
Individstödsverksamhet 

Varfö r behö vs 
SALO individstö d? 

SALO individstö d 

SALO individstöd är till för alla 

medborgare som behöver hjälp i 

kontakten med till exempel 

myndigheter. Man bokar ett 

möte för en snabb analys av 

situationen och planering av 

åtgärder. 

Varje individ som får rätt stöd 

snabbt är en samhällelig vinst  
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SALO individstöd är bron 

mellan medborgaren och 

samhällsaktörer 



Ibland a r man ensam 

SALO är en oberoende 
organisation vars lojalitet är till 
individen. När en människa 
känner sig ensam är det ofta svårt 
att veta vad man ska ta sig till och 
hur. Även om man vet vad man 
borde göra kan det ibland vara 
svårt att göra det man borde. 

SALO har specialiserat sig på 
ärenden som berör kontakter med  
bland annat myndigheter och 
fungerar som en bro mellan 
individen och olika samhälls-
aktörer. 

 

Individstö d 

SALO:s individstöd arbetar för att 
upprätta en konstruktiv 
kommunikation mellan individen 
och myndigheter med flera. Vi har 
dessutom ofta en samordnande 
funktion vilket många handläggare 
är tacksamma för då de spar tid.  

Stödet till individen utgår från den 
situation och det behov individen 
har, vilket kan se mycket olika ut. 
Vårt arbete är lösningsfokuserat och 
innebär att vi utifrån dokumentation 
och beskrivning av en situation 
hjälper individen att analysera 
situationen och vilka möjliga vägar 
som finns att gå. När väl strukturen 

är klarlagd går vi 
tillsammans med 
personen igenom vad 
denne själv ska göra och 
vad vi ska hjälpa till med. 
Vissa klarar att göra det 
mesta själva med oss som 
processtöd. En 
övervägande del behöver 
mer omfattande hjälp i 
form av ombud för ett 

mer praktiskt stöd. 

Stödet kan se olika ut. Vi har 
arbetat med allt från enkla tips, 
överklaganden, starta egetfrågor till 
vårdnadsärenden. 

Varfö r 

I kölvattnet av hårdare krav på 
myndigheter att minska sjuktal och 
arbetslöshetstal ser vi att det har 
utvecklats en byråkratisk kultur där 
ett ”inte vårt bord”-syndrom gjort att 
pressade tjänstemän struntar i eller 
inte förstår hur de ska handskas med 
en situation de inte kan påverka.  

Ökad otrygghet ställer högre krav på 
samhällets stödfunktioner. Tendensen 
är dock att dessa stödfunktioner har 
försämrat möjligheterna att få tillgång 
till stödet då kraven ökat för att få 
komma in i systemen. Till och med 
försörjningsstöd har blivit hårdare i 
sina bedömningar. Det har lett till att 
fler har tvingats förlita sig på familj, 
släkt och vänner eller 
välgörenhet. 

När varken medborgaren 
eller tjänstemännen på 
myndigheterna mår bra på 
grund av bristande 
möjligheter att kunna lösa 
behoven tappar man ofta 
professionaliteten och då 
kommer SALO in och kan 
stödja kommunikations-
processen genom att hjälpa 
båda parter att fokusera på rätt saker.  

Ibland behöver man något att stödja 

sig emot för att ta sig fram. 


