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Inledning - Bakgrund, syfte och upplägg av rapporten 
I Samordningsförbundet verksamhetsplanering framgår att en regelbunden kartläggning ska genomföras 
avseende målgrupper, kommande utmaningar och utvecklingsmöjligheter.  
 

Syftet med dessa analyser är att stötta samverkansdialogen mellan offentliga aktörer, där en viktig del för 

att hitta lösningar är just kunskap om hur den offentliga försörjningen ser ut. Att kunna se hur den 

fördelar sig mellan aktörer, över tid och mellan kön bidrar till ökad och samlad faktabaserad kunskap.  

 

Rapporten börjar med den kvantitativa kartläggningen som är uppdelad på kommunnivå. Tanken är att 

det även ska bidrar också till att vi får en annan förståelse för de olika förutsättningarna som finns i våra 

kommuner Roslagen. 

 
Kvalitativa intervjuer  
Under mars besökte förbundschef och MIA delprojektledare respektive medlemspart för att via intervjuer 
samla in kvalitativt underlag till kartläggningen.  
 

Kvantitativa underlag 

Underlagen, som Statisticon har tagit fram på initiativ från Samordningsförbundet Uppsala län, har 

tillgängliggjorts så att samtliga Samordningsförbund och deras samverkansparter i hela landet. Dock är 

dessa siffror från 2018 men ger en bra fingervisning. 

 

 

  



 

 

Kvalitativa data -  samtal om förbundets utvecklingsområde 

 
Samordningsförbundet 
Samarbeta tillsammans med FOU nordost. Stor STHLM 
Kan vi arbetena med Kommunens egna långsjukskrivna medarbetare? 
Kan vi ha Teammöten för ”ej MIA deltagare” dvs Team för de som inte är aktuella för MIA. 
Starta ASF liknande ”Jalla trappan” och Inom ”fastighetsskötsel och underhåll”. 
 

MIA vidare 
AF fortsätter bistå med 3 resurser, 1 team och 2 coacher 

Alla kommuner avser fortsätta i MIA vidare med 25% (Vaxholm 12,5%) 

FK bistår med 95% personlighandläggarresurs. 
Alla parter får personalresurserna finansiera med ESF medel. 
 

Fördel med MIA  
MIA ger även ett mervärde åt teammedlem 
Temamötena är det bästa och insatser är en bonus.  
Temamötena är bra för då träffar alla deltagaren och ser deltagaren. Bara tel och intyg ger inte värdet av 
att träffas. Mia team är bra för kunskapen och att MIA ger bättre AF kontakt.  

 
Angränsande verksamhet till operativa insatsen MIA 
Täby Arbetslinje , Arbetskonsulenter (närmre arbete) 

AF SIUS, När de klarar 10 h till SIUS. 

Vissa kommuner har förtroendeläkare och psykolog.   

Arbetsmarknadcenter /Arbetsmarknadsenheten/arbetscoacher finns på flera av kommunerna och ska 
testas först innan MIA. I vissa fall kan arbetsträning gå via dessa.  

 Kommunen har motiverande samtal (MI) 
 

MIA deltagare   

 Deltagare som är motiverade och har förutsättningar att ta till sig insatser. 

 Ta de som kan gå vidare 
 

Parterna lyfter fram följande målgrupper 

 Arbetslösa som ska till  Gemensam kartläggning eller i  JOBBEN, de som inte klarar en aktivitet.  

 Arbetslösa de som inte klarar 10 h kan gå till MIA.  

  Försörjningsstödstagare inskrivna i Af där ingen aktivitet finns 

  Försörjningsstöd med sjukskrivna  

  Långvarig försörjningsstöd (över två år)  

  Nyanlända – de inom etableringen (två år) och även när de kommer till försörjningsstöd efter  
   etableringen.  Problembild kan ej svenska, språkhinder, ohälsa, trauma, funktionsnedsättning. 

 Brukare i dagligverksamhet - Ser en inlåsningseffekt 

 Unga på gymnasiet som uppbär Försörjningsstöd 

 KAA - unga 18-25 gruppen  

 Funktionsnedsättning -neuro, ADHD, Ångest, tvång. autism 

 Särskilt utsatts grupp se som ligger utanför LSS gränsen. 

 Socialspyk (antingen ej diagnos alt utan för LSS personkretsen) 

 Missbruk. 

 Outredda 
  

  



 
Parternas Förväntningar på MIA 
  att vi får in deltagare.  

  att deltagarna känner sig välkomna 

  att människor känner hopp om närmre egen försörjning. 

 dialog med andra myndigheter. Mer dialog med vården 

 Gemensamt hitta nycklar till komplicerade ärenden.  

  att teammedlem lär sig av de andra i teamet och förmedlar till enheten. 
 
MIA - att de ger sina medarbetar förutsättningar och fakturerar enligt timmar 
Övrig tid som läggs ner som inte ersätta (ledning av personal) 
  

Förslag på arbete framåt 
Klargöra stegen i arbetsrehabiliteringen , ”för-rebah prova på arbträning” på ASF och arbetsträning. 

Hur arbetar vi med språkbristen? 

Teamet ger möjlighet återkoppling om vad som händer efter de slutat på försörjningsstöd.  

MiA bra men sårbart. Gärna mer tid och hur ska det fungera efter projekttiden. 

Motivering av deltagare. 

Lokala styrgruppen-  diskutera vilka deltagare som ska in i MIA ? 

Avstämningsmöte en gång i halvåret 

 

Kvantitativ kartläggning 
Föreliggande rapport utgör ett underlag för arbete med behovsanalyser på kommunal nivå inom ramen 
för finansiella samordningsförbundets verksamhet. Statistiken i rapporten illustrerar omfattning och 
sammansättning av offentlig försörjning inom kommunen.  Dataunderlag till rapporten har tagits fram av 
Statistiska centralbyrån (SCB) som kontinuerligt redovisar statistik över antalet helårsekvivalenter i 
åldrarna 20-64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Det innefattar sjukpenning, sjuk-och 
aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och 
etableringsersättning. Varje ersättningssystem mäts i helårspersoner, så kallade helårsekvivalenter. Detta 
för att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar. Med helårsekvivalenter avses det antal 
individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, 
som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent. 
 

 Sjuk-
penning 

Sjuk/aktivitets-
ersättning 

Etablering Arbetsmarknads 
åtgärder 

Arbetslöshet Ek. 
Bistånd 

Danderyd 1,4 1,5 0,7 0,7 0,7 0,6 

Norrtälje 3,2 5,5 0,6 1,4 0,9 1,6 

Täby 1,7 2,4 0,4 0,6 0,7 0,5 

Vallentuna 2,7 3,0 0,5 0,6 0,5 1,0 

Vaxholm 2,1 2,2 0,6 0,5 0,7 1,1 

Österåker 2,5 3,0 0,5 0,9 0,8 0,7 

 
   Analys av våra sex kommuner  

• Våra kommuner ligger mellan 5,8- 13,2% i offentligt försörjning (vårt snitt 8,25) 

• Ekonomiskt bistånd sticker ut. Norrtälje och Vallentuna har 2 eller fler gula mitten noteringar i jmf 

med kommuner i landet. 

 

Analys kvinnor och män 

• Kvinnor är mer sjukskrivna i alla kommuner 

• Försörjningsstöd och arbetets löshet mer jämlikt fördelat mellan kvinnor och män. 

• Högre andel med sjuk och aktivitetsersättning i Norrtälje samt högre andel kvinnor. 

• Lägre andel kvinnor med etableringsersättning i Vaxholm 



 
 
Bilaga Försörjningsprofil 2018 
 
Figuren ger en helhetsbild av den offentliga försörjning i kommunen, uttryckt som antalet 
helårsekvivalenter i relation till folkmängden i arbetsför ålders (20-64 år).  
 
Färgerna visar hur värdena i kommunen förhåller sig till övriga kommuner (rangordning). De 
kommunerna med högsta värdena får röd färg, de kommunerna med lägsta värdena får grön färg och 
de i mitten gul färg.   
 
Förutom indikatorerna för kommunen som helhet presenteras även motsvarande värden uppdelat 
på kvinnor och män.  I de fall värden saknas visas inget värde och ingen färg. 
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