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Bakgrund 

 

Varför myndighetssamverkan för vuxna? 
 
Samordningsförbundets lokala samverkansgrupp bedömde i maj 2014 att det saknades ett gemensamt, 

strukturerat och systematiskt utvecklingsarbete inom området personer 30 år och äldre med långvarigt 

beroende av försörjningsstöd och behov av samordnat stöd från flera olika myndigheter. Det senaste 

decenniet hade kostnaderna för långvarigt försörjningsstöd ökat. I juni 2014 beslöt 

Samordningsförbundet att finansiera en kartläggning som skulle klargöra behovet av utveckling och 

insatser på både övergripande- och individnivå. Syftet var att komma fram till en förbättrad 

samverkansmodell inom området (långvarigt) försörjningsstöd mellan Skellefteå kommun, Norsjö 

kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting. För att förstå 

varför människor hamnar i ett beroende av försörjningsstöd analyserades rapporter och 

forskningsresultat. För att hitta former och metoder att stödja individer mot egen försörjning 

intervjuades socialsekreterare, samverkansparter och klienter samt personal i framgångsrika 

samverkansprojekt. 

 * Kartläggningen i sin helhet finns att läsa på samordningsförbundets hemsida: 

http://samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo/ 

Källa: Kartläggning av långvarigt ekonomiskt bistånd i Norsjö och Skellefteå, (rapport 2015-01-28). 

 

Långvarigt försörjningsstöd i Skellefteå och Norsjö  
 
Kartläggningen visade bland annat att andelen hushåll med behov av långvarigt försörjningsstöd ökat 

de senaste åren i Skellefteå men minskat i Norsjö. Socialsekreterarna i Skellefteå beskrev tidsbrist, att 

de tvingades välja några ärenden i taget att arbeta med. I Norsjö hade man arbetat aktivt med att 

försöka motverka att handläggarna skulle ha för många ärenden. Där hölls regelbundna 

samverkansträffar med socialtjänst, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och sjukvården. 

Samverkan skedde på ärendenivå och alla försökte bidra utifrån sitt uppdrag. Samverkan därutöver 

förekom då socialtjänsten eller annan myndighet kallade till nätverksmöten tillsammans med den 

enskilde. I Skellefteå saknades en motsvarande samverkansform kring den aktuella målgruppen. 

Samverkan förekom på initiativ av handläggare i enskilda ärenden där socialsekreterarna ofta agerade 

som spindeln i nätet i samverkan runt den enskilde. Den samverkan var ofta god, alla inblandade 

samarbetade och jobbade utifrån sitt uppdrag med den enskildes bästa i fokus. Det fungerade sämre 

när socialsekreterare blev lämnade ensamma med att ordna insatser för den enskilde sedan övriga 

myndigheter påtalat att de hade uttömt sina möjligheter. 
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Jämförande statistik  
 
Inom kartläggningen gransakades statistik från Socialtjänsten i Norsjö respektive Skellefteå och 

nationellt. År 2014 fick 4,1 % av befolkningen i Skellefteå kommun försörjningsstöd, i Norsjö 3,1 % 

av befolkningen, att jämföra med rikets 4,3 %.   

 

Skellefteå 

År 2014 hade 404 hushåll i Skellefteå behov av långvarigt försörjningsstöd, de med behov av mycket 

långvarigt försörjningsstöd var 240 st.  

 

Andel hushåll med mycket långvarigt försörjningsstöd av alla hushåll med försörjningsstöd: 

År 2011: 16,8 % 

År 2012: 18,2 % 

År 2013: 21,6 % 

År 2014: 23 % 

 

Norsjö 

År 2014 hade 11,4 % behov av ett långvarigt försörjningsstöd av alla vuxna med 

försörjningsstöd. 

 

Andel hushåll med mycket långvarigt försörjningsstöd av alla hushåll med försörjningsstöd: 

År 2011: 3,4 % 

År 2012: 6,4 % 

År 2013: 21,7 % 

År 2014: 8,2 % 

 

Några försörjningshinder 

I Skellefteå angavs arbetslöshet i 60,8 % av alla försörjningsstödsärenden som orsak till att inte klara 

sin försörjning på egen hand, i 10 % av ärendena uppgavs ohälsa och sociala skäl i 1,3 % av alla 

ärenden.  

 

I Norsjö angavs 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.  

  



4 

 

Slutsatser i kartläggningsrapporten 

Detta efterfrågades: 

 ett utvecklingsarbete för att kunna genomföra uppdraget 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  

 möjlighet att arbeta med ett begränsat antal klienter för att verkligen ha tid att prova ut 

arbetsmetoder som senare kan användas i ordinarie verksamhet  

  insatser behöver individanpassas  

 plats för aktivitet där varje individ kan delta utifrån sin förmåga 

 flera möjligheter att anvisa till praktik eller kompetenshöjande verksamhet i tidigt skede 

 samverkan och gemensamma ärendegenomgångar  

 förtroendeläkarkompetens inom socialtjänsten 

 en god samverkan med hälso- och sjukvården för personer som länge haft försörjningsstöd 

med ohälsa som orsak är helt avgörande. 

 samverkan med Försäkringskassan främst i ärenden där Försäkringskassans kompetens 

efterfrågas gällande personer som är sjukskrivna men saknar ersättning från Försäkringskassan 

 gemensamma ärendegenomgångar där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, sjukvården 

och socialtjänsten, bidrar utifrån kompetens/uppdrag, vid behov kunna bjuda in fler parter 

 

Det framkom i kartläggningen att mer än en tredjedel av alla hushåll som erhåller försörjningsstöd har 

behov av långvarigt försörjningsstöd (*se begrepp sidan 5) och av dessa var två tredjedelar av 

hushållen i behov av mycket långvarigt försörjningsstöd. 

 

Dessutom framkom att de flesta som var i behov av mycket långvarigt försörjningsstöd även var i 

behov av samordnat stöd från fler myndigheter och instanser än socialtjänsten, stöd som flertalet av de 

lånvariga försörjningsstödstagarna inte hade. Det framgick även att insatserna behövde 

tillgängliggöras och samordnas för att det skulle vara möjligt för individerna att ta del av dem. 

 

Efter kartläggningsfasen inrättades MySam 
 
En samordnare/koordinator anställdes för att samordna samverkan och socialtjänsten åtog sig att 

anställa två socialsekreterare för att jobba enbart med personer i långvarigt försörjningsstöd och i 

behov av samordnat stöd. I januari 2016 startades verksamheten Myndighetsgemensam samverkan 

som benämns MySam. 

 

 

Målgrupp 
 
Målgruppen utgörs av personer 30 år och äldre som är i behov av samordnat stöd från två eller fler 

myndigheter och som har, eller riskerar att komma i behov av långvarigt försörjningsstöd.  

 

Individen erbjuds samordnat stöd inom MySam när det bedöms att det finns ett behov av stöd från 

flera olika myndigheter, behoven kan ha fysiska, psykiska, intellektuella, sociala och/eller 
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arbetsmarknadsmässiga orsaker. Det ska finnas en önskan hos individen ett erhålla samordnat stöd 

från de olika myndigheterna/instanserna. 

 

Mål på individnivå 
 
Målsättningen är att tillgängliggöra och erbjuda ett samordnat stöd och insatser som ökar möjligheten 

för deltagarna att ta steg närmare egen försörjning och motverka behov av långvarigt försörjningsstöd.  

Deltagarna ska även uppleva att deras medverkan i myndighetsgemensam samverkan har bidragit till 

en positiv, långsiktig och hållbar personlig utveckling och en ökad livskvalitet. 

 

 

Syfte på övergripande nivå 
 
Ett övergripande syfte är att ta fram en beskrivning av en samverkansmodell, en metod eller ett 

arbetssätt som kan leda till hållbara rutiner och arbetsfrämjande insatser. Det ska underlätta vägen till 

egen försörjning och motverka behov av långvarigt försörjningsstöd samt främja en bättre livssituation 

för individer och hushåll i Skellefteå och Norsjö kommuner. 

 

Organisation 
 
Tre medarbetare på heltid ingår i MySam, socialsekreterarna Birgitta Meijer och Ewa Jacobson 

Individ och familjeomsorgen, Skellefteå kommun samt samordnare Eva Hedlund, som tillsammans 

samordnar och organiserar samverkansarbetet inom ramen för MySam från och med första januari 

2016.  

 

Från hösten 2016 ingår två aktivitetscoacher, Kerstin Kågström-Ignberg och Stina Forssell på 50 % 

vardera som stödjer deltagarna att hitta och komma ut i anpassad aktivitet eller praktik. MySam har 

kontaktpersoner från arbetsmarknadsenheten, socialtjänsten, Solkraft, Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och psykiatrin. Kontaktpersonerna bidrar med information och kunskap från den 

egna organisationen och med allmän och aktuell information från respektive organisation. Vid behov 

kan kontaktpersonen också fungera som en väg in till myndigheten.   

       

 

Begrepp 
 
MySam; myndighetsgemensam samverkan 

 

Långvarigt försörjningsstöd; försörjningsstöd i minst 10 månader inom ramen av 12 månaders tid 

(Socialstyrelsens definition) 

 

Mycket långvarigt försörjningsstöd; försörjningsstöd i minst 27 månader under en treårsperiod med 

avbrott på högst två månader (Socialstyrelsens definition) 
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SGI 0; sjukpenningsgrundande inkomst. Den fastställs av Försäkringskassan och används för att räkna 

ut storleken på sjukpenning. Om en person har SGI 0 är personen 0-placerad vilket innebär att man 

inte har någon sjukpenninggrundande inkomst och därmed ej rätt till sjukpenning. 

 

SIP; samordnad individuell plan 

 

 

Remitterande instanser 
 

MySam har hittills tagit emot alla remisser som inkommit, muntliga förfrågningar och skriftliga. Om 

individen har undertecknat ett samtycke görs en första kartläggning för att kunna samordna samverkan 

utifrån personens behov och önskemål. 

 

Inkomna remisser/förfrågningar från; 

 Arbetsförmedlingen   fem remisser 

 Hälso- och sjukvården  fyra remisser 

 Norsjö Kommun Socialtjänsten  fem remisser 

 Arbetsmarknadsenheten, Skellefteå Kommun fem remisser 

 Övriga    fem remisser 

 Skellefteå Kommun Socialtjänsten  75 remisser/förfrågningar 

 

 

 

MySams arbetssätt/processer 
 

Handläggare vid remitterande myndighet gör bedömningen att individen har behov av fler insatser än 

vad som är möjligt i den egna organisationen. En remiss/intresseanmälan formuleras i samråd med 

individen. Medgivande till utlämnande av uppgifter mellan myndigheterna undertecknas av personen. 

MySam tar emot ärendet, håller i, bokar samverkan och följer upp samverkansarbetet.  

 

MySams medarbetare samordnar och sammankallar aktuella myndigheter/instanser för samarbete 

utifrån individens behov och unika situation. Samverkan genom samarbetsmöten med individen i 

fokus där de olika myndigheterna deltar och bidrar med insatser utifrån respektive myndighets/instans 

uppdrag.  

 

Personlig hjälp och stöd till varje individ att ansöka om efterfrågad insats, som kan ske via bokade 

möten eller genom hjälp att skriftligt ansöka samt hjälpa individen att införskaffa det underlag som 

krävs. Det kan till exempel vara läkarutlåtande, läkarintyg eller att formulera en egen beskrivning av 

aktuell situation. 
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MySams process 

     

 

 
 

Orsaker till behov av långvarigt försörjningsstöd 
 
Utvecklingen där allt fler personer tenderar att tvingas stanna kvar i och inte klarar av att ta sig ur en 

situation med långvarigt behov av försörjningsstöd ser ungefär likadan ut i hela landet. Trots att 

kostnaderna för försörjningsstöd verkar minska totalt sett så ökar kostnaderna för det långvariga och 

mycket långvariga försörjningsstödet för kommunerna.   

 

“Antalet personer med långvarigt behov av försörjningsstöd ökar. Detta trots att Sverige har en stark 

tillväxt där produktionen ökar och arbetslösheten är låg” (Sveriges socialchefer januari 2017). 

 

”Biståndsmottagare är ingen homogen grupp och studier visar att mottagare 

av ekonomiskt bistånd skiljer sig i en mängd avseenden från befolkningen i 

stort. Långvariga biståndsmottagare i sin tur skiljer sig ifrån biståndsmottagare 

i allmänhet. Deras levnadsförhållanden är i flera avseenden ännu sämre. 

De har sämre anknytning till arbetsmarknaden, lägre utbildning, sämre 

politiska och ekonomiska resurser och uppger sämre fysisk och psykisk 

ohälsa. Ekonomiskt bistånd har också en större betydelse för den 

här gruppen, eftersom flertalet helt saknar inkomst från arbete”(Socialstyrelsen 2016) 

  

Inledning 

• Behov av myndighetsgemensamt samordnat stöd identifieras och en 
remiss utformas, muntligt eller skriftligt 

• Ett myndighetsgemensamt medgivande underteckans 

Planering 

• Tillsammans med individen gör MySam upp en planering utifrån de 
behov som identifieras 

• MySam kontaktar de myndigheter eller instanser som tillhandahåller 
efterfrågade insatser, SIP och/eller samarbetsmöten bokas in. 

Insatser 

• MySam hjälper individen att ansöka om efterfrågade insatser, bokar tid, 
och/eller fyller i blanketter och formulär. Deltar på möten inför 
ansökan om insats och hjälper till att skaffa de underlag som krävs. 

• Insatser, ofta flera olika processer som pågår samtidigt, uppföljningar, 
utvärdering av resultatet. 
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Arbetslöshet samt avsaknad av arbetslöshetsersättning 
 
 ”Arbetsmarknaden i Sverige är god, efterfrågan på arbetskraft är hög, sysselsättningen är hög och 

arbetslösheten är relativt låg utifrån en internationell jämförelse. Dock är arbetslösheten hög i de 

utsatta grupperna som t ex unga med svaga studieresultat, äldre arbetslösa och flykting- och 

anhöriginvandrade vilka i dagsläget har mycket svårt att få ett arbete. En av de största utmaningarna 

för det svenska samhället under de närmaste åren är att genomföra reformer som underlättar för 

dessa grupper att komma i arbete” (Konjunkturinstutet 2017) 

 

Allt färre öppet arbetslösa får idag ersättning från arbetslöshetskassa vilket bland annat kan bero på 

medlemsras till följd av avgiftshöjningar, borttagen skattereduktion samt skärpta regler i 

arbetslöshetskassan.   

 

”Allt färre omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Andelen arbetslösa personer som får 

inkomstbaserad ersättning har halverats sedan 2002”(Dagens Arena 2015) 

 

 

Sjukdom samt avsaknad av ersättning från Försäkringskassan 
 
Vi kan också se att allt färre har möjlighet att erhålla ekonomisk ersättning från sjukförsäkringen i 

form av sjukpenning. Detta beror på avsaknad av sjukpenninggrundande inkomst (aldrig har haft eller 

har tappat sin SGI).  Det kan också bero på att Försäkringskassan har försvårat möjligheten till 

ersättning i form av sjukersättning och sjukpenning på grund av att man anser att det inte är uteslutet 

att en arbetsförmåga finns i allt fler fall. Att bedömningen om att arbetsförmågan inte är tillräckligt 

prövad anges i allt fler skäl till avslag.(DN 160908) 

 

– När vi utreder ärendena hittar vi arbetsförmåga i allt fler fall, säger Andreas Larsson, områdeschef 

för sjukförsäkringen på Försäkringskassans huvudkontor. 

– Det här är inte första gången som regeringen har sagt att sjuktalen måste ned, och att 

Försäkringskassan sedan tenderar att hörsamma detta i sina beslut. Och detta utan att regelverket 

egentligen har ändrats. 

”Andelen som inte får sjukpenning eller sjukersättning har ökat till de högsta nivåerna på flera år…. 

Under årets första halvår var det drygt 17 000 personer som nekades eller som blev av med sin 

sjukpenning. Nästan 5 200 fick avslag på sin ansökan om sjukersättning” (DN 160908) 

 

Ytterligare en orsak till avslag på ansökan om sjukersättning är att personen inte är försäkrad i Sverige 

på grund av att insjuknandet skedde innan ankomst till Sverige vilket innebär att man inte anses som 

försäkrad i Sverige vad gäller sjukersättning.  

 

”Du kan få sjukersättning:  

om det är troligt att du aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller 

funktionsnedsättning. Du kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukersättning beroende på 

hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt, om du är försäkrad i Sverige och var försäkrad när du blev 

sjuk. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.” (FK 2017)  
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Konsekvens av att övriga ekonomiska trygghetssystem har förändrats 
 
I avsaknad av andra ersättningsformer är försörjningsstödet det yttersta skyddet. Försörjningsstödet 

som skulle vara ett tillfälligt stöd under en begränsad period har blivit livslångt för allt fler personer.  

Processen med att göra ansökningar och att därefter få avslag från främst Försäkringskassan men även 

andra myndigheter, har varit mycket påfrestande för MySams deltagare som många gånger befinnner 

sig i svåra och utsatta livssituationer. 

 

 

Socialstyrelsen om 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). 

 

 

Svårt för den enskilde att på egen hand hitta och få rätt insatser beviljade 
 
Personer som lever i en svår livssituation med psykisk och fysisk ohälsa, arbetslöshet, psykosocial 

problematik och samsjuklighet kan riskera att hamna i en gråzon mellan myndigheter och olika 

ersättningssystem. För den enskilde kan det vara svårt att veta vilka rättigheter man har och vilka 

möjligheter man har att få sina behov tillgodosedda i ett alltmer komplicerat välfärdssystem. 

Individerna förväntas klara av att leta efter information och att på egen hand ansöka om de insatser de 

behöver. Det kan vara näst intill omöjligt att känna till sina rättigheter och hitta rätt i omfattande 

regelverk. Dessutom arbetar handläggarna på de olika myndigheterna under allt större tidspress och 

kan många gånger vara svåra att nå per telefon eller att boka in ett möte. 

 

Exempel på ovan kan vara de försäkringar som Försäkringskassan administrerar såsom sjukersättning, 

och handikappersättning, ersättningar som är svåra att få beviljade, som kräver ett allt mer omfattande 

underlag i form av utlåtande och yttranden från andra instanser. Socialtjänsten har skärpt sitt 

ansökningsförfarande och lägger större ansvar på individen att säkerställa att ansökan är helt korrekt. 

Arbetsförmedlingen ställer högre krav på förmåga att rapportera sitt arbetssökande och sina aktiviteter 

och att klara av att söka arbete på egen hand. Även omorganisationer inom Hälso- och sjukvården 

innebär att det kan vara svårt att veta var man ska vända sig med sina besvär. I MySam har vi sett hur 

patienter bollas mellan psykiatrin och hälsocentraler och att det har varit nästan omöjligt att boka in ett 

möte för en samordnad individuell plan (SIP) eftersom samtliga myndigheter har ansett att ansvaret 

varit någon annans. Att ansöka om LSS-insatser (lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) och att kunna beskriva sina behov kan svårt för många som tillhör målgruppen. 
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Många gånger kan det krävas både en vältalighet och en förmåga att uttrycka sitt behov både skriftligt 

och muntligt för att erbjudas rätt hjälp och insatser. 

Deltagare i MySam har uttryckt att det är svårt att veta vilken hjälp som finns att få och hur man går 

tillväga för att få den hjälpen. Ett välfärdssystem har växt fram där det många gånger krävs 

professionell hjälp för att få tillgång till den offentliga välfärd som man har rätt till. 

 

MySams deltagare 
 
MySam har idag samordnat samverkansinsatser för närmare 100 deltagare. Nästan samtliga av dem 

tillhör gruppen med mycket långvarigt försörjningsstöd, det vill säga försörjningsstöd i mer än tre års 

tid. De saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI 0). Nästan samtliga deltagare är arbetslösa med 

fysisk och/eller psykisk ohälsa, samsjuklighet, och befinner sig i mycket komplicerade livssituationer.   

 

 

MySams deltagare har stora behov av insatser  
 
Hos nästan samtliga deltagare i MySam har vi kunnat se stora behov av insatser. MySam har genom 

samverkan kunnat tillgängliggöra olika myndighetsinsatser utifrån individuella behov, såsom: 

 

 Behov av samordning 

 Behov av försörjningsstöd 

 Behov av insatser, utredning, behandling av Hälso- och sjukvården 

 Behov av insatser, utredning, behandling av psykiatrin 

 Behov av insatser i hemmet, utredning av arbetsterapeut och bostadsanspassning 

 Behov av insatser enligt LSS som boendestöd, särskilt boende och daglig verksamhet 

 Behov av insatser från Arbetsförmedlingen som att utreda arbetsförmågan  

 Behov av förberedande insatser för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande 

 Behov av studie- och yrkesvägledning 

 Behov av anpassad sysselsättning och hjälp att komma ut på arbetsmarknaden 

 Behov av samtalsstöd 

 Behov av sjukersättning, handikappersättning och bostadsbidrag eller bostadstillägg 

 Behov av budget- och skuldrådgivning 

 Behov av personligt ombud 

 Behov av behandling och kontakt med beroendeenhet och socialtjänst 

 Behov av biståndsbedömning, såsom färdtjänst, hemstjänst  

 Behov av arbetsterapeut för att skapa struktur och rutiner i hemmet och i hemmets skötsel 

 Behov av vårdplan 

 Behov av SIP, samordnad individuell plan 

 Behov av god man/förvaltare 

 Behov av kontaktperson 
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Ekonomisk vinning både för den enskilde och för kommunen 
 
Under 2016 har Försäkringskassan återbetalat sammanlagt 400 004 kronor till Skellefteå Kommun för 

personer som deltagit i MySams verksamhet avseende återbetalning av utbetalat försörjningsstöd då 

sjukersättning och bostadstillägg har erhållits retroaktivt. I Norsjö Kommun har det ännu ej varit 

aktuellt eller möjligt att ansöka om sjukersättning för någon av deltagarna som remitterats till MySam. 

 

Nedan följer en sammanställning över personer som har beviljats sjukersättning under 2016 med hjälp 

av MySams samverkansinsatser. Även en beräkning av kostnad för utgivet försörjningsstöd samt en 

beräknad kostnad för Skellefteå Kommun ifall de inte hade fått sjukersättning och tvingats söka 

försörjningsstöd fram till pension.  

 

Detta är en ren ekonomisk beräkning, hänsyn har inte tagits till socialsekreterarnas arbetsinsats och 

arbetskostnad. Inte heller har medräknats kostnader för den utsatta situation som personerna har 

befunnit sig i under så lång tid samt den faktiska påfrestning som långvarigt beroende av försörjnings-

stöd innebär. Samtliga har fått en bättre ekonomi, med sjukersättning och bostadstillägg, jämfört med 

försörjningsstöd. 

 

Man född 1961 

Beroende av försörjningsstöd på heltid sedan 2000 (även periodvis erhållit försörjningsstöd före 2000) 

Beräknad kostnad försörjningsstöd sedan år 2000; 1 997 424 kr (kostnad ett år 124 839 kr) 

Beräknad kostnad försörjningsstöd till pension 1 248 390 kr 

 

Man född 1961 

Beroende av försörjningsstöd på heltid sedan 2007 (även periodvis erhållit försörjningsstöd före 2007) 

Beräknad kostnad försörjningsstöd sedan år 2007; 1 116 920 kr (kostnad ett år 111 692 kr)  

Beräknad kostnad försörjningsstöd till pension 1 116 920 kr 

 

Kvinna född 1965 

Beroende av försörjningsstöd sedan 2008 (även periodvis erhållit försörjningsstöd före 2008) 

Beräknad kostnad försörjningsstöd sedan år 2008; 999 099 kr (kostnad för ett år 111 011 kr) 

Beräknad kostnad försörjningsstöd till pension 1 398 739 kr 

 

Kvinna född 1982 

Beroende av försörjningsstöd sedan 2002 (även periodvis erhållit försörjningsstöd före 2002) 

Beräknad kostnad försörjningsstöd sedan år 2002; 2 154 810 (kostnad för ett år 153 915 kr) 

Beräknad kostnad försörjningsstöd till pension 4 771 365 kr 

 

Man född 1978 

Beroende av försörjningsstöd sedan 2011 (även periodvis erhållit försörjningsstöd före 2011) 

Beräknad kostnad försörjningsstöd sedan år 2011; 458 165 kr (kostnad för ett år 91 633 kr) 

Beräknad kostnad försörjningsstöd till pension 2 657 357 kr 
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Kvinna född 1964 

Beroende av försörjningsstöd sedan 2015 (därföre sammanboende och beroende av kompletterande 

försörjningsstöd sedan många år tillbaka) 

Beräknad kostnad försörjningsstöd sedan år 2015; 211 482 (kostnad för ett år 105 741 kr) 

Beräknad kostnad försörjningsstöd till pension 1 374 633 kr 

 

Man född 1984 

Beroende av försörjningsstöd sedan 2004 

Beräknad kostnad försörjningsstöd sedan år 2004; 1 262 016 kr (kostnad för ett år 105 168 kr) 

Beräknad kostnad försörjningsstöd till pension 3 470 544 kr 

 

Samtliga personer i exemplen ovan är så svårt sjuka att de bedömdes ha rätt till sjukersättning i en 

första prövning vid Försäkringskassan. Det innebär att ingen som helst arbetsförmåga finns och om 

ansökan om sjukersättning inte hade gjorts så hade beroendet av försörjningsstöd kvarstått då egen 

försörjning på annat vis inte är möjlig. Beroendet av försörjningsstöd fram till pension beräknas (om 

de ej hade fått sjukersättning), lågt räknat, kosta ca 16 000 000 kronor för dessa sju personer. 

Sammanlagda heltidskostnaden hittills (lågt räknat) beräknas uppgå till ca 8 000 000 kronor, i den 

summan inte medräknat tidigare års periodvisa försörjningsstöd eller kostnader för socialsekreterarnas 

arbetsinsats. 

 

MySam har hittills (april 2017) medverkat till att 15 personer kommit till egen försörjning, fem 

personer till arbete, en person till heltidsstudier och nio personer till sjukersättning. Processen att söka 

sjukersättning är i full gång i fem ärenden och Försäkringskassan har beslutat om avslag i sju ärenden. 

Även flera ärenden där samverkan med myndigheter och hälso- och sjukvården äger rum men där vi 

kan tvingas att konstatera att vi inte kommer längre i ärendet.  

 

 

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 och utformas 

utifrån den enskildes individuella önskemål och förutsättningar och planering och samråd ska ske 

tillsammans med Arbetsförmedlingen. 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K4P4S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm


13 

 

Inom ramen för MySams verksamhet finns aktivitetscoachande insatser. I april 2017 har 37 av 

sammanlagt 100 deltagare kommit ut i någon slags aktivitet på kortare eller längre tid, där syftet kan 

vara att hitta rutiner i vardagen, sysselsättning för bättre mående samt att komma närmare 

arbetsmarknaden. Även deltagare som önskar prova att studera. Aktivitetscoachernas uppdrag inom 

MySam är mycket viktigt då verksamhetens målsättning är att bidra till ökad livskvalitet för deltagarna 

och att deltagarna ska närma sig möjligheten att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande och ta steg 

närmare egen försörjning. En förberedande insats innan aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen 

samt möjlighet att delta i Arbetsförmedlingens program är av yttersta vikt för att det ska fungera på 

lång sikt. Även kontinuerligt stöd och regelbundna uppföljningar samt anpassningar i 

praktiksituationen utifrån individens behov är förutsättningar för att planeringen ska kunna fungera. 

 

 

Myndigheternas samverkansansvar 

 Försäkringskassans samordningsansvar 

Försäkringskassan ska utreda rehabiliteringsbehovet och samordna de insatser från arbetsgivare, hälso- 

och sjukvården, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och andra myndigheter som behövs för att den 

sjukskrivne ska kunna återgå i arbete eller kunna söka arbete.  

Källa: www.forsakringskassan.se 

 

Samordningsansvaret medför inte att Försäkringskassan övertar det ansvar respektive 

rehabiliteringsaktör har för genomförande och kostnader för insatser för den sjukskrivne. 

MySams deltagare bedöms i de allra flesta fall att stå för långt ifrån arbetsmarknaden för att kunna 

omfattas av Försäkringslassans samordningsansvar, avslag lämnas på ansökan om samordning som 

måste göras då man är sjukskriven men 0-placerad vad gäller sjukpenninggrundande inkomst. 

 

 SIP, lagstadgad skyldighet för Socialtjänsten och Hälso- och sjukvården 

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 
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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. 

Källa: Regeringens prop. 2008/09:193 s 19f 

 

 

 Arbetsförmedlingens samverkansansvar 
”I Försäkringskassans regleringsbrev för 2017 stärker regeringen Försäkringskassans samarbete med 

Arbetsförmedlingen och samordningsförbunden som samlar insatser från stat, kommun och landsting. 

- Både unga och långtidssjukskrivna ska ges bättre möjligheter att komma tillbaka till hälsa, studier och 

arbete. Det krävs mer samarbete och att myndigheterna, hälso- och sjukvården och kommunen jobbar 

bättre tillsammans, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. 

I syfte att stärka personers förmåga och möjlighet att komma tillbaka till hälsa och arbete får 

Försäkringskassan i uppdrag att tillsammans med Arbetsförmedlingen prioritera arbetet med insatser för 

långtidssjukskrivna. Uppdraget gäller också unga som har aktivitetsersättning. 

I ytterligare ett uppdrag till Försäkringskassan ingår att skapa goda förutsättningar för övergången till 

Arbetsförmedlingen för de personer som har nedsatt hälsa men som av Försäkringskassan bedöms ha 

arbetsförmåga och därmed inte längre har rätt till ersättning. Detta för att ge fler ett gott stöd att återgå 

till arbetsmarknaden.”. 

Källa: Försäkringskassans Regleringsbrev 2017 

MySams deltagare bedöms i de allra flesta fall stå för långt ifrån arbetsmarknaden för att kunna 

omfattas av Arbetsförmedlingens tjänster och insatser.  

 

 

 

Behov av samordning 
 
Myndigheterna har ett uppdrag att samverka men problem kan uppstå när ingen tar på sig 

samordningsansvaret, något som MySams deltagare har kunnat beskriva. 

 

I debattartikeln ”Sluta bolla runt människor i systemet” i tidningen Dagens samhälle 160829 beskriver 

två företrädare från Föreningen Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, hur: 

-”Problem uppstår när varken försäkringskassan som har ett formellt samordningsansvar, eller någon 

av de andra tar på sig ansvaret att samordna och följa upp så att individen får rätt insats. Individerna 

upplever att de bollas runt, handläggare som inte har kunskap om de olika myndigheternas insatser blir 

frustrerade och de samlade insatserna används inte effektivt. 

- Samordningen mellan olika myndigheter och huvudmän brister. 
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- Alltför ofta brister välfärdens aktörer i förmågan att ta ett helhetsansvar för enskildas behov av stöd. 

- Av erfarenhet vet vi att resultatet blir att människor som är i behov av koordinerade insatser från 

olika huvudmän och myndigheter inte får den kvalitet i insatserna som de är berättigade till. 

- Oftast handlar det om hur vi har valt att organisera och styra huvudmän och myndigheter i 

välfärdssektorn.” 

 

 

Vilket resultatmål är rimligt att ställa på en verksamhet som MySam? 
 
Vi har ofta ställt oss frågan vad som är och kan vara ett lyckat resultat för vår målgrupp. Ofta mäts 

lyckade resultat i egen försörjning via jobb och anställning vilket innebär att behovet av  

försörjningsstöd upphör. För MySams målgrupp, som står långt ifrån arbetsmarkanden, måste mer 

relevanta resultatmål fastställas. Det är viktigt att tydliggöra vad som är framgång för personerna i 

MySams målgrupp och vilka mål som är rimliga att eftersträva. 

 

Ett sätt att mäta framgång kan helt enkelt vara att fråga personerna om deras upplevelse. Deltagare 

som har tagit del av MySams samordnade insatser får svara på en enkät som ska belysa om hur man 

har upplevt att stödet fungerar och om det har resulterat i ett steg mot en bättre livssituation.  

 

 

Sammanfattande frågeställningar och slutsatser 
 

Varför fungerar det inte? 

Utan direkta regelförändringar har ett välfärdssystem vuxit fram som kan vara komplicerat och 

svåråtkomligt för den enskilde många gånger på grund av organisatoriska faktorer. Omorganisationer 

och centraliseringar gör att människor inte vet var man ska vända sig med sina frågor. Svåra 

ansökningsförfaranden och komplicerade beslutsprocesser gör att det nästan är omöjligt att klara av att 

driva sitt eget ärende, till exempel ansökan om sjukersättning. Personalen på myndigheterna har 

alldeles för många ärenden att handlägga vilket gör att man inte hinner hjälpa den enskilde i önskad 

omfattning. Ett alltför stort ansvar läggs på individerna att själva driva sina processer och att själva 

hitta lösningar på sin livssituation.  Om man är uttröttad av sjukdom eller har kognitiva nedsättningar 

kan det vara svårt att på egen hand hitta och ansöka om rätt hjälp. Individerna i MySams målgrupp 

behöver många gånger hjälp med hitta rätt insats och att få insatserna tillgängliggjorda. 

  

 

Vad blir konsekvensen? 

Människor som kommer att stå utanför myndigheternas samverkansansvar och insatser. Det enda 

alternativet som återstår är försörjningsstöd där överbelastade socialsekreterare försöker att hjälpa sina 

klienter efter bästa förmåga. Detta kan i vissa fall resultera i ett mycket långvarigt försörjningsstöd 

som en konsekvens av att allt mer ansvar för den enskilde skjuts över på kommunerna. Socialtjänsten 

har det yttersta ansvaret men kan inte lösa alla situationer som har uppstått utan medverkan från övriga 

myndigheter och aktörer. 
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MySams övergripande syfte 

En växande grupp med människor hamnar utanför våra välfärdssystem både utifrån individuella 

orsaker men även på grund av strukturella orsaker. Ansvaret för människors försörjning och behov av 

insatser har alltmer förskjutits till att ligga under kommunens yttersta ansvar. Insatserna som 

individerna har rätt till kan vara svåra att söka och få ta del av. För många i MySams målgrupp blir det 

alltför komplicerat och svårt att klara av eller att orka med att driva sitt eget ärende. Det finns ett stort 

behov av att någon tar ett helhetsansvar. Någon måste initiera, koordinera, samordna, tillgängliggöra 

och följa upp de insatser som samhället har att erbjuda den enskilde. Det är här som MySams 

koordinerande och samordnande insatser kommer att krävas i allt större omfattning så länge MySams 

målgrupp växer. 

 

 

 

Individerna i MySams målgrupp behöver 

 Myndighetsgemensam samverkan. Individerna i MySams målgrupp behöver samordnade och 

tillgängliggjorda insatser. Det är inte rimligt eller möjligt att socialtjänsten ska bära hela 

ansvaret för individer med så omfattande och varierande behov av insatser. 

 

 Någon som tar samordningsansvaret. Någon av de samverkande myndigheterna eller 

instanserna måste ta ett helhetsansvar. Det kan innebära att ansvara för att tillgängliggöra, 

samordna och följa upp de insatser som beslutas om. Någon måste bära ansvaret att driva 

processen framåt och vidare. 

 

 

Samordnad samverkan kan innebära 

 Personliga vinster. Stöd och hjälp att komma ur ett behov av långvarigt försörjningsstöd och 

att få rätt ersättning utifrån sin situation eller komma vidare till studier/ arbete medför en 

bättre levnadssituation och därmed ett bättre mående. 

 

 Ekonomiska vinster både för kommunen och för den enskilde. Att individer får rätt ersättning 

från rätt instans är en vinning både för individen samt för kommunen och det blir särskilt 

tydligt när det gäller personer som erhållit anställning eller sjukersättning och därmed kan 

lämna försörjningsstödet. 

 


