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E-tjänst för försörjningstöd 

Arbetsmarknadsförvaltningen (AMF, tidigare utvecklingsnämnden) håller på att utveckla en e-tjänst 
för försörjningsstöd. De har provkört den ett tag, men pausar under semestrarna innan den lanseras i 
slutlig version.  

Användaren kan med hjälp av e-legitimation logga in och se hur en ansökan om försörjningsstöd 
ligger till i processen. Syftet är att underlätta för användaren. Det ska vara enkelt och lätt att hitta.  

Innan tjänsten utformades bjöd AMF in användare under en förmiddag för att ta in önskemål och 
behov. Nu går det snart att få svar på en rad vanliga frågor via webben: Är min ansökan registrerad? 
Har mina papper kommit in? Är ansökan komplett? Vem är min handläggare? Vad blev beslutet (med 
motivering)? När kommer mina pengar? Själva ansökan måste du fortfarande lämna in på papper. 

Synpunkter/frågor: 

• Låter jättebra om det kommer att gå att skicka in kontoutdrag digitalt så småningom. 

• Det blir allt fler e-tjänster från myndigheter och företag. Det är en fördel att fler skaffar bank-
ID och kan hantera sina ärenden via telefon eller dator. 

• Möjligheten att skicka in papper finns kvar, för dem som hellre vill det. 

• AMF jobbar på hur användarna ska få information om hur de använder tjänsten. Kan 
brukarorganisationerna stötta? 



• Vad kan socialförvaltningen lära av AMF om vi ska lansera egna e-tjänster? 

 

Bryggan på besök i USA 

Herbert Tinz, Johnny Nyander och en styrelsemedlem från Bryggan har varit i New York i tre veckor 
för att lära sig mer om Fontänhusmodellen. Bryggan behöver certifieras som Fountain House med 
jämna mellanrum, vilket bland annat kräver utbildning. De berättade om resan och vilka erfarenheter 
den gett. 

De upplevde mer reglering och registrering i USA. Det krävs bland annat ett läkarutlåtande och 
specifik diagnos för att bli medlem. Husen samlar också in statistik och skickar till myndigheterna. De 
får bidrag från staten, delstaten, staden och genom privata donationer. 

Organsationen är väldigt socialt uppbyggd, där medlemmarna har koll på varandra och stöttar vid 
kriser.  

• Kan Bryggan kontakta psykatrin om någon medlem blir inlagd? 

- Det vore eftersträvansvärt och sker redan idag i många fall, men bygger på patientens 
medgivande. 

De tog också fasta på ett projekt som kallas Silver project, där äldre medlemmar (55+) kan bli 
mentorer till unga vuxna. 

• Kan vi få en tydligare koppling mellan brukarorganisationerna och sysselsättningsåtgärder? 

- "Vägen ut" – Bryggan ska stötta medlemmarna att komma ut och få en meningsfull 
sysslesättning. 
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