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Sammanfattning 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat i hela landet, särskilt vad avser långvarigt 
försörjningsstöd. Orsakerna till beroende av långvarigt försörjningsstöd är ofta komplexa och 
sammansatta och det framkommer med all tydlighet ett samband mellan långvarigt beroende 
av försörjningsstöd och sämre hälsa och levnadsförhållanden. 

Lokala samverkansgruppen i Skellefteå-Norsjö bedömer att det finns ett behov av ett 
gemensamt, strukturerat och systematiskt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet 
ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, framförallt när det gäller långvarigt försörjningsstöd. En 
förutsättning för detta är mer kunskap på övergripande nivå men även på individnivå för att på 
så vis kunna identifiera utvecklingsbehov och rätt insatser. 

Genom intervjuer med socialsekreterare och andra aktörer och genom att studera lokal och 
nationell statistik samt läsa rapporter och tidigare forskning i ämnet, ska jag försöka att ge en 
bild av hur det långvariga beroendet av försörjningsstöd ser ut i Norsjö och i Skellefteå samt 
beskriva orsaker till hur det har uppstått. Även en kortare beskrivning av hur samverkan 
fungerar idag och förslag på utvecklingsinsatser kommer att presenteras. 

En av de viktigaste slutsatserna som framkommit i detta arbete är att det finns ett stort 
engagemang och en vilja att hjälpa människor att hitta vägar till en långsiktig och hållbar 
förändring av livssituationen med egen försörjning. Det blir också tydligt att samverkan och 
samarbete myndigheter och instanser emellan är en förutsättning för att framgångsrikt kunna 
hjälpa människor till ett självständigt liv med egen försörjning. 
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1. Inledning 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat i hela landet de senaste tio åren. En ännu större 
ökning har skett när det gäller kostnader specifikt för långvarigt försörjningsstöd d v s behov 
av försörjningsstöd i minst tio månader under en tolvmånadersperiod (Socialstyrelsen 2014). 
Samma utveckling kan ses i Skellefteå samtidigt som det har varit en nedgång av totala antalet 
individer i behov av försörjningsstöd. Av alla personer i behov av försörjningsstöd har 
andelen personer med behov av långvarigt försörjningsstöd ökat i Skellefteå medan en 
minskning har skett i Norsjö (Statistik från Socialtjänsten i Skellefteå och Norsjö, 
Socialstyrelsen 2014). 

Skälen till att människor behöver ekonomiskt bistånd är både strukturella och individuella. 
Orsakerna till långvarigt beroende av försörjningsstöd är ofta komplexa och sammansatta. 
Behovet av försörjningsstöd kan till viss del vara ett symptom på försvagade trygghetssystem 
i övrigt. Sveriges Socionomers Riksförbund, SSR, hävdar i en rapport att för svag välfärd är 
den snabbast växande orsaken till att allt fler behöver försörjningsstöd, att bara var sjunde 
person i behov av försörjningsstöd är det av rätt orsak, d v s när övriga trygghetssystem inte 
finns att tillgå (SSR 2014).  

Den största redovisade orsaken till behov av försörjningsstöd är arbetslöshet (Socialstyrelsen 
2013). Personer med långvarigt behov av försörjningsstöd orsakad av arbetslöshet har visats 
sig ha en svagare ställning på arbetsmarknaden jämfört med andra arbetssökande (IFAU 
2011). Forskning har även visat att personer i behov av långvarigt försörjningsstöd har sämre 
hälsa och sämre levnadsförhållande än andra (Socialstyrelsen 1999). 

Lokala samverkansgruppen i Skellefteå-Norsjö bedömer att det finns behov av ett gemensamt, 
strukturerat och systematiskt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd, framförallt vad avser långvarigt försörjningsstöd. En förutsättning 
för detta är att ta fram mer kunskap på övergripande nivå och även på individnivå för att 
kunna identifiera utvecklingsbehov och rätt insatser. 

1.1  Syfte 

Syftet med detta arbete är att göra en kartläggning av det långvariga behovet av 
försörjningsstöd i Skellefteå och Norsjö och att beskriva orsaker till varför behov av 
långvarigt försörjningsstöd uppstår. I kartläggningen kommer det också att tas fram en 
beskrivning av vilka samverkansformer som förekommer mellan myndigheterna inom 
området ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Denna beskrivning ska vara ett underlag för 
konkreta förbättringsförslag och metodutveckling. Ett övergripande syfte är att ta fram en 
beskrivning av en samverkansmodell mellan Skellefteå och Norsjö kommuner, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting som på sikt ska leda 
till hållbara metoder, rutiner och arbetsfrämjande insatser som kan underlätta vägen till egen 
försörjning för individer och hushåll i Skellefteå och Norsjö. 
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1.2 Frågeställningar 

Vad är långvarigt behov av försörjningsstöd? 

Hur många hushåll/individer är och har varit i behov av långvarigt försörjningsstöd i 
Skellefteå och Norsjö kommun de senaste åren? 

Vad kan vara orsaker till att individer och hushåll är i behov av långvarigt försörjningsstöd?  

Hur ser samverkan ut idag och vilka samverkansformer förekommer mellan myndigheterna 
inom området ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd? 

Finns det konkreta förbättringsförslag och metodutveckling vad gäller långvarigt behov av 
försörjningsstöd i Skellefteå och Norsjö?  

Hur kan berörda myndigheter vidareutveckla arbetet med insatser inom området ekonomiskt 
bistånd, främst vad avser långvarigt försörjningsstöd i Skellefteå och i Norsjö? 

1.3 Avgränsningar 

Kartläggningen omfattar ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd inom Skellefteå och Norsjö 
kommuns geografiska områden. 

1.4  Metod 

Genom att ta del av och analysera statistik från Socialtjänsten i Norsjö och Skellefteå 
kartlägga och beskriva utvecklingen av långvarigt beroende av försörjningsstöd och göra 
jämförelse med riket via nationell statistik. 

Genom att läsa rapporter och ta del av tidigare forskning och jämföra statistik nationellt och 
lokalt, försöka svara på frågan vad som orsakar att människor hamnar i långvarigt beroende 
av försörjningsstöd.  

Intervjuer med fjorton socialsekreterare i Skellefteå och Norsjö. Intervjuer med tolv 
samverkansparter, däribland arbetsförmedlare, försäkringskassehandläggare och andra aktörer 
som anställda vid Arbetsmarknadstorget, enhet för arbetsmarknad, Solkraft, Kompare och 
Unga In. Sammanlagt tolv samverkansparter har intervjuats. Även intervjuer med klienter 
som tillfrågats via socialsekreterare och varit villiga att låta sig intervjuas. 

Intervjuer med projektledare och projektmedarbetare i framgångsrika samverkansprojekt med 
uppdrag att hitta former och metoder att stödja individer mot egen försörjning. 

1.5 Urval 

En målsättning har varit att intervjua alla socialsekreterare som handlägger försörjningsstöd 
och av socialsekreterare och styrgrupp föreslagna samverkansparter och klienter.  

1.6 Etiska överväganden 

Alla intervjuer är anonyma och redovisas anonymt, det finns inte möjlighet att härleda svar på 
individnivå. Det var frivilligt att delta. 
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2. Begrepp 

2.1 Rätten till bistånd 

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd 
av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 
…. 
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker 
hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag (2010:52). 

 

I Socialtjänstlagens (SoL) (2001:453) fjärde kapitel regleras rätten till bistånd i Sverige. Där 
framgår att den enskilde har rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt om 
behoven inte kan tillgodoses av den enskilde själv eller på annat sätt. Biståndet skall 
tillförsäkra personen en skälig levnadsnivå och utformas så att den enskildes möjligheter att 
leva ett självständigt liv främjas. På vilket sätt biståndet skall utformas för att stärka den 
enskildes möjligheter till ett självständigt liv har inte fastställts i lagen. Lagen reglerar således 
varken vilka åtgärder som kan tänkas vara aktuella eller vilken förändring olika insatser skall 
syfta till i detta avseende. 

 
 
 
Ekonomiskt bistånd; Försörjningsstöd och Livsföring i övrigt 
 

   
                      (Socialstyrelsen 2014) 
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2.2 Kompetenshöjande verksamhet 
 
4 § Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad 
praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 
Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska syfta till att utveckla den enskildes 
möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den 
enskildes individuella önskemål och förutsättningar. 
Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. Lag (2013:421). 

 

I Socialtjänstlagens fjärde kapitel beskrivs möjlighet att anvisa till praktik eller 
kompetenshöjande verksamhet i syfte att utveckla den enskildes möjligheter till egen 
försörjning. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden eller på utbildning. Ska dock utformas utifrån den enskildes individuella 
önskemål och förutsättningar och planering och samråd ska ske tillsammans med 
Arbetsförmedlingen. 

Personer med långvarigt behov av försörjningsstöd finns i dag i alla åldersgrupper. Behovet 
av praktik och andra kompetenshöjande insatser skiljer sig därför inte åt med hänsyn till 
stödtagarnas ålder. Kommunernas möjlighet att anordna arbetsmarknadsverksamhet för 
personer som får försörjningsstöd och ställa krav på deltagande för rätt till sådant stöd bör 
därför inte heller skilja sig åt med hänsyn till sökandes ålder. Kravet på särskilda skäl för att 
begära att personer som är 25 år eller äldre ska delta i praktik eller kompetenshöjande 
verksamhet för att få försörjningsstöd ska inte längre gälla. Socialnämnden ska få begära att 
alla som uppbär försörjningsstöd under viss tid ska delta i anvisad praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet i kommunal regi om den enskilde inte har kunnat beredas 
någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd (Socialdepartementet 2012) 

 

2.3 Samordnad individuell plan 
2 kap. Kommunens ansvar 
1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det 
stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. 
… 
7 § När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska 
kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller 
landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde 
samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. 
Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i 
arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. 
Av planen ska det framgå 
1. vilka insatser som behövs, 
2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 
3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och 
4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag (2009:981). 
  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K4P4S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm
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Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i både HSL (3 f §) och SoL (2 
kap. 7 §) som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell plan när 
den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen ska upprättas om 
kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina 
behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med 
planen ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med 
den enskilde och närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är 
lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. 
 
Av planen ska det framgå vilka insatser som behövs, vilka insatser respektive 
huvudman ska svara för, vilka åtgärder som vidtas av någon annan och vem av 
huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. 
Regeringen framhåller att den individuella planen gäller alla enskilda, inte enbart 
personer med psykiska funktionsnedsättningar. Planen gäller också både barn och 
vuxna. Skyldigheten är inte heller tänkt att begränsas enbart till personer med stora och 
omfattande behov. Syftet är att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att 
enskildas samlade behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodoses. Om det 
redan finns en plan, antingen på grund av en annan bestämmelse eller på frivillig grund, 
behövs ingen ny plan så länge samtliga föreskrivna krav är uppfyllda (prop. 2008/09:193 s 
19f) 
 

2.4 Övriga begrepp 

Långvarigt försörjningsstöd är behov av försörjningsstöd i minst tio månader inom ramen av 
tolv månaders tid  

Mycket långvarigt behov av försörjningsstöd är behov av försörjningsstöd i minst 27 månader 
under en treårsperiod med avbrott på högst två månader (Socialstyrelsen 2013) 

SGI – sjukpenningsgrundande inkomst  

Nollplacerad - man har ingen sjukpenninggrundande inkomst. Den sjukpenninggrundande 
inkomsten används bland annat för att räkna ut storleken på sjukpenning och fastställs av 
Försäkringskassan utifrån en beräknad årlig arbetsinkomst (www.forsakringskassan.se) 

Försörjningshinder av sociala skäl – Arbetshinder på grund av sociala skäl innebär att 
personen inte står till arbetsmarknadens förfogande i dagsläget utan det krävs utredning av 
arbetsförmåga, arbetsträning, social eller medicinsk rehabilitering etc. innan arbete är aktuellt 
(Socialstyrelsen 2013). 

SIP-samordnad individuell plan. En individuell plan som ska upprättas när den enskilde har 
behov av insatser både från socialtjänsten och sjukvården (Socialstyrelsen 2010) 
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3. Tidigare forskning 

Faktorer som påverkar omfattningen av ekonomiskt bistånd i samhället påverkas av en mängd 
samverkande orsaker som konjunkturläget, tillgången på arbete, utformningen av 
trygghetssystemen, befolkningsförändringar och inkomst- och kostnadsutvecklingen. Skälen 
till att människor behöver ekonomiskt bistånd är både strukturella och individuella. 
Situationen på arbetsmarknaden är en stor avgörande faktor, när arbetslösheten är hög stiger 
också biståndsmottagandet. De flesta som behöver ekonomiskt bistånd är arbetslösa och har 
inte rätt till någon arbetslöshetsersättning (Socialstyrelsen 2014). 

I antaganden varför andelen med långvarigt försörjningsstöd ökar framkommer ofta argument 
som att övriga ekonomiska trygghetssystem urholkas (SSR 2014) och att arbetsmarknaden 
förändras (SCB 2014). Här följer en beskrivning av dessa förändringar och något om hinder 
och orsaker till att inte kunna försörja sig själv. 

3.1 Förändringar i trygghetssystemen 

De senaste decennierna har inneburit en stor förändring av de svenska trygghetssystemen 
särskilt arbetslöshetsförsäkringen. Idag får endast fyra av tio öppet arbetslösa ersättning från 
arbetslöshetskassa. Motsvarande siffra 2006 var åtta av tio. Endast en av tio får ut 80 % av sin 
lön i a-kassa. Idag kan ingen få ut mer än 10472 kr/ månad efter skatt i arbetslöshetsersättning 
vilket motsvarar en bruttolön på 15 000 kr/månad vilket är långt under ingångslönen för 
nästan alla heltidsanställningar med avtalsenlig lön. 2006 var närmare 90 % av de 
förvärvsarbetande medlemmar i en a-kassa mot idag 70 %. Detta medlemsras antas bero på 
avgiftshöjning samt borttagen skattereduktion. Krympande andel som berättigas till a-kassa 
antas även bero på skärpta regler i a-kassan, bland annat vad gäller kontroll samt borttaget 
studerandevillkor. (SSR 2014) Ytterligare en orsak till att det är färre som omfattas av 
arbetslöshetsförsäkringen är också att nya grupper av arbetssökande finns på 
Arbetsförmedlingen i och med nya uppdrag som etableringsuppdraget och uppdraget att 
arbeta med utförsäkrade från Försäkringskassan (SSR 2013). 

Med sjukförsäkringen är trenden tydlig åt samma håll, sjukpenningen halkar efter i 
reallöneutvecklingen. Även här ser vi att en allt mindre andel av de sjuka får ut 75 eller 80 % 
av inkomsten. Färska siffror från SCB visar också att sjukersättningen har minskat mest av 
alla bidragsformer trots att antalet sjukskrivna har ökat något (SCB 2014). 

Enligt SSR, Sveriges Socionomers Riksförbund, uppfyller idag endast en av sju individer 
kravet att försörjningsstöd ska vara ”det sista skyddsnätet” och en tillfällig hjälp. SSR hävdar 
att sex av sju borde ha sin försörjning på annat håll, 115 000 personer har försörjningsstöd för 
att de är arbetslösa och 35 000 för att de är sjuka med läkarintyg (SSR 2014). 
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3.2 Förändringar på arbetsmarknaden 

Den svenska arbetskraften har aldrig varit så högutbildad som den är idag och skillnaderna i 
utbildningsnivå mellan arbetstagare 1993 och 2008 är påtaglig. Under 1993 utgjorde de 
högutbildade en minoritet på arbetsmarknaden och de lågutbildade var numerärt sett 
dominerande bland framförallt de äldre grupperna på arbetsmarknaden. Den ökande 
utbildningsnivån bland de yngre arbetstagarna återspeglar bland annat det ökande behovet och 
kravet på kunskap på arbetsmarknaden.  
 
Efterfrågan på högre utbildad arbetskraft är än mer accentuerad idag och nu har 
utbildningsnivåerna ökat. En stor del av de jobb som hade låga krav eller inga krav på 
utbildning har försvunnit från den svenska arbetsmarknaden, i synnerhet inom 
tillverkningssektorn. Rapport från Arbetsförmedlingen visar att sammansättningen av 
sysselsättningen fortsätter att förskjutas mot en stigande andel sysselsatta med eftergymnasial 
utbildning och en minskande andel förgymnasialt utbildade (Arbetsförmedlingen 2014) 
Dessutom har allt fler jobb flyttats till mer befolkningstäta regioner (Arbetsmiljöverket 2014)   
 
En stor del av de arbetslösa består av personer som har stora brister i sin utbildningsbakgrund. 
I april 2014 fanns 114 000 inskrivna arbetslösa vars högsta utbildningsnivå var grundskola 
och den gruppen utgjorde 30 procent av den totala arbetslösheten De nya jobben tillkommer 
inom yrken på gymnasial och eftergymnasial nivå samtidigt som antalet inskrivna arbetslösa 
med högst förgymnasial utbildning är rekordstort (Arbetsförmedlingen 2014). Samtidigt visar 
statistik från SCB att andelen långtidsarbetslösa särskilt i norra Sverige idag är bland de lägsta 
jämfört med hela EU (SCB 2014).  
 
Färsk statistik visar en ökning av antalet anställda och en ökning av sammanlagda antalet 
arbetade timmar. Ökningen av antalet sysselsatta förklaras i huvudsak av kvinnor och 
utrikesfödda (SCB september 2014) Trots detta förblir skillnaden i sysselsättningsgrad mellan 
i synnerhet utomeuropeiskt födda och inrikes födda mycket stor. År 2013 uppgick 
sysselsättningsgraden för inrikes födda i åldern 16-64 år till 78,4 %, jämfört med 56,2 % för 
utomeuropeiskt födda. Skillnaden mellan de två grupperna är särskilt stor för kvinnor 
(Arbetsförmedlingen 2014). 
 
3.3 Skifte mellan bidrag 

Över tid har fördelningen mellan de olika bidragsformerna skiftat. Den andel som har minskat 
mest under de senaste åren är sjukersättning, tidigare förtidspension. Två typer av bidrag har 
dock ökat mellan 2005 och 2013, ekonomiskt bistånd har ökat med 0,2 procentenheter och 
andelen med försörjning från olika arbetsmarknadsåtgärder har ökat med 1,2 procentenheter. 
(SCB 2014)  
 
Trots urholkade försäkringssystem, förändringar med högre krav på arbetsmarknaden och flytt 
av arbeten, visar färska siffror från SCB att bidragsförsörjningen (sjukpenning, sjuk-
/aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadsåtgärder) har minskat från 19,9% 
(2005) till 14,7% (2014) i åldersgruppen 20-64 år. Bidragsförsörjningen ökade kraftigt i 
samband med den ekonomiska krisen i början på 1990-talet, nära 23 % (1994) men minskade 
i takt med den ekonomiska återhämtningen. I slutet på 1990-talet upphörde dock andelen att 
minska och stod stilla på 20 % i flera års tid. Inte förrän i mitten av 2000-talet började kurvan 
peka ned mot 15 %, ungefär på samma nivå som före 1990-talskrisen. I Västerbottens län har 
bidragsförsörjningen minskat från 22 % (2005) till 15,1% (2013) (SCB 2014). 
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3.4 Försörjningshinder 

3.4.1 Arbetslöshet 

En stor andel av de personer som idag tar emot försörjningsstöd behöver det pga. att de är 
arbetslösa men inte uppfyller villkoren för att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen 
(IFAU 2011). Enligt Socialstyrelsen anger kommunerna arbetslöshet som skäl i 48,8 % 
(2014) av alla redovisade anledningar till försörjningshinder, 2010 46 %, 2011 45 %,  
2012 44 %, 2013 46 % (Socialstyrelsen 2013, 2014). 
 
Nästan hälften av samtliga med ekonomiskt bistånd är också inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen någon gång under året. Denna grupp av arbetslösa har en svagare 
anknytning till arbetsmarknaden än de som har a-kassa, enligt IFAU.  Dessutom verkar de i 
lägre utsträckning än andra arbetslösa få ta del av Arbetsförmedlingens program. (IFAU 
2011) 
 

3.4.2 Sjukdom 

Enligt Socialstyrelsen redovisar kommunerna sjukdom som skäl i 14 % av alla anledningar till 
försörjningshinder, 2010 13 %, 2011 14 %, 2012 16 %, 2013 16 %. Här anges även personer 
med beviljad sjuk- och aktivitetsersättning som är i behov av att komplettera med 
försörjningsstöd (Socialstyrelsen 2013, 2014). 
 
En person med ohälsa kan komma att behöva ekonomiskt bistånd av olika skäl. Nedan olika 
situationer en person med ohälsa kan befinna sig i;   
 
- Har ingen (nollplacerad) eller låg sjukpenning. 
- Väntar beslut från försäkringskassan på sökt ersättning (sjukpenning/sjuk- eller 
aktivitetsersättning). 
- Anses ha arbetsförmåga trots sin ohälsa men ingår inte i något program på 
arbetsförmedlingen. 
- Ingår i program på arbetsförmedlingen men har lågt aktivitetsstöd (hit hör de nyligen 
utförsäkrade). 
 
Om en person söker ekonomiskt bistånd och inte har giltigt sjukintyg eller planering med 
vården uppmanas denne att omgående skriva in sig på Arbetsförmedlingen för att vara 
berättigad till bistånd. (Socialtjänsten i Skellefteå och Norsjö 2014) 
 
Försäkringskassan publicerade nyligen en rapport över de nollplacerade. Av rapporten 
framgår att det handlar om 4-5% av den arbetsföra befolkningen i åldern 20-64 år som 
varaktigt uppskattas sakna förvärvsinkomst i socialförsäkringen. Ekonomiskt bistånd är den 
vanligaste inkomsten för de som varaktigt saknar arbetsinkomst och 2010 hade 31 % av de 
som saknar SGI under fem års tid haft ekonomiskt bistånd. Ansvaret för rehabilitering av 
individerna som saknar SGI är fördelat på alla fyra huvudmännen och samordningsansvaret 
ligger på försäkringskassan som dock inte har ansvar för gruppens försörjning. 
(Samordningsförbundet Östra Östergötland) 
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3.4.3 Sociala skäl 

Arbetshinder i form av sociala skäl anges som tredje största orsaken till behov av 
försörjningsstöd (Socialstyrelsens Öppna jämförelser) Anges i 10,9 % av alla ärenden 2014 
 
2010 12 %, 2011 14 %, 2012 15 %, 2013 14 %  
 
Arbetshinder i form av sociala skäl innebär att personen inte står till arbetsmarknadens 
förfogande. Det krävs utredning av arbetsförmåga, arbetsträning, social eller medicinsk 
rehabilitering etc. innan arbete är aktuellt (Socialstyrelsen 2013, 2014) 
 
3.4.4 Andra skäl till att inte kunna försörja sig själv 

Språksvårigheter  8%           2010 6 %, 2011 8 %, 2012 9 %  

Föräldraledig  3 %    2010 3 %, 2011 3 %, 2012 4 % 

Arbetar   4%  2010 3 %, 2011 4 %, 2012 4 % 

Annat eller utan försörjningshinder 7 %   2010 7 %, 2011 7 %, 2012 8 % 

     (Socialstyrelsen 2013) 

 

3.5 Konsekvenser av lång tid med försörjningsstöd 

I en rapport från Socialstyrelsen undersöktes levnadsförhållanden för personer med långvarigt 
försörjningsstöd. De uppgav att de oftare hade dålig hälsa och sämre hälsotillstånd än 
jämnåriga. De hade också oftare svåra besvär av långvarig sjukdom än de som inte hade 
försörjningsstöd eller fick bidrag under en kortare tid. De som hade långvarigt 
försörjningsstöd hade åtta års kortare medellivslängd och mer än dubbelt så hög dödlighet 
jämfört med dem som inte hade försörjningsstöd (Socialstyrelsen 1999) 
 
Vid långvarigt ekonomiskt bistånd ökar risken för utanförskap samtidigt som möjligheten till 
fast förankring på arbetsmarknaden minskar. Utifrån ett barnperspektiv är det särskilt viktigt 
att föräldrar med minderåriga barn får stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Ekonomisk 
utsatthet kan bland annat påverka barns skolresultat, hälsa och trygghet (Socialstyrelsen 
2014). 
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3.6 Vikten av rimligt antal biståndshushåll per handläggare 

I socialtjänstlagen 4 kap 1§ framkommer att socialtjänsten inte bara ska bedöma rätten till 
ekonomiskt bistånd utan även att biståndet ska utformas så att det stärker biståndsmottagarens 
möjligheter att leva ett självständigt liv. Det innebär att socialtjänsten förutom att utreda den 
ekonomiska situationen och att bedöma rätten till ekonomiskt bistånd, ska ge stöd och insatser 
för att biståndsmottagaren ska kunna klara sin varaktiga försörjning på egen hand. 
Forskningen är tydlig, det förändringsarbete som krävs måste vara individuellt anpassat. För 
att kunna utforma individuellt anpassat stöd krävs tid för utredning, samtal, motivation, 
samverkan med andra, planering och uppföljning. Viktig faktor är även tillgängligheten hos 
handläggarna vilken naturligtvis försämras vid en hög ärendemängd per handläggare. 
Ärendemängd per socialsekreterare är en av Socialstyrelsens indikatorer som mäter god 
kvalitet i verksamheten.  
 
Bemanningen på försörjningsstödsenheterna i landet varierar stort på kommunnivå, i 
genomsnitt hanterar varje socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd 35 
biståndshushåll per månad. Variationen på länsnivå ligger på mellan 23 till 43 biståndshushåll 
per handläggare. (Socialstyrelsen 2014). Dessa siffror är dock inte riktigt rättvisande när det 
gäller socialsekreterarnas verkliga arbetsbörda, då de bara visar hushåll som erhållit 
utbetalning. Ärenden som har handlagts och fått avslag på ansökan medräknas inte, heller inte 
pågående nya ärenden som ännu ej har fått beslut. 
                                                              (akademikerbloggen.se 2014) (Socialstyrelsen 2014) 
 
Enligt Socialstyrelsens ligger socialsekreterana som arbetar med försörjningsstöd i Skellefteå 
på ett genomsnitt på 60,4 biståndshushåll per socialsekreterare. Detta är en ärendemängd som 
är bland de högsta i landet, endast två kommuner har en högre ärendemängd per handläggare 
(Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2014). Viktigt också att nämna att i ovanstående 
ärendemängd medräknas endast hushåll som fått bifall, avslag på ansökningar och nya 
ärenden under utredning som kan innebära nog så mycket arbete, medräknas inte i 
Socialstyrelens statistik.  
 
I Norsjö är bilden en helt annan, dock ej jämförbar, eftersom socialsekreterarna i Norsjö även 
arbetar med andra ärenden. 
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3.7 Vikten av samverkan  

5 § Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med 
honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 
organisationer och andra föreningar. Lag (2012:776) 3kap. 5§ Socialtjänstlagen 
 
Processer och rutiner 
2 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten 
som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. 

Samverkan 
Socialtjänst och LSS 
5 § Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska 
identifiera de processer enligt 2 § där samverkan behövs för att säkra 
kvalitén på de insatser som ges i verksamheten. 
Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska 
bedrivas i den egna verksamheten. 
Det ska genom processerna och rutinerna även säkerställas att samverkan 
möjliggörs med andra verksamheter inom socialtjänsten eller 
enligt LSS och med vårdgivare, myndigheter, föreningar och andra 
organisationer (SOSFS 2011:9). 

 
Andelen personer som långa perioder inte klarar sin försörjning har ökat. Majoriteten av dem 
som söker ekonomiskt bistånd gör det på grund av arbetslöshet och sjukdom. Trots det saknas 
i hög utsträckning formaliserade rutiner för samarbete mellan kommuner och 
Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. Endast i 40 % av 
kommunerna i landet finns formaliserade rutiner för hur samarbetet med Arbetsförmedlingen 
ska ske i fråga om försörjningsstöd, för Försäkringskassan gäller 24 % av alla kommuner i 
hela landet. (Socialstyrelsen 2014).  
 
 I Västerbottens län uppfyller 36 % av kommunerna socialstyrelsens rekommendationer om 
skriftliga och på ledningsnivå beslutade överenskommelser för hur samverkan ska ske mellan 
Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Socialstyrelsen efterlyser mer samverkan.  Det krävs 
en helhetssyn för att den enskilde ska få del av samhällets samlade resurser. Man förespråkar 
att en formaliserad samverkan skulle gynna den enskilde och det bygger naturligtvis även på 
att andra myndigheter är intresserade av att samverka (Socialstyrelsen 2012) 
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IFAU (Rapport 2011:17) bekräftar bilden av att en stor del av de som får försörjningsstöd från 
Socialtjänsten behöver ekonomiskt stöd på grund av arbetslöshet, framförallt personer som 
inte har tillgång till arbetslöshetsersättning. En stor del av mottagarna av ekonomiskt bistånd 
är också inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Rapporten visar också på att det finns en 
betydande andel som har försörjningsstöd som ett komplement till ersättningar från 
Försäkringskassan. Detta betyder att gruppen som behöver vända sig till flera instanser är stor. 
Om systemen inte är synkroniserade så är detta ett uppenbart problem (IFAU 2011) 

Fördelningen av rehabiliteringsansvaret på flera myndigheter för nollplacerade vid 
Försäkringskassan och otydlighet i hur detta ska hanteras gör att kommunerna de senaste åren 
uppmärksammat att gruppen sjuka ökar på enheterna för ekonomiskt bistånd, att de tenderar 
att bli kvar och att enheterna saknar adekvata insatser för att arbeta med individer med ohälsa 
som inte har rätt till sjukpenning. En utökad samverkan behövs för att denna grupp inte ska bli 
större och i många år tvingas leva på en ersättning som är utformad för att försäkra en skälig 
levnadsnivå under en kort tid (Samordningsförbundet Östra Östergötland). 

I Västerbottens län uppfyller 21 % av kommunerna socialstyrelsens rekommendation om 
formaliserad samverkan med Försäkringskassan (Socialstyrelsen 2014). För sjuka som står 
utanför Försäkringskassans system med sjukpenning och sjukersättning är det mycket viktigt 
att hälso- och sjukvården samverkar med socialtjänsten kring bedömning av arbetsförmåga 
och behov av rehabiliteringsinsatser. I värsta fall kan konsekvensen annars bli att dessa 
personer behöver söka försörjningsstöd fram till ålderpensionen (Socialstyrelsen 2012). 

 I Västerbottens län uppfyller 21 % av kommunerna socialstyrelsens rekommendation om 
formaliserad samverkan med primärvården och 41 % med psykiatrin (Socialstyrelsen 2014). 
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4. Resultat 

Här presenteras statistik avseende hela landet samt Skellefteå och Norsjö och en 
sammanfattning i punktform av intervjuer med socialsekreterare och samverkansparter. 
 
4.1 Statistik på nationell nivå 
 
Statistik på nationell nivå visar att under 2013 fick 4,3 % av hushållen ekonomiskt bistånd. 
2014 får 4,4 % ekonomiskt bistånd. Biståndshushållen domineras av ensamhushåll där 
ensamstående män utan barn utgör den största gruppen. Antalet biståndsmottagare var som 
störst under mitten av 1990-talet med 716 842 biståndsmottagare (1997), därefter har det 
minskat successivt till 411 485 biståndsmottagare (2013). 
 
Andelen som får ekonomiskt bistånd under en längre tid, 10-12 månader om året, har ökat. 
från att utgöra 31,7 procent av biståndsmottagarna år 2011 till 36,7 procent under 2014 
Andelen mycket långvariga biståndsmottagare har också ökat från 18,6 % 2011 och utgör 
23,7 % av alla vuxna med ekonomiskt bistånd i hela landet, 2014. 
 
För inrikes födda var biståndsmottagandet vanligast i åldern 20-24 år, för utrikesfödda inkl. 
flyktingar var det vanligast med bistånd i åldern 18-19 år. Jämfört med 2012 har antalet 
biståndstagare minskat med 2 %, antalet vuxna utrikesfödda, inklusive flyktingar, ökade med 
4 %. 
 
Beviljat bistånd beräknat per invånare i en kommun varierar mycket. Större kommuner har 
ofta högre kostnader per invånare jämfört med mindre kommuner. Under 2013 var 
genomsnittet för riket 1125 kr per invånare (Socialstyrelsen 2014) 
 
4.2 Statistik på lokal nivå 
 
I Norsjö var biståndsbeloppet per invånare 391 kr och i Skellefteå 1030 kr per invånare att 
jämföra med rikets genomsnitt på 1125 kr per invånare. I Skellefteå kommun fick 4,1 % av 
befolkningen ekonomiskt bistånd och i Norsjö 3,1 % av befolkningen att jämföra med rikets 
4,3 %.  
 
Bland samtliga vuxna biståndstagare i Skellefteå var 31,9 % i behov av långvarigt ekonomiskt 
bistånd. 23 % av samtliga vuxna biståndstagare var i behov av mycket långvarigt ekonomiskt 
bistånd. 
  
I Norsjö var 11,4 % av samtliga vuxna med ekonomiskt bistånd, långvariga 
biståndsmottagare, Biståndsmottagare med mycket långvarigt behov av ekonomiskt bistånd i 
Norsjö utgör 8,2 % av samtliga vuxna med ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen 2014) 
 
Både i Norsjö och i Skellefteå kan vi se att enpersonershushållen dominerar när det gäller 
långvarigt behov av försörjningsstöd, främst ensamma män. I Norsjö består ökningen främst 
av ensamkommande asylsökande unga, i Skellefteå är bilden lite annorlunda. Även här 
dominerar ensamstående män, men de flesta har inte flyktingbakgrund (Statistik socialtjänsten 
i Skellefteå och Norsjö) 
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Största gruppen i långvarigt behov av försörjningsstöd är ensamstående män i 
enpersonershushåll, därefter kommer ensamma kvinnor i enpersonershushåll. I Skellefteå 
utgör enpersonershushåll 73 % av alla hushåll med långvarigt behov av försörjningsstöd. I 
Norsjö utgör ensamma män utan barn 88 % av alla hushåll i behov av långvarigt 
försörjningsstöd.  

I Skellefteå är 36 % av alla i behov av långvarigt försörjningsstöd yngre än 30 år. I Norsjö är 
84 % av alla med behov av långvarigt försörjningsstöd yngre än 25 år. I Skellefteå har 30 % 
av alla hushåll med behov av långvarigt försörjningsstöd flyktingbakgrund, i Norsjö har 70 % 
av alla hushåll med behov av långvarigt försörjningsstöd flyktingbakgrund. 

 
 
 
4.2.1 Skellefteå 
 
Samordningsförbundets statistik över antal hushåll i Skellefteå kommun med försörjningsstöd 
visar en tydlig upp- och nedgång mellan åren 2009 och 2013. 
 
2009-01   916  hushåll  
2009-06   967  hushåll 
2010-01   933  hushåll 
2010-06 1041  hushåll 
2011-06 1035  hushåll 
2012-01          944  hushåll 
2012-06   923  hushåll 
2013-01   861  hushåll 
2013-12     862  hushåll 
2014-03   943  hushåll   
2014-06   921  hushåll   
2014-09   823  hushåll  
 
 
När det gäller långvarigt försörjningsstöd visar socialtjänstens egen statistik att 2010 var 326 
hushåll (exkl. flyktinghushåll) i långvarigt försörjningsstöd, 2014 var antalet 344 hushåll 
(exkl. flyktinghushåll) i långvarigt behov av försörjningsstöd. Totala antalet hushåll med 
behov av långvarigt försörjningsstöd var 404, antalet personer med behov av mycket 
långvarigt försörjningsstöd uppgår till 240 personer. En ökning av långvarigt behov av 
försörjningsstöd med 5 % sedan 2010 medan totala antalet individer med försörjningsstöd har 
minskat i Skellefteå. I Skellefteå uppgår kostnaden för det långvariga försörjningsstödet till 
mer än 60 % av Skellefteås totala kostnad för försörjningsstöd.  
 
    (Socialtjänstens egen statistik) 
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Skellefteå   2011 2012 2013 2014
  

Långvarigt ekonomiskt bistånd 29,5 % 30,9 % 33,8 % 31,9 % 

Mycket långvarigt ekonomiskt bistånd  16,8 % 18,2 % 21,6 % 23 % 

Biståndsmottagare % av befolkningen 5,0 %   4,6 % 4,3 % 4,0 % 

Kostnad per invånare  1239 kr 1137 kr 1102 kr 1028 kr 

           (Socialstyrelsen 2011, 2012, 1013, 2014) 

Här kan vi se en ökning av andelen i långvarigt och mycket långvarigt försörjningsstöd. Att 
andelen ökar beror även på att totala mängden personer som behöver försörjningsstöd har 
minskat. 

 
Vilka är då personerna bakom statistiken? Hur fördelar sig det långvariga behovet av 
ekonomiskt bistånd utifrån ålder och hushållstyp? 
 
Ensam man utan barn  51% 
Ensam man med barn    1 % 
Ensam kvinna utan barn  22% 
Ensam kvinna med barn  11% 
Gifta eller sambo utan barn   5 % 
Gifta eller sambo med barn 10% 
 
Av hushållen med långvarigt behov av försörjningsstöd 2014 är 15 % flyktinghushåll                                               
(Statistik från socialtjänsten i Skellefteå 2014) 
 
Långvarigt försörjningsstöd efter ålder 
 
    –19 år   6,5 % 
20-24 år 20 % 
25-29 år   9,5 % 
30-39 år 21 % 
40-49 år 21 % 
50-64 år 21 % 
65- år   1 %                                                    (statistik socialtjänsten i Skellefteå 2014) 
 
36 % av samtliga personer i Skellefteå kommun med långvarigt försörjningsstöd är under 30 
år.  
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4.2.2 Norsjö 
 
2012 
59 hushåll med försörjningsstöd 
127 personer 
3,8 % av befolkningen, biståndsbelopp per invånare 1145 kr, biståndsbelopp per hushåll 
44 480 kr (Statistik Socialstyrelsen) 
 
23 hushåll med långvarigt försörjningsstöd (statistik Socialtjänsten Norsjö) 
 
2013 
50 hushåll med försörjningsstöd 
128 personer 
3,0 % av befolkningen, biståndsbelopp per invånare 629 kr, biståndsbelopp per hushåll 32 668 
kr (Statistik Socialstyrelsen) 
 
24 hushåll med långvarigt försörjningsstöd (statistik Socialtjänsten Norsjö) 
 
2014  
8,2 % av samtliga vuxna som har ekonomiskt bistånd har mycket långvarigt ekonomiskt 
bistånd, långvarigt bistånd har 11,4% av samtliga vuxna med ekonomiskt bistånd  
(Socialstyrelsen 2014) 
 
Norsjö   2011 2012 2013 2014
  

Långvarigt ekonomiskt bistånd 32,7 % 50,5 % 34,7 % 11,4 % 

Mycket långvarigt ekonomiskt bistånd    3,4 %   6,4 % 21,7 %   8,2 % 

Biståndsmottagare % av befolkningen   4,2 %   3,8 %   3,0 %   3,1 % 

Kostnad per invånare  956 kr 1145 kr 629 kr 391 kr 

   (Socialstyrelsen 2011, 2012, 1013, 2014) 

Procentsatserna vad gäller långvarigt och mycket långvarigt behov av försörjningsstöd avser 
andel av alla som får försörjningsstöd. Här kan vi se en minskning av andel totalt som får 
försörjningsstöd och en minskning både av långvariga försörjningsstödsmottagare och av 
kostnaden för försörjningsstödet.    

Statistik från Socialtjänsten i Norsjö över personer med långvarigt behov av försörjningsstöd 
 
2010   8 hushåll (varav ett flyktinghushåll) 
2011 26 hushåll (varav 19 flyktinghushåll) 
2012 23 hushåll (varav 20 flyktinghushåll) 
2013 24 hushåll (varav 17 flyktinghushåll) 
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Familjetyp utifrån långvarigt behov av försörjningsstöd 
 
Ensam man utan barn  88 %  (21 hushåll) 
Ensam man med barn    0 % 
Ensam kvinna utan barn    4 %  (1 hushåll) 
Ensam kvinna med barn    4 %  (1 hushåll) 
Gifta eller sambo utan barn   0 % 
Gifta eller sambo med barn   4 %  (1 hushåll) 
 

Åldersfördelning på personer i långvarigt behov av försörjningsstöd 
 
-19 år 29,5%  (7  hushåll) 
20-24 år 54,5% (13 hushåll) 
25-29 år   0 % 
30-39 år   8 %  ( 2 hushåll) 
40-49 år   8 %  ( 2 hushåll) 
50-64 år   0 % 
65-     år   0 %      
                            
 
84 % (20 hushåll) av samtliga i Norsjö kommun med långvarigt försörjningsstöd är under 25 
år. 70 % (17 hushåll) är hushåll med flyktingbakgrund (statistik socialtjänsten i Norsjö 2013). 
Norsjö kommuns socialtjänst har också lyckats minska det genomsnittliga biståndsbeloppet 
per hushåll med nästan 12 000 kr/hushåll och biståndsbeloppet per invånare med 233 kronor 
(Socialstyrelsen 2014) 
 
4.3 Försörjningshinder 
 
I Skellefteå anges arbetslöshet i 60,8 % av samtliga försörjningsstödsärenden som orsak till 
att inte klara sin försörjning på egen hand, i 10 % av ärendena anges ohälsa och sociala skäl i 
1,3 % av alla ärenden. 
 
I Norsjö anges arbetslöshet i 65,3% av alla försörjningsstödsärenden som orsak att inte klara 
sin försörjning, ohälsa i 18,4 % av ärendena och sociala skäl 0 % som orsak att inte klara sin 
försörjning (Socialstyrelsen 2014) 
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4.4 Orsaker till behov av långvarigt försörjningsstöd utifrån intervjuer med 
socialsekreterare 
 
*Ofta komplex problematik, många olika orsaker till behov av lång tid i försörjningsstöd. 

*Fysisk, psykisk ohälsa. Sjukskrivna av läkare mot försörjningsstöd, FK finns inte med i 
bilden. Ibland lång sjukskrivning mot försörjningsstöd med intyg från läkare. 

*Misstanke om någon slags funktionsnedsättning som personen inte har fått stöd eller insatser 
för. Saknar utredning och kanske inte heller har insikt i att det föreligger ett problem. 
Personen har svårt att få livet att gå ihop men hittar orsaker utanför sig själv till problem som 
uppstår. 

*Personer som tidigare har haft en fungerande tillvaro, men saker har inträffat och det kan 
vara svårt att komma tillbaka till en självständig tillvaro med egen försörjning. Kanske 
tidigare har varit i ett sammanhang med arbete men blivit av med detta och har en 
arbetslivserfarenhet som inte längre är gångbar på arbetsmarknaden. Har inte klarat av att 
ställa om till de nya förutsättningarna. 

*Missbruk och i vissa fall läkemedelsunderstödd behandling såsom LARO och s.k. LARO 
light (LARO = läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende, LARO light = 
läkemedelsassisterad rehabilitering vid sidan av ordinarie LARO-program) 

*Arbetslöshet samt fundering om personen verkligen kommer att få ett arbete pga. en 
problematik som personen själv inte riktigt är medveten om eller kanske inte anser vara ett 
bekymmer. Personen kanske dessutom har liten arbetslivserfarenhet och kort skolbakgrund 
vilket gör det svårt att konkurrera om lediga jobb. 

*Människor som helt tappat tron på sin egen förmåga och sina egna resurser, dåligt 
självförtroende. Allt är prövat, personen har misslyckats så många gånger. Kan nästan kännas 
kränkande att förvänta sig att personen ska göra ytterligare försök. 

*Språksvårigheter, kanske kort eller ingen skolbakgrund i hemlandet och antalet SFI-lektioner 
räcker inte. Har inte förmåga att lära sig svenska fullt ut inom ramen för den undervisning 
som erbjuds vid SFI. 

*Sjukdom men ingen SGI (sjukpenninggrundande inkomst) och därmed ingen rätt till 
ekonomisk ersättning från Försäkringskassan. 

*Finns i ett sammanhang och har en planering men ersättningen räcker inte, t ex via AF, Fas 3 
eller aktivitestsstöd. 

*Ersättning från FK, som pension, sjukersättning, aktivitetsersättning, föräldrapenning, 
ersättningen räcker inte, måste komplettera med försörjningsstöd. 

*Jobbar men lönen räcker inte 

*Under förvaltarskap eller har förmedlingsmedel 
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*Många har en planering, men det tar tid att verkställa. Ekonomin släpar efter. Behöver 
försörjningsstöd i avvaktan på ersättning från annan instans. 

*Ensamkommande asylsökande unga eller ensamkommande unga som fått uppehållstillstånd. 
Behöver tid för att hitta sin tillvaro i sitt nya hemland 

4.5 Samverkan utifrån socialsekreterarnas perspektiv 

I Norsjö har man regelbundna samverkansträffar med socialtjänst, AF, FK och sjukvården. 
Man samverkar på ärendenivå och alla försöker att bidra utifrån sitt uppdrag. Samverkan 
förekommer även därutöver, där socialtjänsten eller annan myndighet kallar ihop till 
nätverksmöten tillsammans med den enskilde. 
 
I Skellefteå finns idag ingen formaliserad bestämd samverkansform runt klienter som är äldre 
än trettio år och i behov av försörjningsstöd, men samverkan förekommer på initiativ av 
handläggare i enskilda ärenden, där socialsekreterarna ofta blir ”spindeln i nätet” i samverkan 
runt den enskilde. En samverkan som ofta fungerar bra där alla inblandade samarbetar och 
jobbar utifrån sitt uppdrag med den enskildes bästa i fokus. Kan också fungera sämre där 
socialsekreteraren ibland blir lämnad ensam med insatserna för den enskilde då övriga 
myndigheter påtalar att de har uttömt sina möjligheter. 
 
Flera socialsekreterare beskriver en önskan om en större kunskap om socialtjänstens regelverk 
och en större förståelse för socialtjänstens uppdrag från samverkansparter. 
 
I Skellefteå beskrivs den interna samverkan inom IFO, mellan enhet försörjningsstöd och 
distrikten, fungera bra. I Norsjö är man få socialsekreterare, varje vecka har man 
ärendegenomgångar och arbetar tillsammans vid behov. Detta beskrivs som en 
framgångsfaktor i handläggningen. 
 
Både i Norsjö och i Skellefteå är socialsekreterarna som handlägger försörjningsstöd överlag 
nöjda med samverkan med Arbetsförmedlingen. Man upplever att AF bidrar med samarbete 
utifrån sitt uppdrag och att handläggarna på AF i sin tur har förståelse för socialtjänstens 
regelverk.  
 
Samverkan med FK förekommer men inte i lika stor omfattning, något som flera 
socialsekreterare både i Norsjö och i Skellefteå beskriver som önskvärt. Önskemål om 
Försäkringskassans kompetens vad gäller att läsa och bedöma läkarutlåtanden, att samordna 
rehabiliteringsinsatser och att bedöma om möjlighet till arbetsinriktad rehabilitering eller om 
behov av sjukersättning föreligger. 
 
I Skellefteå tar flera socialsekreterare upp de ibland tunna läkarintyg som kommer in där 
läkare sjukskriver personer mot försörjningsstöd och ifrån en aktiv planering för att komma 
närmare arbetsmarknaden. Sjukskrivningen är riktad mot försörjningsstöd och intyget kan ofta 
vara bristfälligt. Flera socialsekreterare efterlyser en förtroendeläkare eller möjlighet att 
samverka med sjukskrivande vårdinstans. Planeringen runt den enskilde stannar av då ett 
utlåtande på en lång sjukskrivning gentemot försörjningsstöd inkommer samtidigt som det 
inte framgår hur eventuella insatser behöver utformas för att komma vidare i 
rehabiliteringsprocessen. I Norsjö förekommer inte sjukskrivning mot försörjningsstöd, 
samverkan med sjukvården förekommer dock. 
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Socialsekreterarna efterlyser också utökad samverkan med psykiatrin och några 
socialsekreterare påtalar även behovet av psykiatrikompetens inom socialtjänsten. I 
sammanhanget nämns Koordinatorerna på hälsocentralerna och vid psykiatrin som en god 
resurs i samverkan med sjukvården. 
 
Flera socialsekreterare både i Norsjö och i Skellefteå tycker att Personliga Ombuds 
verksamhet fungerar bra. Man är också på det stora hela nöjd med övriga samverkansparters 
verksamhet, där nämns Arbetsmarknadstorget, KAM, Spira, Kompare, Solkraft, Knut´n i 
Norsjö, NEPO och andra stödteam. 
 
När det gäller svårigheter i samverkan hänvisas först och främst till svårigheter att få tag på 
handläggare vid andra myndigheter, svårigheter att hitta gemensam tid, tidsbrist hos alla. Att 
sekretess skulle vara ett problem nämns inte.  
 
Påtalas också utökat behov av sysselsättning, arbetsliknande verksamhet att anvisa till. När 
det gäller personer över 30 år saknar man etablerade samverkansformer och insatser att anvisa 
till. Solkraft i Skellefteå och Knut´n i Norsjö fungerar bra när man väl kommit in men särskilt 
i Skellefteå betonas lång kötid och önskemål från Solkraft om personer som är mer 
självgående än de klienter som socialtjänsten försöker anvisa. 
 

4.6  Föreslagna utvecklingsområden utifrån intervjuer med socialsekreterare 
 
Här presenteras utvecklingsområden utifrån intervjuer med socialsekreterare i Skellefteå och 
Norsjö. 
 
*Önskemål om individuella insatser som utgår ifrån varje individ. Generella insatser är svåra 
att genomföra för en grupp där ingens situation är den andres lik.  
 
*Psykiatrikompens inom socialtjänsten 
 
*Förtroendeläkarkompetens inom socialtjänsten 
 
*Åtgärder runt bostadssituationen i Skellefteå 
 
*Samtliga socialsekreterare i Skellefteå och Norsjö efterlyser utökade möjligheter att anvisa 
till praktik eller kompetenshöjande verksamhet i ett tidigt skede, vilket omnämns i SoL 4 kap 
4§. En arbetsliknande verksamhet, en sysselsättning dit man kan anvisa klienter, typ ”Hälsans 
Trädgård, typ ”Tvätteri” olika krav- och stödnivåer med möjlighet för alla att passa in. 
  
*Lots, eller typ ett personligt ombud för klienter. Särskilt för de med språksvårigheter där det 
ibland kan åtgå mycket tid att förklara hur samhället fungerar, vilka bidrag som bör sökas, hur 
andra myndigheter fungerar och agerar. Hjälp med att fylla i blanketter och göra ansökningar. 
 
*Färre ärenden, att verkligen hinna med att arbeta med sina klienter, kanske genom minskade 
rutinuppgifter genom att anställa administratörer i större utsträckning. Alla är dock inte 
överens om detta, finns även handläggare som kan uppskatta den mer administrativa delen av 
arbetet. 
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*Möjlighet att vissa gånger kunna jobba tillsammans med annan socialsekreterare i svåra 
ärenden. Även ärendegenomgångar efterfrågas, någon-, några att bolla med, hjälp att tänka 
och hitta olika vägar i olika ärenden. I Norsjö har man intern handledning och 
ärendegenomgångar varje vecka vilket beskrivs som en nödvändighet och en 
framgångsfaktor. Efterfrågas också om möjlighet att kunna nischa sig mer inom socialt arbete, 
försörjningsstöd, i Skellefteå. 
  
*Projekt med individuell planering runt varje individ, en ordentlig kartläggning, att utreda vad 
var och en behöver för att komma vidare, att se resurser hos individen, lite vidare synsätt och 
inte sätta upp hinder inför ingång i projektet. Olika önskemål, antingen en verksamhet som 
bedrivs inne på socialkontoret av och med socialsekreterare eller en utlokaliserad verksamhet 
med flera olika kompetenser samlade t ex liknande ett Arbetsmarknadstorg för de över 30 år. 
 
*Vissa som kompletterar med försörjningsstöd borde inte behöva göra det, t ex pensionärer. 
 
*Fler insatser för de som är äldre än trettio år efterlyses. 
 
*Fler Gode Män och Förvaltare 
 
*Möjlighet för personer i försörjningsstöd att få tjäna sina egna pengar, d v s lön istället för 
försörjningsstöd. 
 
*Fasta, i förväg avsatta tider för samverkan med FK och AF, möjlighet för socialtjänsten att 
boka in flerpartssamtal. 
 

4.7 Samverkan utifrån samverkansparternas perspektiv 

För att möjlighet till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd ska föreligga måste personen som 
söker och är arbetslös antingen uppvisa handlingsplan från Arbetsförmedlingen eller 
läkarutlåtande om att det inte är möjligt att stå till arbetsmarknadens förfogande.  
Arbetsförmedlingen både i Norsjö och i Skellefteå efterlyser en utökad och djupare 
samverkan med socialtjänsten. Man upplever att handlingsplanen som efterfrågas i vissa fall 
bara blir en formell produkt för att tillgodose socialtjänstens regelverk istället för en plan med 
en aktiv planering, eftersom man från Arbetsförmedlingen inte har djupare kunskap om 
personen. De planer man kommer överens om känns inte realistiska. Arbetsförmedlingen 
efterlyser mer och djupare samarbete med socialtjänsten. Att man tar sig tid att sitta ned 
tillsammans med den enskilde för att på så vis kunna komma överens om vad som behöver 
göras och vad som är möjligt att göra. För att kunna planera och för att hitta rätt nivå på stödet 
från Arbetsförmedlingen krävs en djupare kunskap om den enskilde, något man inte hinner få 
när personen i fråga bara tittar in i direktservice på Arbetsförmedlingen för att begära en 
handlingsplan. Idag kan ju dessutom en livssituation med långvarigt beroende av 
försörjningsstöd tillsammans med andra sociala skäl som påverkar och nedsätter 
arbetsförmågan vara ett kriterium för möjligheten att Arbetsförmedlingen ska kunna stödja 
den enskilde med särskilda anpassningsinsatser. 
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Försäkringskassan beskriver samverkan med socialtjänsten främst vad gäller yngre där 
eventuellt en aktivitetsersättning kan vara aktuell. De intervjuade 
försäkringskassehandläggarna nämner också att kanske deras kompetens kan vara användbar i  
samverkan och samordning i övriga ärenden där det finns ohälsa och långvarighet i 
försörjningsstöd. 
 
Åtgärder och insatser för personer som är under trettio år finns, för de som är äldre än trettio 
år finns inte så många olika insatser att anvisa till. Lite olika förslag framkommer t ex 
verksamhet liknande Arbetsmarknadstorg för personer som är äldre än trettio år, med 
kompetenser samlade från olika myndigheter som kan samarbeta utifrån den enskildes behov. 
 
Inte bara socialsekreterarna utan även samverkansparter tar upp behovet av sysselsättning. 
Tyvärr är det lång kö in till Solkraft och man upplever generellt att Solkraft önskar arbetskraft 
och deltagare som är mer självgående. Behov av att hitta platser för sysselsättning och 
arbetsträning som ett första steg, där var och en kan delta utifrån sina förutsättningar och där 
kravnivån kan anpassas utifrån den enskildes förmåga. 
 

4.8 Övrigt runt samverkan utifrån intervjuer med samverkansparter 

Att lita på varandras handläggning och uppdrag. Att myndigheterna inte behöver ta över 
varandras insatser, att var och en kan arbeta med det som ligger i deras uppdrag. Att ha 
kunskap om varandras uppdrag, viktigt att samverkansparter känner till socialtjänstens regler 
men också viktigt att inte ifrågasätta andra myndigheters regelverk och handläggning. Att ha 
tillit till att var och en försöker göra det som går att göra utifrån respektive myndighets 
uppdrag och regelverk. Att samarbeta, inte bara samverka. Att var och en utifrån sitt uppdrag 
aktivt går in med sina insatser. En upplevelse som kunde finnas förr var att man försökte 
lämna över ärendet till andra myndigheter i samverkan men numera mer en känsla av att 
arbeta tillsammans och att alla kan bidra utifrån respektive uppdrag. Vikten av att tydliggöra 
och möjliggöra samverkan från ledningshåll, att detta är en prioriterad arbetsuppgift, att tid 
ska avsättas för att samarbeta med andra myndigheter och organisationer. 
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4.9 Goda exempel 
 
4.9.1 Goda exempel hela landet 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i en rapport sammanfattat framgångsfaktorer 
utifrån sex utvalda kommuner som har lyckats särskilt bra i sitt arbete med försörjningsstöd. 
Kommunerna är utvalda utifrån att de trots sin socioekonomiska sammansättning ändå visar 
på ett gott resultat vad gäller försörjningsstödet, d v s att framgången inte går att hänföra till 
faktorer i omgivningen och samhället i övrigt. I Socialstyrelsens Öppna jämförelser 
framkommer annars ett tydligt samband mellan kommunens socioekonomiska 
sammansättning och höga kostnader för ekonomiskt bistånd, andel biståndsmottagare och 
bidragslängd. Kommunerna Fagersta, Haninge, Haparanda, Huddinge, Hässleholm och 
Klippan har varit framgångsrika i sitt arbete runt försörjningsstöd och genom intervjuer med 
chefer och handläggare har SKL undersökt vad de faktiskt gör för att förklara de goda 
resultaten.  
 
Nedan följer en sammanfattning av några framgångsfaktorer; 
 
-Fokus på arbetslinjen, ett nära samarbete med AF, trepartssamtal AF, socialtjänst och person 
som söker försörjningsstöd, prioritering av ungdomsarbetslösheten. 
 
-Ett tydligt ledarskap, samarbetet fungerar på handläggarnivå om också cheferna samverkar, 
gäller även det politiska ledarskapet. 
 
-Ett systematiskt och målmedvetet arbete med försörjningsstöd. 
 
-Öppenhet för samverkan, internt och externt. 
 
-Individualisering av insatserna. Individuella lösningar som utgår från den enskilde och även 
individuellt utformade krav på den enskilde. 
 
-Hög tillgänglighet hos handläggarna. 
 
-Myndighetsgemensamma ärendegenomgångar med målsättning att hitta gemensam lösning, 
parterna tar gemensamt ansvar. 
 
-Interna ärendegenomgångar och teamarbete. 
 
-Noggrannhet i kontroll och uppföljning, täta uppföljningar.  
 
Sammanfattande slutsats i rapporten är att det inte finns någon enkel förklaring eller någon 
speciell metod som garanterar framgång i arbetet med försörjningsstöd, men det finns vissa  
tydliga gemensamma drag och ett antal gemensamma faktorer som tillsammans eller var och 
en för sig påverkar arbete positivt. (SKL 2013) 
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Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten har under ett halvårs tid bedrivit ett projekt för att hitta 
arbetsmetoder som underlättar för personer med ekonomiskt bistånd att hitta egen försörjning. 
Initiativtagare var dåvarande generaldirektör för Arbetsförmedlingen i samarbete med SKL, 
Sveriges Kommuner och Landsting. Arbetsförmedlingen var projektägare, projektet 
avslutades 31 mars 2014 och hade då pågått under sex månader. Tio kommuner, bl.a. Umeå 
kommun, hade valts ut för att prova en arbetsmetodik som innebar att i ett tidigt skede boka 
trepartssamtal tillsammans med den enskilde som söker försörjningsstöd och 
Arbetsförmedlingen, i syfte att snabbare hitta en planering mot egen försörjning. I de 
kommuner som hade en arbetsmarknadsenhet deltog även handläggare från 
arbetsmarknadsenheten. Nyttan av att träffas tillsammans blev snabbt uppenbar för alla parter. 
Arbetsförmedlingens insatser kunde komma igång snabbare som t ex att vid behov koppla in 
Arbetsförmedlingens specialister i ett tidigare skede.  
 
Svårigheterna med arbetssättet var att de försörjningsstödsmottagande inte är en enhetlig 
grupp inom Arbetsförmedlingen, deras behov av service kan vara utspridd i hela 
organisationen och Arbetsförmedlingsen organisation matchar inte med socialtjänstens. Det 
var också svårt att hitta tider för trepartssamtal då båda organisationerna periodvis är hårt 
pressade med många ärenden. På det stora hela slog dock pilotstudien så väl ut att vidare 
projektinsats är inplanerad  
 
I samarbete med SKL och enligt ett regeringsuppdrag pågår också en studie där man jobbar 
med att ta fram en modell för samverkan genom intervjuer med kommuner där samverkan har 
fungerat bra. Genom att hitta dessa goda exempel vill man skapa ett inspirationsmaterial, ett  
inriktningsdokument med riktlinjer för samverkan. Arbetet med intervjuer kommer att ta sin 
början i slutet av november månad och de kommuner som intervjuas är utvalda genom att de 
har skapet ett samverkansavtal med Arbetsförmedlingen som är väl fungerande.  
 
Materialet ska vara sammanställt och kommer att presenteras under april 2015. (Intervju med 
projektledare Caroline Enevold, Arbetsförmedlingen, 20141106 samt Malin Årskog-
Mandelius, Arbetsförmedlingen, 20141111)  
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4.9.2 Goda exempel från länet 
 
I Umeå har bedrivits två framgångsrika samverkansprojekt som båda riktar sig till personer 
med försörjningsstöd och som är i behov av stöd från flera olika myndigheter, NAFS och 
SAMS.  
 
NAFS var till att börja med ett projekt via Samordningsförbundet som avslutades 2011 men 
som nu är implementerat i ordinarie verksamhet. Syftet är att stärka individens egna resurser 
och förutsättningar i sin rehabilitering genom samverkan mellan närsjukvård/aktuella kliniker, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. En målsättning är att bidra till en 
känsla av sammanhang och delaktighet för den enskilde genom tidiga insatser och en enhetlig 
information om sjukskrivningsprocessen. Rutiner och gemensamma definitioner har skapats 
för samverkan och genom förbättring och tillämpning av dessa vill man kunna ge samordnat 
stöd till den enskilde genom berednings- och avstämningsmöten. Insatsen ska bidra till att 
tillgången till multidisciplinär kompetens/team ska fortsätta att finnas inom 
närsjukvården/klinikerna 
 
SAMS är ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen, där hälso- och sjukvården också är en viktig samverkanspart. Målgrupp 
är sjukskrivna personer som är nollplacerade och som uppbär försörjningsstöd. Syftet är att 
upprätthålla de samordnande resurserna lokalt för gruppen som saknar sjukpenninggrundande 
inkomst, att varje individ ska få rätt stöd och rätt ersättning vid rätt tidpunkt. Den yttersta 
målsättningen är egen försörjning. Även om personen inte har rätt till sjukpenning kan 
rättighet till arbetslivsinriktad rehabilitering och samordnat stöd föreligga. 
 
Rollerna är fördelade utifrån respektive myndighets uppdrag. Försäkringskassan har 
samordningsansvaret gällande arbetslivsinriktad rehabilitering och är vägen in till 
Arbetsförmedlingen genom gemensam kartläggning (GK). Försäkringskassan ansvarar för 
tillämpningen av sjukvårdsförsäkringen och beviljar de ersättningar som personen är 
berättigad till utifrån gällande regelverk. Hälso- och sjukvården ansvarar för medicinsk 
behandling. Kommunen står för den psykosociala rehabiliteringen och förrehabilitering i form 
av sysselsättning. Arbetsförmedlingen står för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 
 
Ett steg i att öppna upp för samverkan mellan Försäkringskassan och socialtjänsten har varit 
de s.k. SAMS-konsultationerna. I dessa har medverkat en projektledare/koordinator från 
socialtjänsten och en personlig handläggare från Försäkringskassan. Rent praktiskt innebär 
detta att en handläggare på försörjningsstöd ger en signal till personlige handläggaren på 
Försäkringskassan att utreda samordningsbehovet. FK-handläggaren bedömer då sjukfallet 
och samordningsbehovet och om det är aktuellt med arbetslivsinriktad rehabilitering. Därefter 
oftast en avstämning, rehabiliteringsträff, tillsammans med socialsekreterare, individen och 
FK. Om det visar sig att det är aktuellt med arbetslivsinriktad rehabilitering går processen  
vidare i form av bokning av gemensam träff med AF och en AR-handläggare och gemensam 
kartläggning. Projektet SAMS är nu i en implementeringsfas och metoden ska användas i 
ordinarie verksamhet fullt ut fr.o.m. årsskiftet. 
 
 (Intervju med projektledare Carina Eriksson och Jörgen Öberg FK 20141202) 
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4.9.3 Goda exempel lokalt 
 
Samverkan som framhålls som välfungerande lokalt är bl.a. den samverkan där handläggare 
från Socialtjänsten i Norsjö och Skellefteå träffas tillsammans med handläggare från 
Arbetsförmedlingen i Norsjö och Skellefteå, koordinatorer från psykiatrins enheter och 
Försäkringskassehandläggare. Gruppen träffas varje månad och man informerar varandra om 
vad som händer inom respektive myndighet och organisation, regelverk, uppdrag m.m. Det 
finns också utrymme för samverkan i individärenden, där upplevelsen är att alla bidrar med 
sin kunskap och utifrån sin profession (Intervjuer med socialsekreterare, arbetsförmedlare och 
försäkringskassehandläggare). 
 
I Norsjö har man startat upp samverkansträffar där socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, 
sjukvården regelbundet träffas för ärendegenomgång, samarbete runt individer och 
gemensamma frågor. Försäkringskassan deltar via videolänk. Träffar varje månad (Intervjuer 
med socialsekreterare, arbetsförmedlare och försäkringskassehandläggare) 
 
I Norsjö har man också försökt att motverka att varje handläggare ska ha för många ärenden 
att handlägga, man arbetar aktivt med för att säkerställa detta. Man har även intern 
handledning och genomgångar av ärenden regelbundet. Socialstyrelsens Öppna Jämförelser 
beskriver Norsjö Kommuns möjlighet till stöd i handläggningen av försörjningsstöd för 
socialsekreterare till 5,3 timmar per vecka, de flesta andra kommuner ligger på 1-2 
timmar/vecka (Socialstyrelsen 2014) 
 

Arbetsmarknadstorget i Skellefteå är ett f d samverkansprojekt via Samordningsförbundet, 
numera ordinarie verksamhet. Handläggare från Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting, psykiatrin, finns samlokaliserade centralt 
i Skellefteå. Målgrupp för verksamheten är unga vuxna i behov av långvarigt stöd från flera 
av de samverkande myndigheterna. Uppdraget är arbetslivsinriktad rehabilitering med mål 
arbete eller studier. Målsättning är en långsiktig hållbar förändring för individen och att 
behovet av offentlig försörjning ska minska för deltagarna. Man vill hjälpa deltagarna att hitta 
motivation till förändring och utveckling och att deltagarna ska uppleva att deras medverkan i 
Arbetsmarknadstorgets verksamhet bidragit till en positiv personlig utveckling.   



Sida | 30  
 

 

 

 

5. Reflektion 

Andel hushåll med behov av långvarigt försörjningsstöd har ökat de senaste åren i Skellefteå 
men minskat i Norsjö. Det totala antalet personer i försörjningsstöd har minskat och verkar 
fortsätta att minska enligt socialtjänstens interna statistik. Orsakerna till att människor har 
behov av långvarigt försörjningsstöd är många, problematiken är ofta komplex. Frågan varför 
det till största delen är enpersonshushåll bestående av en man och i viss mån en kvinna som är 
beroende av långvarigt försörjningsstöd är fortfarande obesvarad. Det verkar finnas lika 
många orsaker och kombinationer av anledningar som det finns individer i behov av 
långvarigt försörjningsstöd.  

Det framgår med all tydlighet att enskilda och familjer som lever med långvarigt behov av 
försörjningsstöd oftare beskriver sämre levnadsförhållanden än andra, såsom ensamhet, sämre 
upplevd hälsa, dåligt förtroende för sig själv och sina egna resurser, kortare livslängd och 
högre dödlighet än andra. Samtidigt som det är viktigt att komma ihåg att många i långvarigt 
försörjningsstöd redan idag har en aktiv planering, t ex utbildning eller annan insats som kan 
leda till arbete och ett självständigt liv i ett senare skede. Problemet är dock att den ekonomi 
den enskilde erhåller inte räcker för tillfället då övriga trygghetssystem har urholkats och 
behovet kvarstår att komplettera via försörjningsstöd. 

Från de intervjuade socialsekreterarna möts jag av ett stort engagemang och vilja att arbeta 
med socialt arbete, att hjälpa klienterna att hitta vägar ut från ett långvarigt beroende av 
försörjningsstöd och att hitta en bättre livssituation. Ett faktum är dock att varje 
socialsekreterare i Skellefteå har en hög ärendemängd i jämförelse med genomsnittet i landet. 
Forskning från SKL framhåller några kommuner som har lyckats särskilt bra i arbetet runt 
ekonomiskt bistånd där man beskriver olika orsaksfaktorer. En faktor som inte nämns är att 
varje socialsekreterare i de beskrivna kommunerna har ungefär halva antalet biståndshushåll 
att handlägga jämfört med Skellefteå. Att samverka och att ha ärendegenomgångar tar tid, att 
kunna följa upp varje individ och utforma insatser som ska stärka den enskildes möjlighet till 
ett självständigt liv med egen försörjning med hänsyn tagen till den enskildes behov och 
förutsättningar, tar mycket tid. Särskilt som det inte finns så många insatser att tillgå för 
personer som är äldre än 30 år. Skellefteå är dessutom en stor kommun vilket kan indikera 
svårigheter att uppnå goda resultat i arbetet med försörjningsstöd enligt Socialstyrelsen. Trots 
en ärendemängd på det dubbla jämfört med många andra kommuner lyckas socialsekreterarna 
uppnå resultat som ligger helt i nivå med, eller till och med bättre, än genomsnittet i landet. 
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Socialsekreterarna i Skellefteå beskriver tidsbrist, att de får välja ut några ärenden i taget att 
jobba med, att alla inte hinns med samtidigt. Administrationen runt försörjningsstöd är 
tidskrävande, tid som de flesta socialsekreterarna hellre skulle vilja ägna åt att möta sina 
klienter. I vissa fall är socialsekreteraren personens enda kontakt, ibland finns många andra 
instanser inblandade. Flera socialsekreterare efterlyser möjlighet att kunna arbeta tillsammans 
i speciellt svåra ärenden, att ha ett forum för ärendegenomgångar för att hjälpa varandra att 
tänka vidare.  

Socialsekreterana arbetar hårt men har inte tillgång till resurser eller åtgärder utifrån att ta till 
för att hjälpa sina klienter. De får lösa uppkomna situationer och problem efter bästa förmåga 
många gånger med sig själva som verktyg. De får upparbeta egna samverkanskanaler för 
samarbete med andra myndigheter, särskilt vad gäller de lite äldre klienterna.  

I Norsjö beskrivs situationen som annan. Man har aktivt försökt att motverka att handläggarna 
ska ha för många ärenden att handlägga. Det har skapats former för intern handledning och 
intern samverkan som beskrivs som en framgångsfaktor. Kan det vara dessa åtgärder som har 
medfört den anmärkningsvärda minskningen av behov av långvarigt ekonomiskt bistånd i 
Norsjö Kommun? 

Den största uppgivna orsaken till att inte kunna försörja sig själv är arbetslöshet. Det har 
också visat sig att gruppen i behov av långvarigt beroende av försörjningsstöd har en svagare 
ställning på arbetsmarknaden och tenderar att i lägre utsträckning än andra få ta del av 
Arbetsförmedlingens program. Arbetsförmedlingen i Skellefteå och i Norsjö önskar en 
djupare och kanske mer formaliserad samverkan med socialtjänsten avseende personer i 
behov av försörjningsstöd.  

 Behovet av plats för arbetsträning där varje individ kan arbetsträna utifrån sin förmåga, 
efterlyses av samtliga intervjuade. En slags daglig sysselsättning för vissa och ett första steg 
mot vidare arbetsrehabilitering för andra. En arbetsplats dit socialtjänsten kan anvisa 
människor ibland med kort varsel. Ett ställe där man kan träna sin arbetsförmåga i allt från 
tidsomfattning på några timmar per vecka upp till heltid. En plats med arbetsuppgifter som de 
flesta kan delta i. 

Personer med flyktingbakgrund utgör i Norsjö kommun största andelen av hushåll med 
långvarigt behov av försörjningsstöd, samtidigt verkar absolut majoritet av dessa ha en 
långsiktig planering med studier och praktik. Behovet av försörjningsstöd är framförallt 
komplettering, vilket också styrks av nedgången i utbetalt biståndsbelopp per hushåll och 
biståndsbelopp per invånare i Norsjö kommun.  I Skellefteå är bilden en annan, några 
socialsekreterare beskriver språksvårigheter och bakgrund från annat land eller 
flyktingbakgrund som en anledning till svårigheter att försörja sig själv. Flera av 
socialsekreterarna i Skellefteå menar dock att gruppen med flyktingbakgrund inte utmärker 
sig bland de som behöver försörjningsstöd länge. 
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Det finns personer som varit i långvarigt beroende av försörjningsstöd där aktiv planering 
saknas pga. sjukskrivning mot försörjningsstöd med ett läkarutlåtande som kan innebära 
långvarig sjukskrivning men saknar beskrivning av rehabiliteringsinsatser, både vad gäller 
medicinska insatser och vad som överhuvudtaget är möjligt att genomföra utifrån den 
medicinska bilden. De sjukskrivna kanske inte heller är aktuella på Försäkringskassan 
eftersom de inte har någon sjukpenninggrundande inkomst, är nollplacerade, eller att det helt 
enkelt inte varit aktuellt att samverka med Försäkringskassan. Tillkommer dessutom att det är 
svårt att få kontakt med sjukskrivande läkare och ännu svårare att hitta tid för samverkan. 
Socialsekreterarna efterlyser sjukvårdskompetens då de saknar handlingsutrymme i dessa 
ärenden och det blir ytterst svårt att hitta en väg vidare. Socialtjänstlagen och Hälso- och 
sjukvårdslagen beskriver möjlighet till en individuell plan för personer i kontakt med och i 
behov av insatser från sjukvård och socialtjänst, s.k. SIP. Lagstiftningen är tydlig på att det 
inte bara gäller personer med psykisk funktionsnedsättning utan ska omfatta alla i behov av 
insatser från båda myndigheterna.  I detta sammanhang nämns dessutom sjukvårdens 
koordinatorer som ett positivt stöd i samverkan med sjukvården. En fundering är om 
Försäkringskassan kan bidra med sin kompetens när det gäller de sjukskrivna mot 
försörjningsstöd och sitt samordningsansvar vad gäller de nollklassade sjukskrivna? 

Ett faktum är att gruppen i behov av långvarigt försörjningsstöd ökar samtidigt som det totala 
behovet av försörjningsstöd minskar vad gäller antalet individer. Att leva i långvarigt 
beroende av försörjningsstöd innebär sämre levnadsförhållanden och barnen i familjer med 
långvarigt försörjningsstöd är utsatta. Det har framkommit att många i gruppen med 
långvarigt försörjningsstöd inte omfattas av samhällets trygghetssystem, de är sjuka utan 
sjukersättning och arbetslösa utan arbetslöshetsersättning. Situationen är svår främst utifrån de 
enskildas och barnens perspektiv. Hushållen tvingas varje månad att vända ut och in på sin 
ekonomi för bedömning och en ekonomisk utredning och de lever på marginalen ekonomiskt. 
Situationen är också allvarlig utifrån ett samhällsperspektiv, utifrån ett rent ekonomiskt 
perspektiv och även utifrån det faktum att människor hamnar i utanförskap och glider längre 
och längre ifrån arbetsmarknaden.  

Att hitta generella lösningar på individuella problem är svårt. Samtliga intervjuade samt 
forskning vill framhålla betydelsen av en individuell planering som utgår från den enskilde, 
som tar tillvara dennes resurser och ser till den enskildes förmåga samtidigt som hänsyn tas 
till den problematik som föreligger. Samverkan och samarbete mellan myndigheter har 
beskrivits som ett måste. Många som idag har långvarigt försörjningsstöd har redan kontakt 
med flera instanser och det finns också individer som inte har kontakt med annan instans än 
socialtjänsten men där behovet av fler parter är påtagligt.  
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6. Förslag 

6.1 Samverkan och gemensamma ärendegenomgångar 

Att hitta vägar för att fördjupa och förtydliga samverkan mellan socialtjänsten och 
Arbetsförmedlingen både i Norsjö och i Skellefteå. Någon form av formaliserad samverkan i 
form av tre- eller flerpartssamtal. Rutiner för att förenkla inbokning, t ex fasta tider.  

Att inleda en dialog med sjukvården, hälsocentraler och psykiatrin, runt några av de 
sjukskrivningar som förekommer gentemot försörjningsstöd samt för personer som har haft 
försörjningsstöd länge och där ohälsa är orsaken. Individuella planer, SIP. Kan 
Koordinatorerna bidra?  

Samverkan med Försäkringskassan framförallt i ärenden där FK redan har samordningsansvar 
men även i ärenden där Försäkringskassans kompetens efterfrågas t ex där personer sjukskrivs 
mot försörjningsstöd. 

Samverkan och samarbete på individnivå, gemensamma ärendegenomgångar, där inblandade 
bidrar med sin kompetens utifrån sitt uppdrag. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
sjukvården och socialtjänsten. Vid behov kunna bjuda in fler parter. Myndighetsövergripande 
samtycke till upphävande av sekretess. 

6.2 Kompetenshöjande verksamhet 

Att undersöka möjlighet till insatser för kompetenshöjande verksamhet där personer i behov 
av sysselsättning eller arbetsträning kan delta utifrån sin förmåga och med en rimlig 
individuellt utformad kravnivå. 

6.3 Pilotprojekt 

Att i ett pilotprojekt genomföra uppdraget att i samverkan och genom praktisk handläggning 
arbeta vidare för att hitta nya samverkansformer. Viktigt att uppdraget kommer från samtliga 
myndigheter och att resurser avsätts för att möjliggöra uppdraget och även att tid avsätts för 
att dokumentera nyttan och framgångsfaktorer i arbetet. Möjlighet att arbeta med ett begränsat 
antal klienter för att verkligen ha tid att prova ut arbetsmetoder som senare kan användas i 
ordinarie verksamhet. Gemensamma ärendegenomgångar där alla samverkande parter bidrar 
utifrån sin kompetens och utifrån sitt uppdrag. Möjlighet att hitta nya konstellationer i 
myndighetssamarbete med den enskilde i fokus, utifrån gällande lagstiftning och regelverk. 
Även utreda och komma med förslag på kompletterande verksamheter eller 
överenskommelser utifrån klienternas behov. Tanken bör vara att i en framtid implementera 
framgångsrika samverkansformer i ordinarie verksamhet hos samtliga myndigheter. Målgrupp 
personer med behov av långvarigt samordnat stöd från flera olika  myndighete och instanser. 
Dock viktigt att prioritera efter lokala behov d.v.s. en skillnad i situationen mellan Norsjö och 
Skellefteå. 
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Bilagor 

Frågor till socialsekreterare 

1. Ungefärligt antal klienter med lång tid (minst 10 månader av 12 månader) i 
försörjningsstöd idag? 

2. Beskriv vad du tror är huvudsaklig orsak/orsaker till långtidsberoendet av försörjningsstöd? 

3. Vem/vilka samverkar du med idag? 

4. Vad fungerar bra redan idag? 

5. Vem/vilka skulle du vilja samverka mer med?  

6. Vad tror du dina klienter behöver för att bryta beroendet av försörjningsstöd? 

Frågor till samverkansparter 

1. Ungefärligt antal med långvarigt behov av försörjningsstöd? 
 

2. Beskriv, utifrån Din erfarenhet, vad du tror är huvudsaklig orsak/orsaker till lång tid med 
försörjningsstöd? 

 
3. Hur fungerar samverkan med socialtjänsten? 

 
4. Utifrån din erfarenhet, vad tror du behövs för att komma vidare och ta ett steg mot egen 

försörjning för dessa personer med lång tid med försörjningsstöd? 
 

5. Vem/vilka skulle du mer vilja samverka med för att stödja personerna att komma vidare 
mot egen försörjning? 
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Några olika beskrivningar av hur det kan se ut för personer som levt med försörjningsstöd 
länge. Beskrivningar delgivna från socialsekreterare, samverkansparter och personerna själva. 

 

*Ensamstående man 28 år, bakgrund med missbruk, idag inget missbruk tror socialtjänsten, 
men kan inte riktigt veta, ibland psykiskt dåligt mående. Har ingen fast adress, hittar t f 
boenden. Arbetslös. Försörjer sig på ekonomiskt bistånd, långvarigt beroende av 
försörjningsstöd. Inte anmäld på AF. Inkommer till socialtjänsten med upprepade korta 
sjukskrivningar från olika läkare, olika vårdcentraler samt psykiatrin. Nu senast sjukskriven 
tre månader mot försörjningsstöd. Ingen kontakt med annan myndighet. Svår att komma till 
tals med, ”glider undan” hela tiden. Verkar inte vilja hitta en väg ur sitt långvariga beroende 
av försörjningsstöd. 

 

*Ensamstående man i 45 årsåldern från annat land, flykting men nu uppehållstillstånd. Svårt 
traumatiserad, psykisk och fysisk ohälsa, vill arbeta men kan inte. Berättigad till varaktig 
sjukersättning men nollklassad då traumat ägde rum i annat land. Försöker lära sig svenska 
men det går väldigt långsamt. 

 

*Ensamstående kvinna, 40 år. Någon form av psykisk funktionsnedsättning verkar finnas men 
kvinnan vill inte kännas vid att så är fallet. Har tidigare haft kontakt med psykiatrin och även 
vårdats akut. Fullkomligt vägrar kontakt med psykiatrin idag. Bor ensam i en lägenhet, säger 
att grannarna pratar om henne, att hon inte kan gå ut eftersom folk tittar på henne, tror att 
omvärlden vill henne illa. Har jobbat för många år sedan med lokalvård. Idag ingen a-kassa, 
ingen kontakt med Arbetsförmedlingen.  Har levt i ett förhållande med en man som utnyttjat 
henne men som nu har flyttat till annan ort.  Socialsekreteraren är kvinnans enda kontakt, 
isolerad. Ingen kontakt med sin familj. Socialsekreteraren bedömer att det finns behov av en 
massiv insats för att överhuvudtaget motivera kvinnan till sysselsättning några timmar per 
vecka, skjutsning och hämtning kommer att krävas. Mycket långvarigt försörjningsstöd. 

 

*Ensamstående kvinna 33 år, med två barn. Missbruksbakgrund men idag helt fri från droger. 
Tidigare var barnen placerade men har nu fått flytta hem till sin mamma. Sjukskriven halvtid 
p.g.a. psykisk ohälsa men nollklassad. Mångåriga insatser i familjen från distrikt, barnen har 
övervakat umgänge med sin pappa. Kvinnan har samtalskontakt och medicinering via 
psykiatrin och planering tillsammans med AF. Svårt att hitta lämpligt arbete, praktik. Kvinnan 
har enbart grundskola och tveksamt om hon har fullständiga grundskolebetyg. Utbildning är 
inte aktuellt då det är svårt för kvinnan att fokusera på studier p.g.a. sitt dåliga mående och 
hela livssituationen. Kvinnan gör så gott hon kan är alla inblandade instanser överens om, 
men mycket svårt att hitta lämplig, varaktig sysselsättning med egen försörjning. Mycket lång 
tid i försörjningsstöd. 
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*Ensamstående man 34 år. Försörjningsstöd i ca tolv års tid. Är tydlig med att han lever gott 
på försörjningsstöd, att han har det han behöver. Har på senare år fått en diagnos 
personlighetsstörning via psykiatrin. Har aldrig sökt ett arbete under alla år som inskriven vid 
Arbetsförmedlingen i Skellefteå eller under tiden med försörjningsstöd beviljat från 
socialtjänsten i Skellefteå. Nu i FAS 3, praktik på 50 %. Har själv valt att stanna kvar i FAS 3 
och har valt att leva med försörjningsstöd och säger att han kommer att fortsätta göra det fram 
till han vet vad han vill göra. Har en mängd påbörjade och avbrutna åtgärder bakom sig. Har i 
perioder mått psykiskt dåligt och då isolerat sig och som han själv uttrycker det, 
självmedicinerat. Mår psykiskt bättre idag och har endast sporadisk kontakt med psykiatrin. 
Tycker sig ha ett gott liv med försörjningsstöd och känner förtroende för sin socialsekreterare 
och för sin handläggare på Arbetsförmedlingen.  

Under en period som han bodde i en annan stad tvingades han till ett projekt vid 
Arbetsförmedlingen där han dagligen skulle kontakta arbetsgivare. Han gjorde detta, 
alternativet var att inte få försörjningsstöd överhuvudtaget. Ganska snart fick han ett 
tidsbegränsat arbete som han trivdes bra med.  I övrigt aldrig sökt jobb. Har trivts med studier 
och har en mängd påbörjade och avslutade studieförsök bakom sig.  

Säger sig ha en annan syn på livet idag, förr ville han mest bli lämnad ifred. Idag vill han hitta 
en väg mot en tillvaro som fungerar för honom och hitta ett arbete som han trivs med. Söker 
sjukersättning på halvtid då det inte fungerar med heltidssysselsättning.  
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