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Problem och lösningar med 
utgångspunkt från socialtjänstens 
arbete 

 

Om föreningen Equal  
Equal är en ideell förening. Vi är fem personer anställda. En majoritet har egen erfarenhet 
av missbruk/beroende, psykisk ohälsa och annan social utsatthet som t.ex. våld. Vi vet inte 
om vi vill betrakta oss som en brukarorganisation men vi arbetar alltid utifrån ett 
brukarperspektiv. 
Equal verkar inom en skärningspunkt där människor med en ofta sammansatt problematik 
av beroende/missbruk, psykisk ohälsa och social utsatthet möts. Våra medlemmars och 
målgruppers livsföring präglas i princip alltid av djup fattigdom, bristande kunskap om 
rättigheter och möjligheter samhället erbjuder samt svårigheter att kommunicera med 
myndigheter på ett konstruktivt sätt.  

Föreningen står på fyra ben: 
Qvinnoqraft som är en daglig mötesplats för kvinnor med beroende/missbruk, psykisk 
ohälsa och social utsatthet, ofta våldsutsatthet. 
 
Boendet: Föreningen driver ett boende i Älvsjö. Vi förhyr där en korridor med 13 lägenheter 
som vi i samverkan med placerande socialtjänster hyr ut till personer som vill sluta med ett 
missbruk och bygga ett nytt liv. 
 
Socialt ombud och rådgivning: Vi bistår människor i deras möten med olika myndigheter 
med syfte att förbättra deras odds att få det de har rätt till.  Många av de vi bistår har inte 
ärenden som platsar inom diskrimineringsgrunderna och de har därför svårt att få hjälp av 
t.ex. befintliga antidiskrimineringsbyråer. Däremot leder deras sammanlagda svårigheter 
till att det kan bli svårt för dem att få det de har rätt till enligt olika lagar. Dessa svårigheter 
försöker vi att bistå människor att komma runt och igenom.  
 
Intressepolitik: Vi försöker att berätta för beslutsfattare, makthavare och en allmänhet om 
vad vi ser händer på vår nivå och föreslår förbättringar för att förändring skall kunna äga 
rum.  
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Vad ser vi i våra möten med socialtjänsten? 
Equal har velat träffa socialborgarrådet för att diskutera de problem inom och 
med socialtjänsten vi ser, samt presentera våra förslag om hur vi tror det skulle 
kunna bli bättre.  
 
Socialtjänsten är ojämlik 
Vi vill poängtera att de fall vi kommer i kontakt med oftast är de fall som upplever problem 
i mötet med socialtjänsten. Vi möter dock också personer där det fungerar bra och 
friktionsfritt. Det är så stor skillnad i bemötandet och hanterandet att vi blir förvånade men 
också upprörda över de uppenbara orättvisorna som drabbar medborgarna i en och samma 
kommun. Det finns stora skillnader mellan stadsdelar. Det finns stora skillnader mellan 
olika handläggare inom stadsdelar. Det finns de handläggare som är lösningsinriktade och 
serviceminded. Där fungerar det i princip alltid väldigt enkelt. Det finns de som fokuserar 
på kontroll och formalia. Där är det i princip alltid svårjobbat och klienternas utveckling 
mot en ökad grad av självbestämmande och frihet stannar av eller går långsammare än vad 
det borde behöva göra. 
 
Vårt förslag på lösning: 
Själva det faktum att det går så lätt och enkelt att arbeta för vissa handläggare och så svårt 
för andra visar att detta troligen är ett systemfel samt dessutom en inställningsfråga 
och/eller kulturfråga. Personer kan genom sitt beteende kompensera för systemets brister 
och möjligheter till godtycke.  
Mycket som talar för det är hur vi ser vissa stadsdelar fungerar otroligt bra ur ett 
klientperspektiv (Enheten för Hemlösa) medan andra fungerar väsentligt sämre (Farsta) och 
samtidigt finns enskilda handläggare som fungerar utmärkt (ur ett klientperspektiv) 
överallt. Det borde föras en diskussion inom socialtjänsten om vikten att vara 
lösningsorienterad.  
 
Stuprör -  där Ekonomi har överprövningsrätt 
Socialtjänsten är organiserad i stuprör där varje enhet i stort prioriterar sina mål istället för 
klientens behov i sin helhet. Det leder till att varje enhet sliter och drar i personen och 
ibland har mål och förväntningar som direkt kolliderarar med varandra. Det råder en stor 
brist på samverkan och vi har vid ett flertal tillfällen varit med om att handläggare på 
Ekonomi medvetet väljer att sabotera vuxenhandläggarens planering genom att t.ex. vägra 
att betala hyran för klienter som t.ex. råkat ta återfall eller inte levererat en korrekt ifylld 
ansökan.  
En bostad/boende är grunden för allt socialt förändringsarbete. Att rycka undan 
bostaden/boendet gör att allt annat faller. Det innebär också att Ekonomi på något sätt har 
en överprövningsrätt av andra handläggares arbete och planering.  
Vi upplever att Ekonomi ofta har andra mål och därför andra prioriteringar än andra 
handläggare. Man sitter ofta på egna avdelningar och jobbar tillsammans med andra 
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handläggare på Ekonomi. Man skapar på detta sätt ett avstånd från individen det gäller och 
dennes planering. Ett avstånd vi menar skapar utrymme för teknokratiskt fattade beslut 
och bortser från individuell bedömning som SoL stipulerar. 

Exempel 
Ett flertal personer som bott på vårt boende men av olika skäl inte fått sitt försörjningsstöd 
vilket lett till hyresskulder. Vi har historiskt försökt ha ett klientperspektiv på detta men till 
slut upplevde vi detta förfarande som så systematiserat från olika ekonomienheter att vi 
kände oss utnyttjade. De betalde inte ut försörjningsstödet så att hyrorna kunde betalas – vi 
blev stående med hyresskulderna. Vi har tvingats skärpa upp våra rutiner på grundval av 
detta och agerar snabbt. Trots att vi vet att detta arbetssätt inte fungerar bra för vårt folk. 

Vårt förslag på lösning: 
Att man börjar arbeta teambaserat kring personer med multiproblematik och att det är den 
handläggare som handhar det som definieras som det största/mest akuta problemet som 
blir arbetsledare för processen och samordnar alla insatser för att passa in i den långsiktiga 
planeringen. Alla involverade handläggare måste delta. 

 
Personalomsättningen innebär dålig kvalitet för klienten 
Vi ser hur det råder en hög personalomsättning i socialtjänsten. Det har lett till en ökad 
användning av hyr-socionomer som sköter det löpande arbetet. Hyr-socionomerna 
kommer in. Får väldigt många ärenden som man hastar igenom för att det är man tvungen 
till om man ska klara av alla. Man fattar kortsiktiga beslut som man sedan inte behöver ta 
ansvar för då man ju ska sluta inom kort. Kvar är klienten, med beslut som ibland inte blir 
genomförda och ofta står hen dessutom utan ansvarig socialsekreterare. Resultatet kan bli 
förödande för den som drabbas. 
Vi ser också ett mönster av att gamla och erfarna socialsekreterare slutar. Dessa fattar 
beslut på kunskap och rutin, i dialog med klienten och det fungerar ofta ganska bra för alla 
parter. 
In kommer istället nyutbildade unga socialsekreterare som är rädda för att göra fel och som 
ofta väljer att gå på formalia och en lägstanivå vad gäller insatser. Vi ser också hur dessa 
personer väljer att inte fatta aktiva egna beslut utan det är alltid en chef som måste ge okej. 
Det här innebär stora problem för klienterna med nya krav, planeringar som inte uppfylls. 
Det blir ofta väldigt hattigt. Detta till personer som ofta är hattiga och oroliga, och ganska 
kritiskt inställda till socialtjänsten, redan från början. 
 

Dåliga rutiner skapar osäkerhet och konflikter 
En stor del av de vi möter har försörjningsstöd och har haft det i flera år. Det finns i 
gruppen problem med dyslexi, dålig syn på grund av att man inte beviljats glasögon, en 
ovana och ovilja mot blanketter, kognitiva svårigheter, språksvårigheter. Vi hjälper varje 
månad mellan 15 – 20 personer att fylla i deras blanketter för försörjningsstöd. Klienterna 
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får tillbaks ansökningar av de mest underliga anledningar. Ibland har vi fått tillbaks 
blanketter för att det varit fel färg på dem (trots att ingen informerat om vilken färg det ska 
vara), ibland har vi scannat in och mejlat blanketter, klienten har då fått till svar att det bara 
duger att komma dit och lämna den/alternativt skicka på vanlig post. Klienter har fått 
tillbaks blanketter för att streck klienten dragit inte har varit tillräckligt raka. Osv.  

Om det är fel av enklare karaktär skickar handläggare på ekonomiskt bistånd som rutin ett 
kompletteringsbrev med vanlig post till klienten.  Man begär där in kompletterande 
uppgifter eller rättelseanmaningar. Det tar tre dagar. Klienten som kanske varit hemlös 
eller inte haft en vana vid att ha en fungerande postgång, kollar vanligtvis inte posten varje 
dag. När posten väl är öppnad, ska rättelsen göras och sedan skickas in/lämnas in till aktuell 
socialtjänst. Det går lätt en vecka på denna hantering. Vi har åtskilliga fall där exempel som 
dessa i förlängningen lett till hyresskulder eller andra negativa konsekvenser 

Exempel: 
Jesper ser dåligt och går på försörjningsstöd. Han har pga av dålig syn fyllt i en ruta i 
blanketten som anger att han har gift sig. Hans handläggare skickar ett kompletteringsbrev 
med en fråga angående detta. Det leder till att Kaspers försörjningsstöd blir försenat vilket 
spär på hans redan ansträngda förhållande till socialtjänsten och dessutom leder till att han 
inte har råd att betala SL-kortet vilket leder till att han missar möten med psykiatrin och 
arbetsförmedlingen. Han som har autism blir förbannad, stressad och upprörd. Han missar 
möten som skjuts upp i veckor och blir kvar längre i sysslolöshet än om man försökt lösa 
detta på ett smidigt sätt. För oss innebär detta att han betalar hyra sent. 

Vårt förslag på lösning: 
Jesper har både en fungerande epost samt telefon. Han bor dessutom i vårt boende. 
Handläggare på Ekonomi skulle kunna mejla eller ringa Jesper eller oss om han gift sig men 
väljer att skicka kompletteringsbrev per snigelpost med en rad negativa konsekvenser som 
följd.  

Höga trösklar samt krav på leverans för att få och behålla Ekonomiskt 
bistånd 

För att öht komma ifråga för försörjningsstöd krävs att man kommer in med en rad intyg 
och att man bevisar en massa saker. Många av de vi arbetar med drar sig i det längsta för att 
söka hjälp av socialtjänsten. Man är ofta stressad, skärrad och i dåligt skick när man 
beslutar sig för att väl söka hjälp. Att då hamna i en situation där man ska leverera uppgifter 
man inte har en aning om hur man hitta. När man oftast saknar uppkoppling pga osäkra 
boendeförhållanden, är värdelös på datorer, har kontantkort på telefonen plus lite kognitiva 
nedsättningar, språksvårigheter, abstinens etc. så klarar man ofta inte av att leverera det 
soc begär. Resultatet blir att man drar därifrån. 

Exemplet Tösen 
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Följande papper och inlagor förväntas en person fylla i och leverera intyg till socialtjänsten 
innan personen blir aktualiserad. Personen som fick nedanstående leveranskrav på sig 
stack och har sedan dess levt ett mycket utsatt liv. 

Krav på leverans 

När man väl är inne fortsätter leveranskraven. De uppkommer ofta i samband med byte av 
handläggare på Ekonomi. Levererar man inte dras försörjningsstödet in eller så nekas 
andra ansökningar. 

Exemplet Torak 
Torak bodde hos oss i nio månader 2017 pga akut hemlöshet och alkoholmissbruk. Han 
skötte sig exemplariskt och skulle den första september få flytta till en 
genomgångslägenhet. Han har inga pengar att köpa möbler för och ansöker därför om 
bidrag till hemutrustning. Men så byts  handläggaren på ekonomi ut. Den nya handläggaren 
tittar bakåt i Toraks historik och ser att han sommaren 2016 jobbat tre dagar på en firma. 
Firman finns inte längre kvar.  Torak slutade på denna firma eftersom den var oseriös.  Den 
nya handläggaren på Ekonomi begär nu att Torak ska skaffa ett intyg på att han INTE 
innehar anställning på firman. När Torak frågar hur, så meddelas att det är hans problem. 
När Torak inte får tag på intyget tas detta till intäkt för att inte bevilja bidraget till 
hemutrustning. Handläggare på Vuxen väljer att eftersom Torak inte har pengar att köpa 
möbler för så förlänger hon hans plats hos oss samtidigt som de betalar hyran för hans 
genomgångsbostad. Detta i hopp om att Torak skall kunna få loss intyget. Han får inte det 
och flyttar till genomgångsbostaden med endast en madrass att sova på. 
 
Vår analys av detta:  
Pga Ekonomins hårda formella krav får Vuxens kassa bekosta hyra plus vårdavgift hos oss 
en månad extra samt en månadshyra för genomgångsbostaden som stod tom under denna 
månad. Drygt 20 000 kronor bortkastade i onödan och mycket tid och frustration för 
samtliga inblandade.  

Exempel Murad 
Murad flyttar in hos oss. Officiellt har han enbart ett missbruksproblem. I samverkan med 
dialog med hans handläggare på Vuxen börjar vi dock märka andra problem. Depression. 
Kognitiva svårigheter. Problem med att klara av saker som att betala hyra, hantera pengar. 
Sköta hygien och så vidare. Vi har väldigt många möten angående Murad med hans 
Vuxenhandläggare och också med hans ekonomihandläggare eftersom de håller inne hyran 
vilket leder till hyresskulder osv. 
Alla är överens om att Murad i perioder har det svårt för sig. Sen är det lugnt i några 
månader ända till Murad får en ny handläggare på Ekonomi. Hon finner att Murad 2009 och 
2011 startade två företag. Nu kräver hon bevis, givetvis genom ett kompletteringsbrev som 
beskrivs i fallet Jesper, av Murad för att dessa företag inte är aktiva. Murad har ingen aning 
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om hur han ska göra detta. Han saknar förmåga att ta tag i detta. Antingen vet inte Ekonomi 
om detta trots möten, eller så struntar de i det.  
Nu bor han hos oss. Det tar oss tre timmar i Skatteverkets telefonkö att få reda på att 
företagen inte längre existerar men att de finns kvar hos Patent- och registreringsverket 
och där måste avregistreras. Vi gör detta.  

Vår analys av detta: 
Murad hade aldrig grejat detta själv. Det är uppenbart för alla. Hade vi inte hjälpt honom 
hade han blivit utan försörjningsstöd.  Det är rimligtvis inte vårt uppdrag att göra sådana 
här saker. Men vi gör det för hjälpa Murad och se till att han kan bo kvar. Gör han det inte 
uteblir hyran och vi kan inte ha honom kvar. 

Exemplet Margareta 
Vi hade kontakt med denna kvinna under flera år före 2014 men efter 2014 eskalerade 
hennes personliga problematik. Kvinnan hade inget känt missbruk. Hon hade varit 
våldsutsatt under hela sitt 20-åriga äktenskap. Hon hade skiljt sig och levt besparingar samt 
genom att pantsätta smycken och andra värdesaker. Hon hade gjort allt för att klara sig 
själv men slut tog besparingarna slut. Hon hade försörjningsstöd, gick på Jobbtorg varje dag 
men pga åldern fick hon inget jobb.  Kvinnan blir djupt deprimerad och klarar till slut inte 
av att ens öppna sin post. Hon sticker huvudet i sanden fullständigt och vägrar inse sin 
mycket utsatta situation. Hon levde utan el i sin lägenhet i 1,5 år. Låg efter med hyrorna och 
fick krav på sig att byta sin lägenhet till en mindre men ingen fastighetsägare ville ta emot 
henne som hyresgäst pga att hon hade hyresskulder. Då hon inte kan byta lägenhet pga 
ovanstående bestraffas hon av socialtjänsten med reducerat försörjningsstöd.  Under långa 
perioder avslogs hennes ansökningar om försörjningsstöd. Anledningen till dessa avslag var 
bl.a. att hon hade värdesaker på pantbanken. Socialtjänsten menade att hon skulle lösa ut 
sakerna på pantbanken med försörjningsstödet (som hon inte beviljades) och sälja sakerna 
och leva på detta. Om det inte gick på detta sätt förordade socialtjänsten att pantbanken 
skulle låta sakerna gå till försäljning vilket de också gjorde utifrån deras regler om tid, 
auktionering, annonsering mm. Socialtjänsten gav inte kvinnan svar på vad hon skulle leva 
på under tiden detta fortgick.  
Det gick så långt att kvinnan vid ett flertal tillfällen hotades av vräkning pga av icke 
inbetalda hyror. Vi överklagade och socialtjänsten omprövade då sina avslag. 
Vi inser efter en lång tid att kvinnan inte är kapabel att ta hand om sin hygien, sina 
räkningar, sitt liv eftersom hon är helt avskärmad, inne i djup depression men också ett 
tilltagande alkoholmissbruk som vi påtalar för henne men som hon vill hålla hemligt för 
socialtjänsten. Vi ansöker om boendestöd för kvinnan vilket hon nekas då hon inte har en 
diagnos som anger att hon har funktionshinder. Istället hänvisar man till god man vad det 
nu skulle lösa i form av ovanstående problem. Det här pågår under flera år och kvinnans 
hälsosituation blir sämre och sämre.  
Kvinnan hann under denna period bli ålderspensionär men på grund av bristande kunskap 
och förmåga missade hon att ansöka om ålderspension i rätt tid. Detta var aktuell 
handläggare medveten om. Men istället för att bistå kvinnan i denna ansökan lämnade man 
till henne att göra detta vilket ledde till att hon inte fick nån pension vilket i sin tur ledde till 
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att försörjningsstöd inte betalades ut. Detta då hon inte längre var berättigad till försörjning 
då hon var ålderspensionär. 
Sommaren 2016 hittar vår personal kvinnan avliden innanför dörren på sin strömlösa 
lägenhet. Vi trodde att hon hade tagit sitt liv då hon var suicidal men obduktionen visade på 
ett hjärtfel.  
 
 
Vår analys av detta fall: 
Kvinnan hade inte tidigare problem med hjärtat. Vår uppfattning är att socialtjänsten 
bidrog till hennes för tidiga död genom att utsätta henne för den enorma stress hennes 
sista år i livet kom att bestå av.   
Juridiskt och formellt agerade socialtjänsten, enligt förvaltningsdomstolen, korrekt på de 
avslag vi överklagade. På ett mänskligt plan är vi starkt kritiska till hur man under flera års 
tid behandlade kvinnan från Ekonomins sida. Formellt är vi starkt kritiska till att 
socialtjänsten, trots våra påstötningar, valde att INTE se hur hennes psykiska, fysiska och 
sociala hälsa blev allt sämre, utan istället fortsatte att driva sin hårda linje emot henne.  
 

Vår analys av situationen: 
Detta är några av många exempel vi stött på. Vi upplever det som att Ekonomi fokuserar på 
att inte göra felaktiga utbetalningar. På att inte bli ”lurade”.  Det är deras främsta 
prioritering. Det märks också på antalet controllers som verkar ute på stadsdelarna. Vi 
menar att Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd inte är teknokrater. Deras arbete skall 
innehålla åtminstone moment av socialt arbete med allt vad det innebär av respekt för 
människors svårigheter och tillkortakommanden. Om man inte har det kan deras arbete 
ersättas av robotar (som på andra håll) som enbart går på formalia.  

Vår lösning: 
Vi skulle vilja se ett arbete i team där Ekonomi blir insatta och involverade i den långsiktiga 
planen som finns mellan individen och handläggaren på Vuxenenheten och där man jobbar 
tillsammans, i dialog med personen det gäller.  

Samsjuklighet - samma problematik, olika bemötande  
Vi ser att det hos de allra flesta (men inte alla) personer med missbruksproblem finns en 
samtidig psykiatrisk problematik. Vi ser också att det är stor skillnad på hur personer som 
är inskrivna på Vuxenenheten behandlas jämfört med de som är inskrivna i 
socialpsykiatrin. 
När man är inskriven i Vuxenenheten är det betydligt hårdare krav på drogfrihet, att klara 
av saker, att komma igång med egen försörjning. Man förväntas att klara av saker på egen 
hand.  
Om man med exakt samma problematik hamnar i socialpsykiatrin så minskar kraven. Det 
finns större acceptans för misslyckanden. Möjligheterna till stöd ökar kraftigt. Man kan få 
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ett personligt ombud, en case manager och andra insatser. Detta ärr möjligheter fler är i 
behov av.  

Ibland har vi påtalat människors uppenbara psykiska ohälsa för socialtjänsten och att de 
rimligen borde vara inskrivna i socialpsykiatrin istället för på Vuxenenheten. Svaren vi fått 
på dessa propåer är att åtminstone den stadsdelen hade en medicinsk diagnos som kriterier 
för att personen komma ifråga för att bli inskriven i socialpsykiatrin. Vi har även hört detta 
när det gäller andra personer 

Vår lösning: 
Vi menar att kommunen inte ska gå på diagnos utan på funktion. Om en person inte klarar 
av saker som en normalfungerande person klarar av, borde detta tas till intäkt för att bli 
inskriven i socialpsykiatrin eller åtminstone få sin funktion utredd. Detta för att få de 
möjligheter till förstärkt stöd som finns där. Ett annat alternativ skulle vara att personer 
som har med soc att göra och som vill ha och har behov av extra stöd av typen PO/CM får 
det, trots att de inte tillhör socialpsykiatrin. 

 

Kvinnor 
En grupp vi ser som särskilt utsatta för socialtjänstens stuprörsorganisering är våldsutsatta 
kvinnor med missbruk/beroende.  Det är vanligt, eller mycket vanligt, att socialtjänsten 
bortser från kvinnornas våldsutsatthet och skyddsbehov utan istället fokuserar på 
missbruket. Man villkorar skydd med drogfrihet. Man kallar lågtröskelboenden (Hvilan) 
eller andra kvinnoboenden (Syrenen) för skyddade boenden trots att de inte uppfyller 
kriterierna för detta. Något annat vi märker är hur socialtjänstens ändrade uppdrag från 
”Kvinnofrid” till ”Våld i nära relationer” lett till att svenska medborgare boende i Sverige 
som utsätts för trafficking/prostitution definieras bort av socialtjänsten och inte får plats i 
t.ex. relationsvåldscentrums arbete. 

Vi ser också hur kvinnor med trauma till följd av övergrepp, prostitution och trafficking 
inte får behandling för detta. Inte av kommunen genom de förändringar som gjorts på 
MIKA-mottagningen och heller inte av SLL. Vi vet i dagsläget inte om någon enda enhet 
inom SLL som erbjuder traumabehandling för dessa kvinnor. Detta utgör en stor svaghet 
och brist och leder till fortsatt missbruk för kvinnorna eftersom det gör för ont att vara 
nykter. 

Vår analys: 
Kvinnornas behov försvinner ofta i stuprören. Socialtjänsten fokuserar på det som det är 
lätt att fokusera på, t.ex. missbruk. Det finns heller inget stuprör som heter Kvinnofrid eller 
som har ”kvinnofridsögonen” på och som en följd av detta heller inte medföljande pengar. 
Man har definierat om och snävat in vad som anger att kvinnor har rätt till skydd samt 
urholkat möjligheterna till djupgående behandling för trauma. Vi menar att allt detta 
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sammantaget leder till ett fortsatt liv i missbruk och utsatthet för en redan mycket utsatt 
grupp kvinnor. 

Vårt förslag på lösning: 
Kvinnors skydd måste ha ”egna pengar” i socialtjänsternas budgetar.  Rätten till skydd 
måste även gälla kvinnor som inte är ”perfekta offer”. Eventuellt måste också handläggare 
med kvinnofridperspektiv med i ett teamarbete och hävda våldsutsattas rätt till skydd.  
Man måste från kommunens sida trycka på landstinget mycket hårt för att gruppen kvinnor 
med PTSD ska få den traumabehandling man behöver. 

Dessa och en hel del andra frågor vill vi gärna diskutera med socialborgarrådet på 
måndag. 
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