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Rehabilitering eller utanförskap? 
Alltför många människor står idag utanför arbetsmarknaden, på grund av 
sjukdom, arbetslöshet, arbetshandikapp m.m. De människor som saknar eller 
har en svag förankring på arbetsmarknaden hamnar dessutom utanför social-
försäkringssystemen om de blir sjuka eller arbetslösa. Oftast återstår då bara 
samhällets yttersta skyddsnät, ekonomiskt bistånd (socialbidrag).  

I vilken omfattning socialbidrag betalas ut till personer som både är sjuka, 
saknar arbete och varken har rätt till arbetslöshetsersättning eller sjukpenning 
har hittills inte utretts.  

I bifogad rapport - Rehabilitering eller utanförskap? – redovisas för första 
gången en rikstäckande kartläggning för att belysa detta problem. I rapporten 
redovisas kommunernas bedömning av bl.a. hur många hushåll det rör sig om, 
hur stor socialbidragskostnaden är och i vilken utsträckning personerna i dessa 
hushåll får rehabilitering. Kartläggningen är gjord i samarbete mellan Riksför-
säkringsverket, Socialstyrelsen, Svenska Kommunförbundet och Landstings-
förbundet. 

Sammanfattningsvis visar rapporten att 

• i drygt 35 000 socialbidragshushåll finns det minst en vuxen person 
som både är sjuk och arbetslös samt saknar ersättning från sjukförsäk-
ringen, 

• endast 20 procent av dessa har fått möjlighet till rehabilitering, 

• kostnaden kan beräknas till minst 1,5 miljarder kronor per år, vilket 
motsvarar hela 18 procent av de totala kostnaderna för ekonomiskt bi-
stånd. 

Rapporten visar på vikten av att alla sjuka och arbetslösa måste ha möjlighet 
till rehabilitering för att kunna arbeta. Rehabiliteringen måste vara individuellt 
anpassad till personen som ska få stöd. För att tillgodose individens behoven 
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är det nödvändigt att kommunen, hälso- och sjukvården, försäkringskassan 
och arbetsmarknadsorganen samarbetar.  

Ytterligare exemplar av skriften kan beställas på Kommentus förlag, tfn 020-
31 32 30. 

Mer information 

Vivi Libietis, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet 
Tel 08 - 452 78 20 , e-post vivi.libietis@svekom.se 

Leif Klingensjö, Svenska Kommunförbundet  
Tel 06 - 452 78 51, e-post leif.klingensjo@svekom.se 

Ingrid Jonasson, Socialstyrelsen Tel  
08 - 555 532 97, e-post ingrid.jonasson@sos.se 

Bodil Ljunghall, Riksförsäkringsverket 
Tel 08 - 786 91 05, e-post bodil.ljunghall@rfv.sfa.se 
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