    
 
Klienten som subjekt - brukarperspektivet 
När handläggare betonar klientens roll som berättare framgår det i regel med 
markeringar i stil med ”Adam berättar”, ”Adam tycker”, ”Adam uppger”.  I några 
utredningar har handläggaren markerat klientens position som berättare genom att 
rubricera avsnittet som Egen berättelse. Klientens egen berättelse ges på det sättet 
en central plats i framställningen. Det kommer också till uttryck genom att det 
som klienten framför behandlas mer utförligt än information från andra. 
Informationen från andra kompletterar klientens egen berättelse och andra källor 
refereras då endast när klienten själv inte har kunnat redogöra för sin situation. 
Klientens ställning framgår också genom att det som klienten själv framhåller 
följs upp av handläggaren och att klientens inställning till det som andra berättar 
framgår av beslutsunderlaget.  
 
Behandlingen av klientens egen berättelse är på så sätt en central frågeställning i 
socialtjänstens bemötande av sina klienter. Beskrivningen av omständigheterna 
avspeglar respekt för klientens egen berättelse, hans personliga upplevelser och 
uppfattningar om det som utredningen handlar om. Berättelsen förmedlar 
delaktighet och ömsesidighet mellan parterna. Av beslutsunderlaget framgår 
klientens medverkan i utredningens genomförande också när detta har varit 
begränsat och vilken betydelse det har haft för beslutet. 
 
- Tilltalet visar när handläggaren för klientens talan 
- Klientens egen medverkan framgår av underlaget 
- Delaktighet och ömsesidighet kommer till uttryck 
- Handläggaren intar en företrädande roll när klientens medverkan sviktar  
- Kompletterande information från andra relateras till klientens berättelse  
- Resursperspektiv som stödjer klientens identitet som person 
- Återhämtningsperspektiv som betonar tillgångar, styrkor och möjligheter    
- Professionellt förhållningssätt till patient- och funktionshinderperspektiv 
 
Ett utpräglat klient- eller brukarperspektiv förutsätter klientens egen medverkan 
eller att någon annan sätter sig i hans situation och försöker se omständigheterna 
med hans ögon. Klienten kan sakna sådana relationer med andra och handläggaren 
kan behöva inta även den företrädande rollen. I sitt framförande får handläggaren 
då två roller; den företrädande rollen gentemot klienten och den 
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myndighetsutövande rollen som företrädare för socialtjänsten. En av de beskriva 
boendestödsutredningarna (Helge, utredning III) var ett exempel på där 
handläggaren tydligt företräder klienten och förklarar anledningen till det. Av 
hennes redogörelse framgick också tydligt vilka observationer hon själv gjorde 
och den bedömning som utmynnade i insatsen. Men å andra sidan var klienten i 
just detta fall oförmögen att föra sin egen talan. I de andra utredningarna hade 
klientens egna utsagor mer eller mindre central plats i beslutsunderlaget, såsom 
jag har visat rapportens del I. En förklaring till svårigheterna att lyfta fram 
klientens egna utsagor är ofta att klientens möjlighet att medverka vid 
utredningstillfället är begränsad. 
 
Genom sättet att strukturera informationen om klientens behov och hans resurser 
konstrueras funktionshindret och de praktiska problem som socialtjänsten genom 
sin insats söker lösa tillsammans med klienten. En röd tråd i beslutsunderlagen 
löper genom beskrivningen av klientens funktionshinder. En annan tråd följer de 
vardagsproblem som funktionshindret förorsakar för klienten och en tredje 
fokuserar lösningarna som klienten och handläggaren diskuterar sig fram. I 
idealfallet kan klienten själv lägga fram sina synpunkter i alla dessa avseenden. I 
praktiken är det ofta ganska svårt att avläsa hur handläggaren har fått del av den 
information som beskrivningen grundar sig på och hur väl den egentligen 
överensstämmer med klientens uppfattning av sin situation.    
 
 
Klientens resurser 
 
Utredningarna fokuserar klienternas svårigheter – det är också på grund av 
problemen de ansöker om hjälp. Följden är att resursperspektivet ofta är svagt i 
beslutsunderlag. Som det har framgått tidigare finns det i regel uppgifter om t.ex. 
utbildning och intressen, men uppgifterna tenderar endast bli 
bakgrundsinformation, eftersom dessa mer sällan följs upp som värdefulla 
resurser att utveckla vidare för framtiden. Resurserna sammanfattas sällan som 
tillgångar och styrkor för återhämtning. Handläggarna fokuserar begränsningarna 
och aktivitetsbristerna mer ingående, eftersom det är bristerna som berättigar till 
bistånd eller insats. Det gör att resursperspektivet förskjuts till bakgrunden under 
utredningen och lämnar få spår i dokumentationen. En konsekvens är att 
framställningen lätt blir ensidig och inte riktigt uppfyller kravet på 
helhetsperspektiv.  Beslutsunderlag omfattar sällan fördjupningar inom områden 
där möjligheterna finns att utveckla klientens intressen eller kompetenser. De 
områden som handläggaren uppehåller sig vid handlar för det mesta om vardagens 
struktur, egenomsorg och hushållets skötsel.  
 
Om utgångspunkten för utredningen var resursperspektivet skulle det kunna 
stärka klientens tilltro till sina egna resurser för återhämtning och ge dem 
förhoppningar för en framtid som är ljusare än den situation de befinner sig i. En 
möjlighet handläggare har att utveckla resursperspektivet är att knyta den 
information som de får om resurserna till beskrivningen av mål på kort och lång 
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sikt. Vi ska först ge en bild av resurser som beskrivs och behandla bedömningen 
av behov och mål för insatsen vidare i nästa avsnitt. 
 
Utbildning, yrkeserfarenhet och intressen 
En generell bild av de arbetslivsinriktade resurserna är att psykiskt 
funktionshindrade saknar arbetslivserfarenhet.8 Det bekräftas också av 
informationen om några klienters sociala bakgrund, men bilden gäller inte för alla. 
Överraskande många i urvalet har yrkeserfarenhet och utbildning. De har också 
önskemål om att komma i gång i arbete eller praktik, men få utredningar fokuserar 
möjligheterna till det eller följer upp klienternas önskemål. 
      

Han har fullgjort grundskola och därefter utbildat sig för ett yrke. /…/ har ett intresse 
som han vill utveckla yrkesmässigt /…/ (Boende) 

 
Han har aldrig haft något arbete, sånär som något sommarjobb i tonåren. NN är 
förtidspensionär sedan många år tillbaka på grund av psykisk sjukdom. (Boende) 

 
Han fortsatte i gymnasiet men fullföljde inte studierna. Han har i stället fullföljt 
studierna senare på Komvux. /…/ Han är utbildad undersköterska och har tidigare 
arbetat inom kommunen /…/ Han arbetade till och ifrån inom vården i flera år och 
även i storkök. /…/  (Boende) 

 
Han är utbildad tekniker och har tidigare drivit eget företag. Han har även arbetat 
inom industrin /…/ Han har en önskan att komma igång med en meningsfull 
sysselsättning och hans mål är att komma ut i någon form av arbete/praktik. /…/ Han 
har börjat delta i den öppna sysselsättningsverksamheten men har svårt att komma 
igång med ett regelbundet deltagande. (Boende) 

 
Han har varit anläggningsarbetare men fick sluta på grund av att han inte orkade 
/…/ vill gärna fortsätta studera /…/ klarade detta bättre än han hade trott själv /…/ 
(Boendestöd) 

 
Han är sjukgymnast och har arbetat som sådan bland annat i V-stad. (Boendestöd) 

 
Han har praktikplats sedan ca ett år hela dagar fyra gånger i veckan och en halv dag 
i veckan. /…/ Han berättar att han trivs bra. (Boendestöd) 

 
Beskrivningarna av klienternas sociala bakgrund omfattar i regel också kortfattade 
uppgifter om deras intressen. I många fall refereras här tidigare intressen som 
klienter berättar om, men som de för närvarande inte kan eller orkar ägna sig åt. 
Uppgifterna berättar ändå om ett engagemang och intresseområden som de har 
haft och som fortsatt skulle kunna vara av betydelse för deras liv – om behovet av 
kompensation för funktionshindret fokuserades. Såsom citaten visar, har klienter 
förhoppningar om att utvecklas yrkesmässigt inom sitt kompetensområde, de har 
positiva erfarenheter av vuxenutbildning och de anger att deras mål är att komma 

                                                 
8 Jmf Gough & Ganz 2007. 
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igång med arbete eller praktik. När det gäller fritidsintressen berättar de om sitt 
engagemang för musik, sport och friluftsliv för att nämna några.         
 

Han har påbörjat en konstnärligt inriktad utbildning och har stort intresse för 
hantverk. /…/ Efter avslutad behandling har han drömmar om att börja studera igen. 
(Boende) 

 
Intressen är musik, dans, resor och bio. Han kan spela instrument och har alltid haft 
stort musikintresse. /…/ Han är öppen och spontan i kontakten med andra människor 
och har lätt att uttrycka sig. /…/ Han är berest och har språkkunskaper i både 
engelska och franska. /…/ (Boende) 

 
Han spelade tidigare tennis och golf och hade många intressen bl.a. politik. 
(Boendestöd) 

 
Han är intresserad av data och skrivande. /…/ Han har ett stort miljö- och 
naturintresse. Han är intresserad av djur och har ett husdjur. /…/ Han läser mycket 
andliga böcker. Han har fotograferat och målat en hel del tidigare. (Boendestöd) 

 
Han tycker mycket om att spela dataspel. (Boendestöd) 

 
Bland klienternas intressen förekommer fritidsintressen som delas av många i 
deras egen generation. I några fall anknyter fritidsintressena till deras yrkesliv och 
utbildning. Ett vanligt problem för människor som saknar arbete/ sysselsättning är 
att finna fritidsaktiviteter som är meningsfulla. Arbetet och fritiden hänger ihop 
och många upplever att meningen med fritiden går förlorad när man inte har ett 
arbete att gå till. På så sätt är arbetet en nyckelfråga även för fritiden.9  
 
I många beslutsunderlag fokuseras egenomsorg, hushållssysslor och hemmets 
skötsel som de aktiviteter, som ska skapa vardagens struktur. Men generellt har 
arbetslivet den funktionen för människor i yrkesverksam ålder. En annan viktig 
funktion som sysselsättningen och arbetslivet har, är funktionen som social arena 
för kontakter med andra människor och en arena för samhällsengagemanget. 
Klienternas intressen kan utifrån detta synsätt ses som mer betydelsefulla än 
beslutsunderlag generellt förmedlar.  
 
Socialt nätverk 
Klienternas sociala nätverk brukar ingå i bakgrundsinformationen om klienten 
som person liksom de mål och intressen som beskrevs ovan. Eftersom de allra 
flesta vid utredningstillfället saknar arbete och därmed också arbetskamrater 
krymper deras sociala nätverk till några få anhöriga och vänner förutom det 
professionella nätverket med kontaktpersoner inom socialtjänsten och psykiatrin. 
Det privata nätverket består av kontakterna med föräldrar och/eller syskon och ett 
fåtal vänner.    
 

                                                 
9 Gough & Ganz 2007. 
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Han är ensamstående. Han har två halvsyskon som han har lite kontakt med. I övrigt 
har han inte någon kontakt med anhöriga. /…/ Han söker mycket social kontakt och 
behöver social kontakt och behöver människor runt omkring sig som kan stötta 
honom i vardagen. (Boende) 

 
Han är en social person och har ett socialt nätverk med anhöriga och vänner. 
(Boende) 

 
Han har ett ganska stort kontaktnät i övrigt med personer som han känner. Han är 
t.ex. ofta på stan och träffar folk som han känner. (Boende) 
 
Han har inte någon kontakt med gamla kompisar. Han får inte längre några besök 
och går själv aldrig ut eller hälsar på hos någon. (Boendestöd) 

 
Han har några få vänner som han träffar då och då. Han säger sig ha en mycket 
dålig familjekontakt. (Boendestöd) 

 
En svag länk i beslutsunderlagen, enligt min mening, är hur insatsen ska kunna 
stärka klientens sociala förankring, hans sociala nätverk och bryta utanförskapet. 
Vägen till nya kontakter går ofta genom ett arbete. Det är på arbetsplatserna 
människor knyter kontakter till andra genom att upptäcka samma intressen eller 
också finner man vänner på de platser där olika intressen utövas. Utredningarnas 
fokus på basbehoven är lätt att förstå när en individ har svårt att tillgodose dessa, 
men för ett meningsfullt liv krävs ytterligare något att se framemot. I det 
perspektivet är klientens egna intressen, vad han helst vill sysselsätta sig med och 
hans sociala nätverk betydelsefulla. De är komponenter i det resursperspektiv som 
skulle kunna utgöra utgångspunkten för stödet och för klientens egna drivkrafter 
att återhämta sig.10

 
I studiens urval ingick endast ansökningar av bostad med särskild service och 
boendestöd. Ett beslut om insats behöver inte heller tillgodose alla behov en 
person kan ha. Det förklarar antagligen att handläggare i begränsad utsträckning 
följer upp klienternas intressen när det gäller de fritids- och arbetslivsinriktade 
aktiviteterna. Men det är ändå så att exempelvis boendefrågans lösning genom att 
man får ”tak över huvudet” inte automatiskt löser frågorna om sysselsättning. Det 
gäller också boendestödet med tanke på att ett meningsfullt liv förutsätter 
någonting mer än att få sina basbehov tillgodosedda. Endast i ett par fall framgår 
klientens dagliga sysselsättning av beslutsunderlaget. I det ena fallet har klienten 
en praktikplats som han trivs med och i det andra pågår planeringen av 
sysselsättningen.  
   
Resurserna för egenomsorg, hushållssysslor och hemmets  
skötsel 
Handläggarnas beskrivningar av klienters behov av stöd och hjälp med hushållet 
visar såsom också citaten nedan antyder att flera av klienterna lite motvilligt går 

                                                 
10 Gough & Ganz 2007, Johansson & Gough 2007. 
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med på beskrivningen att de behöver stöd och hjälp för att komma i gång med 
hushållssysslor och hemmets skötsel. Det finns exempel på att handläggare 
beskriver att klienten helst inte vill ha hjälp, men medger till slut behovet av visst 
stöd. När det gäller egenomsorgen, hushållssysslorna och hemmets skötsel förs 
klienternas talan också i flera fall av anhöriga och personal som påtalar bristerna.  
 
Behov av hjälp med vardagens praktiska sysslor verkar vara är en känslig fråga. 
Flera klienter verkar vilja undvika att tala om dessa frågor. Kan det sammanhänga 
med allmänna synsätt på psykiska funktionshinder? Det är inte ovanligt att 
egenomsorgssvikten vid psykiska funktionshinder beskrivs i termer av moraliska 
brister, dvs. att personen är oföretagsam, lat och ointresserad av sin omvärld.  
Lundin & Ohlsson (2002) menar att en allmän brist på kunskaper om hur 
kognitiva störningar påverkar en persons energinivå, uppmärksamhet, 
viljemässiga tankekontroll, psykiska stabilitet etc. orsakar stora problem genom 
att orsakerna till funktionshinder blir missförstådda och att det leder till att 
personen inte får pedagogiskt adekvat stöd.  
 
Det Lundin & Ohlsson egentligen säger är att personer med psykiska 
funktionshinder har stor nytta av pedagogiskt rätt utformad kompensation för 
funktionshindret. Det minskar deras aktivitetsbegränsningar och 
delaktighetsinskränkningar. Om man drar tanken ett steg längre är det lätt att 
uppfatta stödets fokusering på basbehoven som en infantilisering av vuxna 
människors behov när deras behov på alla andra livsområden blir närmast osedda. 
 

Han har svårigheter att komma igång med exempelvis hushållsarbete. Han behöver 
uppmuntran och stöd för att ta tag i de sysslor som behöver utföras i hemmet. Med 
stöttning i hemmet tror han dock att han känner en större motivation att utföra 
vardagliga sysslor. (Boendestöd) 

 
Han berättar att han mår bättre och har börjat göra mer saker på egen hand och har 
börjat hjälpa till mer med saker i hemmet./…/ Han klarar att städa, tvätta och laga 
mat, men behöver någon som motiverar och stöttar honom i detta /…/ (Boende) 

 
När klienterna talar om sig själva beskriver de sig som män och kvinnor som har 
gillat ”hålla igång” – och ingen nämner att deras intressen har bestått av 
hushållssysslor – inte ens kvinnorna.  Alla nämner i stället sysselsättningar som 
har att göra med självförverkligande och sociala aktiviteter på vuxenlivets andra 
arenor, dvs. sysselsättningar som bekräftar deras identitet i vuxenroller. 
Frågeställningen handlar i grunden om professionella föreställningar om vilka 
strategier som är framgångsrika för återhämtning och vilka behov som klienterna 
anser som angelägna att få tillgodosedda.   
 
I ett par ärenden är den aktuella situationen kritisk och beslutsunderlaget visar att 
klientens egna resurser i nuläget är ytterst begränsade. I det ena fallet kan klienten 
kommunicera de egna behoven, men är oförmögen att tillgodose dem själv 
(Boendestöd II). I det andra fallet görs bedömningen att klienten kan vistas ensam 
i sitt hem men kan, för närvarande, varken kommunicera eller tillgodose sina 
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basbehov (Boendestöd III).  Men det finns flera exempel på att klienterna klarar 
vardagssysslorna i stort sett på egen hand och framför allt behöver socialt stöd för 
trygghetsbehov och som handläggare ofta formulerar det, för att strukturera sin 
tillvaro.   
 

Han har skött sin hygien, städning och tvätt i stort sett själv med visst behov av 
påminnelser /…/  
 
Han klarar i normala fall sin egen personliga omsorg /…/ Under de perioder han 
mår förhållandevis bra klarar han det mesta i sitt boende själv.  /…/ Även sin 
ekonomi har han då bra koll på. 

 
Om man ska hjälpa en person att uppnå skälig levnadsnivå är boendesituationen 
självfallet av stor betydelse. I det ingår egenomsorgen som innefattar personlig 
säkerhet och trygghet, men en viktig fråga här är strategierna för hur 
socialtjänsten bäst skulle kunna kompensera funktionshindret så att 
kompensationen bidrar till klientens återhämtning. Utifrån ett 
kompetensperspektiv förefaller det naturligt att klientens förmågor tränas i de 
avseenden där funktionen är nedsatt. Det är också den vanliga 
behandlingsprincipen inom hälso- och sjukvården. Men socialtjänstens insatser 
har inte primärt detta syfte utan utgår från ett medborgarperspektiv. Det betonar 
istället klientens eget inflytande över sin livsföring, rätt till skälig levnadsnivå och 
kompensation för funktionshindret, även på andra livsområden.  
 
Om detta tas till utgångspunkt för vad för slags hjälp socialtjänsten bör ge, borde 
utredningarna fokusera vad som i varje enskilt fall är den mest effektiva formen 
för kompensation och samtidigt ger klienten så stort inflytande som möjligt över 
sin livsföring. Det för tankarna till andra copingsstrategier – exempelvis selektiv 
optimering med kompensation.11 Det skulle innebära att stödet inriktas till de 
områden där klienten har sina styrkor.12   
 
 

Andras bidrag till utredningen 
 
Beslutsunderlagen i studien visar att handläggare ofta använder sig av många 
olika informationskällor. De begär utlåtanden från sakkunniga och skaffar sig 
information om klientens tidigare/aktuella kontakter med socialtjänsten och 
sjukvården. En annan typ av kontakter som förekommer i många fall är klientens 

                                                 
11 Selektiv optimering med kompensation är en copingstrategi som dels bygger på att individen 
väljer aktiviteter som medför framgång, något som individen är bra på och att individen samtidigt 
väljer bort andra aktivitetsområden som medför till korta kommanden (selektion). Optimeringen 
står för aktivt sökande efter resurser för att lyckas med det individen har föresatt sig och att 
individen aktivt utnyttjar tillfällen som ger positivt feedback. Kompensation handlar om att på 
olika sätt kompensera förluster, att t.ex. aktivera tidigare oanvända resurser, skaffa hjälp och att 
använda mer tid och energi till att uppnå sina mål. Se t.ex. Tornstam (2005). Strategin används 
systematiskt också bl.a. vid coaching.     
12 Gough & Bennsäter 2002, Gough & Ganz 2007. 
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anhöriga. Part i utredningen är alltid klienten själv. I princip kan klienten själv ta 
fram all information som handläggaren behöver för sitt beslutsfattande. Vid 
utredningssamtal kan klienten bistås av god man eller en annan person som han 
har förtroende för. Det är vanligt att anhöriga eller exempelvis kontaktpersoner 
inom socialtjänsten eller psykiatrin är behjälpliga vid utredningssamtal. En 
anledning till att handläggaren konsulterar expertis är primärt behovet att 
komplettera informationen från klienten. I avsnittet som följer behandlas 
informationen som andra har lämnat till utredningen.  
 
Anhörigas behov och bidrag 
 
Vid utredningstillfället är fem av tio klienter i urvalet beroende av omfattande 
vardagsstöd från anhöriga. I tre ärenden gäller ansökan bostad med särskild 
service och i två boendestöd. I flera fall är anledningen till ansökan att anhörigas 
livssituation har förändrats så att de inte längre kan ge vardagsstödet som deras 
vuxna barn är beroende av. Sönerna/döttrarna har tidigare lämnat föräldrahemmet 
men flyttat tillbaka på grund av psykisk ohälsa. I flera fall har föräldrars omsorg 
sedan pågått mer än tio år.     
 

NN och hans förälder tog i februari kontakt med socialtjänsten för att diskutera kring 
hans boende. Han bor sedan två år hos föräldern. Denna boendesituation är dock 
ohållbar i längden. 

 
Han vistas mest hos föräldrarna, även nattetid. Pappan avled nyligen och mammans 
livssituation har förändrats. /…/ De sociala kontakterna består främst av familjen. 
/…/ Han har stöd av sin mamma i den dagliga livsföringen. Trygghetsbehov blir 
tillgodosedda genom att han sover hos mamman. Han äter också där, samt får stöd 
till att sköta sin hygien, tvätt och städning. Han får också stöd med sin ekonomi. 
Aktiviteterna utanför bostaden sker med stöd av familjen.   

 
/…/ har mycket tät kontakt med sina föräldrar /…/ föräldrar hjälper honom att sköta 
ekonomin /…/ Han träffar dagligen sina föräldrar som hjälper i hemmet /…/ och äter 
hos föräldrarna i stort sett dagligen /…/ 

 
/…/ lever tillsammans med sina föräldrar i /…/. Föräldrarna har tagit det 
huvudsakliga ansvaret för honom sedan några år då han flyttade hem för gott. Hans 
mor har nyligen vårdats för stroke./…/ Föräldrarna är trötta och förtvivlade. Han 
kan inte i längden bo hemma hos dem. De behöver avlastning. Han är idag helt 
beroende av sina föräldrar och detta mönster är svårt att bryta i den miljö han lever 
i. 

 
Han flyttade i samband med insjuknandet hem till sina föräldrar för 20 år sedan och 
har varit helt beroende av sina föräldrar. Fram till för ett år sedan har situationen 
varit fungerande men efter förälderns bortgång uppkom problem vilka fram till nu 
har skötts av en anhörig./…/  

 
Det informella stödet är enligt beskrivningarna i beslutsunderlag mycket 
omfattande i dessa fall. Ansökningar har i flera fall aktualiserats av sociala 
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förändringar i omsorgsgivarnas livssituation. För de vuxna psykiskt 
funktionshindrade personerna som bor med sina föräldrar verkar föräldrarnas 
avlastningsbehov vara ett tungt vägande skäl för att överhuvudtaget få stöd och 
hjälp av socialtjänsten. Det är först när anhörigas omsorg sviktar på grund av 
sjukdom, dödfall och egna handikapp som socialtjänsten träder in med mer 
omfattande insatser. Stödet till anhöriga sker i huvudsak genom punktinsatser och 
avlösning. Det kan handla om insatser i form av ledsagning, kontaktperson och 
träffpunkts- och sysselsättningsverksamhet utanför hemmet. Några andra 
stödformer för anhöriga verkar inte finnas i kommunerna. 
 
I beslutsunderlagen redogörs relativt ingående för anhörigas syn på hjälpbehov 
och hur dessa tillgodoses.    
 

/…/Mamman upplever att han den mesta tiden sitter hemma och dricker kaffe /…/ 
Han tyckte tidigare om att träna och springa, men gör inte detta på egen hand utan 
skulle behöva någon som är med honom. /…/ 

 
Mamman är övertygad om att han behöver boende där det finns tillgång till personal 
dygnet runt /…/ Han klarar inte att vara ensam /…/  

 
Vid samtal med sökande och föräldern framkommer att han har svårt att koncentrera 
sig mer än upp till en timme åt gången samt med att komma ihåg. 

 
I beskrivningarna är anhörigas roll ofta dubbel. De företräder klienten och för 
hans talan och de företräder sig själva och framhåller att de inte orkar ge mer stöd 
och behöver avlösning. Handläggare bemöter dem som omsorgsgivare som 
avlastar socialtjänsten och som omsorgsgivare som sviktar. Hur de ser på 
anhörigas roll och insats har betydelse för stödet till anhöriga och det har 
betydelse för stödet klienten kan få så länge han bor i samma hushåll som 
föräldrar/annan anhörig.  
 
En uppenbar risk är att klientens behov endast kommer till uttryck i den form 
anhöriga uppfattar dessa och utrymmet för klientens egna önskemål och behov 
blir begränsat vid anhörigas närvaro. På det sättet ökar risken för att andra som 
tolkar klientens behov talar över huvudet på honom. En starkt bidragande orsak 
till detta är att klienten inte kan föra sin egen talan fullt ut och att han också är och 
känner sig beroende av sina anhöriga som är närvarande i utredningssamtal.  
 
Ett annat synsätt på anhörigas roll är att de träder in som omsorgsgivare på grund 
av att samhällets resurser sviktar och att de inte kan få avlösning och återta en 
normal föräldrarelation till de vuxna barnen innan resurserna har byggts ut. 
Anhörigas omsorgsansvar så att säga tvingas fram av bristerna i stödet som 
samhället i dag erbjuder. I beslutsunderlagen i studiens urval har anhöriga en 
betydelsefull roll. De artikulerar hjälpbehoven när klientens egen röst inte når 
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fram. I beslutsunderlag nämns inga insatser som riktas direkt till den anhöriga för 
att underlätta det arbete de utför eller ge dem annat stöd.13   
 
 
Experternas bidrag i beslutsunderlag 
 
Klientens sjukdomshistoria såsom den har framställts av expertis har i flera 
utredningar en central position. I några fall tar den så stor plats att den helt 
dominerar levnadsberättelsen och klientens önskemål om stöd i vardagen och 
livsföringen i övrigt. En följd av detta är att livsföringen till vardags underordnas 
professionella bedömningar och klientens egen röst inte bara tystnar utan tystas. 
En bidragande anledning är att beslutsunderlag ofta omfattar information från 
flera referenter, som beskrivits tidigare. När det gäller funktionshinder och 
psykisk ohälsa refererar handläggare utlåtanden från patientansvariga läkare, 
psykiatriker och psykologer samt representanter för olika yrkesgrupper i 
öppenvårdteam, såsom sjuksköterska, kontaktperson och arbetsterapeut.  
 
Anledningen till att handläggaren konsulterar psykiatrisk expertis är behovet att 
komplettera informationen från klienten. Handläggare behöver sakkunnig 
information om diagnos och vad som har orsakat svårigheterna i livsföringen. 
Konsultationen görs för att få en bekräftelse på att klienten har ett funktionshinder 
som orsakats av psykisk störning eller sjukdom. Informationen om diagnosen och 
de bakomliggande orsakerna till svårigheterna kan också vara betydelsefulla för 
en bedömning hur man bäst ska kunna hjälpa klienten.  
 
En psykiatrisk diagnos har en administrativ betydelse för bedömningen om 
klienten omfattas av målgruppen psykiskt funktionshindrade personer, men det är 
svårigheterna i livsföringen och inte diagnosen som har avgörande betydelse för 
om klienten är berättigad till hjälp och stöd enligt SoL eller LSS. Det innebär att 
en diagnos i sig inte berättigar till hjälp. En följd av detta är att handläggaren 
måste ta ställning till vad som i den symtomatologi som expertis lägger fram har 
relevans för utredningen. Detta är i flera av de ärenden som ingår i urvalet en 
problematisk frågeställning och handläggare behandlar frågeställningen på olika 
sätt. 
 
Diagnoserna        
Enligt de flesta utredningarna beskrivs svårigheterna av expertis med hjälp av 
olika schizofrenidiagnoser, schizofrent syndrom och schizoaffektiv störning med 
påverkan på olika psykiska funktioner.   
 

/…/ schizofrent syndrom och periodvis hörselhallucinos, samt oföretagsamhet och 
svårigheter med dagliga rutingöromål. 

 

                                                 
13 Exempel på stöd till anhöriga beskrivs i Samtal med anhöriga till psykiskt sjuka, av Jonsson & 
Murray 2007 
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/…/ funktionshinder som grundar sig på en schizoaffektiv störning /…/ psykotisk 
symtomatologi i form av tankemässig splittring i kombination med 
stämningsförskjutningar, såväl åt det maniska som depressiva hållet. 

 
/…/ allvarlig personlighetsstörning med affektiva förtecken /…/ har haft 
psykossymtom med otäcka röster /…/  

 
/…/ psykisk sjukdom med diagnosen schizofreni /…/ symtom i form av 
rösthallucinationer /…/ svårartad psykotisk symtomatologi under den senaste 15-
årsperioden /…/ 

 
/…/ under maniska perioder är han distanslös /…/ förvirrad och har storhetsvansinne 
/…/  har diagnosen schizoaffektiv störning /…/ 

 
/…/ schizoaffektivt syndrom /…/ paranoida vanföreställningar, sömnsvårigheter och 
suicidtankar /…/ 

 
I sitt beslutsunderlag refererar handläggare den symtomatologi som expertis 
beskriver i anslutning till diagnosen. Beskrivningarna anger vilka psykiska 
funktioner som påverkas av störning och hur karaktäriska tillstånd kan komma till 
uttryck. För att förstå innebörden av vad som beskrivs, krävs betydande kunskaper 
om psykiska funktioner och klinisk erfarenhet av karaktärisering av tillstånd i den 
medicinska kontexten, där dessa utlåtanden utfärdas. Det är inte ovanligt att 
utlåtanden som refereras här har utfärdats flera år tillbaka i tiden. Frågeställningar 
som beskrivningarna väcker är hur relevanta dessa är i klientens aktuella situation. 
Det gäller även informationen om läkemedel. 
 
Läkemedlen och ansvaret för läkemedelsbehandling  
Ett annat område som handläggare i regel citerar handlar om läkemedel. Också 
detta kan ha olika motiv, exempelvis att personalen som hjälper klienten också 
bistår med påminnelser när klienten själv har ansvaret för sina läkemedel. Om 
personal däremot delegeras uppgifter av patientansvarig läkare eller medicinskt 
ansvarig sjuksköterska är ansvaret för informationen och instruktionerna deras.    
 

/…/ använder läkemedlen Haldol14, Temesta, Heminevrin, Iktorivil, Stilnoct, 
Imovane, och Cipralex. Lamictal har nyligen ersatts av Litium /…/ 

 
/…/ medicinerar med Zyprexa15, Iktorivil, Ergenyl samt Oxascand./…/ 

 
 
                                                 
14 Haldol är läkemedel med antipsykotisk effekt, Temesta används vid behandling av ängslan, 
ångest och rastlöshet vid nervösa besvär, Heminevrin är sömnmedel med lugnande, kramplösande 
effekt, Stilnoct är sömnmedel, Imovane är sömnmedel, Cipralex används för behandling av 
depressioner och ångestsjukdomar, Lamictal är antiepilektikum, Litium är utgången enligt FASS 
(maj 2007). 
15 Zyprexa används vid behandling av hallucinationer, stabiliserar stämningsläget, Iktorivil är 
antiepilektikum, Ergenyl är antiepilektikum, Oxascand är lugnande medel, ångestdämpande och 
muskelavslappnande. FASS 2007. 
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/…/ medicinerar med neuroleptika i form av injektion Cisordinol.16/…/ 
 

/…/ Neuroleptika, Zyprexa17 testas nu som behandlingsmedicin. Tidigare 
medicinerar han med Remeron18./…/ 

 
Med tanke på att läkemedelshanteringen regleras av hälso- och sjukvårdslagen 
och att det finns särskilda rutiner för överlämnandet torde informationen om 
hanteringen av läkemedlen vara av betydelse. Men det är mer sällan det framgår 
tydligt av beslutsunderlag vem som har det medicinska ansvaret. 
Läkemedelsinformationen såsom den refereras är också mer sällan direkt knuten 
till de symtom som behandlas med läkemedlet och det framgår i regel inte om 
behandlingen är framgångsrik när det gäller symtom eller klientens 
egenuppfattning av dessa. I enstaka fall noteras att klienten har ordinerats en ”hög 
dos” av något läkemedel eller att klienten får ”mycket biverkningar”, men det 
förekommer inga hänvisningar till uppföljning och vem som har ansvaret för 
denna. 
 
Expertisens olika roller 
Handläggare ger expertisen i de olika utredningarna olika roller. Det avspeglar 
antagligen att de vårdgivande organisationerna har olika roller i klientens 
livshistoria/sjukdomshistoria. En annan förklaring kan vara att formerna för 
samverkan mellan socialtjänsten och den psykiatriska vården skiljer sig, både när 
det gäller enskilda klienter och mellan kommuner och landsting. Den psykiatriska 
expertisen har i några utredningar den konsultativa rollen, som vi nämnt tidigare, 
där handläggaren har inhämtat de uppgifter som är nödvändiga för att få en 
bekräftelse på att klientens funktionshinder sammanhänger med psykisk 
störning/sjukdom och att funktionshindret är varaktigt. I några andra framträder 
psykiatrins specialistfunktion genom dess överlämnande av fallet. Patienten är 
utskrivningsklar och det som återstår är läkemedelsbehandling och att 
socialtjänsten tillgodoser de behov patienten har därutöver. I ytterligare andra 
ärenden beskrivs expertisen däremot som aktivt involverad i vården. Samverkan 
är vanligast med de rehabiliteringsinriktade enheterna. Engagemanget i de 
enskilda ärendena framkommer genom att ”psykiatrin” framträder som en 
vårdgivande partner och/eller som kravställare gentemot socialtjänsten.     
 
Ett syfte för all medicinsk information om psykiska funktionstillstånd kan vara att 
få hjälp med att förstå klientens svårigheter, men det är ändå svårt att relatera en 
viss störning/skada som har medfört en funktionsnedsättning till klientens dagliga 
livsföring. De uppgifter som beskrivs följs inte heller upp av beskrivning av 
copingstrategier. De refererade psykologutredningarna stannar oftast vid 
beskrivning av klientens beteende.  
 

                                                 
16 Cisordinol är neuroleptikum med förlängd effekt för behandling av akuta psykoser, manier och 
återfall av kroniska psykoser. FASS 2007. 
17 Zyprexa, se not ovan. 
18 Remeron används mot depression. FASS 2007. 
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/…/ påtaglig sänkning av den kognitiva funktionsnivån /…/ svårt med minnet och 
koncentration, lägre stresstolerans, svårigheter i tid och rum /…/ affektlabil med 
tendens till aggressionsutbrott /…/ depressioner som ibland kan gränsa till apati/…/ 

   
/…/ hög grad av självosäkerhet som ofta leder till en viss överdriven misstänksamhet, 
är stresskänslig /…/ har svårt att fokusera tankarna när han blir utsatt för mycket 
stimuli /…/ har svårt att lita på andra /…/ kan ha pessimistisk inställning och är 
något tvångsmässig /…/ svårigheter i de exekutiva funktionerna/…/ 

 
/…/ har minnesproblem, svårigheter med koncentration, uthållighet och 
stressproblematik /…/ behöver ha saker välstrukturerade för att klara vardagliga 
aktiviteter /…/ 

 
Generellt ger Informationen en negativ bild av klientens situation eftersom den 
uteslutande fokuserar de psykiska störningarna. Det stärker negativa förväntningar 
och om information av det här slaget får ett stort utrymme sprids pessimismen och 
misstron till klienten och till att återhämtning överhuvudtaget är möjlig. Samtliga 
klienter i urvalet har en sjukdomshistoria som dateras ett decennium eller längre 
tillbaka i tid. Intrycket jag får är att tiden står stilla och att den psykiatriska 
behandlingen inte är till så stor hjälp för dessa klienter.  
 
Informationen blir också ett intrång i klientens personliga integritet och väcker 
frågor om varför den förs vidare och hur klientens självbild påverkas av 
utredningsförfarandet. I en av de deltagande kommunerna skiljer sig 
utredningsrutinerna markant genom att psykiatriska utlåtanden endast används för 
konstaterandet av psykisk störning/sjukdom som orsak till funktionshindret. 
Handläggare söker här i stället sätt att beskriva klienters problem utifrån ett 
funktionshinderperspektiv.  
 
Ett exempel på psykiatrins engagemang är att handläggare återger vilka behov 
expertisen anser att socialtjänsten bör tillgodose. I något fall förekommer det att 
psykiatrisk expertis förmedlar sin bedömning av klientens hjälpbehov, föreslår 
insatser och sätter upp mål för det stöd som de anser att klienten behöver av 
kommunen.    
 

/…/ gör bedömningen att han med sannolikt stor varaktighet ej klarar sitt liv vad 
gäller att vara ensam /…/ klarar ej ta ansvar för ADL eller sin medicinering /…/ 
Patienten är i behov av ett gruppboende med dygnetruntpersonal samt någon form av 
stödperson som kan ta med patienten till aktiviteter utanför boendet /…/ Patienten 
har en psykisk sjukdom med så allvarligt psykosocialt funktionshinder att patienten 
bör vara berättigad till omfattande hjälp enligt LSS /…/ (Överläkarens utlåtande) 

 
/…/ med tanke på patientens fortsatta planering av terapeutisk behandling bedöms att 
en central lokalisering avseende boendet är viktig för att ej försvåra tillgänglighet till 
vårdkontakter /…/ (Överläkarens utlåtande) 

 
Överläkaren bedömer här att patienten bör vara berättigad till omfattande hjälp 
enligt LSS och argumenterar för att patienten behöver egen bostad i en 
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gruppbostad för att kunna utvecklas och att gruppbostaden bör vara lokaliserad så 
centralt att den underlättar patientens terapeutiska kontakter.  Även i några andra 
ärenden citeras olika vårdgivares uppfattningar om klienternas behov.      
 

/…/ funktionsnedsättningen är såväl långvarig som varaktig /…/ har erhållit 
diagnosen schizofreni och uppvisar enligt (patientansvarig läkare) ett handikapp av 
den grad att patienten tveklöst hör till målgruppen för LSS-insatser /…/ behöver stöd 
på många plan såväl socialt som mer konkret i boendesituationen och vad gäller 
sysselsättning./…/ (Läkarutlåtande)    

 
/…/ är i behov av uppmuntran och stöd samt gränssättning och stöd i upprättande av 
dagliga rutiner samt vardaglig struktur /…/(Rehabiliteringsteam) 

 
/…/ Teamet föreslår att han fortsätter sin utbildning /…/ avstår från alkohol /…/ 
fortsätter medicinering /…/ mår bäst i miljö som han känner till väl /…/ behöver följa 
en fast struktur där det ingår en sysselsättning /…/(Rehabiliteringsteam) 

 
Den medicinska expertisen uppträder i flera fall, såsom det framgår av citaten, 
som kravställare. De företräder ett behandlingsperspektiv och betonar patientens 
behov av fortsatt behandling. Den auktoritet som expertisen intar i sina 
formuleringar inkluderar patientens inställning och tar för givet att det som 
patienten behöver överensstämmer vad patienten vill. Det kanske också är just 
detta som gör att citat från utlåtanden ofta är så iögonfallande i beslutsunderlagen. 
De tenderar även att överrösta handläggarens egen röst och ”ta över” genom att 
lämna avtryck i handläggarnas framförande av klientens ärende. 
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Kapitel 5 
Reflektioner över handläggarens bedömning och 
beslut 
 
Boendeformer 
När det gäller särskilda boendeformer för människor med funktionshinder anges 
vissa vägledande kvalitetskriterier för en bostad med särskild service i LSS. En 
bostad med särskild service ska fungera som den enskildes privata och 
permanenta bostad. Den ska vara en fullvärdig bostad, som uppfyller samma 
byggbestämmelser som gäller för bostäder i allmänhet. Boendet ska vara anpassat 
efter individens egna behov av särskilt stöd. I insatsen ingår också en rätt till 
omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. LSS reglerar dock inte i 
detalj hur boendet i övrigt ska vara organiserat, men i praktiken dominerar två 
huvudformer av boende, gruppbostad och servicebostad.19  
 
När det gäller särskild bostad enligt socialtjänstlagen förekommer en stor 
variation av boendeformer som skiljer sig från ”LSS-bostäderna” bl.a. genom att 
bostaden inte uppfyller kvalitetskriterierna när det gäller boendestandard och/ 
eller innehållet i stödet som är tillgängligt. I några beslutsunderlag förekommer 
begreppet ”garantibostad” som består av en vanlig lägenhet men hyresgästen 
saknar förstahandskontrakt med hyresvärden. Bostaden hyrs ut i andra hand av 
socialtjänsten och kontraktet kan vara villkorat med stöd och hjälp i bostadens 
skötsel m.m. Det är också vanligt att socialtjänsten har fullmakt när det gäller 
hyresgästens ekonomiska tillgångar, sköter utbetalningen av fasta utgifter och 
portionerar medel för dagliga utgifter (tjänsten ovan benämns 
”förmedlingsmedel”). En annan boendeform som förekommer i beslutsunderlag är 
kollektivt boende som liknar en gruppbostad men inte har utformats enligt LSS-
kriterierna för bostad med särskild service. 
 
Skillnaderna mellan kommunerna är stora när det gäller tillgången på olika typer 
av boende för personer med psykiska funktionshinder. Det kan handla om att det 
saknas lämpliga lägenheter för enpersonshushåll eller att bristerna gäller 
utformningen av stödet när det gäller kompetens hos personal eller tillgänglighet 
när stödet behövs. Andra strukturella hinder har att göra med att de särskilda 

                                                 
19 Gruppbostaden kännetecknas av ett litet antal lägenheter grupperade kring gemensamma 
utrymmen. Enheten bemannas dygnet runt för service och omvårdnad. Boendeformen är avsedd 
för personer med omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Med en servicebostad avses ett antal 
lägenheter med tillgång till gemensam service, såsom träfflokal och exempelvis matservice och 
fast anställd personal. Lägenheterna är i regel anpassade efter den enskildes behov. Som ett 
alternativ till bostad med särskild service kan man ha rätt till en särskilt anpassad bostad enligt 
LSS. Det är en vanlig bostad med en grundanpassning till den enskildes funktionshinder. Till 
denna boendeform är dock inte någon service eller personal knuten på samma sätt som till de två 
övriga boendeformerna enligt LSS. Men boendestöd är en sådan serviceform som kan knytas till 
denna boendeform. I förarbeten och kommentarer till lagen betonas i övrigt att valfrihet bör gälla 
för valet av boendeform och den individuella anpassningen och att bostaden i andra avseenden är 
lämplig. 
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boendeformer som finns har utvecklats för andra målgrupper t.ex. de äldre eller 
personer med fysiska eller begåvningsmässiga funktionshinder, och därmed inte 
är lämpliga/attraktiva för personer med psykiska funktionshinder. Bostäderna kan 
också vara koncentrerade till vissa områden och uppfattas inte som lämpliga av 
det skälet. Detta framgår också av några utredningar genom att flera klienter 
saknar egen bostad och bor hos anhöriga eller får det huvudsakliga stödet av 
anhörig eller har avböjt tidigare erbjudanden som olämpliga. Likväl är en bostad 
en nödvändig förutsättning för individens livsföring.  
 
Boendestöd – några gemensamma kännetecken 
I alla fyra kommuner pågår ett utvecklingsarbete i syfte att utforma insatser eller 
tjänster som är anpassade till behov hos personer i målgruppen. Boendestöd är ett 
sammanfattande begrepp för olika slags stödinsatser som riktas till personer som 
har psykiska funktionshinder. En grundtanke i boendestödet är att personalen som 
utför stödet behöver specifika kunskaper om funktionshindret har orsakats av en 
psykisk störning.20 Ett annat kännetecknande drag är att boendestödet syftar till 
att göra det möjligt att bo och leva som andra i en egen bostad eller servicebostad 
och att delta i samhällslivet. Ett ytterligare kännetecken brukar vara att man skiljer 
boendestödet från den servicebetonade hjälpen i hemmet som erbjuds de äldre i 
kommunen. Någon enhetlig beskrivning av innehållet i boendestödet eller några 
enhetliga kompetenskrav för arbetet finns emellertid inte, men det betonas ofta att 
stödet skiljer sig från hemtjänst genom stödets flexibilitet, att stödet anpassas till 
olika individuella förutsättningar, att teamen är mobila och kan erbjuda stöd under 
hela (eller en stor del av) dygnet med hög kontinuitet samt personalens 
erfarenhet/kompetens. 
 
I två av kommunerna som berörs här är boendestödet en relativt väl utvecklad 
praktik som erbjuds personer med psykiska funktionshinder, medan insatser av 
samma slag i den ena av de övriga två kommunerna ingår i begreppet ”socialt 
stöd”. I den andra används begreppet ”hjälp i hemmet” och biståndet kompletteras 
med ”ledsagning”, ”kontaktperson” och ”annat socialt stöd”. Boendestödet är inte 
i de här två kommunerna en avgränsad praktik med ett specifikt innehåll och en 
specifik insats som erbjuds en bestämd målgrupp, såsom i de två övriga 
kommunerna.  
 
Detta har en viss betydelse för hur handläggare sammanfattar de framlagda 
omständigheterna, formulerar erbjudandet och sitt beslut. Själva lagrummet för 
samtliga beslut som rör biståndet, är dock det samma; kapitel 4 § 1 i 
socialtjänstlagen.  

 

                                                 
20 Boendestödet kan vara en stödinsats som i kommunen enbart är tillgänglig för personer som har 
psykiska funktionshinder, men kommunerna kan också ha boendestödsgrupper som ger 
motsvarande stöd till personer med andra funktionshinder exempelvis personer med 
utvecklingsstörning eller personer med missbruk, då personalen förutsätts ha särskilda kunskaper 
om vad som kan bli problematiskt i livsföringen på grund av funktionshindret.  
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Bedömningen av vilka som tillhör målgruppen  
I alla fyra kommuner definieras målgruppen, personer med psykiska 
funktionshinder, enligt den definition som började användas på rekommendation 
av psykiatriutredningen på 1990-talet. Den sjukdomshistoria som refereras i 
utredningarna berättar om stora svårigheter under mycket lång tid, oftast 10 år 
eller längre. Av samtliga utredningar framgår att det finns en psykiatrisk diagnos 
eller att klienten tidigare har vårdats för psykisk sjukdom eller störning. Ett 
exempel på en sammanfattning av klientens funktionshinder framgår av citatet 
nedan.   
 

Utredningen ger vid handen att NN har långvarigt resttillstånd efter en hjärnskada, 
vilket bedöms jämställas med ett psykiskt funktionshinder. /…/ påtaglig sänkning av 
den kognitiva funktionsnivån föreligger enligt tidigare psykologutredning 1999 /…/ 
NN har förändrats på ett sådant sätt som går att härleda till hjärnskada. NN har fått 
svårt med minnet och koncentration, lägre stresstolerans, svårigheter i tid och rum. 
NN har blivit mer affektlabil med tendens till aggressionsutbrott vilket blir mer 
påtagligt vid alkoholintag. NN besväras av också av depressioner som ibland kan 
gränsa till apati. Sammantaget gör detta att NN bedöms omfattas av den målgrupp 
som har behov av insatsen boendestöd för personer med psykiskt funktionshinder. 
Undertecknad gör således bedömningen att NN har rätt till den sökta insatsen. 
(Boendestöd) 

 
Enligt handläggarens bedömning är klientens psykiska funktionshinder varaktigt. 
Detta framgår av dateringen av en tidigare utfärdad psykologutredning, där det 
även framgår vilka kognitiva funktionsnedsättningar som bedöms ligga till grund 
för stora svårigheter i livsföringen, vilket av handläggaren bedöms berättiga till 
boendestöd.  
 
Handläggarens bedömning av huruvida klienten tillhör målgruppen psykiskt 
funktionshindrade har stora likheter här med en personkretsbedömning enligt 
LSS. Eftersom boendestöd som insats inte finns bland de tio LSS-insatserna sker 
beslut om boendestöd enligt socialtjänstlagen. Några exempel på handläggarens 
bedömning av personkretstillhörighet enligt LSS i beslutsunderlag är: 
 

NN har ett stort (schizofrent syndrom, hörselhallucinos) och varaktigt (mångårigt, 
torde kvarstå under lång följd av år) psykiskt funktionshinder som uppenbart inte 
beror på normalt åldrande. NN har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen 
(svårigheter med att få dagliga göromål gjorda, med sysselsättning och trygghet 
nattetid m.m.) och omfattande behov av stöd och service (dagligt stödbehov). 
(Boende) 

 
NN behöver hjälp och stöd inom flera områden. NN behöver någon som motiverar 
och stöttar honom i att genomföra praktiska saker knutna till hemmets skötsel såsom 
att städa, tvätta och laga mat. NN behöver vidare hjälp med en fortsatt fungerande 
medicinering. NN behöver stöd i att komma igång med saker och komma iväg på 
aktiviteter utanför hemmet för att motverka isolering. NN behöver framför allt den 
trygghet som en bostad med särskild service kan ge. (Boende) 
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 I sin bedömning förtydligar handläggaren att klienten har ett omfattande tillsyns- 
och omvårdnadsbehov som behöver mer eller mindre kontinuerlig närvaro av 
personal alla tider på dygnet. 
 

NN tillhör personkretsen enligt 1 § 3 LSS. NN har behov enligt 7 § LSS i sin dagliga 
livsföring som inte tillgodoses fullt ut på annat sätt och beviljas därmed bostad med 
särskild service enligt 9 § 9 LSS i form av gruppbostad. Insatsen beviljas fr.o.m. xx 
och tillsvidare. (Boende) 
  
NN bedöms omfattas av personkretsen i LSS jml 1 § 3. NN har rätt till den sökta 
insatsen bostad med särskild service (servicebostad) jml 9 § 9 LSS för personer med 
psykiska funktionshinder då behovet ej tillgodoses på annat sätt. Med insatsen 
tillförsäkras NN goda levnadsvillkor. Beslutet gäller fr.o.m. xx. Beslutet beräknas 
kunna verkställas under x månad 2006. (Boende) 

 
En skillnad mellan stödet enligt SoL och insatser enligt LSS är att biståndet 
genom socialtjänstlagen ska tillförsäkra skälig levnadsnivå och LSS insatserna 
goda levnadsvillkor. När det gäller handläggarnas beskrivning av klienters 
funktionshinder är skillnaderna inte särskilt stora. Klienter som beviljas 
boendestöd har funktionshinder som är varaktiga, och som medför stora 
svårigheter i livsföringen och har därmed omfattande hjälpbehov. I några fall som 
rör boendestöd beskrivs behoven på ett sådant sätt att bedömningen hade kunnat 
utmynna i ett erbjudande om bostad med särskild service i stället för boendestöd. 
Men i båda dessa fall finns särskilda omständigheter som kom att leda till ett 
erbjudande om boendestöd. Klientens egen inställning har en avgörande betydelse 
och man kan säga att klienten väljer boendestöd genom att t.ex. tacka nej till ett 
erbjudande om insatsen servicebostad eller lägenhet i en gruppbostad. Klienten 
själv har rätt att välja enligt vilken av de två lagarna han vill göra sin ansökan.  
 
När det gäller de två insatserna som fokuseras i studien boendestöd enligt SoL och 
bostad enligt SoL eller LSS är det svårt att överblicka vad valet innebär för den 
enskilde när det gäller för- och nackdelar, utom i ett avseende, nämligen 
avgifterna för stödet. Stödet som är knutet till en bostad med särskild service 
enligt LSS är avgiftsfritt (liksom eventuell ledsagning och andra tjänster som 
ingår), medan klienter som bor i en särskild bostad enligt SoL vanligtvis debiteras 
avgifter för de tjänster de anlitar. När det gäller boendestödet var det i en av 
kommunerna kostnadsfritt medan klienterna i de andra kommunerna debiterades 
en avgift. Avgiftens storlek nämns inte i något beslutsunderlag, men i en av 
kommunerna uppger handläggaren att ”avgift uttages enligt kommunens gällande 
taxa i nivå 7”. 
 
 
Stödets omfattning 
Handläggare i de olika kommuner använder olika mått när de preciserar stödets 
omfattning och vilka behov boendestödet mer specifikt ska tillgodose. 
Omfattningen bestäms i en av kommunerna (där stödet är kostnadsfritt), när 
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genomförandeplan görs med klienten. Stödet ges dock en viss inriktning när 
handläggaren beskriver målsättningen för insatsen.  
 

Boendestödet syftar till att erbjuda ett motivationsarbete för att det dagliga livet ska 
fungera. NN ska genom insatsen få struktur i sin vardag och ges stöd att upprätthålla 
sociala kontakter. Detta kan ske genom hembesök och telefonkontakt. En särskild 
individuell arbetsplan genomförs med NN. (Boendestöd) 

 
I de andra kommunerna är handläggare något mer detaljerade när det gäller 
stödets innehåll och anger omfattningen vid sin bedömning av biståndsbehovet 
exempelvis i termer av tre gånger i veckan, varje dag etc. 
 

NN beviljas bistånd, enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen, i form av boendestöd: 
Insatserna skall innehålla stöd vid måltider vid tre tillfällen per dag, hjälp med 
hygien samt att hjälpa NN till att uppnå dagliga rutiner. (Boendestöd) 

 
Mot bakgrund av ovanstående bedöms NN vara i behov av utökat stöd från 
socialtjänsten. Undertecknad bedömer att NN i stället för nuvarande bistånd har 
behov av boendestöd. Omfattningen bedöms till tre tillfällen per vecka. NN erbjuds 
utöver boendestöd även möjlighet att delta i träffpunktsverksamheten på A-center på 
vardagseftermiddagarna. Behovet kan ej tillgodoses på annat sätt. (Boendestöd) 

 
Min bedömning är att NN har behov av den sökta insatsen. NN behöver stöd, 
motivation och hjälp att strukturera vardagen. NN har behov av socialt stöd och 
ledsagning för att minska isolering samt stöd för att vara delaktig i samhällslivet och 
därigenom tillförsäkras skälig levnadsnivå. (Boendestöd)   

 
Handläggarens bedömning och beslutsmotivering är i flera beslutsunderlag 
kortfattad. Handläggaren hänvisar till beskrivningen av klientens hjälpbehov och 
konstaterar att klienten behöver den sökta insatsen. Beslutsmeningen kan omfatta 
ett syfte för insatsen och några uppgifter om insatsens tillgänglighet såsom det 
första citatet ovan visar. Handläggaren hänvisar vidare till genomförandeplanen 
som utförare utarbetar tillsammans med klienten. I andra fall formulerar 
handläggare beslutet utifrån de uppgifter som klienten behöver hjälp med och 
anger syftet och frekvensen för insatserna.   
 
 
Handläggarens bedömningar – boende  
När det gäller utredningarna om bostad med särskild service har handläggaren i 
samtliga ärenden bedömt att klienten omfattas av LSS personkrets. I ett ärende 
väljer dock klienten att flytta till en servicebostad i form av kollektivboende i 
stället för en gruppbostad enligt LSS.  
 

Det står alltmer klart att NN i nuläget inte klarar eget boende med stödinsatser. NN 
har behov av boende med tillgång till personal alternativt boendestöd under tidiga 
morgontimmar i eget boende. /…/ Ett rum finns nu ledigt i kollektivboende och NN 
har erbjudits platsen. NN har varit på studiebesök och fått information samt tittat på 
boendet och bestämt sig därefter att tacka ja till erbjudandet. (Boende)   
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I det här fallet väljer klienten att flytta till ett kollektiv som bedrivs inom ramen 
för SoL. Handläggaren har bedömt att svårigheterna som klienten har i sin dagliga 
livsföring är stora och hjälpbehovet så omfattande att klienten hör till LSS 
personkrets. Svårigheterna består bl.a. av nattotrygghet och behovet av tillsyn på 
grund av en risk att klienten kan skada sig själv. Jämförelsen av boendealternativ 
leder till att klienten väljer kollektivet. När det gäller bedömningen hur varaktiga 
klientens funktionshinder är, framgår det av läkarutlåtandet att de inte är av 
tillfällig eller övergående natur, men handläggaren behandlar inte 
varaktighetskriteriet mer ingående vid sin bedömning.         
 

NN´s funktionshinder förorsakar betydande svårigheter i daglig livsföring. Det har 
framkommit att NN behöver hjälp och stöd inom flera livsområden. NN behöver 
någon som motiverar och stöttar i att genomföra praktiska saker knutna till hemmets 
skötsel såsom att städa, tvätta och laga mat. NN behöver vidare hjälp med en fortsatt 
fungerande medicinering. NN behöver stöd i att komma igång med saker och komma 
iväg på aktiviteter utanför hemmet för att motverka isolering. NN behöver framför 
allt den trygghet som en bostad med särskild service kan ge. /…/ NN är i behov av 
återkommande stöd och service för att klara ovanstående. Undertecknad gör utifrån 
de uppgifter som framkommer i utredningen bedömningen att NN är i behov av och 
skall anses vara berättigad till insatsen bostad med särskild service. NN´s behov av 
stöd och hjälp tillgodoses bäst på ett boende där det finns tillgång till personal 
dygnet runt.  (Boende) 

 
En annan ansökan som utmynnar i ett beslut om bostad med särskild service i 
form av gruppbostad gäller en klient som flyttar från egen bostad på grund av 
nattotrygghet och omfattande stödbehov. Handläggaren hänvisar i sitt beslut om 
personkretstillhörighet till ett läkarutlåtande från 1999, där det framgår att 
funktionshindret är mångårigt och torde kvarstå under en lång följd av år framåt. 
Funktionshindret medför stora svårigheter i den dagliga livsföringen och det 
föreligger därmed omfattande, dagligt behov av stöd och service. 
 

Min bedömning är att NN har behov av sökt insats. NN har ett omfattande tillsyns- 
och omvårdnadsbehov och behöver mer eller mindre kontinuerlig närvaro av 
personal dygnet runt. /…/ NN beviljas därmed bostad med särskild service enligt § 
9:9 LSS i form av gruppbostad. (Boende)  

 
Målet för insatsen är enligt handläggaren: 
 

Att NN ska få möjlighet till en bra bostad där friheten och integriteten är skyddad och 
där NN kan få det stöd och den hjälp NN behöver. Bostaden ska också ge NN 
förutsättningar till ett aktivt deltagande i samhällslivet och möjlighet att träffa nya 
vänner. (Boende) 

 
Två övriga ärenden handlar om ansökan om servicebostad. I båda dessa ärenden 
gör handläggaren bedömningen att klienten tillhör LSS personkrets. I det ena 
fallet flyttar klienten till servicebostaden från ett vårdhem där klienten vistats 
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sedan ett par år och i det andra fallet flyttar klienten till servicebostaden från egen 
lägenhet.     
 

Bedömningen görs att NN omfattas av personkretsen LSS 1:3. Undertecknad gör 
bedömningen att NN är i behov av ett boende med närhet till personal. NN´s behov 
av stöd och hjälp tillgodoses bäst på ett boende som anpassat efter NN´s individuella 
behov och med tillgång till personal dygnet runt. Bedömningen görs att NN bör 
beredas plats på bostad med särskild service enligt LSS § 9:9. /…/ Det finns idag 
möjlighet att erbjuda NN bostad med särskild service i form av servicebostad på K-
vägen. NN har varit på ett studiebesök och är positiv till att flytta dit om en månad. 
(Boende) 

 
Utredningen ger vid handen att NN får anses omfattas av personkretsen i LSS jml § 
1:3. /…/ Undertecknad gör bedömningen att NN´s problematik är så omfattande att 
behov av stöd i den dagliga livsföringen bäst tillgodoses genom att NN beviljas den 
sökta insatsen. (Boende) 

 
En av boendeutredningarna skiljer sig från de övriga genom att den handlar om 
korttidsvistelse enligt socialtjänstlagen i syfte att utreda på vilket sätt man bäst ska 
kunna hjälpa klienten. 
 

NN har de senaste åren försämrats i sitt mående och i sin funktionsnivå. En 
korttidsvistelse på vårdhem/behandlingshem där en funktionsnivåbedömning kan 
göras innebär att man skulle få klarhet i vilket stöd och vilken hjälp NN har behov av 
för att fungera så bra som möjligt. Det skulle också ge NN möjlighet till social 
träning, möjlighet att komma igång med regelbunden sysselsättning samt innebära 
stimulans i form av miljöombyte och rekreation. Bedömningen görs att en 
korttidsvistelse skulle bli ett bra stöd till en förändring och ett led i en social 
rehabilitering för NN. (Bistånd beviljas för tre månaders korttidsvistelse på 
behandlingshem). (Boende)  

 
I samtliga boendeärenden har klienten en lång sjukdomshistoria bakom sig och 
stora svårigheter i sin livsföring enligt de referenser handläggare hänvisar till. Alla 
har tidigare prövat andra boendeformer och bott i en egen lägenhet. I flera fall, 
vilket också gäller boendestödsärenden, har anhöriga varit mycket betydelsefulla 
för att klienten har klarat sig utan det stöd de nu beviljas. I flera 
boendestödsärenden är förutsättningen alltjämt att klienten även fortsättningsvis 
får omfattande stöd från anhöriga med tanke på de svårigheter klienten har, 
stödets begränsade omfattning och relationen till anhöriga. En bidragande orsak 
till detta är att klienten i praktiken bor/vistas i föräldrahemmet. När det gäller 
dessa ärenden förs tanken till att boendestöd erbjuds på grund av att det saknas 
andra lämpliga stödformer och boendealternativ som motsvarar tryggheten och 
det praktiska stödet dessa klienter nu får från anhöriga.  
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Klienternas trygghetsbehov dominerar – drömmen är en egen 
bostad 
Bostaden har betydelse för individens sociala förankring. Innebörden av att ha 
någonstans att bo är att man i sin bostad kan ägna sig åt sådant som tillhör det 
personliga och privata livet. Bostaden har betydelse för social tillhörighet. I LSS 
formuleras goda livsvillkor när det gäller boendets kvaliteter med att bostaden ger 
individuell frihet och skydd för integriteten och förutsättningar till ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. På det sättet har boendeformen också betydelse för 
individens identitet.  Insatserna som endast tillgodoser individens basbehov 
riskerar att stärka rollen som klient – om klienten inte själv har resurser som krävs 
att förverkliga andra sociala roller i förhållande till det informella sociala 
nätverket, arbetslivet och medborgarskapet. 
 

/…/ NN vill ha eget boende, men känner att han behöver någon som han kan vända 
sig till och att någon ser till att han inte skadar sig /…/ är mest otrygg och rädd på 
kvällar och nätter. /…/ (Boende) 

 
/…/ Ett annat boende där NN kan få närheten till personal. Personalen behöver inte 
stå bredvid /…/att de finns i närheten gör att NN kan känna sig lugn /…/ NN vistas 
endast i sin lägenhet för att sova. (Boende) 

 
/…/ NN ser själv att detta är ett problem och att NN sätter sig situationer som är 
mycket negativa för honom /…/ NN´s önskan har hela tiden varit att flytta tillbaka i 
ett eget boende med stöd /…/ (Boende) 

 
En kvalitetsaspekt som berörs är personalstödet. Klienterna som ansöker om 
bostad med särskild service har trygghetsbehov som är svåra att tillgodose i andra 
boendeformer. De har haft problem med att klara hyresbetalningarna eller också 
har förutsättningarna för anhöriga som tidigare har tillgodosett deras 
omvårdnadsbehov förändrats. Klienterna som ansöker om bostad med särskild 
service har omfattande hjälpbehov, vilket också handläggarna beskriver. De har 
också svårigheter som förutsätter att personalen är tillgänglig för deras specifika 
trygghetsbehov. 
 
Generellt är informationen om det stöd som klienten kan få genom att flytta till 
den bostad som erbjuds knapp. När det gäller personalstödet är sambandet mellan 
de behov som beskrivs och beslutet svagt. I beslutsunderlaget behandlas inte 
frågor som gäller personalens kompetens i frågor som rör missbruk, 
självskadebeteende eller andra specifika funktionshinder på grund av psykisk 
ohälsa. Diskrepansen här hänger antagligen ihop med arbetsfördelningen mellan 
olika enheter och ansvarsfördelningen mellan den myndighetsutövande och 
verkställande funktionen såsom antagits tidigare. Frågorna som rör innehåll och 
kvalitet i de tjänster klienterna erbjuds handläggs inom utförarorganisationerna 
som också gör genomförandeplanerna med klienterna. En lösning som 
förekommer i vissa kommuner är att handläggare utreder bostadsbehovet och 
behovet av stöd i bostaden för sig.  
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Boendestödet och innehållet i socialt stöd 
Ett sammanfattande begrepp för bemötande eller förhållningssätt i några 
utredningar är ”motivationsarbete” som kompletterar praktisk hjälp och anger ett 
förhållningssätt. Bemötande i klientens aktuella livssituation uttrycks av 
handläggare i några andra fall genom att klienten utöver praktisk hjälp med vissa 
sysslor behöver stöd i form av ”samtal och samvaro” eller har behov av ”socialt 
stöd”.  När det gäller insatsen boendestöd är den språkligt förankrad i klientens 
vardagliga, materiella göromål, medan de psykologiska och andra immateriella 
behov mer sällan formuleras. Dessa framgår främst genom beskrivningar av 
kognitiva störningar och begränsningar av specifika psykiska funktioner21, som på 
den praktiska nivån formuleras som ett generellt behov av ”strukturering av 
vardagen” eller ”struktur i tillvaron”. Boendestödet innefattar på så sätt indirekt 
även ett immateriellt, mentalt stöd, som antas kunna beakta klienternas sociala, 
psykologiska och existentiella behov såväl som deras materiella behov. Exemplen 
nedan visar hur handläggare formulerar bedömningen som utmynnar i beslutet:  
 

NN lider med stor sannolikhet av undernäring /…/ NN är i behov av hjälp för att få i 
sig näring och sköta sin hygien. /…/ NN är i behov av boendestöd i samband med 
måltider och då NN ska tvätta sig. /…/ Insatserna skall innehålla stöd vid måltider 
/…/ hjälp med hygien samt hjälp att uppnå dagliga rutiner. (Boendestöd) 

 
Min bedömning är att NN har behov av den sökta insatsen. NN behöver stöd, 
motivation och hjälp med att strukturera vardagen. NN beviljas bistånd i form av 
hjälp och stöd i hemmet med inköp, ledsagning och socialt stöd. (Boendestöd) 

 
Mot bakgrund av vad som sagts ovan bedöms NN vara i behov utökat stöd. 
Undertecknad bedömer att NN i stället för hemtjänst har behov av boendestöd. /…/  
NN beviljas boendestöd enligt följande: stöd att påbörja och genomföra dusch en 
gång per vecka, samtal och samvaro, ledsagarservice. (Boendestöd) 

 
I den praktiska hjälpen dominerar referenserna till den personliga omvårdnaden av 
kroppens behov och göromål som har att göra med hemmets skötsel. När det 
gäller behov som har att göra med sociala relationer och delaktighet i samhällsliv 
erbjuds stödet i form av möjlighet att delta i träffpunktsverksamhet och 
ledsagning. I övrigt förutsetts att behovet av relations- och delaktighetsskapande 
stöd tillgodoses genom ”socialt stöd” som motverkar isolering.   
 

NN erbjuds utöver boendestöd även möjlighet att delta i träffpunktsverksamhet på 
vardagseftermiddagar. (Boendestöd) 

 
NN har ett stort och omfattande funktionshinder. NN har svårigheter att klara 
hemmets skötsel, vänder lätt på dygnet och det finns stora risker för social isolering. 
NN har svårigheter att ta initiativ, planera och initiera handlingar. NN har behov av 
stöd med att planera och fullfölja aktiviteter. (Boendestöd) 

 
                                                 
21 Jmf. WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa ICF, Socialstyrelsen 
2003. Se även Socialstyrelsen 2006.  
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Då NN under så pass lång tid i det närmaste varit avskild från kontakter /…/ så 
bedömer undertecknad att dessa insatser får gälla till en början. Täta kontinuerliga 
uppföljningar kommer att ske. /…/ (Boendestöd) 

 
NN har behov av socialt stöd och ledsagning för att minska sin isolering samt stöd 
för att vara delaktig i samhällslivet och därigenom tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå. /…/ (Boendestöd) 

 
När det gäller boendestödsutredningarna hänvisar handläggare till 
socialtjänstlagens 4:e kapitel 1 § som beskriver rätten till bistånd från 
socialnämnden. Biståndets innehåll preciseras i förhållande till de erbjudanden 
som respektive kommun tillhandahåller. Biståndet benämns ”hjälp i hemmet”, 
”boendestöd” eller ”socialt stöd” och förtydligas av preciseringen ”i form av” 
exempelvis hjälp med inköp, ledsagning etc. Innebörderna av vad som menas med 
de olika insatserna förtydligas ibland av en beskrivning av mål för insatsen. 
Målsättningen kan vara allmänt formulerad och avspegla socialtjänstens eller 
handikappomsorgens generella mål, men målsättningarna anknyter också till 
förhållanden som handläggare tidigare har beskrivit i sin bedömning eller de mål 
som klienten själv har gett uttryck för. 

 
Målet med insatsen är att NN ska få möjlighet till en bra bostad där friheten och 
integriteten är skyddad och där han kan få det stöd och den hjälp han behöver. 
Bostaden ska också ge honom förutsättningar till ett aktivt deltagande i samhällslivet 
och möjlighet att träffa nya vänner. (Boende) 

 
Syftet är dels att NN skall bli mer självständig, dels att hans föräldrar skall få 
avlastning. Genom insatserna skall NN tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 
(Boendestöd) 

 
Syftet med insatserna är hjälp till självhjälp. Hjälpinsatserna ska tillförsäkra NN en 
skälig levnadsnivå och stärka hans möjligheter att leva ett självständigt liv. Vidare 
skall NN genom insatserna ges möjlighet att uppnå och bibehålla goda vardagliga 
rutiner så att hans fysiska och psykiska hälsa når en tillfredsställande nivå. 
(Boendestöd) 

 
Målet är att genom ett kontinuerligt och dagligt stöd skapa en trygghet och stabilitet 
för NN i den dagliga tillvaron. (Boendestöd) 

 
 
I flera fall formulerar handläggare här psykosociala och socialpedagogiska 
målsättningar för det praktiska materiellt inriktade stödet. Handläggare talar om 
trygghetsskapande stöd, ett stöd som kan bidra till psykisk stabilitet, ett stöd som 
stärker klientens autonomi, självkänsla och personliga integritet. Handläggare 
talar om ett stöd som vägleder när självförtroendet sviktar och som hjälper 
klienten att etablera nya relationer. Handläggare talar också om ett stöd som 
vägleder när omvärlden ter sig obegriplig och kaotisk. Handläggare talar om ett 
stöd som gör omvärlden begriplig och tillgänglig och stärker delaktigheten i 
samhällslivet. Handläggare talar om ett motiverande stöd som tar fasta på 
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klientens egna resurser och väcker förhoppningar inför framtiden. Handläggare 
talar om ett vägledande stöd som innebär att klientens kontroll över sin situation 
ökar och självförtroendet växer. Dessa innebörder är oftast implicita och kan 
tolkas in i det som faktiskt beskrivs. 
 

Det NN behöver hjälp med är struktur i vardagen. Han har svårt att ”hålla tråden” 
och klarar inte själv att planera för sin dag och behöver hjälp med det. /…/ NN 
behöver människor runtomkring sig som han kan ha en dialog med och som kan 
handleda och vägleda honom i olika situationer. /…/ NN behöver hjälp med att kunna 
sätta sådana gränser att hans personliga integritet inte kränks av andra. (Boende) 

 
Målsättningen är att NN ska få hjälp att strukturera sin vardag och komma igång 
med aktiviteter för att så småningom bli säkrare och klara sig utan hjälp. 
(Boendestöd) 

 
NN:s målsättning med beslutet är att ha nära tillgång till personal som kan möta 
hans ångest och möjliggöra en basal trygghet i det dagliga livet. (Boende) 

 
Insatsen boendestöd syftar till att erbjuda ett motivationsarbete för att det dagliga 
livet skall fungera för NN. Han ska genom insatsen få struktur i sin vardag och ges 
stöd att upprätthålla sociala kontakter. (Boendestöd) 

 
I formuleringarna av stödets innehåll dominerar de materiella aspekterna på 
tillvarons struktur; att komma igång med och upprätthålla vardagslivets göranden. 
Det pedagogiska inslaget syftar på fungerande i vardagslivet. Cullberg talar därtill 
om terapeutiska samtal som har syftet att stimulera klienten till att arbeta med hur 
han eller hon förhåller sig inför sina besvär och aktivt gå emot symtomen. 
Förhållningssättet används vid olika typer av korttidsterapier, men det 
kännetecknar också symboldrama och icke-verbala former med musik eller bild. 
Vid långvariga störningar talar Cullberg om jagstärkande kognitivt stöd och 
samtal som syftar på att finna strategier för att bemästra symtomen eller 
funktionshindren. Medan ytterligare andra klienter behöver stöd som tar sin 
utgångspunkt i friare tillämpad psykodynamisk metod och som bygger på 
lyssnande och klientens egna reflektioner.22

 
De utlåtanden och intyg som handläggare får från psykiatrin innehåller sällan 
vägledning för samspelet, dvs. för bemötande av de symtom och funktionshinder 
som klienten har. Det kan bero på att de psykiatriska vårdprogrammen, trots att 
vårdtiderna inom slutenvården har blivit kortare, inte omfattar någon vägledning 
för stödet efter utskrivning. Inom den psykiatriska vården har samtal med 
patienten under lång tid också varit något som endast läkare och utbildade 
psykoterapeuter får syssla med. Men i praktiken har situationen varit en annan, 
såsom Cullberg skriver: ”Jag hörde om många inte journalförda samtal mellan 
patienter och nattpersonal i dagrum eller på sköterskeexpeditioner under sömnlösa 

                                                 
22 Cullberg 2007. 
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nätter. Jag tror att dessa möten blev det kvardröjande minnet från vården för 
många patienter.”23  
 
Socialtjänstens kompensatoriska roll när det gäller stödet till psykiskt 
funktionshindrade personer är i dessa avseenden oklart och det kan vara en 
förklaring till att psykiskt funktionshindrade personers behov i besluten ges 
materiella innebörder. Jag har diskuterat dessa frågor tidigare i avsnitten som 
handlar om klienternas resurser och utredningarnas fokus på basbehoven. Där har 
jag dragit slutsatsen att utbudet av stöd antagligen är en av anledningarna till att 
utredningen av behov inom olika livsområden stannar på basbehovsnivån. 
Resonemanget ovan antyder att förhållandet också kan ha att göra med 
uppfattningar om socialtjänstens uppdrag när det gäller stödet till psykiskt 
funktionshindrade personer och kompetensen hos anställda som utför insatserna. 
Det i sin tur hänger samman med gränsdragningen gentemot psykiatrin och 
uppfattningar om psykiatrisk behandling och socialt stöd. 
 
 

                                                 
23 Cullberg 2007, s 186. 
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Kapitel 6 
Reflektioner över handläggarens uppdrag 
 
Olika erfarenhetsbakgrunder 
Jag har genom min analys försökt lyfta fram alternativa tolkningar av det som 
berättas i beslutsunderlag. Handläggarnas uppgift är inte lätt när det gäller valet av 
vad som ska återges av klientens och andra referenters utsagor. Det är inte heller 
lätt att välja hur man ska formulera det som ska beskrivas. Några av de skillnader 
och likheter som jag har observerat har att göra med utgångspunkterna för det 
sociala arbetet i den organisation där handläggarna arbetar. Skillnaderna kan 
också ha att göra med handläggarnas olika utbildningsbakgrund. En sådan 
skillnad kan beskrivas genom att några handläggare ser stödet som ett 
(behandlingsinriktat) psykosocialt arbete och också talar om psykosociala 
problem, medan andra ansluter sig närmare till ett socialpedagogiskt 
förhållningssätt i det de beskriver och talar om hjälp i betydelsen kompensation 
eller service.24  
 
Andra skillnader har att göra med olika funktionshinderperspektiv. Inom det 
socialpsykiatriska fält där handläggarna arbetar finns företrädare för olika 
perspektiv på psykiska funktionshinder. Det medicinska perspektivet tar sin 
utgångspunkt i biologiska och psykiatriska realiteter om psykiska hjärnfunktioner 
och fokuserar nedsättningarna som individen anses ha. Också 
rehabiliteringsperspektivet tar sin utgångspunkt i individens skada men fokuserar 
tydligare den normerande framgångens betydelse och de rehabiliterande 
(behandlande) åtgärderna. Enligt det miljörelativa synsättet som har fått stor 
betydelse för den nationella handikappolitiken beskrivs handikapp som något som 
uppstått i mötet mellan individens skada och egenskaper i miljön.25  
 
Det miljörelativa synsättet där betoningen läggs på miljön och det omgivande 
samhällets roll för skapandet av funktionshinder har under senare år också 
kommit att tillämpas när man talar om psykiska funktionshinder. Begrepp som 
integrering, normalisering av levnadsförhållandena och delaktighet i samhällslivet 
utgår i grunden från det miljörelativa synsättet. Men inom det socialpsykiatriska 
arbetsfältet verkar det medicinska synsättet dominera även inom socialtjänsten, 
vilket också framträder i flera beslutsunderlag. Olika sätt att definiera 
funktionshinder och de begrepp som används för att beskriva dem har en 
betydelsefull roll i allmänna föreställningar om människor med funktionshinder 
och hur vi tror man kan hjälpa dem att bemästra sin situation,26 såsom jag har 
beskrivit tidigare.  Bemötandet i ord och handling har enligt dessa tankar en viktig 
konstruerande roll för vad ett psykiskt funktionshinder är. 
 

                                                 
24 Hessle 1985, Johnsson & Bernler 2001.  
25 Söder 1982,  Blomberg 2006. 
26 Lundin & Ohlsson 2002. 
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I det följande ska jag ta upp några frågeställningar som i grunden hänger samman 
med olika synsätt på psykisk sjukdom och funktionshinder och socialtjänstens roll 
när det gäller stödet. Jag ska ta upp vilket syfte utredningen egentligen har och 
vilka konsekvenser det som beskrivs har för klienter. Jag återvänder här till en 
tidigare reflektion om vilka förhållanden som berättigar till stöd från 
socialtjänsten och efterlyser vägledning som kan hjälpa handläggarna med sin 
svåra uppgift.        
 
 
Etiska överväganden, källkritik och förhållnings-
sätt  
  
Handläggarens beskrivning av själva utredningsprocessen har fått stor betydelse 
för min tolkning av den information som förmedlas eftersom analysen endast 
grundar sig på dokumentet som utgör det skriftliga beslutsunderlaget. I mitt arbete 
har jag saknat sådana levande minnesbilder som handläggare och deras klienter 
har om fysiska möten och personliga samtal. Det skriftliga dokumentet är en 
sammanfattning. Den varken kan eller skall ge en uttömmande beskrivning av vad 
som har förevarit. Den består av handläggarens urval av vad hon i varje enskild 
ärende har bedömt som händelser av betydelse för beslutet. I analysen har jag 
diskuterat handläggarnas val och tematiserat informationen som handlar om 
klientens egen berättelse och bidrag från andra informanter. Den kritiska blicken 
har riktats mot vad handläggare presenterar som klientens egna utsagor och vad 
handläggare har inhämtat från andra källor. Min analys har vägletts av frågor om 
vilken betydelse detta kan tänkas ha för ärendets utgång, vem som behöver 
informationen, samt vilken betydelse informationen kan ha för klienten och, efter 
bifall, den personal som ska verkställa beslutet och utföra insatsen.  
 
Handläggarnas samtal med klienten, hans anhöriga och företrädare för olika 
professioner bibringar en mängd osorterade uppgifter till utredningen. De man 
talar med förmedlar sina personliga uppfattningar, erfarenheter och observationer. 
Det man får veta är inte alltid genomtänkt. Det människor säger är inte alltid 
reflekterat.  Det kräver att handläggaren redigerar de olika uttalandena. Det gäller 
också professionell yrkesjargong. 
 
Bearbetning och redigering av muntliga (och skriftliga) utsagor är ett ingrepp i 
äktheten – att ordagrant återge det som har framkommit. Här kommer det 
autentiska i konflikt med det etiska – att vara trogen sitt källmaterial och samtidigt 
undvika kränkande formuleringar. I grunden är det en viktig bemötandefråga. En i 
sammanhanget viktig handläggningsregel är att beslutsunderlaget inte ska omfatta 
sådant som saknar betydelse för utgången av ärendet. Det innebär i praktiken att 
uppgifter också måste sovras bort – ibland på grund av etiska överväganden om 
att det som sägs ska kunna förmedla värdighet och hänsyn till klientens personliga 
integritet. 
 

 81



Handläggaren kan genom sitt sätt att ta tillvara det som klienten säger visa tilltro 
eller misstro till klienten. Klientens önskemål kan bemötas som ouppnåeliga 
drömmar och tystas av invändningar och motargument. Ett förbiseende av 
önskemålet kan tolkas som en brist på respekt för det klienten framför. Om 
handläggare inte följer upp det som klienten själv har formulerat utan väljer 
förslag som framförs av andra, är det lätt att tolka detta som att klienten inte är 
värd att bli lyssnad till, att klienten saknar omdöme och inte vet sitt eget bästa. 
Behandlingen av information lämnar ofta ett relativt stort utrymme för olika 
tolkningar. Vägen från klientens uttalade intressen till handläggarens beslut är inte 
entydig. I analysen har jag försökt följa olika trådar – uppgifter som introduceras 
– och undrat varför handläggare släpper vissa trådar medan andra blir ett 
betydelsefullt inslag. I några fall har jag exemplifierat detta genom att presentera 
alternativa vägar och spekulerat vad alternativa tolkningar skulle kunna betyda för 
ärendets utgång.  
 
Ett argument för tydlighet är att det kan vara svårt också för klienterna att förstå 
sambandet mellan behoven och insatsen såsom dessa har formulerats. En vag och 
öppen beskrivning kan lätt fyllas med föreställningar vilket kan skapa osäkerhet 
och misstro. Men det finns också goda argument för öppenheten. Den ger 
utrymme för en detaljplanering av insatsen steg för steg som i sin tur ger utrymme 
för klientens och den utförande personalens inflytande över hela 
genomförandeprocessen. En detaljerad beskrivning av behoven och insatsen 
kommer lätt i konflikt med sådant som gäller här och nu och kan leda till att både 
klienten och den utförande personalen känner sig maktlösa och styrda. 
Argumenten för tydlighet respektive öppenhet binder samman den 
myndighetsutövande handläggningen med verkställigheten. Utfallet för klienten 
beror på hur utförare läser utredningen och på deras förutsättningar att tillgodose 
behoven, dvs. resurserna och hur deras verksamhet är organiserad. När det gäller 
riktlinjerna för verksamheterna finns det idag inga preciserade kompetenskrav när 
det gäller stödet till personer med psykiska funktionshinder inom de kommunala 
verksamheterna. Öppenheten är stor när det gäller vad som förstås med 
grundläggande kunskaper om funktionshindret, psykosocialt/socialpedagogiskt 
arbete, motivationsarbete och socialt stöd. I beslutsunderlagen behandlas inte 
frågan om att klientens psykiska tillstånd/funktionshinder ställer specifika 
kompetenskrav beträffande stödet. 
 
Utredningar handlar om känsliga uppgifter 
En utredning fokuserar klientens situation. Det innebär en kartläggning av hans 
behov och hur dessa tillgodoses. En konsekvens av detta är att handläggare lyfter 
fram för klienten känsliga frågor. Man samtalar om dessa och i beslutsunderlaget 
redogörs vad som har kommit fram. Det innebär att handläggaren måste välja hur 
ingående olika omständigheter ska beskrivas med hänsyn till klientens integritet 
och vad som är nödvändigt för att kunna fatta beslut i ärendet. Frågeställningen 
gör arbetet svårt och känsligt. Detta gäller beskrivningen av klientens 
funktionshinder och behov.  
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Min sammanfattande reflektion är att klienternas behov ofta beskrivs alltför 
ingående – den information som förmedlas motiveras inte övertygande av 
utredningens syfte och den insats som utredningen utmynnar i. Det gäller 
exempelvis diskrepansen mellan beskrivningen av psykiska tillstånd och 
psykiatriska problem som utmynnar i beslut som innebär en avgränsad, konkret 
praktisk hjälpinsats. Diskrepansen tyder på att riktlinjerna för handläggning och 
utredning är otydliga beträffande vilka omständigheter som berättigar till stöd när 
den sökande har ett psykiskt funktionshinder. En annan omständighet som 
sammanhänger med beskrivningen av behov har att göra med språkets betydelse 
för konstruktionen av funktionshindret, identiteten som klient och socialtjänstens 
bemötande. Det är oundvikligt, som jag har framhållit tidigare, att klientskapet 
fastställs under utredningsprocessen och bekräftas av beslutet om insats. Det jag 
vill lyfta fram är möjligheterna att göra processen mindre stigmatiserande. En 
förklaring till bristerna i detta hänseende är att såväl socialtjänsten som psykiatrin 
saknar ett språk som främjar en öppen och tillitsfull dialog med klienten.       
 
Språkbruket som handikappar 
Kartläggning av behov omfattar information om övergripande psykosociala 
funktioner. Hit hör psykiska funktioner som ligger till grund för de förmågor 
människan har och utvecklar för att kunna upprätta meningsfulla ömsesidiga 
sociala interaktioner. Lundin och Ohlsson (2002) skriver att det är vanligt att 
psykiska funktionshinder beskrivs genom negativa karaktäriseringar av personen. 
Människor ser bara handikappet och har svårt att förstå orsakssammanhanget 
bakom personens beteende. Kunskaper om vad som orsakar personens 
funktionshinder är nödvändiga för att kunna förstå hur man ska hjälpa personen 
att kompensera sitt funktionshinder. Kunskapsbristen kan på så sätt få förödande 
konsekvenser, menar Lundin och Ohlsson, när det exempelvis leder till 
beskrivning av handikappet.  
 
Problemet handlar också om att det saknas ett vedertaget språkbruk för psykiska 
störningar och konsekvenserna av dem på vardagsnivå.27 Beslutsunderlagen visar 
även att symtomatologin beskrivs på olika sätt av expertis som också saknar för 
socialt arbete användbara begrepp för aktivitetsbegränsningar och 
delaktighetsinskränkningar. Texterna är ofta formulerade för klinisk 
kommunikation mellan psykiatrikerkollegor. Handläggare får därför mycket 
begränsad hjälp av de utlåtanden som expertis lämnar för att utveckla det egna 
professionella språket och förståelsen av psykiska funktionshinder.    
 
Hur den psykiska störningen beskrivs har betydelse för hur bemötandet uppfattas. 
Ett omdöme som förknippas med störning i psykisk funktion kan vara adekvat vid 
diagnostisering och identifiering av funktionsnedsättningar och 
kapacitetsbegränsningar, men när dessa omdömen lyfts ut ur sitt sammanhang 
uppfattas de som värderingar av personen, karaktäriseringar av klientens 

                                                 
27 Lundin och Ohlsson 2002, Socialstyrelsen 2006.  
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personlighet och beteende på ett negativt sätt.28 Andra sätt att beskriva 
funktionsnedsättningen skulle kunna vara en mer övergripande beskrivning av 
begränsningar i olika avseenden i termer såsom psykisk instabilitet, bristande 
emotionell kontroll, övervärderade idéer och brister i viljemässig tankekontroll.29  
 
Det professionella språkets baksida är yrkesgruppernas interna språk och 
slanguttryck. Experterna använder psykologiserande jargong som beskriver 
relationer som ”fixeringar30” och ”patologiska31” dvs. sjuka. Enligt det 
medicinska språkbruket är klienterna väl ”inställda på sin medicin” – vilket kan 
betyda att läkemedlet vid medicinsk bedömning har visat sig ha avsedd effekt 
eller till och med att funktionsnedsättningen är kompenserad genom läkemedlet? 
Det miljörelativa synsättet innebär ju att en funktionsnedsättning inte behöver 
vara handikappande om den kan kompenseras. Den information som ofta saknas 
är sådan som kan vägleda valet av strategier för coping och kompensation för 
aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar.  
 
Till känsliga frågor hör också klientens sociala nätverk och karaktäriseringen av 
interaktionen och relationerna som personer i nätverket har med varandra, som 
nämndes ovan. Handläggare är i regel försiktiga i egna karaktäriseringar av 
exempelvis klientens funktionshinder, men det är viktigt att vara uppmärksam på 
vad referenternas utsagor förmedlar. Källkritiken är en bemötandefråga som 
framför allt har betydelse för klienten som kommuniceras vad andra har sagt och 
skrivit om hans situation och behov. Ur ett brukarperspektiv är en del av 
uttalandena direkt kränkande och i många fall alltför utlämnande, enligt min 
uppfattning. 
 
Diskretion för det personliga 
När det gäller människors ADL-funktion riskerar en beskrivning av det man kan 
se med egna ögon hamna nära en moralisk värdering av livsföringen. 
Vardagsuttryck som används är ofta även pedagogiskt missvisande och 
infantiliserande. Ett exempel är ”puffar och påputtning” som används när en klient 
behöver hjälp med att bibehålla koncentrationen och fullfölja en påbörjad 
aktivitet. Andra likartade exempel är att klienten ”går ut och blir för full”, ”ligger i 
sängen och röker” eller äter på ett utmärkande sätt. De funktionshinder som avses 
skulle ha kunnat beskrivas på ett annat sätt – i termer av brister i impulskontroll 
eller brist på energi på grund av störningar i psykiska funktioner som reglerar 
energinivån och motivationen. Man skulle också kunna säga att klienten inte 
kommer sig för att sköta om sin person och hemsysslorna på grund av 

                                                 
28 Se t.ex. Sundgren 2005, Hallerstedt 2006.  
29 WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa ICF. Socialstyrelsen 
2003. 
30 fixering betyder beteendemässig fastlåsning i visst handlingsmönster eller höggradig bundenhet 
vid någon eller något. Prisma 1993.  
31 patologisk härleds ur ordet patologi som betyder läran om organismens uppbyggnad och 
funktioner under sjukliga tillstånd, med patologisk menas sådant som rör patologin, sjuklig; 
sjukdoms-. Prisma 1993. 
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funktionshinder utan att påminnas om det. Man kan ju också undvika att beskriva 
själva handikappet, genom att beskriva behovet av hjälp och stöd i den situation 
som avses. Klienten behöver hjälp för att kontrollera sin alkoholkonsumtion. Han 
behöver stöd och hjälp i samband med måltider etc.  
 
Informationen som rör mycket personliga förhållanden och har en intim karaktär 
ställer stora krav på diskretion med tanke på personlig integritet och värdighet. 
Behovet av hjälp med omvårdnaden av kroppen och den personliga hygienen ska 
inte behöva motiveras med exemplifiering av vad klienten misslyckas/lyckas med 
i intima sammanhang. Den assisterande personalen behöver alltid instruktioner 
vid personlig omsorg, men dessa måste kunna förmedlas från person till person i 
de sammanhang där assistansen äger rum.32 En annan väg även här är att bristerna 
relateras till psykiska funktionsbegränsningar som kan gälla minne, 
uppmärksamhet, emotioner, tankemässiga presentationer, psykomotorik och 
perception.33 När handläggarens underlag inte lämnar tillräcklig information om 
de bakomliggande orsakerna till funktionshindret borde det räcka med att 
konstatera behovet av assistans vid egenvård och personlig hygien med bibehållen 
diskretion.  
 
Diskretionen har att göra med värdighet i utlämnande situationer och gäller alla 
som handläggare anlitar som sakkunniga. Handläggaren kan ha behov av att ta 
reda på hur klientens aktuella situation uppfattas av dem, inte minst när klienten 
av olika skäl inte själv kan redogöra för sin situation. Men frågan är ändå vad som 
skall återberättas i ett beslutsunderlag. Det gäller både information som förmedlas 
av anhöriga och information av professionella. Beslutsunderlaget liksom de 
handlingar som har inkommit i ärendet skyddas av sekretess, men informationen 
kommuniceras alltid med klienten.  
 
Praktiken varierar för hur informationen i beslutsunderlag förmedlas till utförare, 
dvs. personalgrupper som kommer att arbeta med ärendet. Inställningen bland 
personalen varierar också. En del menar att risken är stor att relationen skadas och 
vill i sitt arbete utgå från det personliga mötet med klienten. Andra anser att 
beslutsunderlaget är en självklar utgångspunkt för stödet och att personalen 
behöver informationen i sitt arbete. Genom beslutsunderlag kommuniceras vissa 
grundläggande fakta om klientens livs- och sjukdomshistoria och aktuella behov 
men också förhållningssätt som kan leda till negativa förväntningar och en ond 
cirkel som diskuterats tidigare.  
 
 
 

                                                 
32 I Norge har ett nationellt instrument IPLOS för klassifikation och registrering av 
funktionshinder, som används i samband med samtliga biståndsbeslut, väckt starka reaktioner och 
en intensiv debatt som har påverkat registreringen av intima detaljer och sättet att ställa frågorna. 
Se t.ex. www.nhf.no. IPLOS bygger på WHO:s klassifikation ICF som också används i Sverige.  
33 WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa ICF. Socialstyrelsen 
2003. 
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Samverkan och samarbete 
 
Informationen om samverkan med andra är inte så detaljerad i beslutsunderlag för 
enskilda ärenden att man kan avläsa hur rutinerna i respektive kommun är 
utformade exempelvis för samarbetet med hälso- och sjukvården. Den samverkan 
som framgår av alla beslutsunderlag gäller ofta utlåtanden från psykiatrisk 
expertis, patientansvariga läkare/psykiater och/eller personal från rehabiliterings- 
och öppenvårdteam, som jag har nämnt tidigare. Det finns också exempel på viss 
samordning på så sätt att expertisen formulerar vilka insatser som torde tillgodose 
klientens behov. Utlåtanden omfattar också ofta uppgifter om vilka läkemedel 
klienten har. När det gäller information om planering av samarbetet och 
uppföljning är uppgifterna däremot mer diffusa. Några exempel som har nämnts 
tidigare är att klienten träffar psykiatrisk öppenvårdpersonal en gång i månaden 
eller varannan vecka eller hämtar sina läkemedel på öppenvårdsmottagningen.        
 
Handläggarnas kontaktnät 
Handläggare har i sitt utredningsarbete varit i kontakt med företrädare för olika 
verksamheter; kriminalvård, psykiatriska vårdens olika enheter, verksamheter 
inom handikappomsorg, försörjningsstöd och missbrukarvård inom socialtjänsten, 
distriktssjukvård, företrädare för vård- och behandlingshem, överförmyn-
darenheter, frivård. Kontakterna består av enskilda samtal med experter, 
tjänstemän och verksamhetsföreträdare. Kontakterna har skett vid vårdplanerings-
möten, samarbetsmöten och möten med anhöriga. Utlåtanden lämnas skriftligt 
och/eller muntligt av överläkare, sjuksköterska, distriktssköterska, rehab-
samordnare, koordinator, teamchef, enhetschef, socialsekreterare, boendestödjare, 
förvaltare, god man, föräldrar/syskon. Handläggare har haft samråd med 
överordnade chefer. 
 
Dessa många kontakter, även om alla kontakter inte tas med anledning av samma 
ärende, gör beskrivningen av utredningsmetoden ganska komplicerad och 
omfattande. Merparten av dokumentationen av kontakterna är därför hänvisningar 
till akten/journalen där det eventuellt framgår mer av innehållet i dessa möten.  
 
Samarbete 
Det är vanligt att samverkan mellan andra enheter nämns men uppgifter om vem 
som har ansvaret för ett mera konkret samarbete och vad det omfattar är ovanligt. 
Det gäller även psykiatrin som är påtagligt närvarande i berättandet av 
sjukdomshistorian och psykiska tillstånd i beslutsunderlag, men relativt 
frånvarande när det gäller beskrivning av samarbetet.   
 

Handikappenheten har samverkan med socialförvaltningen för att tillgodose NN´s 
behov av stöd i den dagliga tillvaron. Även andra aktörer är aktuella som 
samarbetspartners i nuläget, såsom frivården, hemsjukvården och psykiatrin. 

 
Under 2004-2005 hade NN kontakt med psykolog på öppenvården. /…/ Neuroleptika, 
Zyprexa, testas nu som behandlingsmedicin.  
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NN har haft lite kontakt med psykosmottagningen och med distriktsläkaren. 
Undertecknad kontaktar personal på psykosmottagningen. 

 
NN träffar kontaktmännen på rehabiliteringsenheten varannan vecka. 

 
NN träffar läkaren några gånger om året. 

 
Har kontakt med försäkringskassan och arbetsförmedling. God man har anordnat en 
praktikplats. 

 
Samverkan mellan parterna vid utförande av insatser är en process som det kan 
vara svårt att strukturera och ange mer precisa ramar för i samband med beslut om 
insats. De olika enheterna måste fatta beslut inom sina egna organisationer och 
utredningen eller beslutsunderlaget är kanske ett första steg för etablering av ett 
samarbete. Handläggare som fattar biståndsbeslut eller beslut om insatser enligt 
LSS har i regel förberedande kontakter med enhetschefer. Men beskrivningarna i 
beslutsunderlaget ger egentligen ingen information om detta. Handläggarens 
uppsummering av informationen kan omfatta en notering av med vilka enheter det 
ska upprättas eller det redan finns samarbetsrelationer med. Men informationen 
om på vilket sätt dessa parter framöver kommer att bidra till stödet är 
knapphändig, liksom om hur organisationen av samarbetet ska se ut. 
 
Handläggarnas instrument 
Handläggare använder i några fall vid sin utredning bedömningsinstrument och 
redogör för hur klienten har besvarat frågorna. Svaren kan bestå av korta Ja- och 
Nej-svar på frågorna om i vilka sammanhang klienten behöver hjälp. Frågorna 
kan också vara formulerade så att de ska besvaras med i vilken utsträckning 
klienten är beroende respektive oberoende av hjälp. Standardiseringen av både 
frågorna och svarsutrymmet gör att man inte alltid kan avgöra om klienten själv 
har besvarat frågorna. Instrumentet kan också bidra till en formalisering av 
samtalet. I några beslutsunderlag beskrivs klientens behov med hjälp av sådana 
systematiska frågor och svar på dessa. En fördel med tillvägagångssättet är att det 
kan underlätta en senare uppföljning och det är lätt att se hur situationen har 
förändrats. 
 
Ett av de vanligaste instrumenten för bedömning av en klients aktuella 
behovssituation är CAN34. Det innehåller frågor om vilka behov som är 
tillgodosedda samt vilka behov som behöver åtgärdas inom sammanlagt 22 
livsområden.35 Instrumentet används av många enheter inom landsting, 
kommuner och behandlingshem, men handläggare har inte använt instrumentet i 
                                                 
34 Camberwell Assessement of Need. 
35 Bostad; Föda; Hemmets skötsel; Hygien; Daglig sysselsättning; Fysisk hälsa; Psykotiska 
symtom: Information om hälsa och behandling; Emotionella besvär, ängslan, depression; Egen 
säkerhet; andras säkerhet; Alkohol; Droger/mediciner; Sociala kontakter; Nära relationer; Sexuell 
funktion; Barnomvårdnad/barnomsorg; Grundläggande skolfärdigheter; Telefon; Transport; 
Ekonomi; Sociala förmåner/bidrag.. 
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utredningarna som ingår i urvalet. I något fall nämns att en CAN-bedömning har 
gjorts om klientens behov. En av handläggarna hade också erfarenhet av ASI som 
framför allt används inom missbrukarvården.36   
 
Inom psykiatrin är ett av de vanligaste bedömningsinstrumenten GAF-skalan.37 
Med den kan mätas patientens globala psykiska hälsa utifrån psykologisk, social 
och yrkesmässig funktionsförmåga. Skalan är indelad i 10 intervaller med 
beskrivningar och exempel på symtom, social och yrkesmässig funktionsförmåga. 
En skattning görs genom att bestämma en unik siffra mellan 1 och 100, där 
skalsteg 1 representerar den mest sjuka psykiatriska patienten och skalsteg 100 en 
person utan symtom eller funktionella problem. Principen är den samma som vid 
användning av enklare självskattningsinstrument som VAS-skala.38 Bl.a. 
personliga ombud i Kronobergs län använder VAS-skalan för att mäta psykiskt 
välbefinnande – psykisk ohälsa. Den består av ett antal skalsteg och klienten kan 
peka hur långt ifrån eller hur när han eller hon befinner sig i förhållande till ”det 
sämsta” respektive ”det bästa”. 
 
Med tanke på erfarenheterna från föreliggande analys av beslutsunderlag ter sig 
instrumenten som erbjuds som omfattande både när det gäller livsområden som 
berörs och antalet frågor som ställs till klienten. Analysen av ett begränsat urval 
beslutsunderlag, visar att dessa i vissa avseenden omfattar, enligt mening, för 
mycket information som inte motiveras övertygande i förhållande till beslutet om 
insats. Men jag har också gjort tolkningar som talar för motsatsen: Handläggare 
presenterar klientens egna önskemål och uppfattningar men följer inte upp dessa i 
sin fortsatta utredning. Frågeställningen som kvarstår förefaller att handla om 
vilka omständigheter som i varje enskilt fall styr handläggarens fokus. En 
uppenbar risk med en omfattande systematisk kartläggning av klienters behov är 
att socialtjänsten samlar uppgifter som saknar relevans för den enskildas situation 
och insatsen. Sådana uppgifter kan visa styrkor och möjligheter, men de kan också 
befästa svagheter och stigmatisera. En annan aspekt är det sociala arbetets fokus 
flyttas från det professionella stödet till klienten till systematisk kartläggning av 
behov.     
 
Socialstyrelsen har bedrivit försöksverksamheter där man har prövat metoder för 
individbaserad verksamhetsuppföljning.39 Syftet har varit att utveckla insats- och 
åtgärdsbeskrivningar i kommunal vård och omsorg som kan kopplas till mätning 
av klientens upplevelse av livskvalitet/psykiskt välbefinnande. I en av modellerna 
som har utvecklats indelas insatserna i åtta aktivitetskategorier med utgångspunkt 
i WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). För 
varje aktivitetskategori beskrivs kompensation för individens funktionshinder.  
Den fokuserar åtta livsområden och har en ganska god överensstämmelse med den 

                                                 
36 ASI – en trukturerad intervjumetod för bedömning av alkohol- och narkotikarelaterade problem. 
Socialstyrelsen 2003. 
37 Global Assessement of Functioning scale. 
38 Visual Analogue Scale, se t.ex. Ejlertsson 1996. 
39 InfoVU-projektet i samarbete Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen 2006. 
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praktik som kommer till uttryck i beslutsunderlagen som har analyserats i denna 
studie.    
 
 
 Förklaring Insatser 
Stödjande 
samtal 
 

Samtal med brukaren något mera strukturerat än 
vardaglig konversation, att motivera, stödja, vara 
pedagogisk/informativ, t.ex. tröstande.  

Motivationsarbete 
Socialt stöd 
Struktur i tillvaron 
 

Stöd för hemlivet Kompensation för funktionshinder avseende hemlivet:  
Stöd i tvätt, städning, matlagning, gå handla.  
Stöd i kommunikation och personlig vård. 
Förflyttning inom eller utanför hemmet. 
Stöd i att hjälpa medlemmar i hushållet och andra 
samt att vara engagerad i hushållsmedlemmarnas  
och andras välbefinnande.  

Stöd i hemmets skötsel 
Stöd i kroppens vård 
 
Ledsagning 

Stöd i 
mellanmänskliga 
interaktioner 

Kompensation för funktionshinder avseende 
interaktioner och relationer. 

Samtal och samvaro med 
boendestödjare. 
Kontaktperson 
Etablera och upprätthålla 
relationer med andra. 

Stöd i 
ekonomiskt liv 
 

Kompensation för funktionshinder avseende 
ekonomiskt liv.  
Stöd i ekonomiska transaktioner, t.ex. stöd i att gå till 
banken, betala räkningar, planera för ekonomin.  
Ordna god man.  
Stöd i att söka sjukpension/studiemedel etc. 

Förvaltare 
Förmedlingsmedel 

Stöd för 
samhällsgemens
kap 
 

Stöd i samhällsgemenskap, kompensation för 
funktionshinder avseende engagemang i 
samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv: 
Stöd i meningsfull sysselsättning/praktik, studier   
Stöd i att engagera sig i frivilligorganisationer, 
träffpunkter etc.  
Stöd i rekreation och fritid, t.ex. fysisk träning, sport 
och idrott.  
Stöd i deltagande i religiösa eller andliga aktiviteter.  
Stöd i att tillvarata juridiska och medborgerliga 
rättigheter. 

Ledsagning 
Träffpunkt 
Promenader 
Att komma ut 
Att komma i gång med 
studier 
Praktikarbete 
 

Funktions- och 
aktivitetsträning 

Förebyggande träning av en eller flera funktioner eller 
aktiviteter. 

Upprätthålla 
vardagsrutiner. 
Läkemedelskontroll. 

Att ta fram 
individuella 
planer 

Vårdgivare och enskild brukare färdigställer 
gemensamt ett dokument som beskriver planerade 
insatser. 

Genomförandeplan 
 

Samordning Åtgärd som innebär att samordna insatser utifrån ett 
helhetsperspektiv på klientens situation.  
Klienten, närstående och olika aktörer som utför eller 
planerar att utföra insatser för klienten kan delta. 
Samordnad vårdplanering, nätverksarbete, 
utskrivningsplanering.  

Vårdplanering vid 
utskrivning. 
Etablera kontakt med 
distriktssjuksköterska. 

 
Figur efter InfoVU-projekt, Socialstyrelsen 2006. 
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Uppföljning och utvärdering 
I de utredningar som ingår i urvalet saknas utvärdering av insatser som den 
sökande har haft tidigare. I exempelvis läkarutlåtanden antyds att patienter 
behöver kvalificerade insatser av kommunen för att den psykiatriska behandlingen 
ska kunna hjälpa patienten. Framträdande psykiatriska insatser består av 
läkemedelsbehandling och en öppenvårdskontakt med en kontaktperson. 
Psykiatrisk expertis gör bedömningen att klienter framför allt behöver sociala 
insatser som kan handla om    
 

/…/ uppmuntran och stöd samt gränssättning och stöd i upprättande av dagliga 
rutiner samt vardaglig struktur /…/ stöd dygnet runt av personal /…/ 

 
Stödet som psykiatrin tillhandahåller är ofta begränsad med tanke på 
beskrivningarna av klienternas symtomatologi. De mer omfattande insatserna 
består av slutenvårdstillfällen. Mera sällsynt är att psykiatrin erbjuder behandling i 
form av beteendeterapi, gruppsamtal eller psykologsamtal. Det bristande 
engagemanget kommenteras av en handläggare med ett konstaterande om att 
psykiatrin i nuläget inte har så mycket att erbjuda. 
 

/…/ NN har en recidiverande depressivitet, (ett år tidigare) i en djupare depressiv 
svacka och behandlades då med ECT med god effekt /…/ Har kontinuerlig 
medicinering med antidepressiva läkemedel /…/ Frekventa besök på psykakuten /…/ 
Psykiatrin har i dagsläget inte så mycket att erbjuda NN, mer än att NN kommer 
regelbundet för att hämta medicin /…/ 

 
När det gäller kommunen visar historiken över tidigare insatser i flera fall en 
sammansatt problematik som kan ha handlat om att klienten under långa perioder 
har fått ekonomiskt understöd, vårdats för alkoholmissbruk eller missbruk av 
narkotiska preparat, att klienten i tillägg har somatiska hälsoproblem eller att 
klienten har ägnat sig åt kriminalitet. Klientens sjukdomshistoria kan omfatta 
sådant som inte direkt har samband med den aktuella situationen beträffande 
psykisk ohälsa. Olika sådana förhållanden nämns ibland i beslutsunderlag, men i 
regel sker det ingen uppföljning av dessa händelser.  
 
Det ligger nära till hands att söka anledningar till detta i organisatoriska 
förhållanden. De förhållanden som handläggarna noterar förbigående handlar 
tematiskt om sådant en annan enhet har huvudansvaret för. Det gäller 
fattigdomsfrågan, missbrukarvården och sysselsättningen. När det gäller frågor 
som exempelvis rör försörjning och ekonomisk situation behandlas dessa i ett par 
av utredningarna, men det är knappast troligt att ekonomin inte skulle medföra 
problem för andra. Detsamma gäller frågor om sysselsättning som vi berört 
tidigare. 
 
Om man ser till socialtjänstens tidigare insatser till klienterna, så utmärks dessa av 
noteringar om att klienten är tidigare känd. I beslutsunderlag saknas det dock 
genomgående uppgifter om utvärdering av insatsen, som säger något om varför 
insatsen inte har fungerat eller på vilket sätt den nu beviljade insatsen skiljer sig 
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från tidigare. Det kanske är långsökt att förvänta sig att uppgifter om stödets 
kvaliteter framgår av beslutsunderlag, men bristen gör att klientens svårigheter 
indirekt får sin förklaring i psykisk ohälsa. Svårigheterna förs till individen och 
hans personliga tillkortakommanden i stället för exempelvis brister i stödet, att 
socialtjänsten inte har kunnat påverka livsvillkoren i övrigt etc .  
 
De mest positiva beskrivningarna av tidigare insats har anknytning till 
institutionsvård där klienten sägs har återhämtat sig från ett akut tillstånd och har 
önskemål om att gå vidare. Men är insatserna som erbjuds efter en 
institutionsvistelse utformade så att återhämtningen kan fortsätta? Eftersom det 
inte framgår hur klientens behov efter beslut om insats kommer att tillgodoses, är 
det omöjligt att förutse om den genomförandeplan som utformas av utförare 
kommer att kunna skapa nya förutsättningar för klienten eller innebära en ny 
riskfylld framtid och grusade förhoppningar. 
 
Tilltron till expertis – en brist på auktoritet? 
En risk vid dokumentationen av allt det som handläggare har fått kännedom om är 
att handläggaren intar till exempel den medicinska expertisens perspektiv. Det 
medicinska språkets formuleringar smyger sig in i de egna bedömningarna. 
Ambitionen att belysa klientens problematik ingående gör lätt expertutlåtanden till 
en förebild – kanske den enda eftersom socialtjänsten saknar etablerat språk för att 
tala om psykiska funktionshinder i förhållande till det sociala fältet där stödet 
förmedlas och regleras av socialtjänstlagen. Frågeställningen kan också 
formuleras omvänt som så att medicinsk expertis saknar kompetens att beskriva 
aktivitetsbegränsningarna som beror på psykisk störning. Det miljörelativa 
synsättet är inte så vanligt inom hälso- och sjukvården. Det skiljer sig från det 
medicinska perspektivet/rehabiliteringsperspektivet som fokuserar på skadan och 
eventuellt behandlingen av den.    
 
Handläggarnas situation kompliceras ytterligare av att rehabiliteringsperspektivet 
också förekommer i socialtjänsten och att yrkesgrupperna gör olika avgränsningar 
i förhållande till socialt stöd och behandlingsinsatser. Det kan vara en förklaring 
till handläggarnas olika tillvägagångssätt. Handläggare väljer att referera expertis 
på grund av osäkerhet om på vilka omständigheter den egna bedömningen ska 
grundas. Handläggaren överlåter med andra ord bedömningen till expertis. Om 
slutsatsen dras ett steg längre, innebär den att handläggaren avhänder sig den 
myndighetsutövande makten till förmån för psykiatrisk expertis och avstår från en 
självständig bedömning av klientens behov och rätt till insats enligt intentionerna i 
SoL eller LSS.  
 
Ett annat vägval som tydligt skiljer sig från det ovan beskrivna består av en 
praktik som kännetecknas av att handläggare grundar sitt beslut i expertutlåtande 
endast när det gäller bedömning av om klienten tillhör målgruppen. Den söker 
tillvägagångssätt som utvecklats inom handikappomsorgen och LSS-området. 
Däremellan finns det variationer i hur betydelsefull roll expertutlåtanden har i 
handläggarens framställning. Generellt är det svårt att utifrån beslutsunderlag dra 
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slutsatser om huruvida experternas beskrivning av skada/funktionsnedsättning 
egentligen har någon betydelse för valet av insats och socialtjänstens strategier för 
coping och kompensation av det psykiska funktionshindret. Insatserna som 
klienterna erbjuds beskrivs i mera allmänna termer som anknyter till 
föreställningar om bistånd för att uppnå skälig levnadsnivå på basbehovsnivån.  
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DEL III 
 
Kapitel 7  
Kollegial granskning av beslutsunderlag  
 
Principerna för lärande granskning och arbetsmetoden för kollegial granskning 
efter manual beskrivs ingående i Fokus-rapporten ”LSS-handläggare granskar 
varandra”.40 Vid denna granskning har manualen som har använts vid granskning 
av LSS-ärenden anpassats till ärenden som rör utredning och beslut av stöd till 
psykiskt funktionshindrade personer. Urvalet omfattar endast ärenden som gäller 
boende och boendestöd. Sammantaget har 100 ärenden granskats under hösten 
2006. Granskningen har genomförts av sex granskare från fyra kommuner i södra 
Sverige, Halmstad, Kalmar, Kristianstad och Växjö.    
 
Frågeområden i manualen 
Manualen är indelad i tre frågeområden som vi också använder vid redovisning av 
resultat. Det första frågeområdet omfattar frågor om personuppgifter, 
handläggning och integritet. Det andra frågeområdet omfattar frågor om 
utredningen av behov och det tredje frågor om beslut. I redovisningen av resultat 
följer vi denna indelning.  
 
I det första avsnittet redovisas således svaren på frågorna om den sökande, 
ansökan, information till sökande, samtycke och kommunicering samt om 
innehållet i beslutsunderlaget är lättläst (frågorna 1-11). Det andra avsnittet 
omfattar frågor som berör om det framgår av dokumentationen att underlaget för 
handläggarens bedömning är fullödigt och om handläggaren redogör för sina 
överväganden (frågorna 12-27). Detta avsnitt avslutas med frågor om vilken insats 
som ansökan gäller. Slutligen redovisas svaren på frågor om själva beslutet. Här 
har vi ställt frågor om det framgår av beslutet vilken eller vilka insatser som 
beslutet gäller, insatsens omfattning, eventuellt förbehåll och om det uppges motiv 
till beslutet. Vidare har vi frågat om beslutsdatum och om det framgår vem som 
har fattat beslutet. I det här avsnittet har vi också ställt frågan om det framgår hur 
beslutets ska verkställas och om det vid avslag finns en besvärshänvisning 
(frågorna 28-37). Till sist har vi frågat om vilka handlingar som finns tillgängliga 
vid granskningen (fråga 38). 
 
Granskningen baseras på 37 frågor i manualen. Frågorna har konstruerats så att de 
kan besvaras med ”Ja” eller ”Nej” och i förekommande fall med ”Ej aktuellt”. För 
de frågor som har besvarats med ”Ej aktuellt” har procentandelen räknats på 
antalet aktuella fall. Rätt svar på samtliga frågor innebär 100 procent ”Ja-svar” 
och alla avvikelserna uppfattats som brist i dokumentationens kvalitet och 
markerar ett förbättringsområde. 

                                                 
40 Gough 2005 
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Resultat 
Den genomsnittliga andelen Ja-svar på samtliga frågor är 66 procent. Det negativa 
utfallet med ”Nej-svar” är förknippat med frågor där granskarna inte har kunnat 
finna uppgiften i föreliggande material. En anledning till ”Nej-svar” är att 
granskare ibland har saknat underlag, exempelvis skriftlig ansökan och varit 
beroende av informationen i beslutsunderlaget om hur ansökan har gått till. 
Beslutsunderlaget (eller utredningen som handläggare oftast kallar det) var 
tillgängligt i samtliga ärenden som granskades.41 I en tredjedel av ärendena (32 
procent) saknades journalanteckningarna. Detta kan ha bidragit till en hög andel 
”Nej-svar” för vissa frågor på grund av att handläggare gör olika bedömningar av 
vilka omständigheter som är viktiga att beskriva i beslutsunderlaget. I manualen 
finns också utrymme för kommentarer och i ett 40-tal formulär fanns 
kommentarer från granskarna. 
 
   
Personuppgifter, handläggning och integritet – 
frågorna 1-11 
 
Personuppgifter 
Manualen inleds med frågan om det finns fullständiga personuppgifter, datering 
av när ansökan inkom och vem som ansöker (fråga 1, 2 och 4). Den 
genomsnittliga andelen Ja-svar för personuppgifterna är 86 procent. Resultatet 
visar att de flesta hade gjort sin ansökan muntligt och att skriftliga ansökningar 
förekom endast i 13 ärenden (fråga 4). Ansökan har framställts av förvaltare i 5 
ärenden. Bristerna i dokumentationen handlar här om att det inte framgår hur 
ansökan har gått till. Granskarna kommenterar ”Nej-svaren” (18 procent) på 
denna fråga med att den sökande antagligen har ansökt muntligt, men när detta 
inte noterats uttryckligen kan man inte vara säker på vem som har fört ordet.  
 
Fråga 4 har en skarp formulering med hänvisning till LSS där det läggs stor vikt 
vid att den sökande själv eller en legal företrädare ansöker om insats. I en av 
Fokus SoL-manualer som utarbetats för användning inom äldreomsorg, anges 
även svarsalternativen: 1) anmälan av annan person på grund av den enskildes 
hälsotillstånd och att 2) av utredningen framgår att detta styrkts av uppgifter från 
hälso- och sjukvården. Dessa båda svarsalternativ saknas i vår manual, men de 
skulle i något enstaka fall ha varit adekvata med tanke på klientens aktuella 
hälsotillstånd.   
 
Det muntliga ansökningsförfarandet förefaller också vara en förklaring till 
bristerna i dokumentationen beträffande fråga 3 om det tydligt framgår vad 
ansökan avser (”Ja-svar”, 91 procent). Av beslutsunderlaget kan det framgå att 
klienten har ansökt om flera olika insatser, men det saknas ibland dokumentation 
om hur handläggaren kommit fram till den insats som beslutas. Det kan ha varit så 
                                                 
41 Bortfallet av 3 ärenden uppstod på grund av att rätt underlag saknades, granskningen kom 
således att omfatta 97 ärenden. 
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att klienten har ändrat sig under utredningens gång eller att handläggaren har 
missat att avslå de insatser som ansökan först gällde.  
 
Handläggning och integritet 
Frågan om klientens egen röst framgår besvarades med ett ”Ja” i 73 procent av 
ärendena (fråga 8). I några fall lämnar granskare kommentarer om att klientens 
möjlighet att medverka i utredningen är begränsad. Det förutsågs i manualen 
genom att frågan också kunde besvaras med ”Ja” om handläggaren redogör för 
hur hon/han har försökt att inhämta klientens uppfattning av det som utreds och 
beslutas. Klienten kan inte alltid vara behjälplig vid en utredning i önskvärd 
utsträckning, men det bör framgå hur handläggaren har gått tillväga för att 
försäkra sig om klientens samtycke eller medgivande.42 I sådana fall är tydliga 
noteringar om god man, förvaltare eller annan uppgiftslämnare viktiga och att det 
uttryckligen framgår att klientens medverkan för tillfället inte varit möjlig. 
Eftersom det inte alltid är möjligt att skapa ideala förhållanden för själva 
utredningen är det av vikt att handläggaren dokumenterar ärendets gång och hur 
det är handlagt (fråga 5). En sådan dokumentation framgick enligt granskarna i 77 
procent av de granskade ärendena. 
 
Inom det inledande frågeområdet saknas det i många fall dokumentation när det 
gäller information till klienten och dokumentation om att klienten har gett sitt 
samtycke till vilka personer handläggaren får kontakta (fråga 9). En annan fråga 
som också berör respekten för klientens integritet är att all information som har 
betydelse för beslutet också kommuniceras med klienten (fråga 10). 
Kommentarerna till dessa frågor visar att det ofta framgår indirekt genom 
anteckningar om att klienten har varit närvarande i ett nätverksmöte, vid 
vårdplanering m.m. Men eftersom det inte har kommenterats uttryckligen har 
granskarna besvarat frågan med ett ”Nej”. Olika parters deltagande behöver ju 
inte innebära att parterna har varit eniga eller att kommunicering verkligen har 
skett. Den lägsta andelen Ja-svar gäller dessa frågor, vilket gör att den 
genomsnittliga andelen Ja-svar för handläggningsfrågorna i avsnittet blir 60 
procent (frågan 3 och frågorna 5-11).  
 
Figur 1. Låg andel Ja-svar 
 
Fråga 6 Framgår det att den sökande har fått information om stödet till 

psykiskt funktionshindrade enligt SoL eller enligt LSS? 
14% 
 

Fråga 9 Finns det anteckning om att andra än den sökande får kontaktas i 
utredning (samtycke)? 

32% 

Fråga 10 Finns det angivet att uppgifter från referenter av betydelse för 
avgörandet har kommunicerats med den sökande? 

13% 

 

                                                 
42 Se t.ex. Hjälp mig att bestämma – om utvecklingsstörning, godmanskap och Förvaltarskap, 
FUB.  
Fälldin, Kerstin (2001) God man eller förvaltare – en praktisk handbok. Natur och Kultur/LT:s 
Förlag. 
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En hög andel Ja-svar, 94 procent gäller frågan om det framgår vad ansökan avser 
(fråga 3), vilka som har lämnat uppgifter till utredningen, 87 procent (fråga 7) och 
om innehållet är lätt att läsa och förstå, 89 procent (fråga 11).   
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Figur 2. Andelen Ja-svar på frågorna i avsnittet om personuppgifter, 
handläggning och integritet 
 
Granskarnas bedömning är att utredningarna generellt är lätta att läsa och förstå. 
Kommentarerna när sådana förekommer, handlar om handläggarens användning 
av förkortningar och uttryck som inte förklaras. Det finns också ibland ett internt 
språkbruk som förutsätter att den enskilda vet vad exempelvis ”garantibostad” och 
”boendestöd” innebär. Detta gäller också namnen på olika arbetsenheter såsom 
PIVA, A-basen, TUBEN, PR, SVK-teamet, PIBA, CSK. En annan typ av namn är 
Solrosen, Hovet, Repet, Liljan som inte heller säger något om verksamheten, men 
de som berörs har förhoppningsvis den kunskapen.  
 
Granskarnas kommentarer inom det här området handlar i något fall om 
dateringar som inte verkar stämma eller saknas. Några kommentarer handlar om 
disposition som ger ett rörigt intryck, att strukturen är sämre än i andra 
utredningar, eller att rubrikerna inte stämmer med innehållet. Men det finns också 
många utropstecken: Bra utredning! Kortfattad och tydlig! Mycket bra! 
 
 
Bedömning av behov – frågorna 12-27 
 
Beslutsunderlaget skapas av det utredningsarbete som handläggaren gör genom att 
samla uppgifter av relevans i förhållande till ansökan om hjälp. Handläggaren ska 
med ledning av dessa uppgifter kunna bedöma den sökandes rätt till stöd och 
sedan göra ett erbjudande som förväntas tillgodose den sökandes berättigade 
behov. 
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Underlaget för handläggarens bedömning 
Vi har ställt 15 frågor som vi menar ringar in livsområden där handläggaren 
generellt behöver information för att bedöma behovet och för att kunna föreslå en 
åtgärd eller en insats.  Frågorna här inleds med frågan om den aktuella 
anledningen till ansökan och den sökandes funktionshinder framgår (fråga 12 och 
13). Andelen Ja-svar är 86 procent för fråga 12 och 75 procent för fråga 13.  
 
En definition av psykiskt funktionshinder ger viss vägledning här: En person har 
ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att 
utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits 
eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en 
konsekvens av psykisk störning.43 Vilka dessa viktiga livsområden är kan 
beskrivas genom faktorer som inryms i begreppen skälig levnadsnivå (SoL) och 
goda livsvillkor (LSS).  
 
Psykisk störning bekräftas vanligtvis av ett utlåtande från en patientansvarig 
läkare och från intyget/utlåtandet framgår en diagnos och symtom. Det är också 
vanligt att utlåtandet omfattar en beskrivning av både tidigare och pågående 
behandling och läkemedel. I vår manual finns inte någon fråga om 
hälsotillståndet. I de flesta utredningarna finns det däremot rubriken ”hälsa” där 
handläggare beskriver sådana uppgifter. Vår utgångspunkt har här varit att betona 
individens funktionshinder som avgörande vid bedömning av rätt till bistånd eller 
insats och frågan vi ställer gäller om funktionshindret är dokumenterat av intyg av 
läkare, psykolog, arbetsterapeut, specialpedagog etc. (fråga 24). I dessa 
beskrivningar används den medicinska terminologin och i många fall behövs 
dessutom handläggarens beskrivning av de aktivitetsbegränsningar och 
delaktighetsinskränkningar som den psykiska störningen innebär i klientens 
vardagsliv. Eftersom experterna vanligtvis endast beskriver 
funktionsnedsättningen är klientens egen berättelse av betydelse för att få en 
uppfattning av konsekvenserna i vardagslivet vid bedömning om dessa berättigar 
till bistånd enligt SoL eller stöd enligt LSS (fråga 13 och fråga 25). 
 
Förarbeten till LSS ger viss vägledning för vilka omständigheter som ska 
bedömas när det gäller bedömning om den sökande hör till LSS personkrets och 
anger omständigheter som handläggaren ska ta hänsyn till vid sin bedömning om 
personen har rätt till en viss insats (fråga 25). När det gäller SoL är varken rätten 
till stöd eller insatserna definierade så ingående. I Nationella 
psykiatrisamordningens slutbetänkande44 ges viss vägledning för hur begreppen i 
definitionen bör tolkas. I socialtjänstlagen berörs behov hos människor med 
funktionshinder generellt i 4 kap. §§ 7 och 8. Begrepp som förekommer i § 8 är 
betydande svårigheter i sin livsföring, möjlighet att delta i samhällets gemenskap, 
att leva som andra, meningsfull sysselsättning, bo på ett sätt som är anpassat efter 
behov av särskilt stöd. I det sista stycket sägs att kommunen även ska inrätta 

                                                 
43 Vad är psykiskt funktionshinder? (2006:5 Nationell psykiatrisamordning). 
44 SOU 2006:100 s 272-276. 
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bostäder med särskild service för människor som av fysiska, psykiska eller andra 
skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring. 
 
Svårigheter i livsföring kan förstås som vardagslivets krav på vuxna människor 
som lever i eget hushåll. En uppräkning av vardagssituationer som ställer krav på 
färdigheter som är nödvändiga för att klara vardagslivet kan ge exempel på 
områden där boendestöd kan behöva bistå personer med psykiska 
funktionshinder.45 Vardagssituationerna som exemplifieras utgör då en checklista 
för livsområden som utredningen behöver belysa.46  
 
När det gäller socialtjänstlagen finner vi de mer detaljerade riktlinjerna kring 
försörjningsstödet, medan de aktivitetsbegränsande omständigheterna på grund av 
ett funktionshinder beskrivs i LSS. Funktionshindret är stort om det begränsar 
möjligheten att utföra en aktivitet på ett sätt eller i omfattning som kan anses 
normalt; om det inkräktar på viktiga livsområden (i hemmet, på arbetet eller under 
fritiden); inkräktar/begränsar förmågan att till sig information, att kommunicera, 
strukturera, organisera och förstå den egna vardagen eller sköta sin ekonomi.47   
 
När det gäller omfattande behov av stöd eller service framgår det av LSS att 
omständigheter som ska beaktas är:  
 
- hjälp med toalettbesök, påklädning, matlagning, att skriva och läsa, 

kommunikation, förflyttning, sysselsättning,  
- strukturerande stöd, att tillsammans finna lämpliga sätt att hantera vardagen.  

 
Begreppet innefattar både kvantitativa och kvalitativa aspekter;  
 
- dagligt, långvarigt, upprepat stöd,  
- tidskrävande, energislukande stöd,  
- sammanvägning av medicinska, sociala, psykologiska och pedagogiska 

faktorer.  
 
I LSS preciseras omständigheterna för bedömning om en person tillhör lagens 
personkrets (fråga 25-26). 

        
Manualens frågor 
I manualen har ställts åtta frågor om de aktuella levnadsförhållandena; om det 
framgår vilka färdigheter/resurser klienten har; vilka livsområden som påverkas 
av funktionshinder; om det finns en kortfattad beskrivning av klientens 
levnadsförhållanden; klientens sociala kontakter och nätverk; sysselsättning och 
arbete;  om klientens vardagslivsinnehåll, intressen och fritidsaktiviteter framgår 
                                                 
45 Ett sådant exempel kunde vara: Arbete; Umgänge med andra människor; Organisera sin tid och 
fritid; Lösa vardagsproblem; Att klara sin bostad; Skaffa sig mat; Klara sin ekonomi; Utnyttja 
lokalsamhället; Ta vara på sin egen säkerhet och skydda sig själv; Ta hand om sig själv. Adolph 
1999. 
46 I en av deltagande kommunerna fanns det en sådan beskrivning av boendestödet vilken också 
kunde användas som utgångspunkt för genomförandeplan. 
47 Kriterier för stort funktionshinder enligt LSS personkrets 3. 
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och om bostadsförhållanden beskrivs på ett tillfredsställande sätt (frågorna 14-20, 
samt fråga 27 som handlar om omständigheter som har att göra med ansökt 
insats). 
 
Klientens resurser framgår av 64 procent av ärenden (frågan 14), vilka 
livsområden som påverkas framgår av 83 procent (fråga 15), levnadsförhållanden 
från 91 procent (fråga 16) och klientens sociala kontakter och nätverk av 92 
procent (fråga 17) av ärendena. Andelen Ja-svar är lägre beträffande frågan om 
sysselsättning och arbete, 72 procent, och frågan om vardagslivsinnehåll, intressen 
och fritidsaktiviteter, 60 procent (frågorna 18 och 19). Andelen Ja-svar på frågan 
20 om bostadsförhållanden är 81 procent. Den genomsnittliga andelen Ja-svar på 
dessa åtta frågor är 68 procent.      
 

Utredning av behov enligt beslutsunderlag
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Figur 3. Andelen Ja-svar på frågorna som rör underlaget för bedömning av 
rätt till bistånd eller insats   
 
I det inledande avsnittet ställde vi frågan om den sökandes egen röst hörs och fann 
att detta framgår i 73 procent av ärendena. Vår andra fråga om klientens 
inflytande berör klientens mål med insatsen (fråga 21). Det framgår i 57 procent 
av ärendena. Båda frågorna har också betydelse för verkställigheten om vi tänker 
oss att till de mest betydelsefulla framgångsfaktorerna hör klientens inställning till 
insatsen. 
 
Två ytterligare frågor som sammanhänger med insatsen är frågorna om det 
framgår vilka behov som tillgodoses på annat sätt och hur insatser från andra 
samordnas (fråga 22 och 23). Vilka behov som tillgodoses på annat sätt framgår 
av 79 procent av ärendena och samordningen av insatserna i 43 procent av 
ärendena. Kommentarerna till den sistnämnda frågan visar att handläggare i 
många fall dokumenterar samverkan genom noteringar om nätverksmöten, samråd 
m.m. medan det mer sällan framgår vem som har samordningsansvaret. Här finns 
också kommentarer om att deltagarnas namnuppgifter ibland är ofullständiga och 
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det skulle ha varit omöjligt att komma i kontakt med personerna utan aktuell och 
ingående personkännedom. 
   
Figur 4. Låg andel Ja-svar 
 
Fråga 19 Framgår den sökandes vardagslivsinnehåll, intressen och 

fritidsaktiviteter? 
60% 

Fråga 21 Framgår den sökandes mål med insatsen? 58% 
Fråga 23 Framgår samordning av insatser/stöd från andra? 43% 
Fråga 24 Är den sökandes funktionshinder dokumenterat?  50% 
Fråga 25 Har handläggaren utrett om den sökande har rätt till LSS-insats? 22% 
  
 
Dokumentation av funktionshinder med intyg – fråga 24 
Granskningen visar att i hälften av ärendena (48 ärenden) är funktionshinder 
dokumenterade av intyg.  
 
Figur 5. Dokumentation av funktionshinder med intyg (antal) 
 

Läkarintyg    19 
Psykolog/arbetsterapeut       3 
Båda alternativen    8 
Annan dokumentation  18 
 

Totalt   48 
 
Funktionshindret dokumenteras av intyg i 31 procent av ärendena och i 19 procent 
av ärendena har granskarna bedömt att dokumentation finns utan att det framgår 
av granskningsprotokollen vilka omständigheter dokumentationen baseras på. I 
många fall är den sökande tidigare känd för handläggaren och det har inte funnits 
något behov av intyg i detta beslutsunderlag. I några fall kommenterar granskare 
också att intyg är daterade långt tillbaka i tiden. 
 
 
LSS-ärenden 
Personer med psykiska funktionshinder kan ha rätt till insatser enligt LSS om de 
efter utredning bedöms höra till lagens personkrets. Kriterierna framgår av 
inledande bestämmelser i lagens § 1. Såsom vi nämnt tidigare finns det noteringar 
i dokumentationen om att handläggaren har utrett detta i åtta fall. En av dessa 
utredningar leder till avslag i brist på möjlighet att tillgodose behovet och i ett 
annat erbjuds boende enligt SoL enligt klientens egna önskemål. I två fall har 
klienten bedömts tillhöra LSS persongrupp 1 och i övriga sex fall har 
handläggaren gjort bedömningen att den sökande tillhör LSS persongrupp 3. I två 
tredjedelar, 69 procent av ärendena är personkretsprövningen inte aktuell, men 
granskare uppger att en sådan prövning saknas i 28 ärenden (29 procent). Det kan 
bero på att klienten inte vill söka någon LSS-insats. Insatsen boendestöd finns inte 
heller bland LSS-insatserna, men prövningen skulle ha kunnat vara aktuell i 
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ärenden som gäller bostad med särskild service (32 ärenden). Några ärenden där 
klienten har insatser enligt både SoL och LSS finns inte i vårt urval. 
 
De omständigheter som enligt granskningen har bedömts vid 
personkretsutredningen enligt kriterierna för persongrupp 1:3 framgår av figuren 
nedan. 
 
Figur 6. Bedömning av funktionshinder (antal) 
 
Att personen har varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder  5 
Att funktionshindret är stort    6 
Att det förorsakar betydande svårigheter i daglig livsföring  6 
Att det därmed förorsakar behov av omfattande stöd eller service. 6 
 
Bedömning enligt kriterierna framgår i fem av dessa sex ärenden. Det gäller också 
motivering av beslutet. Granskarna konstaterar att i några av de granskade 
ärendena är det svårt att se vilket lagrum handläggaren stödjer på vid bedömning 
av den sökandes rätt till insats (fråga 26, 94 procent Ja-svar).48 I något fall är det 
oklart om utredningen var en LSS-utredning eller en SoL-utredning eller om 
handläggaren har tagit för givet att den sökta insatsen ska tillgodoses enlig SoL. 
 
Granskarnas kommentarer inom det här avsnittet handlar om att det saknas 
beskrivning av funktionshinder förutom diagnos och symtom i läkarintyg, men 
också positiva kommentarer om att funktionshinder och resurser är väl 
dokumenterade. Några av kommentarerna handlar om att beskrivningen är för 
lång med upprepningar och obehövlig information, men de innehåller också 
uppskattande utropstecken för korta och koncisa utredningar som är överskådliga 
med informativa rubriker.     
 
Vi ska spara behandlingen av den sista frågan inom detta område, frågan 27 om 
den insats som ansökan avser till efter det tredje frågeområdet i manualen, beslut, 
eftersom frågan om insats är den huvudfråga som utredningen ska utmynna i och 
som utgör en brygga till verkställigheten. 
 
 

Beslut, beslutsmening och motivering – 
frågorna 28-37 
 
Den första frågan handlar om ifall det framgår av beslutet vilken/vilka insatser 
som har beslutats och resultatet visar 95 procent Ja-svar på frågan. En mycket hög 
andel Ja-svar, 85 procent, gäller också förbehåll/tidsbegränsning (fråga 30) och 
                                                 
48 Fråga 26 var olyckligt formulerad, men med den avsågs om det framgår vilket lagrum 
handläggaren stödjer sin bedömning av klientens rätt till insats på. När det gäller LSS-ärenden sker 
bedömning av rätt till insats i två steg, dvs. ett beslut om klienten hör till LSS personkrets och 
sedan en bedömning av rätt till den ansökta insatsen. Enligt SoL sker bedömning av svårigheterna 
i livsföringen i förhållande till skälig levnadsnivå.  

 101



frågorna om beslutsdatum, 98 procent, och uppgift om vem som fattat beslutet, 95 
procent (frågorna 33 och 34).   
 
 

Beslut, beslutsmening och motivering

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Fr 28 Fr 29 Fr 30 Fr 31 F 32 Fr 33 Fr 34 Fr 35 Fr 37A Fr 37B

A
nd

el
 J

a-
sv

ar

 
 
Figur 7. Andelen Ja-svar på frågorna kring beslut 
 
Resultatet visar en relativt låg andel Ja-svar i fem avseenden som handlar om 
insatsens omfattning, hur beslutet ska verkställas, hur klienten har underrättats om 
beslutet, beslutsmotivering och om det framgår att klienten får skälig levnadsnivå 
eller goda levnadsvillkor genom insatsen.   
 
Figur 8. Låg andel Ja-svar 
 
Fråga 29 Framgår insatsens/stödets omfattning i beslutet? 57% 
Fråga 31 Framgår det hur beslutet ska verkställas? 28% 
Fråga 32 Framgår det hur den sökande har underrättats om (förslag till) 

beslutet? 
41% 

Fråga 35 Finns det beslutsmotivering? 37% 
Fråga 37A Framgår det i utredningen att den enskilde får skälig levnadsnivå 

genom insatsen?  
20% 

Fråga 37B Framgår det i utredningen att den enskilde får goda livsvillkor 
genom insatsen? ( 8 LSS-ansökningar) 

50% 

 
Vi har antagit att en anledning till att insatsens omfattning (fråga 29) inte framgår 
av beslutet är att bostad med särskild service gäller tills vidare eller att beslutet är 
avslagsbeslut. Resultatet visar dock att insatsens omfattning framgår av 52 
procent av boendebesluten och 54 procent av besluten om hjälp i hemmet eller 
boendestöd. I två av de deltagande kommunerna är det ovanligt att det framgår 
hur beslutet ska verkställas medan det i de två övriga kommunerna framgår av i 
genomsnitt 45 procent av ärendena. Också när det gäller beslutsmotivering, 
framgår det i 91 procent av besluten i kommun A och i 36 procent i kommun D, 
men endast i ett fåtal beslut i de övriga. Skillnaderna mellan kommunerna tyder på 
olika utredningstraditioner och sätt att formulera beslut.     

 102



 
Frågan 36 om det finns besvärshänvisning skulle endast besvaras vid 
avslagsbeslut, men frågan har inte besvarats rätt av granskare utan de har av 
misstag också besvarat frågan med ett JA när besvärshänvisning finns vid bifall. 
Eftersom vi inte ställer någon kontrollfråga om beslutet gäller avslag eller bifall, 
kan vi inte med säkerhet säga om besvärshänvisning saknas vid avslag. En 
genomgång av kommentarerna och hur andra frågor har besvarats tyder dock på 
att antalet avslagsbeslut är lågt, bara 6-7 avslag, vilket inte får så stort genomslag 
här.  
 
Uppgiften om hur klienten har underrättats (fråga 32) saknas antagligen på grund 
av att handläggare inte har tänkt på att det skulle behöva dokumenteras. 
Dokumentation om detta finns bara i 41 procent av ärendena. Det är också vanligt 
att enklare beslut inte motiveras vid bifall, men vi har ställt frågan i manualen 
med tanke på att insatser för funktionshindrade personer ofta är omfattande och 
behövs under mycket lång tid (fråga 35). Också här är skillnaderna mellan 
kommunerna stora, i kommun A framgår motivering i 91 procent av besluten, i 
kommun D 84 procent medan andelarna är omkring 13 och 16 procent i kommun 
B och C. I båda sistnämnda kommuner har handläggare följt principen att endast 
LSS-beslut och avslagsbeslut behöver motiveras.  
 
Frågan om insatsen ger skälig levnadsnivå eller goda livsvillkor (fråga 37) ställs 
med tanke på att lagtillämpningen förutsätter att insatserna är av god kvalitet och 
att en sådan bedömning görs. Det har också skett i 40 procent av ärendena i 
kommun D, medan det i de övriga framgår endast i ett fåtal ärenden.49 Här 
handlar också granskarnas kommentarer om att en bedömning av insatsen i 
förhållande till skälig levnadsnivå konsekvent saknas när det gäller SoL. 
Begreppen är mångdimensionella samlingsbegrepp men både SoL och LSS anger 
principer för en sådan bedömning. I SoL finns principerna i portalparagrafen och 
kan sammanfattas med honnörsorden helhetssyn, frivillighet och 
självbestämmande, normalisering, kontinuitet, flexibilitet och närhet. I LSS 
betonas särskilt inflytande och medbestämmande, självbestämmande och 
integritet, jämlika levnadsvillkor, full delaktighet och att kunna leva som andra. 
LSS anger vidare att insatserna ska vara varaktiga, samordnade, utformas efter 
individens behov, de ska vara lättillgängliga och stärka klientens förmåga till 
självständigt liv. 
 
Vi har tidigare berört verkställighetsfrågan och konstaterat att ansökan, 
utredning/beslutsunderlag och beslut är viktiga förutsättningar för att få en insats, 
men handläggningsprocessen fullbordas först när beslutet verkställs. Själva 
utredningen avslutas med beslut och i många kommuner innebär det att ärendet 
här överlämnas till utförare som har verkställighetsansvaret. Föreskrifterna tar inte 
ställning till hur arbetsfördelningen inom en förvaltning är ordnad, utan ansvaret 

                                                 
49 Frågan om bedömning av skälig levnadsnivå och goda livsvillkor är inte aktuell om beslut är 
avslagsbeslut, men eftersom få beslut var det, påverkas resultatet marginellt.  
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är nämndens. När vi ställer frågan i manualen är utgångspunkten, att det bör 
framgå av dokumentationen hur beslutet har verkställts (fråga 31), vilket framgick 
av en fjärdedel av ärendena. Ett Ja-svar på frågan förutsätter dock i praktiken att 
det görs en uppföljning eller att utförare kvitterar beställningen med en 
genomförandeplan som visar hur behoven tillgodoses.50 Enligt både SoL och LSS 
ska beslutet verkställas omedelbart, i praktiken så fort som möjligt.51  
 
Övriga kommentarer från granskarna handlar om att handläggare inte alltid 
uppsummerar beslutsunderlaget och gör en samlad bedömning eller att 
beslutsmotiveringen ersätter själva bedömningen. I några ärenden tycks ansökan 
och beslutet inte hänga ihop, det saknas delavslag och dokumentation av hur 
handläggaren har kommit fram till insatsen i beslutet.  I följande avsnitt redovisas 
resultatet beträffande fråga 27 och några skillnader i utredningsarbetet mellan de 
deltagande kommunerna.  
 
Den ansökta insatsen – fråga 27 
Vårt urval omfattar endast två insatser, boendestöd eller motsvarande hjälp och 
boende. En av kommunerna har inte i sin repertoar något utvecklat 
boendestödskoncept, utan handläggare fattar beslut om hjälp i hemmet, 
kontaktperson, och ledsagning med liknande innehåll som de andra kommunerna 
kallar för boendestöd. I kommunerna med boendestöd finns det också mer eller 
mindre detaljerade beskrivningar av vad som avses med boendestöd. Det 
förekommer då att handläggare hänvisar till kommunens praktik och 
beslutsunderlaget är mindre detaljerat beträffande vilka behov stödet ska 
tillgodose. Det förväntas ske inom ramen för boendestödet.  Detta gäller också 
boendeformerna. Vilka kvaliteter som är förknippade med boendet som avses i 
beslutet framgår mera sällan av beslutet. Av figuren nedan framgår hur de 
granskade ärendena är fördelade mellan de två granskade insatserna.  
 
Figur 9.Typ av insats i respektive kommun (antal) 
 

Typ av insats Kommun A Kommun B Kommun C Kommun D Summa 
      

Hjälp i hemmet 0 13   0   0 13 
Boendestöd 7   3 20 22 52 
Boende 14   8   5   3 30 
      

 22 22 25 25 95 
 

Kommun A= bortfall 3 ärenden 
Kommun B= internt bortfall 3 ärenden 
 
För varje fråga om insats har vi ställt frågor om några sådana kännetecken för 
insatsen, som vi antog är typiska och på så sätt styr handläggarens fokus under 
utredningsarbetet och i vart fall har betydelse beträffande erbjudandet till klienten. 
Frågan var svår att besvara, menar granskarna. Beslutsunderlaget och insatsens 

                                                 
50 Se s. 163-165 Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Socialstyrelsen 2006. 
51 Se s.118 Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Socialstyrelsen 2006. 
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innehåll hänger inte samman så tydligt och i alla deltagande kommuner lämnas 
det utrymme till utförare för anpassning av insatsen till klientens behov. Vi 
redovisar resultatet för att ge en bild av de omständigheter som granskare finner i 
beslutsunderlaget enligt frågorna i manualen.   
 
Vilka omständigheter om insatsen behandlas? 
Av sammanställningarna nedan framgår vilka omständigheter som 
beslutsunderlaget behandlar i de ärenden som har granskats. Vi har här sökt efter 
vad som kännetecknar hjälp i hemmet och boendestöd och om det finns för 
insatsen typiska rekvisita eller kriterier som gör att handläggaren erbjuder just 
denna insats. 
 
Eftersom frågan var svår att besvara enligt granskare bör resultatet tolkas 
försiktigt. Vi har ändå valt att presentera resultatet med förhoppningen att vi 
efterhand kan utveckla alternativa kriterier och kännetecken för insatserna vid 
kommande granskningar.  
 
Figur 10. Hjälp i hemmet 
 
Kännetecknar insatsen Kommun A Kommun B Kommun C Kommun D Antal 
 

Hjälp till egenvård 
 

0 
 

2 
 

0 
 

0 
 

 
Andra servicebehov 0 11 0 0  
Sociala kontaktbehov  0 10 0 0  
Annat: Ledsagning 0 1 0 0  
      

Antal ärenden med insatsen 0 13 0 0 13 
 
Figur 11. Boendestöd 
 
Kännetecknar insatsen Kommun A Kommun B Kommun C Kommun D Antal 
      

Hjälp till egenvård 0 1 7 16  
Andra servicebehov 4 2 5 20  
Sociala kontaktbehov 6 0 3 16  
Orientera sig samhället52 3 0 1 7  
Motiverande, pedagogiskt 
inriktat stöd  

1 1 1 10  

Annat: Boendestödkoncept 0 0 11 0  
Annat: Ledsagning 0 1 0 0  
 

Antal ärenden med insatsen 
 

7 
 

3 
 

20 
 

22 
 

52 
 
Resultatet visar att mindre än hälften av klienterna med hjälp i hemmet eller 
boendestöd har behov av hjälp med personlig omsorg/s.k. egenvård. Två 
tredjedelar av klienterna har andra servicebehov i hemmet och drygt hälften har 
sociala kontaktbehov. Omkring 20 procent har behov av hjälp med delaktighet i 
samhällsaktiviteter och en fjärdedel behöver motiverande eller/och pedagogiskt 
                                                 
52 Avser samhällsdeltagande. 
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inriktat stöd – om vi ska tro att den bild som beslutsunderlag ger, stämmer med de 
funktionshinder som klienterna har. En felkälla är att handläggare i kommun C i 
hälften av ärendena hänvisar till ett boendestödskoncept och granskare därför inte 
har kunnat besvara delfrågorna i dessa fall. Den mest detaljerade bilden av de 
behov som boendestödet ska tillgodose framgår av beslutsunderlag i kommun D. 
 
I några ärenden beskriver handläggare utifrån den information som har 
framkommit under utredningsarbetet klientens funktionsförmåga. Sådana 
beskrivningar kan ha rubriker såsom: intressen, dygnsrytm, personlig omvårdnad, 
hushållsgöromål, kommunikation, förflyttning, ekonomi, matsituation, 
medicinhantering. En funktionsbedömning kan i dessa avseenden omfatta 
detaljerade bedömningar om klienten behöver påminnelser eller mera konkret 
handledning steg för steg eller är oberoende av hjälp, exempelvis i fråga om 
daglig hygien, på- och avklädning, tids- och rumsuppfattning, kan påkalla hjälp 
etc.53

 
Figur 12. Boende 
 
Kännetecknar insatsen Kommun A Kommun B Kommun C Kommun D Antal 
      

Kan inte bo i egen lägenhet  11 6 4 3  
Behov av stöd i bostaden 9 6 5 2  
Andra stödinsatser i daglig 
livsföring 

5 5 4 1  

Annat: Korttidsboende 1 3 0 0  
Annat: Garantiboende 3 0 0 0  
Annat: Kontaktperson 0 1 0 0  
      

Antal ärenden med insatsen 15 7 5 3 32 
 
När det gäller de granskade boendeärendena framgår det i tre fjärdedelar av 
ärendena att klienten inte klarar av att bo i egen bostad och i två tredjedelar av 
ärendena vilka stödbehov de har för sin livsföring i bostaden och i hälften av 
ärendena vilka andra stödbehov de har för sin livsföring. Vi återkommer till 
frågan efter att behandlat några andra skillnader och likheter mellan de deltagande 
kommunerna.  
 
 

Skillnader och likheter mellan deltagande 
kommuner 
 
När det gäller enskilda frågor är vårt material för litet för kvantitativa jämförelser 
mellan kommunerna. Vi har granskat endast omkring 25 ärenden per kommun och 

                                                 
53 Jmf. WHOs klassifikation av handikappande omständigheter och bedömningsinstrument t.ex. 
Bergerskala som används för att bedöma graden av orienteringshandikapp. Andra systematiska 
instrument för bedömning av behov är exempelvis DUR (Dokumentation, utvärdering, resultat) 
som bl.a. används inom Göteborgs stad.    
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det innebär att en observation påverkar resultatet med 4-5 procentenheter. För att 
ändå kunna säga något om skillnader och likheter har vi sammanställt resultatet 
för respektive kommun efter de frågeområden som vi har använt vid redovisning. 
Av följande tre figurer framgår likheterna och skillnaderna mellan kommunerna 
jämfört med det genomsnittliga resultatet för granskningen. Staplarna visar att 
skillnaderna mellan kommunerna var små när det gäller de olika frågeområdena.   
 
 

Personuppgifter, handläggning och integritet  Frågorna 1-
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Figur 13. Det genomsnittliga resultatet för de fyra deltagande kommunerna 
inom området personfrågor, handläggning och integritet 
 
 
 

Beslutsunderlag  Frågorna 12-26
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Figur 14. Det genomsnittliga resultatet för de fyra deltagande kommunerna 
inom området beslutsunderlag 
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Beslut  Frågorna 28-37
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Figur 15. Det genomsnittliga resultatet för de fyra deltagande kommunerna 
inom området beslut 
 
 
Vi har tidigare kommenterat några större skillnader i enstaka fall. Vanligtvis beror 
skillnaderna mellan kommunerna på att handläggarna har olika rutiner för sin 
utformning av beslutsunderlaget. En följd av detta är att det vid enskilda frågor 
ibland finns stora skillnader. Handläggare i en kommun skriver motivering i stort 
sett till alla beslut medan handläggare i en annan gör det endast vid LSS-beslut. 
En handläggare bifogar en besvärshänvisning till alla beslut, medan en annan gör 
det endast vid avslagsbeslut osv. Likheterna mellan kommunerna handlar 
exempelvis om vilka sociala förhållanden som fokuseras i beslutsunderlag. 
Resultatet är likartat när det gäller frågorna om vilka livsområden som 
handläggare tar upp när de beskriver konsekvenser av funktionshindret, 
exempelvis beskrivning av levnadsförhållanden, sociala kontakter och nätverk 
samt bostadsförhållanden. Resultat visar också att det är ganska vanligt att 
beskrivning av klientens resurser, klientens mål, sysselsättning arbete och studier 
saknas. Ytterligare en sådan fråga är ofta knapphändiga uppgifter om 
samordningen av insatser i beslutsunderlag. 
 
Förbättringsområden när det gäller enskilda frågor  
Syftet med en kollegial granskning är att lyfta fram förbättringsområden och 
inspirera deltagarna att diskutera inövade arbetssätt. Metoden bygger på lärande 
som sker när handläggare läser sina kollegors beslutsunderlag och bedömer om 
manualens frågor kan besvaras med ett Ja. Granskningen skapar reflektioner över 
det egna arbetet och den ger uppslag på hur olika svårigheter i arbetet skulle 
kunna lösas. För granskarna är ofta de diskussioner som de för med sin kollega 
under granskningen det viktigaste i lärandeprocessen. Men det förekommer också 
att handläggare hittar förebilder som de omedelbart börjar tillämpa när de är 
tillbaka i sitt vanliga arbete.  
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Resultatet från granskningen lyfter fram inom vilka områden svagheterna finns 
och kan användas som underlag i diskussioner om hur man i sin egen organisation 
kan lägga upp förbättringsarbetet. Inom några områden är det enkelt att skapa 
rutiner som stödjer dokumentationen medan brister i andra lyfter fram 
frågeställningar som hänger ihop utredningsmetoderna och organisationen av 
arbetet. Några exempel på det förstnämnda är en tydlig dokumentation av 
personuppgifter och dokumentationen av vilka som har lämnat uppgifter till 
utredningen. Exempel på frågeställningar som kan ha att göra med 
utredningsmetoderna är frågorna som rör klientens röst hörs och hans egna mål 
framgår i beslutsunderlaget. Organisationen av arbetet hänger nära samman med 
frågorna som rör ansvaret för samverkan och beslutets verkställighet.  
 
Figur 16 ger en grafisk bild av granskningens resultat, dvs. den sammantagna 
andelen Ja-svar på respektive fråga, bortsett fråga 27 om vilken insats besluten 
gäller och 36 om besvärshänvisning vid avslag. Dessa har behandlats separat i 
redovisningen ovan. 
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Figur 16 Andelen Ja-svar på alla tre frågeområden i manualen 
 
Sammanfattningsvis visar granskningen att ett förbättringsområde vid 
dokumentation av utredning gäller beskrivningen av handläggningsprocessen. 
Utrymmet för förbättringar är stort när det gäller frågorna som gäller information 
om stödet till psykiskt funktionshindrade, anteckningar om vilka som får 
kontaktas och att uppgifterna från referenterna har kommunicerats (Fråga 6, 9, 
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10). Detta gäller också dokumentation av ansvaret för samordning av insatsen 
(fråga 23).   
 
Ett betydande förbättringsområde gäller också dokumentationen av klientens egna 
mål för insatsen (fråga 21), klientens resurser (fråga 14) och vardagslivsinnehåll 
och intressen (fråga 19). Ett ytterligare område med stort utrymme för 
förbättringar gäller frågorna som rör handläggarens motivering av beslutet (fråga 
35), information om hur beslutet ska verkställas (fråga 31) och om att den 
enskilde genom beslutet får skälig levnadsnivå eller goda livsvillkor genom 
insatsen (fråga 37).  
 
Några kommentarer om manualen 
Erfarenheterna av granskningen visar att manualen som har använts behöver 
omarbetas innan den används vid en uppföljande granskning. Manualen behöver 
en struktur som överensstämmer bättre med handläggningsprocessen och 
dokumentationen av den. Ett särskilt avsnitt i manualen skulle exempelvis kunna 
få benämningen ”handläggarens bedömning” och fokusera den sammanfattning 
som handläggare gör och som ligger till grund för bedömningen av klientens rätt 
till stöd/insats. Några frågor i manualen har också visat sig vara otydliga och 
behöver omformuleras. Det kan också finnas anledning att vid en kommande 
granskning ställa frågor om genomförandeplan och uppföljning av beslutade 
insatser.    
 
 
Några sammanfattande reflektioner   
 
När vi jämför resultatet mellan kommunerna är det uppenbart att skillnaderna 
handlar om utredningstraditioner. Flera omständigheter som vi har frågat efter tas 
för givna. Handläggare förväntar sig att omständigheter som rör insatsen 
uppmärksammas och tillgodoses av utförare, utan att dessa behöver behandlas i 
utredningen. På det sättet har det utvecklats rutiner om vilka frågor handläggaren 
dokumenterar i underlaget till beslut. I flera fall finns det också skriftlig 
information, som vi nämnt tidigare, som beskriver insatsen och normer för hur 
insatsen ska verkställas.    
 
Vi har också i tidigare granskningar funnit att utredningsstilen mellan kommuner 
skiljer sig.54 Det kan handla om att vägledning och riktlinjer som handläggare får 
av nämnden och sin förvaltning framför allt betonar rättssäkerheten och de 
juridiska aspekterna kring den sökandes rätt till en given insats. I andra kommuner 
kan betoningen mer ligga på utredningens sociala syften och kartläggningen av 
behov som ska tillgodoses.  Beslutsunderlaget ses som ett underlag för beslut och 
verkställighet och som underlag för den genomförandeplan som upprättas 
tillsammans med klienten. Ett ytterligare syfte skulle kunna vara att 

                                                 
54 Gough 2005. 
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beslutsunderlaget även ger systematisk information som underlättar uppföljningen 
och en eventuell utvärdering av insatsen.  
 
Ett kännetecknande drag vid vår granskning är att en standardiserad beskrivning 
av boendestödet ofta får ersätta handläggarens individuella prövning av behoven i 
förhållande till stödet. Också här prövas den enskildes rätt till insatsen, men 
utförare utformar sedan stödet enligt konceptet och den sökandes aktuella behov. 
Detta gäller till exempel garantiboende och korttidsboende som förutsätts 
innefatta visst stöd, men vid utredningen behandlas inte i detalj vad för slags stöd 
det är frågan om och vilka behov som ska tillgodoses genom insatsen. Det är 
m.a.o. underförstått att garantiboende och korttidsboende omfattar någonting mer 
än tak över huvudet, men det är utbudet som styr utredningen. Ett nyckelbegrepp 
här är vad särskild service är.55 Problemet med ”standardlösningar” och 
”koncept” är att det kan uppstå problem när klientens behov inte fullt ut 
överensstämmer med utbudet. I vilken utsträckning klienten ändå får sina behov 
tillgodosedda beror på hur flexibla och anpassningsbara arbetsmetoderna och 
riktlinjerna/konceptet är.  
 
Den juridiskt handläggningen fokuserar tillämpningen av föreskrifter och de 
juridiska kunskaperna för handläggningen, medan den socialt orienterade 
handläggningen fokuserar s.k. målgruppskunskap, dvs. kunskap om 
funktionshinder och vilka specifika konsekvenser psykiska störningar kan ha i 
vardagslivet och hur miljön kan omstruktureras så att aktivitetsbegränsningar och 
delaktighetsinskränkningar i så liten utsträckning som möjligt blir 
handikappande.56 Kunskapen om psykiska funktionshinder hör till utförarnas 
kärnområde, men det är antagligen svårt som handläggare att formulera adekvata 
frågor till klienter utan sådana kunskaper. Kunskapen kan förklara 
aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar på ett sätt som visar vilka 
insatser klienten behöver och om det i repertoaren finns insatser som innebär 
adekvat, kvalificerat stöd. Andra exempel utgörs av hur människors 
handlingsberedskap och exekutiva funktioner påverkas av psykiska störningar 
(Lundin & Ohlsson 2002).  
 
I de utredningar som har granskats fokuseras klientens psykosociala problematik 
ingående medan beskrivningen av klientens aktivitetsbegränsningar och 
delaktighetsinskränkningar inte alltid formuleras. Detta sammanhänger av allt att 
döma med den information som handläggare får från medicinska utlåtanden som 
beskriver symtomatologin. Handläggare lägger större vikt vid hur klienten mår än 
på vilket sätt detta begränsar klientens möjligheter att leva som andra och i vilka 
sammanhang klienten behöver hjälp för att bemästra sitt funktionshinder. 
 

                                                 
55 Jmf. 4 kap. 7§ SoL och 9§ punkt 9 LSS. Se även Bostad med särskild service för vuxna enligt 
LSS. Socialstyrelsen 2003 
56 Rättssäkerheten omfattar de båda aspekterna, dvs. korrekt beslutsunderlag och beslut, men också 
att beslutat insats genomförs. 
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Resultat visar att det finns ett samband mellan utredning och insats. Det innebär 
att handläggare anpassar sin utredning till insatsens utformning. Anpassningen är i 
princip av två slag. Den ena formen av anpassning har att göra med handläggarnas 
fokus på hur klienten mår. Det lämnar frågan om vilka aktivitetsbegränsningar 
och delaktighetsinskränkningar klienten har till utövarnas prövning. Det kan 
sammanhänga med att kommunens repertoar av insatser är begränsad och utförare 
egentligen bara har att anpassa insatsen till klientens dagsform. Det kan t.ex. 
handla om att personalen ägnar sig mer åt klienten när klienten inte mår bra och 
mindre när klienten mår bättre, utan att det introduceras några nya aktiviteter eller 
det öppnar sig nya möjligheter för klienten att sysselsätta sig och få aktiv 
vägledning i detta.    
 
En annan form av anpassning består av att handläggaren dokumenterar det som 
krävs för att visa att den sökande har rätt (eller inte har rätt) till insatsen. 
Svagheten är då att utredningen riskerar att bli mindre förutsättningslös och 
förbiser behov som inte kan tillgodoses av insatsen, såsom den har utformats och 
utförs. Detta i sin tur kan bidra till att insatsen standardiseras i stället för att 
utförare försöker anpassa den till klientens specifika behov.  En vanlig förklaring 
till detta är att anpassningen av stödet till klientens individuella behov ska göras 
av utförare som efter hand lär känna personen. Om detta verkligen sker, har vi 
begränsad kunskap eftersom dokumentationen i personakterna har brister. Av 
akterna framgår inte alltid hur beslutet har verkställts, men beslutsunderlagen 
visar att utbudet av tjänster och insatser också styr utredningen. Såsom 
handläggningsrutinerna är utformade idag finns det ett visst glapp mellan 
handläggarnas beslutsunderlag och beslut, och utförarnas anteckningar i 
personakten som skulle kunna visa hur beslutet har verkställts.   
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           BILAGA 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Manual för granskning  
av handläggningen av stödet  
till psykiskt funktionshindrade personer  
2006P  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kommun:_________________________ 
 
Granskningen utförd av: ____________________________ 
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Personuppgifter, handläggning och integritet 
 
 
 
1.  Finns det fullständiga personuppgifter? � Ja  � Nej 
 
2.   Framgår det när ansökan inkom? � Ja  � Nej 
 
3. Framgår det tydligt vad ansökan avser? � Ja  � Nej 
 
4.  Vem ansöker? 
       a) Den sökande genom skriftligt undertecknad ansökan � Ja  � Nej 
       �b) Den sökande genom muntlig ansökan � Ja  � Nej 
       c) God man, förmyndare, förvaltare eller ställföreträdare för den sökande  
            med fullmakt � Ja  � Nej 

      
5.  Framgår det hur ärendet är handlagt? � Ja  � Nej 
 
6.  Framgår det att den sökande (i förekommande fall legal företrädare)  
     har fått information om stödet till psykiskt funktionshindrade enligt  � Ja  � Nej 
     SoL eller enligt LSS  
 
7. Framgår det vem/vilka som lämnat uppgifter till utredningen? � Ja  � Nej 
 
8 . Framgår den sökandes egen röst i utredningen eller hur handläggaren   
     har inhämtat den sökandes uppfattning av det som utreds/beslutas?  � Ja  � Nej 
 
9. Finns anteckning om att andra än den sökande får kontaktas i  
    utredning (samtycke)? � Ja  � Nej 

�   Ej aktuellt 
 
10. Finns det angivet att uppgifter från referenter av betydelse för � Ja  � Nej 
      avgörandet har kommunicerats med den sökande (i förekommande fall � Ej aktuellt 
      legal företrädare)?  
  
 
11. Är innehållet i utredningen skrivet på ett sådant sätt att den är lätt � Ja  � Nej 
      att läsa och lätt att förstå? 
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Utredning/beslutsunderlag 
 
 
12. Beskrivs den aktuella anledningen till ansökan? � Ja  � Nej 
      
13. Framgår det vilket/vilka funktionshinder den sökande har? � Ja  � Nej 
        
14. Framgår det vilka färdigheter/ resurser den sökande har? � Ja  � Nej 
 
15. Framgår det vilka livsområden som påverkas av funktionshinder? � Ja  � Nej 
        
16. Finns det en kortfattad beskrivning av den sökandes levnadsförhållanden? � Ja  � Nej 
        
17. Finns det i utredningen en beskrivning av den sökandes sociala        � Ja  � Nej 
       kontakter och nätverk?  
 
18. Framgår den sökandes sysselsättning och arbete? � Ja  � Nej 
       
19. Framgår den sökandes vardagslivsinnehåll, intressen och fritidsaktiviteter? � Ja  � Nej 

 
20. Beskrivs den sökandes bostadsförhållanden på ett tillfredsställande � Ja  � Nej 
      sätt?  
        
21. Anges det i utredningen den sökandes mål med insatsen? � Ja  � Nej 
 
22. Framgår det vilka behov tillgodoses på annat sätt?       � Ja  � Nej 
 
23. Framgår samordningen av insatser/stöd från andra? � Ja  � Nej 
  � Ej aktuellt     
 
24. Är den sökandes funktionshinder dokumenterat?  � Ja  �  Nej 
       �   Läkarintyg       �  Psykolog/arbetsterapeut/pedagog     
 
 
25. Har handläggaren utrett om sökande har rätt till LSS insats? �  Ja       � Nej 
  � Ej aktuellt 
  
a) Att personen har varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder � Ja  � Nej 
b) Att funktionshindret är stort � Ja  � Nej 
c) Att det förorsakar betydande svårigheter i daglig livsföring � Ja  � Nej 
d) Att det därmed förorsakar behov av omfattande stöd eller service � Ja  � Nej 
e)   Framgår motivering till personkretsbeslut � Ja � Nej  
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26. Framgår handläggarens beslut av den sökandes rätt till insats? �  Ja       � Nej 
 
a) Insats enligt SoL �  Ja � Nej  
b) LSS-personkrets 1 �  Ja � Nej  
c) LSS-personkrets 2 �  Ja � Nej  
d) LSS-personkrets 3 �  Ja � Nej  
e) Tillhör ej LSS personkrets �  Ja � Nej        
f) Insatser enligt både SoL och LSS �  Ja � Nej  
 
 
***** 
 
27. Ärendet avser ansökan om  
27A. Hjälp i hemmet �  Ja       � Nej 
1. Framgår den sökandes behov av hjälp till egenvård/personlig omvårdnad? �  Ja       � Nej 
2. Framgår den sökandes andra servicebehov, t.ex. hemmets skötsel, 
    inköp m.m.?  �  Ja       � Nej 
3. Framgår den sökandes sociala kontaktbehov (etablera och  
    bibehålla relationer)?  �  Ja       � Nej 
 
4. Annat:……………………………………………………………………………………    
 
 
27B. Boendestöd / individuellt utformat stöd �  Ja       � Nej 
1. Framgår sökandes behov av hjälp till egenvård/personlig omvårdnad?  �  Ja       � Nej 
2. Framgår det vilka andra servicebehov ska tillgodoses genom insatsen?  �  Ja       � Nej 
3. Framgår det vilka sociala kontaktbehov ska tillgodoses med insatsen?  �  Ja       � Nej 
4. Framgår det vilka behov att orientera sig i samhället tillgodoses 
     genom insatsen?  �  Ja       � Nej 
5. Framgår den sökandes behov av motiverande, pedagogiskt inriktat stöd? �  Ja       � Nej 
 
6. Annat ……………………………………………………………………………………. 
 
 
27C. Boende vuxna  �  Ja       � Nej 
1. Framgår de skäl som gör att den enskilde inte kan bo i egen  
    lägenhet/ordinärt boende?  �  Ja       � Nej 
2. Framgår den sökandes behov av stöd i bostaden?  �  Ja       � Nej 
3. Framgår det vilka andra stödinsatser den sökande behöver  
     i sin dagliga livsföring?  �  Ja       � Nej 
 
4. Annat:……………………………………………………………………………………… 
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Beslut 
 
 
28. Framgår det av beslutet vilken/vilka insatser/stöd som har beslutats? � Ja  � Nej 
 
29. Framgår insatsens/stödets omfattning i beslutet? � Ja  � Nej 
   
30. Framgår det att beslut avser en viss tidsperiod eller tillsvidare med � Ja  � Nej 
 omprövningsförbehåll?  
 
31. Framgår det hur beslutet skall verkställas? � Ja  � Nej  
 
32. Framgår det hur den sökande har underrättats om (förslag till) beslut? � Ja  � Nej 
 
33. Finns beslutsdatum angivet? � Ja  � Nej 
 
34. Framgår det vem som har fattat beslutet? � Ja  � Nej 
 
35. Finns beslutsmotivering? � Ja  � Nej 
 
36. Finns besvärshänvisning vid avslag? � Ja  � Nej 
 
37. Framgår det i utredningen att den enskilde får  
a) skälig levnadsnivå genom insatsen? � Ja  � Nej 
b) goda livsvillkor genom insatsen? � Ja � Nej  
 
38. Följande handlingar var tillgängliga vid granskning 
Ansökan    �  Ja    �  Nej 
Utredning  �  Ja    �  Nej 
Beslut        �  Ja    �  Nej 
 
Daganteckningar/ aktanteckningar eller motsvarande   �   Ja     �    Nej 
 
Annat:…………………………………………. 
  
Särskilda 
kommentarer:……………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2 
 
Några centrala handläggningsbegrepp 
 
Barn = barn under 18 år, barn som fyllt 15 år har rätt att själv föra sin 

talan. 
Beslutsunderlag = Skriftlig sammanställning av de uppgifter som bedöms 

ha betydelse för ett beslut. 
Delegera = Överflytta befogenhet att besluta från ett överordnat till ett 

underordnat organ. 
Dokumentera = Att skriva, fotografera eller spela in på band. 
Faktiskt handlande = Genomförande av beslut. 
Genomförande = Verkställighet av en beslutad insats. 
Genomförandeplan = Plan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt 

ska genomföras. 
Handling = Framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, 

avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt 
hjälpmedel. 

Handläggning = Förfarande som börjar med att ett ärende väcks och efter 
utredning mynnar i ett beslut. 

Journal = Den del av personakt där anteckningar av betydelse för 
handläggning av ärendet och genomförande av insatser görs 
kontinuerligt och i kronologisk ordning. 

Kommunicering = Innan ett ärende avgörs ska en part i ett ärende 
underrättas om det som tillförts ärendet av annan och beredas tillfälle 
att yttra sig över det. 

Kontaktbok = Ett kommunikationsstöd som upprättas i syfte att förmedla 
information mellan personal eller mellan personal och anhöriga, när 
den enskilde inte själv kan föra fram nödvändig information. 

Myndighetsutövning = Beslut eller andra åtgärder som ytterst är ett uttryck 
för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgare. 

Part = Den som saken angår, t.ex. sökande, klagande eller den som 
annan anledning är föremål för en utredning hos socialnämnden. 

Personakt = Akt som innehåller handlingar om en eller flera personer som 
är eller har varit aktuella för utredning eller insats inom socialtjänsten.  

Sökande = En person som hos myndigheten gjort en ansökan eller annan 
framställning. 

Utredning = All den verksamhet som syftar till att göra det möjligt för 
nämnden att fatta beslut i ett ärende. 

Vårdnadshavare = Båda föräldrar med gemensam vårdnad om barnet 
oavsett om de bor tillsammans; en förälder som inte är 
vårdnadshavare är inte part/ställföreträdare för barnet; 
vårdnadshavare har talerätt även sedan barnet fyllt 15 år. 

Ärende = Det som är föremål för åtgärder hos en myndighet i avsikt att 
leda fram till beslut. 

 



   

Bilaga 3 
 
Ansökan 
Anmälan 
Begäran 

Kartläggning Målsättning, 
val av insats 

Beslut och planering av 
genomförande 

Genomföran
de 

Samordning 

Uppföljning 
Utvärdering 

Kontakt Ärende 
aktualisera
s 

 Informerar  
Kartlägger 
behov och 
önskemål 

Kompletterar  
information till 
beslutsunderlag 

Sammanställer 
information 
som 
kommit fram 
 

Kommunicerar 
beslutsunderlag 

Skriftligt 
beslutsunderla
g 
till klienten 

Verkställigh
et 

Uppföljning 
av 
verkställighe
t 

Klienten 
tar kontakt 
per telefon 

Handläggar
e 
antecknar 

Handläggar
e  
undersöker 

Personligt 
möte 

Kontaktar 
referenter 

Dokumenterar 
och analyserar  

Kontaktar klienten 
för information 
om vad andra har 
förmedlat 

Förslag till 
beslut och 
besluts-
underlag 
lämnas till 
klienten 

Ärendet 
överlämnas 
till utförare 
 

Uppföljnings-
samtal med 
utförare och 
klient 

Handlägga
-rens 
första  
kontakt 
med 
klienten 

Personupp-
gifter 
Önskemål 
 
Tid för 
personligt 
möte 

Nytt ärende 
Tidigare 
kontakt 
med 
socialtjänst 
Tar fram 
underlag 
från akten  

Inf. om  
utrednings-
förfarande 
Inf. om 
klientens 
rättigheter 
Inf. om stödet 
 

Telefonkontakter 
Personliga möten 
Begär utlåtanden 

Muntlig 
information 
Inkomna 
utlåtanden 

Motiverar beslut/ 
inf.  hur beslut 
överklagas 
Inf. om 
verkställighet  
Inf. om genomför-
andeplan/ 
arbetsplan 

Kontakt med 
utförare om 
arbetsplan och 
verkställställand
e 
Skriftlig 
information om 
hur beslut 
överklagas  

Samråd med 
utförare ang. 
arbetsplan/ 
genomförand
e-plan 

Personligt 
möte 
telefonkontak
t 

Kontakt 
tas av 
anhörig,  

 God man 
Bedömer 
inf.  

Kartläggning 
av behov och 
önskemål 

Funktionshinder 
aktuell 
behandling/ 

Skriver 
underlag  
till beslut 

    

  



   

  

god man, 
kontakt-
person 
 
Kallelse till 
vårdplaner
-ingsmöte 
 
Anmälan 
till social-
tjänsten 

som 
behövs för 
utredning/ 
beslut 
Tar fram 
utrednings-
instrument 
 
Ev. första 
kontakt 
med 
utförare 
 
Planerar 
utrednings-
samtal 

Medgivande 
för att 
inhämta inf. 
från 
referenter  
 
Öppnar 
ärendet.  
Planerar 
utredning. 
Dokumentera
r processen. 
Dokumentera
r muntlig 
information 

rehabilitering 
Ekonomisk 
situation/ 
försörjning 
(Underlag till 
debitering) 
Behov av 
samverkan 

    Vårdplanerin
gs-möte 

Möter referenter   Planerar 
samverkan 

Planerar 
uppföljning 
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