
Försörjningsstöd Uppdrag och Trender

Uppdraget 
Skaraborg &Statistiken 
Omvärlden&Trenderna

Utmaningarna

Vart ska en börja egentligen?



Sammanfattningsvis:

Försörjningsstödsenheter befinner 
sig i ett sammanhang

Det finns två uppdrag

1. Bedöma rätt till bistånd
2. Hitta en egen försörjning

I flera kommuner har uppdrag två 
flyttats till arbetsmarknadsenheter.

Personer kan ha rätt till både 
försörjningsstöd och andra 
insatser i kommunen, som 
sysselsättning, LSS-insatser, vård 
för missbruk, psykiska 
funktionshinder, våldsutsatthet, 
familjebehandling mm, mm



Läget i Skaraborg – enligt statistiken

SOCIOEKONOMISK KLASSNING AV SOCIALSTYRELSEN
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Tvåorna

Lidköping
Götene

Hjo 
Karlsborg

Sjuorna

Gullspång 
Töreboda

Sexorna

Falköping
Skara

Fyrorna

Tibro
Tidaholm

Treorna

Essunga
Mariestad
Skövde

Vara



Skaraborg i en statistisk ögonblicksbild
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BISTÅNDSMOTTAGARE I BEFOLKNINGEN
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ANDEL MKT LÅNGVARIGT FÖRSÖRJNINGSSTÖD

ANDEL AV BARN I KOMMUNEN SOM UPPBÄR BISTÅND

ANDEL AV BARN I KOMMUNEN I LÅNGVARIGT BISTÅND

UNGA VUXNA SOM UPPBÄR BISTÅND

EKONOMISKT BISTÅND - KOSTNAD/INVÅNARE/ÅR

ANDEL LÅNGVARIGT FÖRSÖRJNINGSSTÖD
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STRUKTURELLA
BESTÄMNINGSFAKTORER

INDIVIDUELLA 
BESTÄMNINGSFAKTORER

Andra samhällsaktörer

- Försäkringskassan
- Arbetsförmedlingen
- Migrationsverket
- Hälso- och sjukvården
- A-kassorna

Arbetsmarknadsläget

Kommunen som arbetsgivare

Folkhälsan

Skolresultat

Tillgång till förebyggande insatser 
kring exv missbruk, våldsutsatthet mm

Sociala orsaker i uppväxten

Missbruk

Kriminalitet

Våldsutsatthet

Sjukdom, fysisk och psykisk

Utbildningsbakgrund

Tid i Sverige

Kön 

Ålder



Försörjningsstödet - nationellt



Försörjningsstödet - nationellt



Försörjningsstödet - nationellt

Arbetslöshet – 50%
Ohälsa – 15 %
Sociala skäl – 20%

Övrigt – 15%



Utmaning 1 – Långvarigt försörjningsstöd

Långvarigt biståndsmottagande innebär försämrad livskvalitet för 
individen och ökade kostnader för samhället. 

SKR;s utvecklingsarbete vittnar om framgångsfaktorer:

Ø Samverkan internt i kommunen
Ø Samverkan med andra aktörer
Ø Målgruppsanalys
Ø Varierat utbud av insatser
Ø Aktiv brukarmedverkan
Ø Väldefinierat uppdrag
Ø Känd och accepterad arbetsprocess

En kommungemensam process kring ”vägen till hållbar egen försörjning” 
baserad på just den målgrupp och de förutsättningar som finns i kommunen.



Utmaning 2 – Arbetsmarknadspolitiken
• Arbetslöshet är det största försörjningshindret

• Målgruppen arbetslösa försörjningsstödstagare står 
oftast långt från arbetsmarknaden

• Socialstyrelsen oroar sig för arbetsförmedlingens 
minskande lokala närvaro

• Kommunens roll i arbetsmarknadspolitiken är ännu 
inte helt klarlagd

• Arbetsförmedlingens reformering och 
kommunernas arbetsmarknadsverksamheter – hur 
ska det gå tro? Regional samverkan? Kommunerna 
som privat aktör?



Utmaning 3 – Ojämlikhet i befolkningen

Det är vissa befolkningsgrupper och vissa geografiska 
platser som utgör en ökad andel i försörjningsstödet. 

Detta befaras bidra till ökande klyftor, känslor av 
utanförskap och långvarigt bidragsberoende. 

Problematiken kan ”ärvas” till nästa generation

Av vikt är att göra sin egen målgruppsanalys och planera 
insatser utifrån denna.



Framtidsfråga - digitalisering
Inom försörjningsstöd är det hög takt när 
det kommer till digitalisering och 
automatisering – men utan full överblick 
kring konsekvenserna.

Tänkbara fördelar Tänkbara risker
Högre rättssäkerhet

Ökad effektivitet

Högre grad av självservice

Osynliggörande av annan social
problematik

En viktig synliggörande arena 
begränsas

Social problematik kan fortgå 
längre tid



Sammanfattningsvis… 

Uppdraget 
Skaraborg &Statistiken 
Omvärlden&Trenderna

Utmaningarna

ü Uppdraget kring försörjningsstöd handlar om 
att bedöma rätt till bistånd och undanröja 
försörjningshinder. 

ü Försörjningsstödet i Skaraborg är ojämnt 
fördelat mellan kommunerna

ü Försörjningsstödet är minskande i antal 
individer och hushåll, men ökande i 
kostnader och i tid man uppbär bistånd.

ü Utmaningar framåt är det långvariga 
försörjningsstödet, dess orsaker och 
konsekvenser.



Monica Johansson
Avdelningschef
Omsorgsförvaltningen Skara

monica.johansson3@skara.se

mailto:monica.johansson3@skara.se

