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Handikappförbunden 
Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 39 

funktionshinderförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 

människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. Vårt intressepolitiska 

arbete grundar sig på mänskliga rättigheter. 

Sammanfattning 
Handikappförbunden tillstyrker utredningens förslag. 

Vi vil l understryka vikten av individuell prövning enligt SoL och 

vikten av att säkerställa att den sökande ges korrekt information och 

kan ta till sig informationen. 

Inga utökade krav på den enskilde 
Handikappförbunden uppfattar att utredningens förslag i stora delar 

ligger i linje med redan gällande praxis. Den som är arbetslös och 

ansöker om försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 

har redan idag krav på att vara arbetssökande och att det kravet i 

dagsläget också följs upp. De förslag som utredningen lägger, verkar 

syfta till att tydliggöra och förenkla handläggningen, vilket torde 

vara positivt både för inblandade handläggare men också för den 

enskilde. 

Vikten av individuell prövning 
Även fortsättningsvis ska prövningen av försörjningsstöd ske utifrån 

den enskildes individuella situation, där det enligt SoL ska vägas in 

ett antal faktorer såsom t.ex. konsekvenser för barn. Just den 

individuella prövningen är central i SoL och måste naturligtvis förbli 
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lika central även i fortsättningen. Förenklade administrativa rutiner 

vid handläggning får inte leda till schabloniserad hantering av de 

individuella behoven. 

Tydlig information måste säkerställas 
Det är av yttersta vikt att den enskilde mottar information på ett 

korrekt och enhetligt sätt i kontakterna med olika aktörer. 

Skyldigheten att säkerställa att den enskilde korrekt uppfattat och 

förstår den information som ges, vilar tungt på socialtjänst och 

arbetsförmedling. Detta är ytterligare viktigt om den enskilde 

exempelvis har någon kognitiv funktionsnedsättning eller andra 

svårigheter att ta till sig information. 

Med vänlig hälsning 

Ordförande 
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