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Förord 

Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med ekonomiskt 

bistånd.  

Arbetet med rapporten har bedrivits i en arbetsgrupp bestående av representan-

ter för kommunerna Halmstad, Hässleholm och Borlänge samt Region Halland 

och Sveriges Kommuner och Landsting.  

Förhoppningen är att öka kunskaperna om en av de grupper som kanske står 

längst från arbetsmarknaden, dvs. sjuka som samtidigt har ekonomiskt bistånd.  

En rad åtgärder behövs för att gruppen ska stärka sin arbetsmarknadsanknyt-

ning. De förslag som framförs är arbetsgruppens syn på vad som behöver göras 

och de har inte varit föremål för någon politiskt bedömning. Ingen bedömning 

har heller gjorts av hur de olika förslagen påverkar varandra och vilka effekter 

de kan få utifrån en helhetsbedömning. De bildar underlag för en översyn över 

vilka förändringar som behöver göras för målgruppen. 

Rapporten har arbetats fram i samverkan mellan de tre kommunerna, men vi vill 

speciellt tacka Maija-Liisa Ylikiiskilä, verksamhetsutvecklare i Halmstad 

kommun och utvecklingsledare Anders Langemark vid SocialCentrum, Region 

Halland. Utan deras insatser hade inte denna rapport varit möjlig. 

 

Stockholm i april 2011 

 

Per-Arne Andersson 

Direktör/Avdelningschef 

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad 
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Sammanfattning med 

slutsatser 
Denna undersökning av gruppen sjuka med ekonomiskt bistånd är unik. Samt-

liga ärenden har undersökts under perioden januari - oktober år 2010 i de tre 

kommunerna Halmstad, Hässleholm och Borlänge. Målgruppen var personer 

som har sökt och beviljats ekonomiskt bistånd nämligen 
 

 utförsäkrade från socialförsäkringen
1
 

 sjuka utan sjukpenning 

 personer med låg ersättning från socialförsäkringen 

 

Avsikten var att få en fördjupad kunskap om antalet personer i de tre grupperna 

och kommunernas kostnader för det ekonomiska biståndet för dem, men också 

att få större kunskaper om deras behov och anknytning till arbetsmarknaden. De 

enskildas behov har undersökts grundligt. Totalt har studien omfattat 678 perso-

ner. 

 

Undersökningen ger en bild av hur målgruppen ser ut i de tre kommunerna, och 

undersökningar i andra kommuner har visat sig komma fram till ungefär samma 

resultat, till exempel Stockholm, Malmö och Karlstad.  

Gemensamma slutsatser 

Några gemensamma slutsatser kan dras utifrån förhållandena i de tre kommu-

nerna. 

 

De förändringar som har gjorts inom socialförsäkringssystemet de senaste två 

åren har inte i någon nämnvärd omfattning påverkat det ekonomiska biståndet, 

varken i fråga om kostnader eller i fråga om antal personer. Kostnaderna har 

endast ökat med någon procent, men det finns en uppenbar risk att dessa snabbt 

kan öka allteftersom de utförsäkrades ekonomiska tillgångar minskar. 

 

                                                      
1
 Personer som har nått maximalt antal sjukpenningdagar (914 dagar) eller för 

vilka den tidsbegränsade sjukersättningen har avslutats.  
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40 000 sjuka i Sverige med ekonomiskt bistånd 

Det finns en stor grupp personer som är sjuka med läkarintyg och som dessutom 

sedan länge får ekonomiskt bistånd. Denna grupp omfattar förmodligen fler än 

40 000 hushåll och uppskattas utnyttja nästan 20 procent av hela det ekono-

miska biståndet. Det skulle innebära att gruppen årligen kostar över två miljar-

der kronor i ekonomiskt bistånd. 

 

Eftersom personerna i gruppen har en läkarbedömd sjukdom kan socialtjänsten 

inte ställa krav på att den enskilde ska vara aktuell på arbetsförmedlingen. Få av 

dem har därmed möjlighet att förstärka sin förankring på arbetsmarknaden eller 

få annan försörjning än ekonomiskt bistånd.  

 

Svårt att få ekonomiskt bistånd 

Även om förändringarna inom socialförsäkringen de senaste två åren har gjort 

antalet personer som är aktuella för ekonomiskt bistånd litet, finns det andra 

naturliga förklaringar. Den mest betydelsefulla är att det är mycket svårt att få 

ekonomiskt bistånd. Den enskilde får inte ha några som helst tillgångar, och en 

make/maka ska heller inte ha några inkomster.  

 

De negativa effekterna av att tvingas ansöka om ekonomiskt bistånd ska inte 

underskattas. Det finns en uppenbar risk för att många av dem som måste göra 

det inte kommer att kunna återvända till arbetslivet. 

 

Kartläggningen visar att tio procent av dem som har utförsäkrats ur social-

försäkringen blir aktuella för ekonomiskt bistånd. Detta kan vara stort eller litet 

beroende på vilka andra inkomster som finns i familjen. Ofta handlar det om ett 

kompletterande bidrag. För dessa tio procent är det dock en stor ansträngning att 

ansöka om ekonomiskt bistånd varje månad. Innan det beslutas om ett sådant 

görs en mycket grundlig undersökning av den enskildes och/eller familjens 

ekonomi. Att sedan vara tvungen att få rätten till bistånd prövad varje månad 

ger ytterligare påfrestningar för en person som redan befinner sig i en utsatt 

situation. 

 

En enskild person med svag anknytning till arbetsmarknaden och ekonomiskt 

bistånd har i regel stora svårigheter att rehabiliteras tillbaka till arbetslivet.  

 

Samband mellan bidragsberoende och avsaknad av anställning 

Kartläggningen visar att det finns ett tydligt samband mellan ett bidrags-

beroende och avsaknaden av en anställning eller av arbetslivserfarenhet. Bland 

samtliga 678 personer i undersökningen fanns fyra som hade behållit sin anställ-

ning. Totalt 46 procent hade aldrig arbetat medan drygt var femte person av 

dem som hade någon form av arbetslivserfarenhet inte hade arbetat sedan år 

2000.  

 

Långvarigt ekonomiskt bistånd förstärker utanförskap 

När förändringar görs inom olika socialförsäkringssystem får det effekter för 

det ekonomiska biståndet, som är kommunernas ansvar.  

 

Det allvarliga är när det ekonomiska biståndet blir långvarigt och ersätter andra 

välfärdssystem. Forskningen visar att ett långvarigt beroende av ekonomiskt 
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bistånd i sig förstärker den enskildes utanförskap och försämrar hans eller 

hennes möjligheter att få en förankring i arbetslivet.  

 

De läkarbedömda sjuka är de som är i störst behov av att få en bättre förankring 

på arbetsmarknaden och/eller en annan försörjning än ekonomiskt bistånd. De 

är långvarigt sjuka och har dessutom en ansträngd ekonomi. Det är därför rim-

ligt att Försäkringskassan erbjuder även dem en rehabiliteringsutredning och 

lämpliga insatser. Socialtjänsten har i dag ingen möjlighet att initiera samord-

nade rehabiliterande insatser eftersom det ansvaret vilar på Försäkringskassan. 

 

Socialtjänsten har små möjligheter att ifrågasätta läkares bedömning av sjuk-

dom även om den självfallet ska delta i en diskussion om lämpliga rehabilite-

ringsinsatser. Enligt gällande lagstiftning kan socialtjänsten dock endast ställa 

krav på att patienten ska delta i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande 

verksamhet
2
. Lagen avser i huvudsak unga hushåll. Det finns även begräns-

ningar, när ”den enskildes problem är av en annan personlig natur såsom allvar-

liga missbruksproblem eller beteendemässiga störningar”
3
. Det innebär att prak-

tik eller kompetenshöjande insatser inte får ersätta vård eller behandlings-

insatser.  

 

Målet är förstärkt arbetsmarknadsanknytning 

Det är väsentligt att slå fast att det är en förstärkt arbetsmarknadsanknytning 

som är det övergripande målet för de insatser som ska sättas in. Mycket talar för 

att det behövs samordnade insatser mellan de lokala myndigheterna för att 

effekten ska bli att fler får en förankring i arbetslivet.  

 

Det pågår framgångsrika insatser, t.ex. i samverkansprojektet om sjukvårds-

försäkrade (SAMS) i Malmö. Ta till vara dessa goda exempel eftersom erfaren-

heterna visar att aktiva insatser kan ge effekt för de allra flesta målgrupper.  

 

Problematiken är sammansatt 

Ingen enskild insats kommer att vara tillräcklig för sjuka med ekonomiskt 

bistånd (s.k. nollplacerade). Typfallsgenomgången i rapporten
4
 visar hur 

sammansatt problematiken är och därmed behovet av flexibilitet i fråga om 

åtgärder och insatser. Skillnaderna mellan kommunernas utbetalningar av 

ekonomiskt bistånd tycks dessutom till delar bero på hur Försäkringskassan på 

orten traditionellt arbetar. Det visar bland annat den skillnad i resultat som finns 

mellan Halmstad och Borlänge. Det handlar alltså inte enbart om strukturen i 

den enskilda kommunen.  

  

                                                      
2
 4 kap. 4 § SoL 

3
 prop. 1996/97/124 sid. 171. 

4
 Se längre fram och den fullständiga listan i bilaga 5. 
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Några skillnader mellan kommunerna 

Borlänge 

I Borlänge är det ett stort antal ungdomar som har någon form av psykisk ohälsa 

och ekonomiskt bistånd. Denna grupp har mycket svårt att få del av det övriga 

välfärdssystemets resurser. En slutsats kan vara är att de är för friska enligt 

Försäkringskassans regler och för sjuka för Arbetsförmedlingens insatser. 

Socialtjänsten i Borlänge konstaterar att gruppen har svårt att få tillgång till 

adekvata insatser från hälso- och sjukvård. För denna grupp krävs en nära sam-

verkan mellan kommun, landsting och olika statliga myndigheter.  

 

Borlänge har under de senaste åren haft ett stort flyktingmottagande och många 

av flyktingarna har blivit långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Inom 

ramen för den finansiella samordningen har kvalificerade utredningar av exper-

tis gjorts av de nya svenskarnas arbets- och studieförmåga. Vid det tillfället 

hade 78 procent av de 101 personer någon form av arbetshinder.
5
  

 

Denna kartläggning visar att Försäkringskassan i Borlänge har snävare bedöm-

ningar än i Halmstad och Hässleholm för rätten till ersättning. En slutsats kan 

vara att Försäkringskassans utveckling mot striktare bedömningar gör att det 

finns anledning att befara att utvecklingen i Halmstad och Hässleholm blir mer 

lik Borlänges.  

Hässleholm 

I Hässleholm dominerar de långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och då 

speciellt de som kodats som ”sjuk utan ersättning”. I samtliga fall finns i denna 

kategori en psykisk problematik, i vissa fall tillsammans med fysiska svårig-

heter. En försvårande omständighet är gruppens låga grad av utredning hos 

sjukvården när den sökande informerar om att han eller hon är aktuell för 

försörjningsstöd. Eftersom socialtjänsten inte har samma kompetens som För-

säkringskassan är det de som tar ställning till om personen kan arbeta eller inte 

utifrån det intyg som läkarna har utfärdat.  

 

I flera fall sker ingen fortsatt utredning av sjukdom, ännu mindre utfärdas sjuk-

intyg automatiskt. Snarare blir det en utdragen process där socialtjänsten måste 

övertyga om att en utredning måste göras eller intyg utfärdas av vårdgivaren. 

Slutsatsen kan dras att om dessa individer i stället hade varit inskrivna hos För-

säkringskassan och haft sjukpenninggrundande inkomst (SGI) hade detta förfa-

rande inte varit acceptabelt. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen skulle 

ha utrett dessa personer långt tidigare för att fastställa om de har någon arbets-

förmåga.  

Halmstad 

Halmstad har en förhållandevis låg kostnad för det ekonomiska biståndet. 

Kostnaderna har minskat under 2000-talet för att vända uppåt igen under 2009. 

                                                      
5
 19 personer har bedömts för sjuka för arbetsrehabilitering. 32 personer fick 

diagnosen depression och 26 personer fick diagnosen posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD). 
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Av det totala antalet aktuella personer år 2010 är det nästan hälften som inte står 

till arbetsmarknadens förfogande pga. sjukdom, funktionshinder, missbruk eller 

andra psykosociala faktorer. Andelen långvariga bidragsmottagare har under de 

senaste åren pendlat mellan 20 och 30 procent av samtliga hushåll med ekono-

miskt bidrag.  

 

En grupp personer som har tillkommit efter år 2009 är de som har förlorat sin 

sjukpenning eller sjukersättning pga. nya regler i sjukförsäkringen.  

 

Totalt sett tillhör cirka 35 procent av alla hushåll som är beroende av ekono-

miskt bistånd i Halmstad gruppen sjuka med eller utan ersättning inom 

socialförsäkringssystemet. En ökning av unga vuxna (18-24 år) med 

diagnostiserade neuropsykiatriska funktionshinder är särskilt oroande.  

 

I Halmstad konstateras att kommunen saknar fungerande verktyg för att arbeta 

med denna grupp. 
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Förslag till förändringar 
Eftersom grupperna som har undersökts är mycket heterogena är det inte möj-

ligt att ange exakt vad som behöver göras. Sammanställningen nedan blir i stäl-

let en provkarta över vilka aspekter en utredning, en förbättrad rehabilitering 

och olika aktivitet ska ta sin utgångspunkt i.  

 

I avsnittet om typexempel finns också ett antal förslag på viktiga förändringar. 

Sjuka personer utan sjukpenning, så kallade nollplacerade 

Denna grupp av så kallade nollplacerade drar 20 procent av kostnaderna. 

 

 Många gånger krävs det inledningsvis kvalificerade, samordnade utred-

ningar för att klarlägga en individs behov och förmågor. Insatserna behöver 

samordnas för en framgångsrik rehabilitering. En sådan samordning måste 

vara långsiktig och stabil. 

 

 Insatserna till de enskilda måste ske parallellt. En sjuk, arbetslös ska samti-

digt ges möjlighet att få medicinskt stöd, sociala insatser och utbildnings- 

och arbetsmarknadsinsatser. Avbrott mellan insatserna leder ofta till en 

tillbakagång till passivitet, och varje nystart tar lång tid. 

 

 Försäkringskassan måste ta ett uttalat ansvar för de nollplacerade. Kassans 

ansvar är att vid behov göra en ordentlig utredning om arbetsförmåga och 

rehabiliteringsbehov. I utredningen måste samverkan ske med dem som 

sedan kan bli aktuella för att ge insatserna. 

 

 Särskild uppmärksamhet måste ges till gruppen under 30 år. Ett bidrags-

beroende kan få långtgående negativa effekter för den enskilde. Någon 

form av garanti måste övervägas som ger den enskilde rätt till en kombina-

tion av rehabilitering, arbetsmarknadsinsatser och utbildning.  

 

 Kanske det bör föras en diskussion om en mer generell sjukpenning utifrån 

vissa specifika regler och ordningar? Visserligen ska fokus ligga på 

rehabilitering, men det kan finnas skäl att också undersöka vad en mer 

generell sjukpenning har för positiva och negativa effekter. 
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Utförsäkrade och personer som kompletterar 

sjukförsäkringsförmån med ekonomiskt bistånd 

 Det behövs en förbättring av informationen om gällande regler vid arbets-

löshet. Syftet är att personer inte ska gå miste om sin sjukpenninggrun-

dande inkomst. Det kan finnas svårigheter för målgruppen att ta till sig 

informationen. Vissa i gruppen har dessutom funktionsnedsättningar som 

ytterligare försvårar möjligheterna att ta till sig information och att agera 

utifrån den givna informationen.  

 

 Finns det anledning att se över regelverket för när en person riskerar att 

mista sin sjukpenninggrundande inkomst? Är det möjligt att förlänga 

karenstiden? 

 

 Risken finns att antalet personer som blir beroende av ekonomiskt bistånd 

ökar med tiden. Tio procent av dem som utförsäkras blir aktuella för 

ekonomiskt bistånd. Deras andel av kostnaderna för det ekonomiska bistån-

det är dock marginella. Trots detta bör det föras en diskussion om det är 

rimligt att en så pass stor andel tvingas uppsöka socialkontoren eller om det 

finns andra lösningar.  

Ytterligare aspekter  

 Behovet av samverkan och samordning på den lokala nivån måste natur-

ligtvis också gälla den nationella nivån. Behovet av gemensamma, natio-

nella analyser mellan de myndigheter som ansvarar för välfärden är 

påtagligt.  

 

 För de personer som denna rapport handlar om krävs att Försäkrings-

kassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och kommunerna samverkar med 

individen i centrum. Varje aktuell person behöver ett gott bemötande, 

tydlig information, rättsäkerhet och en sammanhållen planering med sitt 

eget behov i centrum för att möjliggöra en förändring.  

 

 En fråga som har väckts under kartläggningen är om det inte är dags att 

försöka förändra både den privata och den offentliga arbetsmarknadens syn 

på de individer som inte är högpresterande. Är det verkligen säkert att ett 

kollektiv av enbart högpresterande anställda på sikt alltid är det bästa för en 

arbetsplats? Skulle det inte finnas en möjlighet att på ett annat sätt än idag 

öppna upp alla arbetsplatser för individer med nedsatt arbetsförmåga 

och/eller funktionshinder, kanske genom ett system med särskilda stöd-

personer på arbetsplatserna?  

 

 Den stigmatisering det innebär att för lång tid, eventuellt för all framtid, bli 

beroende av ekonomiskt bistånd måste undvikas. När individen gjort allt 

det som rimligen kan krävas behöver det finnas andra vägar till försörjning 

än ekonomiskt bistånd. Det är väsentligt både för den enskilda individen 

och för medborgarnas tilltro till välfärdsstaten.  
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Syftet med undersökningen 
Kartläggningens syfte var att få kunskap om möjligheterna för personer i mål-

gruppen att få insatser som gör att de närmar sig arbetsmarknaden.  

 

Målgruppen för undersökningen var 
 

 Utförsäkrade från socialförsäkringen 

 Sjuka utan sjukpenning 

 Personer med låg ersättning från socialförsäkringen 
 

Vidare var avsikten att få klarhet i hur många personer som fanns i de olika 

målgrupperna och vilka kostnader som arbetet med dem innebär för kommu-

nerna liksom vilket ansvar för rehabiliteringsinsatser de har. Se den fullständiga 

projektplanen i bilaga 2. Planering och genomförande av kartläggningen har 

skett i samråd mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), deltagande 

kommuner och SocialCentrum, Region Halland.  

Huvudsakligt upplägg  

Initialt gjordes en genomgång av samtliga nya ärenden i Halmstad under perio-

den januari-oktober 2010, där den sökande angav sjukdom som grundorsak till 

en ansökan om ekonomiskt bistånd. Dessutom gjordes en genomgång av samt-

liga långvariga bidragsärenden där beslutsorsaken angavs antingen som ”sjuk 

utan ersättning” eller ”socialförsäkringsförmån med ersättning”.  

 

I var och en av de tre kommunerna har en erfaren tjänsteman, utifrån avgrän-

sade frågeställningar, granskat personakterna och fått kunskap om de olika mål-

grupperna och vilka insatser som de har erbjudits. En diskussion har sedan förts 

mellan de tre tjänstemännen för att uppnå så stor samstämmighet som möjligt 

över hur varje enskilt fall ska bedömas. Till stöd för bedömningarna har det 

funnits gemensamt framtagna definitioner och en tydlig instruktion. 

 

Ett frågeschema som skulle ligga till grund för kartläggningen gjordes, se 

bilaga 3.  

 

All dokumentation av personerna i målgruppen har undersökts. Dokumentatio-

nen består bland annat av en omfattande grundutredning som görs vid varje 

första besök. För de långvariga bidragsmottagarna har de fortlöpande 

journalanteckningarna i ärendet tillfört ytterligare information.  
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I enlighet med gällande sekretessbestämmelser har enbart kommunens egen 

personal läst de aktuella personernas akter. De enskilda ärendena har inte 

diskuterats mellan kommunerna, utan diskussionerna har hållits på en principi-

ell och generell nivå. Vid inmatningen i databasen i Halmstad har också de 

enskilda personerna avidentifierats. Typfallen är framtagna i samarbete med de 

deltagande tjänstemännen och baseras på deras mångåriga erfarenhet av socialt 

arbete i ett antal kommuner. De beskriver alltså inte enskilda, identifierbara 

personer i någon av de deltagande kommunerna. 
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Deltagande kommuner  
De kommuner som har varit med i undersökningen är Halmstad, Hässleholm 

och Borlänge. Det huvudsakliga skälet till att just dessa tre har varit med är att 

de har en god ordning på sin statistik och sedan länge har följt utvecklingen av 

det ekonomiska biståndet för målgruppen.  

 

De tre kommunerna har ett antal strukturella skillnader. En är folkmängden, den 

var den 31 december 2010 i Halmstad 91 800, i Hässleholm 50 107 och i 

Borlänge 49 251 invånare. Även kostnaderna för det ekonomiska biståndet 

skiljer sig åt. 

 
Ekonomiskt bistånd per invånare 2009, samt andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll 

2008 

Kommun Ek. bistånd per invånare Barn i ekonomiskt utsatta hushåll 

Hässleholm 647 kronor 10 % 

Halmstad 820 kronor 8 % 

Borlänge 1 631 kronor 18 % 

Riket 927 kronor 12 % 

 

En annan strukturell skillnad är ohälsotalet, dvs. Försäkringskassans mått på 

personer i åldern 16-64 som är frånvarande från arbetsmarknaden och får sjuk-

penning (sjukskriven mer än 14 dagar), rehabiliteringspeng, sjukersättning eller 

aktivitetsersättning. Det är högre bland män i åldern 25-34 år i Borlänge, både 

än i de två andra kommunerna och i hela riket.  

 

Enligt befolkningsundersökningar har Hallands län den friskaste befolkningen i 

Sverige. De personer som söker sig till socialtjänsten för att ansöka om ekono-

miskt bistånd pga. sjukdom eller funktionshinder saknar i allmänhet 

sjukpenninggrundande inkomst, dvs. de är så kallat nollplacerade .  

 

En jämförelse mellan utbildningsnivåer år 2009 visar att andelen flickor och 

pojkar i årskurs 9 behöriga till gymnasieskola var högst i Halmstad. Borlänge 

har den högsta andelen unga män och kvinnor som enbart har förgymnasial 

utbildning. 

 

Av statistik för år 2008 framgår att förvärvsfrekvensen bland unga vuxna i åld-

rarna 20-24 år är lägre i Borlänge än i Halmstad och Hässleholm. År 2009 var 

den öppna arbetslösheten bland unga män något högre i Borlänge än i Halmstad 

och riket. Ytterligare fakta om kommunerna redovisas i bilaga 4. 
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Det ekonomiska biståndets 

roll i samhället 
Det ekonomiska biståndet regleras i socialtjänstlagen (SoL). Rätten till bistånd 

finns endast om den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem 

tillgodosedda på något annat sätt. Till skillnad från de flesta andra svenska 

bidragssystem bygger rätten till ekonomiskt bistånd enligt SoL på en behovs-

bedömning vid varje ansökan. Detta ekonomiska stöd är den enda delen av de 

socialpolitiska systemen som är helt relaterad till det enskilda hushållets behov, 

i motsats till ersättningar från Försäkringskassan som tillfaller en enskild person 

oavsett makens eller makans inkomster eller tillgångar.  

 

Socialtjänstens uppgift är att bedöma och ta ställning till i vilken utsträckning 

den enskilde eller hushållet själv kan tillgodose hans eller hennes behov. Om 

bedömningen visar att den enskilde eller hushållet har rätt till ekonomiskt bi-

stånd för sin försörjning kan det ges för skäliga kostnader. SoL förutsätter att 

det i varje enskilt fall görs en individuell bedömning av hjälpbehovet och dess 

omfattning. Den enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som står honom 

eller henne till buds innan rätten till bistånd inträder. För att kunna avgöra 

denna rätt måste socialtjänsten göra en bedömning av om behovet kan tillgodo-

ses genom egna tillgångar som bankmedel, återköpbara pensionsförsäkringar 

eller försäljning av lätt realiserbara tillgångar såsom villa, bostadsrätt, bil eller 

annat motorfordon, eller genom makes/makas/sambos inkomster och till-

gångar
6
. 

 

Personer som söker ekonomiskt bistånd är skyldiga att efter förmåga bidra till 

sin försörjning. Rättspraxis saknas för rätten till ekonomiskt bistånd för perso-

ner som är utförsäkrade. I de deltagande kommunerna bedömdes att social-

tjänsten har rätt att ställa krav på att en sökande som är utförsäkrad ska anta 

erbjudandet från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att skriva in sig 

och delta i arbetslivsintroduktion (ALI). I de fall den sökande uppger att han 

eller hon inte klarar att delta i ALI pga. sjukdom eller funktionsnedsättning 

krävs ett läkarutlåtande som styrker detta. De deltagande kommunernas erfaren-

het är att ingen av personerna i målgruppen som sökt ekonomiskt bistånd har 

avböjt att bli inskriven i ALI. 

                                                      
6
 Ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen 2003. 
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Definitioner av begrepp 

Eftersom de deltagande kommunerna har olika verksamhetssystem för 

administrationen av ekonomiskt bistånd behövdes en gemensam definition av 

begreppen.  

 

Sjuk utan ersättning, med läkarintyg 

 Personen är sjuk med läkarintyg – saknar sjukpenning 

 Personen är sjukskriven med läkarintyg – väntar på ersättning från 

Försäkringskassan 

 Personen ansöker om sjuk- eller aktivitetsersättning – läkarutlåtande om 

hälsa (LUOH) finns 

 Personen har ansökt om sjuk- eller aktivitetsersättning men fått avslag på 

ansökan 

 

Socialförsäkringsförmån med ersättning 

 Personen är sjukskriven – men har otillräcklig sjukpenning 

 Personen har sjuk- eller aktivitetsersättning – men har otillräcklig ersätt-

ning 

 Personen har otillräckligt äldreförsörjningsstöd eller otillräcklig ålders-

pension 

 

Utförsäkrad från FK 

 Personen deltar i ALI – väntar på utbetalning av aktivitetsstöd 

 Personen deltar i ALI – har aktivitetsstöd med otillräcklig ersättning 

 Personen har deltagit i ALI – söker sjukpenning på nytt 

 Personen har deltagit i ALI – söker sjuk- eller aktivitetsersättning på nytt 

 Personen har deltagit i ALI – sjukskriven men får inte ersättning från 

Försäkringskassan 

Sjuk utan ersättning - några förtydliganden 

En person kan vara sjuk utan ersättning av många orsaker: 

 

 Personer, svenskar såväl som personer av utländsk härkomst, som aldrig 

arbetat i Sverige och inte har haft någon sjukpenninggrundande inkomst 

(SGI). 

 Personer som av olika orsaker fått avslag på sin ansökan om sjukpenning, 

och nu står utan inkomst under den tid de är sjuka.  

 Personer som pga. lång arbetslöshet förlorat sin SGI. 

 Arbetslösa personer som har missat att anmäla sig som arbetssökande på 

Arbetsförmedlingen inom tre månader efter det att anställningen har upp-

hört.  

 Arbetslösa personer som har beviljats avgångsvederlag men som missat att 

anmäla sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen inom tre månader 

efter det att de har lämnat sin anställning. 

 Arbetslösa personer som efter en sjukperiod inte har anmält sig som arbets-

sökande på Arbetsförmedlingen på nytt första dagen efter att sjukperioden 

har upphört. 

 Personer som har problem med missbruk och/eller kriminalitet och som 

saknar SGI.  
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 Personer som efter att ha blivit utförsäkrade och genomgått arbetslivs-

introduktion på arbetsförmedlingen inte längre anses vara berättigade till 

sjukpenning av Försäkringskassan, men är bedömda som sjuka av läkare. 

 Personer som har kommit som asylsökande till Sverige och som redan var 

sjuka eller skadade innan de beviljades uppehållstillstånd och folkbok-

fördes i Sverige. Även om deras arbetsförmåga av läkare och Försäkrings-

kassa bedöms vara bestående nedsatt för resten av livet kan de med nuva-

rande lagstiftning inte beviljas sjukersättning eftersom de saknar sjuk-

penninggrundande inkomst.  

Viktiga fakta 

Utförsäkrad 

Under de första nio månaderna 2010 gick 16 018 personer i hela riket över till 

ALI på Arbetsförmedlingen. Orsaken var att de hade uppnått maximal tid i 

antingen förlängd sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning. De enskilda 

personerna fick i stället aktivitetsstöd. Vid övergången från sjukförsäkringen till 

aktivitetsstöd fick 49 procent av personerna höjd ersättning, 46 procent sänkt 

ersättning och 5 procent en förändring på mindre än 100 kronor per månad. Av 

de 11 733 personer som tidigare hade haft tidsbegränsad sjukersättning fick 

3 113 personer även bostadstillägg. Dessa personer har i många fall fått mins-

kad ersättning när de övergått till ALI
7
.  

 

Det finns även personer som är långvariga mottagare av ekonomiskt bistånd, 

som tidigare har haft hel eller partiell sjukpenning eller sjukersättning, men som 

har blivit utförsäkrade. Även detta har lett till ökade totalkostnader för ekono-

miskt bistånd i kommunerna.  

Beslutsorsaken, en felkälla?  

Varje vuxen person i hushållet som beviljas ekonomiskt bistånd kodas med en 

beslutsorsak som anger den huvudsakliga orsaken till att han eller hon inte är 

självförsörjande. Beslutsorsakerna rapporteras vidare till Socialstyrelsen som 

ansvarar för den nationella statistiken. Det är möjligt för en kommun att ha 

lokala beslutsorsaker, till exempel ”sjuk utan ersättning” eller ”FK-ersättning 

upphört”, men koderna kommer att registreras i den nationella statistiken som 

”ingen sjukpenning”. En person som är utförsäkrad men ingår i Arbetsför-

medlingens arbetslivsintroduktion registreras i den nationella statistiken som 

”arbetslös”. Detta betyder att de utförsäkrade försvinner i den riksomfattande 

statistiken.  

 

Om en person i stället uppger att han eller hon är sjuk men inte kan få sjuk-

penning blir beslutsorsaken ”Sjuk utan ersättning” i alla tre kommunerna, även 

om det i grunden beror på att personen blev utförsäkrad och efter genomgången 

ALI nu söker sjukpenning på nytt.  

 

Det är handläggaren för det ekonomiska biståndet som kodar beslutsorsaken uti-

från det som bedöms vara huvudorsaken till ansökan. Personens egna uppgifter 

ligger till grund för bedömningen. Om denne anger att han eller hon inte klarar 

                                                      
7
 Försäkringskassan 2011-02-14. 
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sin ekonomi för att han eller hon har blivit utförsäkrad blir beslutsorsaken i 

Halmstad ”FK-ersättning upphört”. I Borlänge och Hässleholm kan beslutsorsa-

ken bli en av följande fyra:  
 

 Sjuk utan ersättning 

 Sjuk med otillräcklig ersättning 

 Arbetslös med ersättning 

 Arbetslös utan ersättning  
 

Eftersom det saknas nationella kriterier för bedömning av beslutsorsak, kan 

detta bli en felkälla i den interna kommunala statistiken liksom i den statistik 

som rapporteras till Socialstyrelsen. Denna felkälla kan i sin tur leda till att 

regering och ansvarig minister inte får korrekt information och därmed inte får 

möjlighet att se hur många som har utförsäkrats och är i behov av ekonomiskt 

bistånd. 

Vad vet vi – några uppföljningar 

Att personer utförsäkras från sjukersättning eller sjukpenning är så nytt att det 

saknas undersökningar. Två rapporter har beskrivit utvecklingen, Demoskops 

rapport 2009-12-14 och en gemensam uppföljning gjord av Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan
8
.  

 

Demoskop genomförde på uppdrag av Försäkringskassan en uppföljning av 

personer med sjukpenning som avslutades i maj 2009, antingen för att sjukpen-

ningen drogs in av Försäkringskassan eller för att sjukskrivningsperioden tog 

slut och personen friskanmälde sig. Undersökningen genomfördes via telefon-

intervjuer. Resultatet visade att cirka 90 procent av de tillfrågade var anställda 

före sjukskrivningsperioden, medan bara 69 procent var anställda fem månader 

efter . Endast ett fåtal med ”naturligt avslutade” sjukskrivningar, en procent, 

blev i behov av ekonomiskt bistånd som huvudsaklig inkomstkälla.  

 

Tre procent av personerna med indragen sjukpenning uppgav att ekonomiskt 

bistånd var deras huvudsakliga inkomstkälla. Även personer med tidsbegränsad 

sjukersättning som avslutades i januari och februari 2009 kontaktades. Bland 

dem var 85 procent anställda före perioden med sjukersättning. Fem månader 

efter var 55 procent anställda. Bland personer med avslutad sjukersättning upp-

gav fem procent att de hade ekonomiskt bistånd som huvudsaklig inkomstkälla.  

 

Svarsfrekvensen i undersökningen var 67 procent, eventuella orsaker till bort-

fallet beskrevs inte i rapporten. , Enligt författarna till denna rapport skulle en 

orsak till bortfallet kunna vara att det bland de tillfrågade personerna fanns 

sådana som inte förstod meningen med telefonintervjuerna, eller att personer 

med bristfälliga språkkunskaper inte klarade av att svara på frågorna.  

 

En gemensam uppföljning har gjorts av Arbetsförmedlingen och Försäkrings-

kassan för att undersöka hur de personer som lämnade sjukförsäkringen vid 

årsskiftet 2009 - 2010 försörjer sig nu. Uppföljningen visar att av de 14 255 

personer som lämnade sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009-2010 skrev 1 685 

personer, cirka 12 procent, aldrig in sig på ALI. Dessa personer var äldre och 

                                                      
8
 AF, dnr 1.1 2009/294720 respektive FK, dnr 052245-2010. 
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hade oftare en diagnos som inte tillhörde de psykiska diagnoserna eller sjukdo-

mar i rörelseorganen. Det saknas uppgifter på hur de har löst sin försörjning.  

 

Enligt samma rapport har cirka 60 procent av de utförsäkrade gjort en ny ansö-

kan om sjukpenning eller sjukersättning. Av de personer som hade varit aktuella 

på Arbetsförmedlingen och inte återvänt till sjukförsäkringen per den 31 okto-

ber 2010 var drygt 25 procent i någon form av arbete, oftast med någon form av 

stöd, såsom lönebidrag, offentlig skyddad anställning (OSA) eller anställning på 

Samhall. Endast 11 procent av dem som hade lämnat Arbetsförmedlingen gick 

tillbaka till den anställning de hade vid insjuknandet.  

 

En gemensam rapport från Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Sveriges 

Kommuner och Landsting år 2003 beskrev de så kallade nollplacerade 

personernas situation. I rapporten konstaterades att 18 procent av kostnaderna 

för det ekonomiska biståndet gick till denna grupp och att den bestod av 35 000 

enskilda. En stor andel av dessa personer fick inga rehabiliterande insatser utan 

ekonomiskt bistånd under lång tid
9
. 

                                                      
9
 Rehabilitering eller utanförskap - Om sjuka, nollplacerade med ekonomiskt 

bistånd. 
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Resultatredovisning  
En fullständig redovisning av undersökningen finns i bilaga 1.  

Målgruppen  

Undersökningen har genomförts under mätperioden januari till oktober år 2010 

och avser:  

 Utförsäkrade från socialförsäkringen 

 Sjuka utan sjukpenning 

 Personer med låg ersättning från socialförsäkringen 

 

Både nya besökare och långvariga bidragsmottagare som ansöker om ekono-

miskt bistånd har undersökts i kommunerna Halmstad, Borlänge och Hässle-

holm.  

 

I tabellen nedan görs en jämförelse av de tio första månaderna år 2010.  

Vad kostar det ekonomiska biståndet i riket?  

År 2010 var den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd i riket, exklusive 

introduktionsersättning
10

, 10,3 miljarder kronor (SCB), vilket för kartläggnings-

perioden, tio månader, innebär cirka 8,6 miljarder kronor.  

 

Utifrån främst strukturella faktorer varierar kostnaderna för det ekonomiska 

biståndet i de undersökta kommunerna. 

 
Antal hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd i de kartlagda kommunerna och kostnader 

Kommun Antal hushåll enligt SCB 

som någon gång under 

jan.-okt. 2010 har varit 

aktuella för ekonomiskt 

bistånd 

Antal hushåll som 

beviljades bistånd 

under oktober må-

nad 2010 enligt lokal 

statistik 

Kostnader uti-

från periodise-

ring, jan.–okt. 

2010 

Borlänge   69 145 

Halmstad 1441 729 49 780 

Hässleholm 678 298 23 684 

                                                      
10

 Kommunen kunde tidigare bevilja introduktionsersättning till flyktingar som 

tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet. Från och med 

den 1 december 2010 får de etableringsersättning från Försäkringskassan. 
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Borlänge har under år 2010 bytt verksamhetssystem och kan därför inte få fram 

korrekta uppgifter för antalet hushåll.  

De utförsäkrade och det ekonomiska biståndet  

För att bedöma effekterna av de senaste årens förändringar inom 

socialförsäkringssystemen har man undersökt om de har medfört ett ökat antal 

personer i behov av ekonomiskt bistånd. Antalet personer aktuella för bistånd 

har ställts i relation till det totala antalet utförsäkrade personer i de deltagande 

kommunerna. 

 
Antal utförsäkrade som har sökt ekonomiskt bistånd 

Kommun Antal utförsäkrade i de 

deltagande kommuner-

na
11

 

 

Nybesökande 

utförsäkrade 

Nybesökens andel av 

det totala antalet 

utförsäkrade under 

kartläggningsperioden 

Borlänge 218 27  12 % 

Halmstad 290 35  12 % 

Hässleholm 178   3  2 % 

Totalt 686 65   9 % 

 

I de tre kommunerna har i genomsnitt cirka tio procent av de utförsäkrade an-

sökt om ekonomiskt bistånd. Borlänge och Halmstad har ungefär lika stora 

andelar nybesökande, medan antalet i Hässleholm är lägre. En förklaring är den 

totala omfattningen av det ekonomiska biståndet. 

 

Hässleholm har efter undersökningens slut nått upp till samma nivå på drygt 10 

procent som de två andra kommunerna. Det beror på att de som nu deltar i 

Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion (ALI) tidigare huvudsakligen hade 

sin försörjning genom en tidsbegränsad sjukersättning kompletterad med 

bostadsbidrag. Aktivitetsstödet har dock blivit så lågt att de inte längre klarar av 

sin försörjning.  

 

Om kartläggningens resultat skulle omvandlas till riksnivå innebär det att över 

5 000
12

 enskilda personer har ansökt och fått ekonomiskt bistånd på grund av 

förändringarna inom socialförsäkringen. 

 

Kostnaderna för denna grupp är dock marginella i relation till de totala kostna-

derna för det ekonomiska biståndet. 

 
Kostnader för gruppen utförsäkrade hittills 

Kommun Kostnad Andel av total 

kostnad för ek. 

bistånd 

Total kostnad för ek.bistånd 

under kartläggnings-

perioden. 

Borlänge 652 tkr 1 % 69 145 tkr 

Halmstad 400 tkr 1 % 49 780 tkr 

Hässleholm   42 tkr 0,002 % 23 684 tkr 

 

                                                      
11

 Uppgift från Försäkringskassan. 
12

 Egentligen 5 400 enskilda. Underlaget bygger på Försäkringskassans 

årsredovisning, sidan 84, 6:e stycket. 
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En procent av de tre kommunernas kostnader för det ekonomiska biståndet har 

gått till personer utförsäkrade från socialförsäkringen.  

 

Under januari-februari år 2011 har mottagningsgruppen i Halmstad fått ett ökat 

antal telefonsamtal från utförsäkrade. Dessa har inte gjort någon ansökan om 

bistånd men kan bli aktuella den dagen de inte har några tillgångar. Hässleholm 

och Borlänge har under årets första månader noterat en ökning av antalet utför-

säkrade personer som ansöker om ekonomiskt bistånd.  

Sjuka med och utan ersättning  

Gruppen som har sjukintyg från en läkare och som behöver ekonomiskt bistånd 

står för en större andel av de totala kostnaderna. Den främsta orsaken till det är 

att dessa personer inte har någon sjukpenninggrundande inkomst på grund av att 

de inte har haft arbetsinkomster tillräckligt länge. 

 
Kostnader för sjuka utan ersättning 

Kommun Sjuk utan ersättning Andel av total 

kostnad för ek. 

bistånd 

Total kostnad för 

ek. bistånd under 

kartläggnings-

perioden 

Borlänge 13 803 tkr 20,0 % 69 145 tkr 

Halmstad   9 558 tkr 19,2 % 49 780 tkr 

Hässleholm   4 454 tkr 18,8 % 23 684 tkr 

 

Kostnaden för ekonomiskt bistånd till personer som är sjuka utan sjukpenning 

varierar i de tre kommunerna, men deras andel av kommunens utbetalda bistånd 

är i stort sett densamma. Det ekonomiska biståndet kostade år 2010 totalt i hela 

Sverige 10,3 miljarder kronor. Det innebär att gruppen sjuka utan sjukpenning 

fick över två miljarder kronor. 

 

En annan undersökt grupp är de som har en socialförsäkringsförmån, men där 

den kompletteras med ekonomiskt bistånd. 

 
Kostnader för sjuka med ersättning 

Kommun Sjuk med ersättning Andel av total 

kostnad för ek. 

bistånd 

Total kostnad för ek. 

bistånd under kart-

läggningsperioden 

Borlänge    273 tkr 0,004 % 69 145 tkr 

Halmstad 2 681 tkr 5,4 % 49 780 tkr 

Hässleholm    410 tkr 1,7 % 23 684 tkr 

 

Noterbart är de tydliga skillnaderna mellan kommunerna. Kostnadsandelarna 

för denna grupp varierar från 4 promille i Borlänge till 5,4 procent i Halmstad. 

En orsak kan vara Försäkringskassornas olika bedömningar av rätten till sjuk-

penning eller sjukersättning/aktivitetsersättning, vilket resulterat i att ett större 

antal personer under 1990-talet beviljats hel eller partiell sjukersättning/sjuk-

penning (med låg ersättning) i Halmstad. Personer som inte var folkbokförda i 

Sverige innan sjukfallet eller sjukdomen uppstod kunde tidigare beviljas sjuk-

ersättning efter bosättning i Sverige. Den möjligheten är nu borttagen.  

 

Av dem som har en komplettering i form av ekonomiskt bistånd är en över-

vägande andel kvinnor. Andelen med utländsk härkomst varierar kraftigt mellan 
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de tre kommunerna. Borlänges uppgifter för denna grupp ska också tas med stor 

försiktighet eftersom antalet är så litet. 

 
Antal bidragsmottagare som har sjukersättning 

Kommun Samtliga med 

sjukersättning 

Män Kvinnor Svensk 

härkomst 

Utländsk 

härkomst 

Borlänge 13 31 % 69 % 77 % 23 % 

Halmstad 92 45 % 55 % 33 % 67 % 

Hässleholm 28 46 % 54 % 82 % 18 % 

Totalt 133 44 % 56 % 47 % 53 % 

Sammanfattande resultat 

Sammanfattningsvis innebär det att de undersökta gruppernas andel av det eko-

nomiska biståndet är mellan 20 och 25 procent i de tre kommunerna. Störst 

andel har grupperna i Halmstad. 

 
Procentuell andel av de totala kostnaderna 

Kommun Utförsäkrade.  Sjuk utan 

ersättning 

Sjuk med 

ersättning 

Total andel 

Borlänge 1 % 20,0 % 0,004 % 21 % 

Halmstad 1 % 19,2 % 5,4 % 25,6 % 

Hässleholm 0,002 % 18,8 % 1,7 % 20,5 % 

 

De undersökta gruppernas andel av totalkostnaden för utbetalt ekonomiskt bi-

stånd, cirka 20 procent, skulle i förlängningen för riket innebära att över två 

miljarder kronor utbetalas i ekonomiskt bistånd till dessa grupper. 

 

Förmodligen handlar det om en ännu större kostnad eftersom den reella kostna-

den per hushåll i denna målgrupp verkar vara högre än för ett genomsnittshus-

håll. I Halmstad gick exempelvis 25 procent av det ekonomiska biståndet till de 

kartlagda grupperna. Om man däremot också tar med personer som har en känd 

sjukdom men saknar läkarintyg är det inte omöjligt att gruppens andel ökar till 

cirka 35 procent av det utbetalda biståndet, enligt uppgifter från Halmstad. 

Långvariga bidragstagare  

Många befinner sig i gruppen långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Där-

med avses en bidragstid på minst tio av årets tolv månader. Många har en längre 

bidragsperiod. 

 
Kommun Antal lång-

variga 

bidrags-

mottagare* 

Median-

ålder 

Andel 

män 

Andel 

kvinnor 

Andel med 

svensk 

härkomst 

Andel 

med 

utländsk 

härkomst 

Borlänge 201 39 år 45 % 55 % 62 % 38 % 

Halmstad 160 47 år 44 % 56 % 21 % 79 % 

Hässleholm 92 50 år 52 % 48 % 43 % 55 % 

Totalt 453 44 år 46 % 54 % 43 % 57 % 

(*10 månader under den senaste 12-månadersperioden)  
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Av de 678 undersökta personerna är 453 bidragstagare långvariga, det vill säga 

nästan 70 procent. 

 

Medianåldern för de långvarigt biståndsberoende är 44 år. Borlänge har den 

lägsta medianåldern och Hässleholm den högsta.  

 

I gruppen finns en något högre andel kvinnor än män. Hässleholm har dock en 

högre andel män. Borlänge utmärker sig genom att ha en hög andel personer av 

svensk härkomst, medan Halmstad karakteriseras av en hög andel personer av 

utländsk härkomst. Med tanke på Borlänges stora flyktingmottagning under 

2000-talet skulle man kunna förvänta sig att andelen personer av utländsk här-

komst skulle vara högre. Orsaken till att Borlänge ändå har en hög andel svens-

kar bland de långvariga bidragsmottagarna tycks vara att det finns en stor grupp 

unga vuxna med funktionshinder som inte har beviljats aktivitetsersättning, det 

som tidigare benämndes sjukpension. 

 

Det verkar som om tillhörigheten till en viss Försäkringskasseregion avgör hur 

många långa ärenden med ekonomiskt bistånd som finns i de olika kartlägg-

ningskommunerna.  

Den kartlagda gruppens arbetsmarknadsanknytning 

I undersökningen ställdes frågan om hur många som söker arbete, har fått ett 

arbete (under kartläggningsperioden) eller är utförsäkrade men har en anställ-

ning kvar.  

 
Kommun Totalt antal 

kartlagda 

Söker arbete I arbete Utförsäkrade med 

bibehållen anställning 

Borlänge 270 6,3 % 1,5 % 0,0 % 

Halmstad 303 8,6 % 2,0 % 1,3 % 

Hässleholm 105 9,5 % 2,9 % 0,0 % 

Totalt 678 7,8 % 1,9 % 0,6 % 

 

Endast ett fåtal personer i de aktuella målgrupperna söker arbete aktivt eller har 

ett arbete. 

 

Kartläggningen visar att 46 procent aldrig har arbetat. Denna andel varierar 

mellan kommunerna, från Halmstads 36 procent till Hässleholms 56 procent. 

Det är också så att många har haft en långvarig arbetslöshet, drygt var femte 

person har inte arbetat sedan år 2000.  

 

Året för insjuknande är okänt för sju procent av de kartlagda. Åtta procent 

insjuknade redan mellan åren 1957–1990. Var tionde har varit sjuk sedan 1990-

talet, vilket innebär att de allra flesta, 74 procent, har insjuknat efter år 2000.  

 

Det finns ett tydligt samband mellan avsaknad av anställning och bidragsbero-

ende bland de utförsäkrade och nya ansökare med grundorsak sjuk utan ersätt-

ning. I Demoskops rapport (2009-12-14) hade mellan 55 och 69 procent av de 

intervjuade personerna en bibehållen anställning, medan det i de tre kommu-

nerna endast var fyra personer, eller 0,6 procent, som hade behållit sin anställ-

ning.  
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För den som aldrig har haft ett arbete innan han eller hon insjuknade är vägen 

till arbete lång, särskilt om personen också har ekonomiskt bistånd. Han eller 

hon saknar därmed arbetslivserfarenhet och kunskap om de sociala reglerna på 

en arbetsplats. Dessutom finns inga referenser att visa upp för en presumtiv 

arbetsgivare. Om personen uppger att orsaken till arbetslösheten är sjukdom 

tvekar de flesta arbetsgivare att anställa honom eller henne. Det har i kartlägg-

ningen funnits uppgifter om arbetsgivare som har erbjudits 100 procents lönebi-

drag för att ta emot en person, men trots det har avböjt att anställa denne.  

 

Ett stort antal av de långvariga bidragstagarna skulle sannolikt kunna komma ut 

på arbetsmarknaden med rätt insatser. Detta visar inte minst ett projekt som har 

bedrivits inom den finansiella samordningen i Jönköping för långvariga kvinn-

liga bidragstagare.  

Sjukdomar och kostnadsfördelning 

När insatser ska sättas in för att stärka målgruppens anknytning till arbetslivet är 

det viktigt att ta reda på de olika personernas hälsotillstånd. 

 
Den kartlagda gruppens typ av sjukdomar  

Kommun Totalt antal 

med uppgiven 

sjukdom 

Andel med 

fysisk sjuk-

dom 

Andel med 

psykisk 

sjukdom 

Andel med både 

fysisk och psykisk 

sjukdom 

Borlänge 270 24 % 51 % 25 % 

Halmstad 294 34 % 38 % 28 % 

Hässleholm 101 19 % 46 % 35 % 

Totalt 665
13

 28 % 44 % 28 % 

 

Av de kartlagda personerna har cirka 28 procent fysisk ohälsa, 44 procent 

psykisk ohälsa och 30 procent både fysisk och psykisk ohälsa. Andelen med 

psykisk sjudom dominerar med cirka 70 procent av samtliga.  

 

Andelen med psykisk ohälsa är betydligt högre i Borlänge än i Halmstad medan 

Hässleholm har en relativt hög andel som har både fysisk och psykisk ohälsa. 

Så gott som alla nybesök i kartläggningen (utförsäkrade och sjuka utan ersätt-

ning) har en psykisk diagnos.  

 

                                                      
13

 Differensen mellan tidigare redovisad total på 678 beror på att Halmstad har 

tagit med nio ålderspensionärer utan angiven ohälsa och att Hässleholm har fyra 

personer utan uppgiven sjukdom. 



 

 

Gör rätt från dag ett 

 26 

Vilka döljer sig bakom 

siffrorna? 
Det finns en många personer med långvarigt bistånd och med en diagnostiserad 

sjukdom i kartläggningen. Dessa är i stort behov av rehabiliterande samordnade 

insatser.  

 

Här presenteras några av de viktigaste undersökta grupperna. I bilaga 5 finns en 

mer detaljerad beskrivning av dessa typexempel. 

 

Syftet med beskrivningarna är att på så stor detaljnivå som möjligt ge en förenk-

lad bild över enskilda och peka på vilka konkreta insatser och förändringar som 

behövs. 

 

Skillnader mellan kommunerna 

Som tidigare har beskrivits finns det stora skillnader mellan de tre undersökta 

kommunerna och deras fördelning mellan olika typgrupper. Främst beror det på 

strukturella skillnader, dvs. arbetsmarknaden, befolkningsstrukturen m.m. 

 
Andel av olika typgrupper. I procent av samtliga. 

Olika grupper Borlänge Halmstad Hässleholm 

Arbetslös med förlorad sjukpenning 10 15 15 

Utlandsfödd med låg sjukersättning 5 25 10 

Sjuk med känd missbruksproblematik 10 10 10 

Unga med psykisk funktionsnedsättning utan 

ersättning 
35 15 10 

Posttraumatiskt syndrom och med i kommunal 

rehab-insats 
15 15 20 

Utländsk familj med långvarig sjukskrivning 20 20 25 

 

Noterbart är den stora andelen av unga med psykisk funktionsnedsättning utan 

ersättning i Borlänge. I Halmstad sticker gruppen utländsk med låg sjukersätt-

ning ut, och Hässleholm domineras av utländska familjer med långvarig sjuk-

skrivning. 
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De olika grupperna 

Arbetslös med förlorad sjukpenning 

A är en svensk kvinna i 40-årsåldern. A har lång arbetslivserfarenhet och en bra 

yrkesutbildning. I samband med den ekonomiska krisen blir A uppsagd. Efter-

som hon är säker på att snabbt få ett nytt jobb anmäler A sig inte heller på 

Arbetsförmedlingen som arbetssökande. A drabbas därefter av en svår sjukdom 

och blir inlagd på sjukhus. Hon får klart för sig att det kan ta flera år innan hon 

blir frisk nog att arbeta. Sjukhuset och A gör en sjukanmälan till Försäkrings-

kassan. 

 

Ett par veckor efter sin sjukanmälan får A beskedet att hon inte är berättigad till 

någon sjukpenning. Hon skulle ha anmält sig på Arbetsförmedlingen inom tre 

månader efter det att hon blev arbetslös för att få behålla sin sjukpenninggrun-

dande inkomst. A överklagar Försäkringskassans beslut. A:s besparingar är på 

väg att ta slut. När beslutet från Försäkringskassan kommer att beslutet inte 

ändras vet A inte vad hon ska ta sig till. Samtidigt blir hon sämre i sin sjukdom.  

 

A:s ärende kostar totalt 120 000 kronor i ekonomiskt bistånd under år 2010 trots 

att hon bara varit aktuell sedan juni. I framtiden kan man beräkna att ekono-

miskt bistånd kommer att utbetalas med 9 700 kronor i månaden, sannolikt så 

länge A lever. 

 

Önskad förändring 

Många skulle med en förstärkt information från arbetsgivare, fackföreningar, 

Försäkringskassa och Arbetsförmedling undvika att bli tvungna att ansöka om 

ekonomiskt bistånd. Reglerna om vad som gäller vid arbetslöshet måste få en 

ökad spridning så att personer inte går miste om sin sjukpenninggrundande 

inkomst.  

 

Det kan också övervägas om det behövs förändringar i regelverket. Ska det vara 

så lätt att förlora sin sjukpenninggrundande inkomst? Kan man tänka sig en 

längre karenstid.  

Utlandsfödd med låg sjukersättning 

B är en kvinna i 50-årsåldern, ensamstående och av utländsk härkomst. Hon 

kom till Sverige för 20 år sedan med familjeanknytning till en bror. Det är på 

grund av ett funktionshinder som B har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. B 

har aldrig gått i skola. Snart kommer det telefonsamtal till socialtjänsten om att 

B står och tigger utanför bostadsområdet. 

 

Socialtjänsten kontaktas några månader senare av en fastighetsskötare i det 

bostadsområde där B bor. Han har varit hemma hos familjen och noterat att B 

sitter fastbunden i en stol och menar att det inte får gå till på det sättet. Hem-

besök görs tillsammans med handikappomsorgens personal, och brodern och 

hans hustru medger att de håller B inlåst och bunden. Sjukvården gör nu en 

bedömning av B:s funktionshinder. Av den utredningen framkommer att B 

förmodligen har ett begåvningshandikapp men även en grav hörselskada. 
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Eftersom detta hände på 1990-talet beviljas B hel sjukersättning, vilket i dag 

uppgår till cirka 7 500 kronor per månad. B blommar upp när hon får komma 

utanför hemmet och få daglig stimulans.  

 

B flyttar efter lång väntetid till samma gruppboende som en väninna. B får 

också en god man som för hennes talan. B:s gode man håller kontakt med 

socialtjänsten och ansöker månatligen om ekonomiskt bistånd. På grund av B:s 

låga sjukersättning och de höga kostnaderna för boende och mat på gruppboen-

det uppgår B:s månatliga bistånd till cirka 3 500 kronor. Ekonomiskt bistånd 

kommer sannolikt att betalas så länge B lever, för närvarande till en årlig kost-

nad av 42 000 kronor. 

 

Önskad förändring 

En del av de ekonomiska svårigheterna borde kunna lösas genom interndebite-

ring inom kommunen, så att kommunala medel för ekonomiskt bistånd inte går 

till avgifter inom en annan förvaltning. Det är dock inte möjligt när insatserna 

och stödet ges av privata utförare eller entreprenörer. 

 

En avgörande fråga är om det är rimligt att det ska betalas ekonomiskt bistånd 

som försörjning för denna grupp eller om det kan skapas andra generella ekono-

miska stöd. 

Sjuk med känd missbruksproblematik 

C är en svensk man i 45-årsåldern, ensamstående och utan barn. C är känd av 

socialtjänsten sedan tidiga tonåren. Han har en omfattande kriminalitet bakom 

sig och ett känt blandmissbruk. C har aldrig haft ett arbete på den öppna arbets-

marknaden och saknar gymnasiebetyg.  

 

C var bostadslös och beviljades ett övergångsboende med tillsyn. Han deltog 

även i en öppenvårdsbehandling. C anmälde sig omgående som arbetssökande 

på Arbetsförmedlingen. C är känd sedan många år tillbaka på Arbetsförmed-

lingen. Han har bl.a. haft offentligt skyddat arbete (OSA) tre gånger samt 

genomgått arbetspsykologisk utredning. C:s handläggare på Arbetsförmed-

lingen menar att man har uttömt alla möjligheter när det gäller C. Arbets-

förmedlingen kräver bl.a. sex månaders dokumenterad nykterhet och drogfrihet. 

C bor i dag i ett kategoriboende för missbrukare, och står i dag inte till arbets-

marknadens förfogande då hans hårda liv har lett till diabetes, högt blodtryck, 

neurologiska skador och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Handläggaren 

har hjälpt C att skaffa läkarintyg och att ansöka om sjukersättning vid tre 

tillfällen. Försäkringskassan har avslagit ansökan varje gång. 

 

C:s ekonomiska bistånd uppgår i dag till 9 500 kronor i månaden. De krav som 

ställs på C är att han ska följa sin handlingsplan och delta i de insatser som hans 

socialsekreterare på missbruksenheten kräver. Om inte C beviljas sjukersättning 

kommer han sannolikt att vara beroende av ekonomiskt bistånd tills han får 

ålderspension. 

 

Förslag till förändring 

För denna målgrupp krävs samordning, både för kvalificerad utredning bedöm-

ning och insatser. Många gånger måste flera typer av insatser sättas in samti-

digt.  
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En förutsättning för samordning är att skapa en gemensam organisation för 

personer med sammansatta problem och i behov av insatser från flera aktörer. 

Frågan är också i vilken mån den finansiella samordningen kan vara en bas för 

dessa gemensamma insatser. 

Ung med psykisk funktionsnedsättning utan ersättning 

D är en ung ensamstående man på 21 år. Han har diagnosen ångest och social 

fobi, men vårdcentralens läkare bedömer att det finns skäl att göra en utredning 

av eventuellt neuropsykiatriskt funktionshinder (npf). Väntetiden för npf-utred-

ning är flera år. D har en mycket bristfällig skolgång. Hans hemförhållanden 

befanns efter utredning av socialtjänsten vara mycket bristfälliga. 

 

D har varit aktuell för ekonomiskt bistånd sedan han var 17 år, eftersom han då 

beviljades eget boende med tillsyn. Han har också kontakt med socialtjänstens 

npf-grupp. Alla försök att aktivera D genom kommunens arbetsmarknadsenhet 

har misslyckats, med motiveringen att han inte klarar att vistas tillsammans med 

andra människor. 

 

Arbetsförmedlingen vill göra en arbetspsykologisk utredning som D vägrar att 

delta i. D menar att han är färdigutredd inom psykiatrin. Arbetsförmedlingen 

har sagt att den inte har något att erbjuda D.  

 

För närvarande är D sjuk sedan ett år tillbaka. D:s månatliga ekonomiska bi-

stånd uppgår till 7 000 kronor. 

 

Förslag till förändring  

Det behövs betydligt snabbare utredningstider inom sjukvården för denna 

grupp. Ett alternativ är att förstärka den s.k. särskild sjukfallskartläggning 

(SASSAM) där Försäkringskassan ansvarar för utredningen.  

 

Denna grupp behöver också större möjligheter till en kvalitativ daglig 

sysselsättning.  

 

Övervägas bör också om det inte ska vara någon annan form av ersättning till 

den enskilde i stället för ekonomiskt bistånd. Ett förslag kan vara tidsbegränsad 

aktivitetsersättning.  

 

D behöver sannolikt även en skräddarsydd utbildning för att få avgångsbetyg 

från grundskolan.  

 

Utvecklingsgarantin (UGA) borde individanpassas och kunna sättas in från 

första dagen för de ungdomar som är i behov av det. 

Person med posttraumatiskt stressyndrom och mottagare av kommunal 

rehab-insats  

E är en man i 30-årsåldern av utländsk härkomst. Han kom till Sverige som 

flykting i början 1990-talet. E är gift och har två barn i åldrarna 2 och 4 år. E 

har inte slutfört sina gymnasiestudier. Efter två terminer på det individuella 

programmet för invandrare hoppade han av sina studier. E talar, skriver och 
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läser svenska obehindrat. Han har haft ett par anställningar inom restaurang-

branschen, men aldrig ett fast jobb. Han har inte haft tillräckligt långa anställ-

ningar för att få en sjukpenninggrundande inkomst. 

 

År 2003 blev han sjukskriven för PTSD
14

, och han har sedan dess inte stått till 

arbetsmarknadens förfogande. Familjens enda inkomster är för närvarande barn-

bidrag och bostadsbidrag. 

 

E har genomgått en kommunal rehabiliteringsinsats. Efter ett par misslyckanden 

arbetstränar E nu fyra timmar om dagen. Enligt handläggaren vore det bästa om 

E återupptog sina studier, men E är ovillig att ta studielån. 

 

Familjens ekonomiska bistånd uppgår till cirka 10 000 kronor i månaden. 

 

Förslag till förändring 

Det borde införas någon form av statligt studiestöd så att det blir möjligt för 

långtidssjuka och långvariga bidragsmottagare att studera utan att behöva ta 

studielån. 

 

De rehabiliteringsinsatser som kommunen erbjuder måste samordnas med de 

insatser som kan initieras av Försäkringskassan. 

Utländsk familj med långvarig sjukskrivning  

F är en drygt 40-årig man av utländsk härkomst. Han är gift med G och har sex 

barn i åldrar från 3 till 13 år. Familjen kom till Sverige under 1990-talet och 

beviljades uppehållstillstånd efter sex års vistelse i Sverige. Efter att ha fått 

uppehållstillstånd ingick de i placeringskommunens flyktingintroduktion i ett 

och ett halvt år.  

 

Familjen flyttade, och när de blev aktuella för ekonomiskt bistånd i den nya 

kommunen i början av 2000-talet framkom att varken F eller hans hustru G 

hade förvärvsarbetat i hemlandet.  

 

Socialtjänstens krav var att de mindre barnen skulle skolas in på dagis och att G 

skulle börja läsa svenska för invandrare (sfi). G litade inte på att barnen skulle 

tas om hand på dagis på ett bra sätt. Därför dröjde det flera år innan G började 

på en alfabetiseringskurs. Hennes studieresultat blev inte bra, bland annat pga. 

upprepade hemmavistelser med sjukt barn och barnafödande. G blev efter ett 

par år sjukskriven med diagnosen PTSD och depression. G var sjukskriven utan 

ersättning. 

 

F läste sfi i den nya kommunen och klarade den högsta nivån efter fyra års stu-

dier. I det sammanhanget ställdes krav på F att han skulle stå till arbetsmarkna-

dens förfogande, söka jobb och ta emot arbetsmarknadsåtgärder. Även F blev så 

småningom sjukskriven, för ryggbesvär och allmän muskelvärk. Han var sjuk-

skriven utan ersättning under ett par års tid. 

 

F kom igång med en kommunal rehabiliteringsinsats. F avbröt insatsen inom ett 

par veckor. G har gjort ett par försök att återuppta alfabetiseringen, men mår 

                                                      
14

 Posttraumatiskt stressyndrom. 
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periodvis mycket dåligt och har mycket hög frånvaro. Efter fem års kontinuer-

ligt ekonomiskt bistånd är familjen ännu inte självförsörjande. Deras ekono-

miska bistånd beräknas ha kostat kommunen närmare en miljon. 

 

Förslag till förändring  

Försäkringskassan måste ta ett ansvar för att en sjukfallskartläggning görs för 

båda makarna. 

 

Makarna behöver dessutom få tillgång till rehabiliteringsinsatser inom sjuk-

vården, såsom PTSD-kartläggning.  

 

Kvinnan måste få möjlighet att i egen takt lära sig att tala vardagssvenska på 

basal nivå. Staten kan inte överge kommunens flyktingar efter tre år i flykting-

introduktion. Det måste finnas möjligheter för kommunerna att efter individuell 

prövning få förlängd ersättning från staten. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Resultat av kartläggning 

 

Tabell 1 Samtliga kartlagda personer fördelade efter andel, medianålder, kön 

och härkomst 

Kommun Antal 

kartlagda 

Median-

ålder 

Andel 

män 

Andel 

kvinnor 

Andel 

svensk 

här-

komst 

Andel 

ut-

ländsk 

här-

komst 

Borlänge 270 39 år 45 % 55 % 69 % 31 % 

Halmstad 303 47 år 48 % 52 % 42 % 58 % 

Hässleholm 103 50 år 52 % 48 % 49 % 51 % 

Totalt 678 44 år 47 % 53 % 54 % 46 % 

 

De tre kommunernas sammanlagda medianålder för de kartlagda är 44 år, högst 

i Hässleholm och lägst i Borlänge. Gruppen yngre är betydligt större i Borlänge 

än i Halmstad och Hässleholm. Männen utgör 47 procent av de kartlagda perso-

nerna. Detta är en något högre andel än förväntat då fortfarande majoriteten av 

de utförsäkrade är kvinnor. Hässleholm har den högsta andelen män och Bor-

länge den lägsta. Andelen med utländsk härkomst är 46 procent av de kartlagda 

personerna. Andelarna varierar från 58 procent i Halmstad till 31 procent i Bor-

länge. Borlänge avviker genom att ha en mycket hög andel (69 procent) med 

svensk härkomst. 

 

Tabell 2 De kartlagdas medianålder fördelat på kön och härkomst 

Kommun Alla kart-

lagda 

Män Kvinnor Svensk 

härkomst 

Utländsk 

härkomst 

Borlänge 39 år 38 år 40 år 37 år 44 år 

Halmstad 47 år 47 år 46 år 41 år 51 år 

Hässleholm 50 år 54 år 45 år 49 år 51 år 

 

En jämförelse av medianåldern visar att de kartlagda personerna överlag är 

avsevärt yngre i Borlänge än i Halmstad och Hässleholm. Detta förhållande är 

särskilt tydligt när det gäller männen. 
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Tabell 3 Antal kartlagda som är 0-klassade i sjukpenningshänseende, nybesök 

och långa ärenden (Utförsäkrade plus sjuka utan ersättning) 

Kommun Antal 

kart-

lagda 

Antal 

0-

klass-

ade 

Andel 

0-

klass-

ade av 

kartl. 

Andel 

män 

av 0-

klass-

ade 

Andel 

kvinnor 

av 0-

klass-

ade 

Andel 

med 

svensk 

här-

komst 

Andel 

med ut-

ländsk 

här-

komst 

Borlänge 270 228 84 % 47 % 53 % 67 % 33 % 

Halmstad 303 118 39 % 47 % 53 % 41 % 59 % 

Hässleholm 105 69 66 % 54 % 46 % 51 % 49 % 

Totalt 678 415 61 % 48 % 52 % 57 % 43 % 

 

Av det totala antalet kartlagda personer är 61 procent 0-klassade (saknar 

sjukpenningsgrundande inkomst). De 0-klassade utgör i Borlänge en mycket 

högre andel av de kartlagda än i Halmstad och Hässleholm med 84 procent i 

Borlänge och 39 procent i Halmstad. Männen utgör en högre andel av de 0-klas-

sade i Hässleholm än i de två andra kommunerna. Av de 0-klassade är andelen 

med svensk härkomst hög i Borlänge medan andelen med utländsk härkomst är 

relativt hög i Halmstad. 

 

Tabell 4 Uppgiven fysisk sjukdom 

Kommun Alla kart-

lagda med 

fysisk 

sjukdom 

Män Kvinnor Svensk 

härkomst 

Utländsk 

härkomst 

Borlänge 66 32 % 68 % 52 % 48 % 

Halmstad 101 49 % 51 % 33 % 67 % 

Hässleholm 19 58 % 42 % 21 % 79 % 

Totalt 186/28 % 44 % 56 % 38 % 62 % 

 

Bland personer med fysisk sjukdom är andelen kvinnor högre i Borlänge än i de 

övriga kommunerna. Andelen med svensk härkomst är också högre i Borlänge 

än i de två övriga kommunerna. 

 

Tabell 5 Uppgiven psykisk sjukdom 

Kommun Alla kart-

lagda med 

psykisk 

sjukdom 

Män Kvinnor Svensk 

härkomst 

Utländsk 

härkomst 

Borlänge 137 53 % 47 % 85 % 15 % 

Halmstad 111 49 % 51 % 63 % 37 % 

Hässleholm 46 46 % 54 % 52 % 48 % 

Totalt 294/44 % 50 % 50 % 72 % 28 % 

 

Bland personer med psykisk sjukdom är andelen män högre i Borlänge än i de 

två andra kommunerna. Andelen med svensk härkomst är också avsevärt 

mycket högre i Borlänge än i de två andra kommunerna. 
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Tabell 6 Uppgiven fysisk och psykisk sjukdom 

Kommun Alla kart-

lagda med 

fysisk och 

psykisk 

sjukdom 

Män Kvinnor Svensk 

härkomst 

Utländsk 

härkomst 

Borlänge   67 40 % 60 % 54 % 46 % 

Halmstad  82 41 % 59 % 24 % 76 % 

Hässleholm  36 61 % 39 % 61 % 39 % 

Totalt 185/28 % 45 % 55 % 42 % 58 % 

 

Bland personer med både psykisk och fysisk sjukdom är andelen män i Hässle-

holm betydligt högre än i de två övriga kommunerna. Vidare är andelen med 

svensk härkomst relativt hög i Hässleholm. 

 

Tabell 7 Medianålder utifrån uppgiven ohälsa 

Kommun Alla kart-

lagda med 

uppgiven 

ohälsa 

Fysisk 

ohälsa 

Psykisk 

ohälsa 

Både fysisk 

och psykisk 

ohälsa 

Borlänge 39 år 47 år 33 år 43 år 

Halmstad 47 år 52 år 39 år 48 år 

Hässleholm 50 år 50 år 44 år 57 år 

 

Medianåldern bland dem som har uppgivit psykisk ohälsa är lägre än bland dem 

med fysisk ohälsa och dem som har både fysisk och psykisk ohälsa. Särskilt i 

Borlänge är medianåldern låg för personer med psykisk ohälsa. Hässleholm har 

en mycket hög medianålder för personer med både fysisk och psykisk ohälsa. 

 

Tabell 8 Antal kartlagda som har sjukersättning 

Kommun Samtliga med 

sjukersättning 

Män Kvinnor Svensk 

härkomst 

Utländsk 

härkomst 

Borlänge 13 31 % 69 % 77 % 23 % 

Halmstad 92 45 % 55 % 33 % 67 % 

Hässleholm 28 46 % 54 % 82 % 18 % 

Totalt 133/20 % 44 % 56 % 47 % 53 % 

 

Av samtliga med sjukersättning är andelen kvinnor högre i Borlänge än i de två 

andra kommunerna. Andelen med svensk härkomst är hög i Borlänge och i 

Hässleholm medan andelen med utländsk härkomst är hög i Halmstad. 
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Tabell 9 Antal kartlagda personer som är gifta/samboende 

Kommun Antal 

kartlagda 

som är 

gifta/sambo 

Män Kvinnor Av svensk 

härkomst 

Av 

utländsk 

härkomst 

Borlänge  62 45 % 55 % 21 % 79 % 

Halmstad  93 61 % 39 % 12 % 88 % 

Hässleholm  36 72 % 28 % 33 % 67 % 

Totalt 191/28 

28% 

58 % 42 % 19 % 81 % 

 

Av de kartlagda personerna är 28 procent gifta och 72 procent ensamstående. 

Bland de gifta är andelen män hög i Hässleholm och låg i Borlänge. I framför-

allt Halmstad är andelen gifta med utländsk härkomst hög. Även i de tre 

kommunerna tillsammans är andelen personer som har utländsk härkomst hög. 
 

Tabell 10 Antal kartlagda personer som är ensamstående 

Kommun Antal 

kartlagda 

som är 

ensam-

stående 

Män Kvinnor Av svensk 

härkomst 

Av 

utländsk 

härkomst 

Borlänge 208 45 % 55 % 84 % 16 % 

Halmstad 210 41 % 59 % 55 % 45 % 

Hässleholm  69 42 % 58 % 57 % 43 % 

Totalt 487/72 % 43 % 57 % 67 % 33 % 

 

Borlänge utmärker sig genom att ha en mycket hög andel ensamstående av 

svensk härkomst även om ensamstående av svensk härkomst generellt utgör en 

högre andel än personer av utländsk härkomst. Kvinnor utgör en betydligt högre 

andel än män bland de ensamstående i samtliga tre kommuner. 
 

Tabell 11 Antal kartlagda personer med barn i hushållet 

Kommun Antal 

kartlagda 

personer 

med barn 

i hushållet 

Män Kvinnor Av svensk 

härkomst 

Av 

utländsk 

härkomst 

Borlänge 108 34 % 66 % 44 % 56 % 

 

Halmstad  92 34 % 66 % 35 % 65 % 

Hässleholm  44 34 % 66 % 34 % 66 % 

Totalt 244/36 % 34 % 66 % 39 % 61 % 
 

Fördelningen mellan kvinnor och män ser likadan ut i samtliga tre kommuner. 

Andelen med svensk härkomst är dock högre i Borlänge än i de två andra 

kommunerna. 
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Bilaga 2. Kartläggning och analys av ekonomiskt bistånd till 

långvarigt sjuka och utförsäkrade från Försäkringskassan 

 

Syfte med kartläggningen 

Syftet är att kartlägga målgruppen för att få en bild av vilka möjligheter det i 

realiteten finns för personer i gruppen att få insatser som gör att de närmar sig 

arbetsmarknaden.  

Efter kartläggningen görs en analys och ges förslag på nödvändiga åtgärder för 

att förbättra anknytningen. 

 

Genomförande 

kartläggningen görs i samarbete mellan Halmstad kommun, SocialCent-

rum/Region Halland och Sveriges Kommuner och Landsting. Som referens-

kommuner knyts Borlänge kommun och Hässleholm kommun till projektet. 

 

Tidplan 

Planering: 1 juni 2010 – 31 augusti 2010 

Genomförande: 13 september 2010 – 13 januari 2011 

 

Huvudsakliga frågeställningar 

A)  Långvarigt sjuka bidragsmottagare  

 Hur ser gruppen ut med avseende på ålder, kön, etnicitet, utbild-

ningsnivå, senaste lönearbete samt andra väsentliga variabler? 

 Vilken är den huvudsakliga orsaken till behovet av ekonomiskt 

bistånd? 

 Vilka insatser ges och har getts för att bryta bidragsberoendet?  

 Är det möjligt att uttala sig om olika insatsers effektivitet? 

 Vilka typer av diagnoser (fysiska eller psykiska) finns represente-

rade i målgruppen? 

 Vilka kontakter med myndigheter och/eller hälso- och sjukvården 

har personerna i målgruppen? Vilka kontakter har personerna haft 

tidigare? 

 Finns det personer som har varit sjukskrivna eller uppburit sjuk-

ersättning och sedan blivit utförsäkrade? Om så är fallet – hur lång 

tid har dessa varit sjukskrivna eller uppburit sjukersättning innan de 

har blivit utförsäkrade? 

 Vilka insatser skulle behövas – i kommunen eller av andra samhälls-

aktörer – för att närma individen till arbetsmarknaden? 

 

B)  Personer med avslutad sjukpenning/sjukersättning i introduktionsprogram 

 eller som nyligen avslutat introduktionsprogram 

 Hur ser gruppen ut med avseende på ålder, kön, etnicitet, utbild-

ningsnivå samt andra väsentliga variabler? 

 Vilka insatser från socialtjänsten och andra aktörer har personerna i 

målgruppen fått? 

 Vilka typer av diagnoser (fysiska eller psykiska) finns represente-

rade i målgruppen? 
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 Vilka kontakter med myndigheter och/eller hälso- och sjukvården 

har personerna i målgruppen? Vilka kontakter har personerna haft 

tidigare? 

 Hur lång tid har personerna varit sjukskrivna/uppburit sjukersättning 

innan de har blivit utförsäkrade? 

 Till vilken del har Arbetsförmedlingens introduktionsprogram påver-

kat möjligheterna för den enskilde att närma sig arbetsmarknaden? 

 

C)  Utförsäkrade personer som kontaktat det ekonomiska biståndet, men inte 

blir aktuella för stöd. 

 

Projektets ekonomi 

Halmstad kommun avsätter nödvändiga resurser för att genomföra projektet.  

 

Region Halland avsätter resurser för handledning av projektledaren och för 

genomförande av FoU-Café och -planering och slutkonferens. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting finansierar två arbetsmånader (heltid) och 

medverkar i planeringsfas och rapporteringsfas. 

 

Slutdokument 

En gemensam rapport mellan kommunerna och Sveriges Kommuner och Lands-

ting sammanställs som kan användas som underlag för fortsatta diskussioner . 

Rapporten ska innehålla både kartläggning och analys. Särskilda informations-

insatser planeras efter projektets avslutning. Utöver en slutkonferens kan 

representanter för de tre kommunerna medverka med ett seminarium på 2011 

års Arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Stockholm i mars.  

 

Forskningssammanställning 

Slutrapporten ska innehålla en kortfattad sammanställning av aktuella rapporter 

och eventuell forskning inom området. 

 

Strategier efter kartläggningen och analysen 

Avsikten är att visa på möjligheter och hinder vad gäller olika samhällsaktörers 

ansvar för olika insatser som främjar den enskildes närmande till arbets-

marknaden. 

 

Målet är att projektet ska inspirera till diskussioner om ändringar av regler och 

ansvarsområden för att främja den enskildes möjligheter att nå självförsörjning. 
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Bilaga 3. Instruktioner - Kodschema - Frågeschema SKL 

 

Instruktioner 

Långa ärenden – besvara enbart frågorna 1-7, 12-15 och 34-36. 

 

Fråga 34, 35 och 36 – dela på kostnaden om det gäller två makar och ni fyller i 

två frågescheman för samma hushåll. På så vis får makarna halva bidragssum-

man var. 

 

Totalkostnad för försörjningsstöd från 2005 till oktober 2010. Ta inte med 

kostnader före 2005, även om ni kan ta fram sådana.  

 

Bara ett kryss per fråga! Det finns bara ett svar för varje fråga. 

 

Det har blivit fel rätt ofta på fråga 8: Grundorsak till nyansökan 2010. Om 

personen vid första ansökningstillfället var utförsäkrad och därför saknade 

sjukpenning så blir svarsalternativet utförsäkrad.  

 

Observera när ni besvarar frågorna 16 – 33, bara ett svar per fråga. Om perso-

nen inte längre är aktuell för försörjningsstöd, svara då enbart ”ej aktuell”. Om 

ni inte vet vad personen gör i dag, svara enbart ”okänt”. 

 

Fråga 12: Ska alltid besvaras! 

 

Borlänge och Hässleholm fyller i frågescheman för samtliga nybesök under 

januari-oktober 2010 som tillhör kategorierna under fråga 8.  

 

Numrera alla ärenden löpande så att man vet vilket schema som motsvarar 

vilken specifik person så att vi kan ringa och fråga om vi är osäkra på det ni har 

fyllt i eller missat att fylla i. 

Borlänge fortsätter med 2021 osv. 

Hässleholm fortsätter med 3019 osv.  

Skicka fortlöpande till Halmstad, t.ex. på fredagar, skriv ”Receptionen – Aira” 

på kuvertet. 

 

Långa ärenden: Fyll i så många frågescheman som ni hinner med när ni har 

klarat av de nya ärendena. Gör det fortlöpande till den 31 december! 

 

 

 

Kodschema 

Nummer:  

 

 

  

Halmstad 1000… 

Borlänge 2000… 

Hässleholm 3000… 
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SKL:s frågeschema 

1  Kön Man  Kvinna  

 

2  Civilstånd Ensam  Gift/Sambo  

 

3  Barn i hushållet Ja     Nej    

 

4  Födelseår …  

 

5  Härkomst Svensk    Utländsk    

 

6  Nybesök 2010  Ja       Nej    

 

7  Långvarig bidragsmottagare – sedan september 2009   Ja       Nej    

 

 

8  Grundorsak till ny- Utförsäkrad    

    ansökan 2010 Sjuk utan ersättning     

 Socialförsäkringsförmån med otillräcklig ersättning   

 ALI/Arbetsmarknadsåtgärd med ersättning    

 Inte nyansökan    

 

9  Nyansökan 2010 Bifalles  Avslås  Inte nyansökan    

 

10 Nyansökan/tidigare aktualitet     Ja  Nej  Inte nyansökan    

 

11 Nyansökan/fortfarande aktuell    Ja    Nej  Inte nyansökan    

 

12  Aktualiseringsår, obruten insats sedan år  ………… 

 

13  Uppgiven ohälsa Fysisk       Psykisk       Fysisk och psykisk    

 

14  Sjuk sedan år   …………    

 

15  Senaste arbete (minst 10 tim/vecka) år  Aldrig arbetat     Okänt    

 

16 Sjukpenning nu Ja       Nej       0-klassad       Ej aktuell    

 

17 Sjukersättning nu Ja       Nej       0-klassad       Ej aktuell    

 

18 Deltar i ALI nu Ja       Nej       Okänt        Ej aktuell     

 

19 Har deltagit i ALI Ja       Nej       Okänt        Ej aktuell    

 

20 Aktivitetsstöd nu Ja       Nej       Okänt       Ej aktuell    

 

21 Har haft aktivitetsstöd Ja       Nej       Okänt       Ej aktuell    

 

22 Nu - söker jobb Ja       Nej       Okänt    

 

23 Nu – rehabilitering  Ja       Nej       Okänt    
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24 Nu – sjukskriven Ja      Nej       Okänt    

 

25 Nu - söker sjukpenning Ja      Nej       Okänt    

 

26 Nu – har sjukpenning Ja      Nej       Okänt    

 

27 Nu – söker sjukersättning Ja      Nej       Okänt    

 

28 Nu – har sjukersättning Ja      Nej       Okänt    

 

29 Nu – har ålderspension/äldreförsörjningsstöd Ja       Nej     Okänt    

 

30 Nu – arbetar  Ja       Nej       Okänt    

 

31 Nu – studerar Ja       Nej       Okänt    

 

32 Nu – flyttat  Ja       Nej       Okänt    

 

33 Nu – avliden Ja       Nej       Okänt    

 

34 Kostnad för utbetalt försörjningsstöd till hushållet i oktober 2010 …………. 

 

35 Totalkostnad utbetalt försörjningsstöd till hushållet januari-oktober 2010 ….. 

 

36 Totalkostnad utbetalt försörjningsstöd till hushållet 2005-oktober 2010 ……. 
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Bilaga 4 Statistikuppgifter för Borlänge, Halmstad och 

Hässleholm 

Källor: SCB Kommunfakta 2010, Folkhälsoinstitutet Faktablad 2010, 

Skolverket Faktablad 299, SKL. Vad kostar verksamheten i Din kommun 2009? 

 

Befolkning 2010 och 2009 

 Borlänge Halmstad Hässleholm 

Antal invånare 

2010-12-31 
49 251 91 800 50 107 

Folkökning 2010 +570 +713 +71 

Andel som år 

2009 var utrikes 

födda 

13 % 14 % 11 % 

 

Åldersklasser 

 Borlänge  Halmstad Hässleholm  Riket 

   0-19 24 % 23 % 23 % 24 % 

20-24   7 %   8 %   6 %   6 % 

25-44 25 % 26 % 24 % 26 % 

45-64  26 % 25 % 26 % 26 % 

65- w 18 % 19 % 21 % 18 % 

Medellivslängd 

kvinnor 

82,6 år 83,9 år 83,5 år 83,1 år 

Medellivslängd 

män 

79,2 år 79,4 år 79,6 år 78,9 år 

 

Socioekonomi 2008 

 Borlänge Halmstad Hässleholm Riket 

Höga inkomster 

kvinnor 

8 % 8 % 6 % 12 % 

Höga inkomster män 27 % 24 % 21 % 28 % 

Låga inkomster 

kvinnor 

22 % 22 % 23 % 22 % 

Låga inkomster män 18 % 17 % 17 % 18 % 

Andel barn i ekono-

miskt utsatta hushåll 

18 % 8 % 10 % 12 % 

 

Ohälsa 2009 

 Borlänge Halmstad Hässleholm Riket 

Ohälsotal kvinnor 

20-64 år 

43 dagar 42 dagar 46 dagar 43 dagar 

Ohälsotal män 

20-64 år 

28 dagar 29 dagar 31 dagar 29 dagar 

Ohälsotal kvinnor 

25-34 år 

19 dagar 15 dagar 20 dagar 16 dagar 

Ohälsotal män 

25-34 år 

15 dagar 11 dagar 14 dagar 12 dagar 
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Brott 2009 

 Borlänge Halmstad Hässleholm Riket 

Anmälda brott/100 000 

invånare  

16 338 13 986 14 110 15 101 

Därav våldsbrott 1 532 1 310 1 156 1 200 

Självmord 2004-

2008/10 000 medelbef.-

kvinnor  

0,8 0,9 0,7 0,9 

Själv mord 2004-

2008/10 000 medelbef.-

män 

3,0 1,8 2,4 2,3 

 

Förvärvsarbete 2008 

 Borlänge Halmstad Hässleholm Riket 

Förvärvsfrekvens kvinnor 

20-64 år 

74 % 76 % 75 % 75 % 

Förvärvsfrekvens män  

20-64 år 

78 % 81 % 80 % 79 % 

Därav förvärvsfrekvens 

kvinnor 20-24 år 

57 % 56 % 58 % 57 % 

Därav förvärvsfrekvens 

män 20-24 år 

59 % 62 % 67 % 62 % 

Därav förvärvsfrekvens 

kvinnor 25-44 år 

76 % 82 % 78 % 79 % 

Därav förvärvsfrekvens 

män 25-44 år 

80 % 86 % 84 % 84 % 

 

Näringsstruktur 2009 (Nattbefolkning) 

 Borlänge Halmstad Hässleholm Riket 

Tillverkning och 

utvinning 

19 % 15 % 20 % 15 % 

Vård och omsorg 16 % 18 % 18 % 16 % 

Handel 13 % 14 % 19 % 12 % 

 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) 2009 (Källa: Vad kostar verksamheten?) 

 Borlänge Halmstad Hässleholm Riket 

Ekonomiskt bistånd i 

kr/invånare 

1 631 820- 647 927 

Summa IFO/invånare 3 803 2 427 2 611 2 867 

 

IFO 2010 (Helår enl. Socialstyrelsen) 

 Borlänge Halmstad Hässleholm Riket 

Ekonomiskt bistånd tot 

inkl introd.ers./inv. 

2 207 704 603 1 255 

Ekonomiskt bistånd exkl. 

introd.ers./inv. Egen 

beräkning folkm. 2010 

1 685 651 567 1 093 

 

  



 

 

Gör rätt från dag ett 

 43 

Arbetssökande 2009 

 Borlänge Halmstad Hässleholm Riket 

Öppet arbetslösa kvinnor 

20-64 år 

3 % 3% 4 % 3 % 

Öppet arbetslösa män  

20-64 år 

5 % 5 % 6 % 5 % 

Därav öppet arbetslösa 

kvinnor 20-24 år 

4 % 4 % 5 % 4 % 

Därav öppet arbetslösa män 

20-24 år 

8 % 7 % 8 % 7 % 

Därav öppet arbetslösa 

kvinnor 25-44 år 

4 % 5 % 4 % 4 % 

Därav öppet arbetslösa män 

25-44 år 

6 % 6 % 7 % 5 % 

% av befolkning arbetslösa 

och i konjunktur beroende 

program 

6,5 % 6,1 % 7,0 % 6,2 % 

Arbetsmarknadsåtgärder 

kr/inv. netto 

218 156 249 310 

 

Utbildning 2009 

 Borlänge Halmstad Hässleholm Riket 

Andel behöriga flickor i 

åk 9 till gymnasieskola 

88 % 93 % 88 % 90 % 

Andel behöriga pojkar i 

åk 9 till gymnasieskola 

86 % 91 % 84 % 88 % 

Utbildningsnivå kvinnor 

25-44 år  

Förgymnasial 

11 % 9 % 10 % 9 % 

Gymnasial 47 % 42 % 50 % 41 % 

Eftergymnasial 38 % 48 % 39 % 48 % 

Utbildningsnivå män 25-

44 år 

Förgymnasial 

13 % 11 % 14 % 11 % 

Gymnasial  53 % 50 % 56 % 49 % 

Eftergymnasial 30 % 37 % 27 % 37 % 

Andel Sfi-elever som 

godkänts 2009 

49 % 30 % 24 % 29 % 

 

De vanligaste yrkena 2008 

 

Borlänge 

Män 

Processoperatör vid stål- och metallverk (9 procent av männen) 

Ingenjörer och tekniker (6 procent av männen) 

Fordonsförare (5 procent av männen) 

De 20 vanligaste yrkena representerar 65 procent av de förvärvsarbetande 

männen. 

 

Kvinnor 

Vård- och omsorgspersonal (24 procent av kvinnorna) 
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Försäljare, detaljandel, demonstratörer m.m. (8 procent av kvinnorna) 

Grundskollärare (4 procent av kvinnorna) 

De 20 vanligaste yrkena representerar 61 procent av de förvärvsarbetande 

kvinnorna. 

 

Halmstad 

Män 

Fordonsförare (5 procent av männen) 

Säljare, inköpare, mäklare m.fl. (5 procent av männen) 

Byggnadshantverkare (5 procent av männen) 

De 20 vanligaste yrkena representerar 48 procent av de förvärvsarbetande 

männen. 

 

Kvinnor 

Vård- och omsorgspersonal (24 procent av kvinnorna) 

Försäljare, detaljhandel, demonstratörer m.fl. (6 procent av kvinnorna) 

Sjuksköterskor (4 procent av kvinnorna) 

De 20 vanligaste yrkena representerar 64 procent av de förvärvsarbetande 

kvinnorna. 

 

Hässleholm 

Män 

Byggnads- och anläggningsarbetare (7 procent av männen) 

Fordonsförare (5 procent av männen) 

Lager- och transportassistenter (5 procent av männen) 

De 20 vanligaste yrkena representerar 54 procent av de förvärvsarbetande 

männen. 

 

Kvinnor 

Vård- och omsorgspersonal (30 procent av kvinnorna) 

Försäljare, detaljandel, demonstratörer m.fl. (6 procent av kvinnorna) 

Övrig kontorspersonal (4 procent av kvinnorna) 

De 20 vanligaste yrkena representerar 69 procent av de förvärvsarbetande 

kvinnorna. 
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Bilaga 5. Typfall A-F 

Typfall A - Arbetslöshet och bibehållande av sjukpenning 

A är en svensk kvinna i 40-årsåldern. A har lång arbetslivserfarenhet och en bra 

yrkesutbildning. I samband med den ekonomiska krisen blir A uppsagd. Efter-

som A inte är medlem i facket och a-kassan och för att hon är säker på att 

snabbt få ett nytt jobb anmäler A sig inte på Arbetsförmedlingen som arbets-

sökande, utan hon lever på sina sparade pengar under tiden som hon söker jobb. 

A drabbas av en svår och livshotande sjukdom och blir inlagd på sjukhus. Hon 

får klart för sig att det kan ta flera år innan hon blir frisk nog att arbeta. A gör en 

sjukanmälan till Försäkringskassan. 

 

Ett par veckor efter sin sjukanmälan får A beskedet att hon inte är berättigad till 

någon sjukpenning. Hon skulle ha anmält sig på Arbetsförmedlingen inom tre 

månader efter att hon blev arbetslös för att få behålla sin sjukpenninggrundande 

inkomst. A kan inte tro att det stämmer, hon har ju trots allt arbetat i över 20 år 

och betalat skatt, därför överklagar hon Försäkringskassans beslut. Under tiden 

som A går på behandlingar och väntar på att få sitt ärende omprövat inser A att 

hennes besparingar är på upphällningen. A lämnar tillbaka bilen till bilfirman 

och kontaktar sin hyresvärd samt E-on och begär uppskov med räkningarna. 

Hon tar ett par sms-lån för att klara den dagliga ekonomin. 

 

När beslutet från Försäkringskassan kommer att den inte ändrar sitt beslut vet A 

inte vad hon ska ta sig till. Samtidigt blir hon sämre i sin sjukdom och läggs in 

på en vårdavdelning. A är nu i praktiken medellös och riskerar vräkning och att 

få elen avstängd. Därtill har hon ett flertal obetalda sms-lån. 

 

A och en kurator på sjukhuset kontaktar gemensamt socialtjänsten och gör en 

ansökan om ekonomiskt bistånd. Den ekonomiska beräkningen visar att A har 

ett inkomstöverskott på närmare 30 000 kr, men med hänsyn till hennes svåra 

sjukdom och att särskilda skäl föreligger tas beslut om att bevilja bistånd. 

Pengar till hyresskulden och elskulden beviljas, likaså löpande ekonomiskt 

bistånd under de kommande månaderna. 

 

A:s ärende kostar totalt 120 000 kr i ekonomiskt bistånd under 2010 trots att 

hon bara har varit aktuell sedan juni. Den höga kostnaden beror på att social-

tjänsten har beviljat bistånd till hyresskuld och elskuld. I fortsättningen utbeta-

las ekonomiskt bistånd med 9 700 kr i månaden, sannolikt så länge A lever. 

Typfall B - Person av utländsk härkomst med låg sjukersättning 

B är en kvinna i 50-årsåldern, ensamstående och av utländsk härkomst. Hon 

kom till Sverige för 20 år sedan som familjeanknytning till en av sina bröder. B 

har ett funktionshinder, och det är pga. detta som B har beviljats uppehållstill-

stånd i Sverige. Hon har sedan tidiga barnaår levt i sin brors familj och klarar 

sig inte utan hjälp. 

 

B kom till socialtjänsten tillsammans med sin bror och en tolk men klarade inte 

att föra ett samtal själv, så det var hennes bror som svarade på alla frågor. B har 

aldrig gått i skola men har fått röra sig fritt utanför hemmet i hemlandet. Snart 
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kommer det telefonsamtal till socialtjänsten om att B står och tigger utanför 

bostadsområdets livsmedelsaffär och att hon stjäl godis och läsk. Detta påtalas 

för familjen som lovar att åtgärda det hela.  

 

Efter ett par månader kontaktas socialtjänsten på nytt, nu av en fastighetsskötare 

i det bostadsområde där B bor. Han har varit hemma hos familjen och noterat att 

B sitter fastbunden i en stol och menar att så här får det inte gå till. Hembesök 

görs tillsammans med handikappomsorgens personal och brodern och hans 

hustru medger att de håller B inlåst och bunden.  

 

Handläggaren på socialtjänsten beslutar i samråd med handikappomsorgen att 

kontakta sjukvården så att en bedömning kan göras av B:s funktionshinder. Av 

den utredningen framkommer att B förmodligen har ett begåvningshandikapp, 

men att hon även har en grav hörselskada som gör all kommunikation svår för 

henne.  

 

Eftersom detta hände på 1990-talet beviljas B hel sjukersättning, som i dag upp-

går till c:a 7 500 kr per månad. Försäkringskassans beslut är även en inträdes-

biljett till daglig verksamhet jämlikt LSS. B får också en väninna som hon besö-

ker då och då på ett gruppboende. B talar om för sin kontaktperson på den dag-

liga verksamheten att hon också vill flytta hemifrån. B flyttar efter lång väntetid 

till samma gruppboende som sin väninna.  

 

B får också en god man som för hennes talan. B:s gode man håller kontakten 

med socialtjänsten och ansöker månatligen om ekonomiskt bistånd för hennes 

räkning. På grund av B:s låga sjukersättning och de höga kostnaderna för bo-

ende och mat på gruppboendet uppgår B:s månatliga bistånd till c:a 3 500 kr.  

 

Ekonomiskt bistånd kommer sannolikt att betalas så länge B lever, för närva-

rande till en årlig kostnad av 42 000 kr. 

Typfall C - Sjuk person med missbruksproblem 

C är en svensk man i 45-årsåldern, ensamstående och utan barn. C är känd inom 

socialtjänsten sedan de tidiga tonåren. Han har en omfattande kriminalitet 

bakom sig och även ett känt blandmissbruk av alkohol, narkotika och tabletter. 

C har aldrig haft ett arbete på den öppna arbetsmarknaden och saknar gymnasie-

betyg. När C kontaktade socialtjänsten för tre år sedan var han intagen på 

behandlingshem för sitt missbruk och skulle komma tillbaka till hemkommunen 

inom kort. 

 

C var bostadslös och beviljades ett övergångsboende med tillsyn. Han deltog 

även i en öppenvårdsbehandling. C anmälde sig omgående som arbetssökande 

på Arbetsförmedlingen. C är känd sedan många år tillbaka på Arbetsförmed-

lingen, han har bl.a. haft offentligt skyddat arbete (OSA) tre gånger och genom-

gått arbetspsykologisk utredning. C:s handläggare på arbetsförmedlingen menar 

att man uttömt alla möjligheter när det gäller C och har inget mer att erbjuda 

honom. Arbetsförmedlingen kräver bl.a. sex månaders dokumenterad nykterhet 

och drogfrihet innan någon kan få en arbetspraktik genom den, något som C 

inte klarar att leva upp till eftersom han får återfall ett par gånger om året. 
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C har haft kontakt med en öppenpsykiatrisk mottagning, men han är inte längre 

välkommen som patient på grund av ett antal incidenter vid tidigare besök. 

Chefsöverläkaren har i en skrivelse till socialtjänsten meddelat att C är välkom-

men tillbaka som patient endast om han kan påvisa dokumenterad drogfrihet i 

minst ett halvår och lova att bete sig lugnt och samarbetsvilligt. C får inte själv 

ta kontakt med mottagningen, utan kontakt kan endast ske på socialtjänstens 

önskan. En utredning om alkoholrelaterad demens som C har remitterats till av 

sin vårdcentral ligger vilande sedan ett år. 

 

C bor i dag i ett s.k. kategoriboende för missbrukare, och står inte till arbets-

marknadens förfogande eftersom hans hårda liv har lett till diabetes, högt blod-

tryck, neurologiska skador och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Hand-

läggaren har hjälpt C att skaffa läkarintyg och att ansöka om sjukersättning vid 

tre tillfällen. Försäkringskassan har avslagit ansökan varje gång. 

 

C:s ekonomiska bistånd uppgår i dag till 9 500 kr i månaden. De krav som ställs 

på honom är att han ska följa sin handlingsplan och delta i de insatser som hans 

socialsekreterare på missbruksenheten kräver. Om inte C beviljas sjukersättning 

kommer han sannolikt att vara beroende av ekonomiskt bistånd tills han får 

ålderspension. 

Typfall D - Ung vuxen med psykiskt funktionshinder, sjuk utan ersättning 

D är en ensamstående man på 21 år med en mångårig kontakt med psykiatrin. 

Han har diagnosen ångest och social fobi, men vårdcentralens läkare bedömer 

att det finns skäl att göra en utredning av eventuellt neuropsykiatriskt funktions-

hinder (NPF). Remiss är skickad till vuxenpsykiatrin för ett år sedan, men 

väntetiden för npf-utredning är flera år. D har en mycket bristfällig skolgång. 

Enligt uppgift har han mest skolkat och hållit sig hemma sedan årskurs 8. Hans 

hemförhållanden befanns efter utredning av socialtjänsten, barn och familj, vara 

mycket bristfälliga. 

 

D har varit aktuell för ekonomsikt bistånd sedan han var 17 år, eftersom han 

genom socialtjänstens försorg då beviljades eget boende med tillsyn. Han har 

också kontakt med socialtjänstens npf-grupp. Det har gjorts flera försök att 

förmå D att återuppta sina studier så att han ska få ett avgångsbetyg från hög-

stadiet, men varje gång har D efter ett par dagar uteblivit från skolan. En av 

förklaringarna är att D inte klarar av att vara i grupp, vilket betyder att om han 

ska studera måste det vara enskilt och utanför skolans lokaler. Alla försök att 

aktivera D genom kommunens arbetsmarknadsenhet har misslyckats. Han har 

uteblivit från ett flertal inplanerade besök och vägrat att delta i de insatser han 

har erbjudits med motiveringen att han inte klarar att vistas tillsammans med 

andra människor. 

 

D och hans handläggare har besökt arbetsförmedlingen tillsammans. Där ville 

man göra en arbetspsykologisk utredning som D först uteblev från och sedan 

vägrade delta i. D menade att han är färdigutredd inom psykiatrin. Arbetsför-

medlingen har sagt att den inte har något att erbjuda D eftersom han inte längre 

tillhör en prioriterad grupp inom Arbetsförmedlingen.  

 

För närvarande är D sjukskriven sedan ett år tillbaka, och hans månatliga 

ekonomiska bistånd uppgår till 7 000 kronor. 
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Typfall E - Person med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som 

genomgår kommunal rehabinsats 

E är en man i 30-årsåldern av utländsk härkomst. Han kom till Sverige som 

flykting i början 1990-talet. E är gift med en landsmaninna och har två små barn 

i åldrarna 2 och 4 år. E har inte slutfört sina gymnasiestudier. Efter två terminer 

på det individuella programmet för invandrare hoppad han av sina studier. E 

talar, skriver och läser svenska obehindrat. Han har haft ett par anställningar 

inom restaurangbranschen men aldrig ett fast jobb. Han har inte haft tillräckligt 

långa anställningar för att komma upp till en sjukpenninggrundande inkomst 

 

I början av 2000-talet började E må allt sämre, och 2003 blev han sjukskriven 

för posttraumatiskt syndrom (PTSD) och har sedan dess inte stått till 

arbetsmarknadens förfogande. Familjens enda inkomster är för närvarande 

barnbidrag och bostadsbidrag. 

 

E har genomgått en kommunal rehabiliteringsinsats. Efter sex månader har han 

fått en planering som går ut på att han arbetstränar på en praktikplats. Efter ett 

par misslyckanden arbetstränar nu E fyra timmar om dagen. Vid ett treparts-

möte på kommunens arbetsmarknadsenhet framkommer att E har lång väg kvar 

innan han kan anses vara anställningsbar på den öppna arbetsmarknaden. Enligt 

handläggaren på arbetsmarknadsenheten vore det bästa om E återupptog sina 

studier, men E är ovillig till att ta studielån. 

 

Hustrun har börjat läsa svenska för invandrare (sfi) efter det att barnen har 

skolats in på dagis. Familjens ekonomiska bistånd uppgår till cirka 10 000 kr i 

månaden. 

 

Typfall F - Familj av utländsk härkomst, båda makarna långvarigt 

sjukskrivna  

F är en drygt 40 år gammal man av utländsk härkomst. Han är gift med G och 

har sex barn från tre till 13 år. Familjen kom till Sverige under 1990-talet och 

beviljades efter ett flertal avvisningsbeslut uppehållstillstånd efter sex års 

vistelse i Sverige. Delar av väntetiden levde de gömda för att undvika utvisning. 

Efter att ha fått uppehållstillstånd ingick de i kommunens flyktingintroduktion 

under ett och ett halvt års tid. Familjen utsattes för trakasserier i sin placerings-

kommun och beslutade sig därför för att flytta till en annan kommun i hopp om 

att slippa dessa. 

 

När familjen blev aktuell för ekonomiskt bistånd i den nya kommunen i början 

av 2000-talet framkom att varken F eller hans hustru hade förvärvsarbetat i 

hemlandet. F hade arbetat i familjens lantbruk, medan hustrun inte hade arbetat 

utanför hemmet. Socialtjänstens krav för ekonomiskt bistånd var att de mindre 

barnen skulle skolas in på dagis och att hustrun, G, skulle börja läsa sfi. Inskol-

ningen på dagis blev svår, G hade svårt att släppa barnen och litade inte på att 

de skulle tas om hand på ett bra sätt. Därför dröjde det flera år innan G började 

en alfabetiseringskurs, och studieresultaten blev inte bra pga. upprepade 

hemmavistelser med sjukt barn och barnafödande. G blev efter ett par år sjuk-

skriven med diagnosen PTSD och depression - utan ersättning. 
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F läste sfi i den nya kommunen och klarade den högsta nivån efter fyra års 

studier. När det ställdes krav på att han skulle stå till arbetsmarknadens förfo-

gande, söka jobb och ta emot arbetsmarknadsåtgärder var F mycket negativt 

inställd. Han menade att han behövdes hemma som stöd för sin sjuka hustru. 

Även F blev så småningom sjukskriven, för ryggbesvär och allmän muskelvärk. 

Han var sjukskriven utan ersättning under ett par års tid. 

 

Genom kommunens arbetsmarknadsenhet och socialtjänstens idoga 

motivationsarbete kom F igång med en kommunal rehabiliteringsinsats på en 

verkstad. F avbröt insatsen inom ett par veckor och är fortsatt sjukskriven. F:s 

hustru har gjort ett par försök att återuppta alfabetiseringen, men hon mår 

periodvis mycket dåligt och har mycket hög frånvaro. Efter fem års kontinuer-

ligt ekonomiskt bistånd är familjen ännu inte självförsörjande. Deras ekono-

miska bistånd beräknas ha kostat kommunen närmare en miljon.



 

 

 
 

Post: 118 82 Stockholm 
Besök: Hornsgatan 20 
Telefon: 08-452 70 00 

www.skl.se 
 

Gör rätt från dag ett 

Ekonomiskt bistånd till långvarigt sjuka 

bidragsmottagare och personer utförsäkrade från 

Försäkringskassan 

Syftet med denna rapport är att ge en fördjupad kunskap om de långvarigt sjuka 

och personer utförsäkrade från Försäkringskassan. 

 

Rapporten bygger på en aktstudie av samtliga aktuella bidragstagare under en 

tiomånadersperiod år 2010 i kommunerna Borlänge, Halmstad och Hässleholm. 

 

Rapporten visar att det finns ett mycket stort antal sjuka som långvarigt lever på 

ekonomsikt bistånd.  
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