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Biståndsmottagare, olika långa biståndstider. Basår 2015 

 
Biståndsperiod Antal vuxna biståndsmottagare 

Totalt  Kön In/utrikesfödd 
  Antal barn 
  i hushållen 

    Kvinnor Män 
Inrikes 
född 

Utrikes 
född 

Långvarig1) 102 664 51 290 51 374 40 955 69 376     50 958  

Mycket långvarig2) 56 951  - - - -      - 

5 års-period3) 50 569 24 213 26 356 18 019 32 550    19 644 

10 års-period4) 22 811 10 710 12 101 7 583 15 228     9 499 

Definition av biståndsperiod: 1)minst 10 månader (mån) år 2015, 2) minst 27 mån under åren 2013-2015 med avbrott högst 2 mån i rad, 3) minst 45 mån under åren 2010-2015 med högst 3 mån sammanhängande avbrott, 4) minst 90 mån under 

åren 2006-2015 med högst 6 mån sammanhängande avbrott.  

Källa: Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd. Gränserna för sammanhängande avbrott i biståndsperioden har fastställts utifrån beräkningsformel för Mycket långvarigt bistånd, Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd.     



Medverkande kommuner och regionalt stöd 
Alingsås 

Avesta 

Borlänge 

Borås 

Burlöv 

Filipstad 

Gotland 

Hammarö 

Härnösand 

Hörby 

Karlstad 

Landskrona 

Ludvika 

Luleå 

Lysekil 

Malmö stad 

Mark 

Mjölby 

Motala 

Mölndal 

Nordanstig 

Piteå 

Sundsvall 

Säffle 

Södertälje 

Timrå 

Östersund 

 

 

RSS Gävleborgs län 

RSS Gotlands län 

RSS Norrbottens län 

RSS Skåne län 

RSS Västernorrlands län 

RSS Jämtlands län/ 

Härjedalen 

RSS Stockholms län  

- FoU Södertörn 
RSS Värmlands län 

RSS Östergötlands län RSS Västra Götalands län 

- Fyrbodal 

- Boråsregionen 

- GR/Göteborgsregionen 

RSS Dalarnas län 



Utvecklingsområden 
 

brukarmedverkan - utveckla och utvärdera arbetssätt och 

bedömningsinstrument   

samverkan - intern/extern   

främja ett attraktivt och hållbart arbetsliv:   

 - yrkesintroduktion och kompetensutveckling    

 - ledarskapsutbildning och utveckling av regionalt stöd (RSS) 

stödja analys och genomförande av lokal organisationsförändring som 

säkerställer att resultat implementeras och bibehållas i verksamheten. 

 



Mål med projektet är: 

 bryta långvarigt bistånd via arbetsmetoder utifrån brukarperspektiv, 

beprövad erfarenhet och forskning  

 öka kunskapsläget hos personalen  

 bättre anpassad arbetsorganisation och regionalt stöd som säkerställer att 

resultatet inkluderas och bibehålls hos deltagande kommuner  

 sprida kunskap och erfarenheter    



De fem projektmomenten 



1. Utveckling av arbetsorganisation och regionalt stöd 

• Utgår från kommunens lokala behov  

• Sker under hela projekttiden  

• Leda för resultat - ett program som utvecklar ledningsgrupper och 

stödfunktioner i socialtjänsten  

• Externa föreläsare 

• Kontinuerligt erfarenhetsutbyte och införande av kunskap  

• Utveckla samverkan – intern och extern 

  

 

 

 

 



2. Utbildning och ökad kompetens 

Yrkesintroduktion (Kunskapsguiden), Socialstyrelsen 

 

Webbaserad utbildning av Linnéuniversitetet  

• Det omgivande samhället 

• Möjligheter till delaktighet  

• Professionellt socialt arbete med försörjningsstöd  

• Effekter och metoder  

 

Är sedan oktober 2018 tillgänglig för alla kommuner! 

 

 

http://www.kunskapsguiden.se/Ekonomiskt-bistand/Sidor/default.aspx


3. Utvärdering av Instrument X (IX) Sthlms universitet 
 

Syfte: undersöka hur IX används i praktiken och dess betydelse för klienten  

Frågeställningar:   

 a) att det används på avsett sätt av alla handläggare  

 b) att bedömning har betydelse för vad som händer och var i organisationen      

     individer hamnar  

 c) att bedömningar är konsistenta - görs på samma sätt oavsett handläggare   

 d) att det finns verkningsfulla insatser som motsvarar behoven enl. bedömning    

Metod:  

• En totalenkät till alla kommuner – hur många använder IX? 

• Ett urval av deltagande kommuner görs   

• Uppgifter inhämtas från handläggare och akter – avidentifierat material  

 



4. Studie av brukarmedverkan, Sthlms universitet 

Syfte: blottlägga teman där brukare kan erbjudas möjlighet till inflytande och studera 

betydelsen av olika modeller/arbetsformer    

Frågeställningar:  

 1. rätten till bistånd samt stödets storlek – dess betydelse för policy och individbeslut   

 2. åtgärder för att öka möjlighet till egen försörjning – finns utrymme att påverka villkor     

 3. vilka överväganden styr mot teman som behandlas och brukarens möjligheter   

 d) finns skillnader mellan olika arrangemang  – avseende teman och mottaglighet   

Metod:  

• Identifiera kommuner med ambition att utöka brukarmedverkan  

• Urvalet eftersträvar variation i modell/arbetsform      

• Uppgifter hämtas via intervjuer (handläggare, enhetschef, övrigt personal, brukare) samt 

dokumentation och intervjuer med nyckelpersoner gällande arbetet.   

 



5. Utvärdering av projektets effekter 

IFAU  

Statistisk data  

    - följa individen  

    - följa kommuner/personal 

Utvärdering mellan kommuner:  

    - identifiera ”tvillingar” utifrån ex                      

socioekonomisk situation, kön, etc. 

 

 

 

Under planering 

Utvärdering inom kommunen: 

   - kunskapsläge, processen, organisation etc. 

Datainsamling via enkät, intervjuer etc.  

   - Förmätning 

   - Under projekttiden  

   - Eftermätning    

  

 

    

 

  

 



Vad händer med resultatet? 

 Kontinuerlig kunskapsöverföring till deltagande kommuner! 

Rapporter från universitetet  

 Annan dokumentation   

Webb-sändning 

 Konferenser 

 ”Idé-bank” på SKL:s hemsida med lärande exempel  

 



Vi som arbetar med ekonomiskt bistånd på SKL:  

Leif Klingensjö, sektionschef, leif.klingensjo@skl.se  

Stina Björk, utredare, stina.bjork@skl.se 

Ulrica Runemar, utredare, ulrica.runemar@skl.se 

 

SKL hemsida för ekonomiskt bistånd: 

https://skl.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning.1363.html 

 

Prenumerera på SKL nyhetsbrev:  

Ekonomiskt bistånd finns under Arbete och integration.  

https://skl.se/tjanster/merfranskl/nyhetsbrevprenumeration.985.html 
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