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Inledning – Bakgrund och syfte med rapporten 
 

 
Rapporten redovisar kvantitativa data (statistiska uppgifter) och kvalitativa insamlingsmetoder (samtal 
etc.) . Syftet är att genomföra en behovsinventering av målgrupper och deras behov av insatser.  Insatser 
som eventuellt kan finansieras av samordningsförbundet. Rapporten får ses som ett underlag för att 
stödja beredningsgruppen och styrelsen i arbetet med förbundets verksamhet. 
 
Underlaget kan också användas som ett stöd i samverkansdialogen mellan offentliga aktörer, där en 
viktig förutsättning för att arbeta lösningsfokuserat är kunskap om hur den offentliga försörjningen ser 
ut. Att få en översikt av hur ansvaret fördelar sig mellan aktörer, över tid och mellan kön bidrar till  en 
ökad och mer samlad faktabaserad kunskap.  
 

Samordningsförbundet genomför regelbundet en kartläggning per år avseende medlemmars behov och 

målgrupper. Kartläggningen avser att stödja förbundets medlemsparter när de ska ringa in  målgrupp 

och behov av insatser som ligger utanför parternas ordinarie uppdrag/ansvar, se figur 1. 

 

 

 
 

 
 

  



Samordningsförbundets målgrupp 
 
Vilka är förbundets målgrupp? 
Förbundets målgrupp är personer mellan 16-64 år som är i behov av samordnade insatser från minst två 

av förbundets medlemmar för att uppnå eller förbättra sin förmåga till egen försörjning. Målgruppen 

har sina styrkor och resurser som inte används i arbetslivet  men skulle kunna göra det genom olika 

former av stöd så att de skulle kunna medverka i arbetslivet. Många har bristande kunskap om både 

sina rättigheter och skyldigheter i samhället. Flertalet har svårt att uttrycka sina behov av stöd.  

 

Hur många handlar det om? 

Antalet personer i behov av samordnad rehabilitering för att nå egen försörjning är svår att mäta och får 

ofta baseras på uppskattningar. Inför besluts om lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser uppskattades att fem procent av den arbetsföra befolkningen rymdes inom 

målgruppen vilket i Roslagens skulle uppskattas till 7750 personer. 

I denna rapport gör vi ett försök att uppskatta målgruppen genom att hämta in statistik om förbundets 

medlemmars målgrupper. Observera att en del personer kan finnas inom flera målgrupper samt att alla 

som ingår i målgruppen går inte att finna i statistiken. Grovt räknad så kan vi identifiera strax under 5 

900 medborgare boende i Stockholms nordost kommuner, som skulle kunna inkluderas i förbundets 

målgrupp. 

 

  
 
 
 
Vilka insatser kan förbundet finansiera? 
 
-Insatser som stödjer samverkan mellan samverkansparterna.  
 

         Eller 
 

- Insatser som avser individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, som syftar till att individen 

uppnår eller närmar sig en förmåga av egen försörjning 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller i övrigt 

vidta åtgärder som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster som är avsedda för 

enskilda. Inte heller arbeta inom de uppdrag som någon annan part  ansvarar för. 

 

 

  

1 500   unga som varken arbetar eller studerar 
   3001  personer med långvarigt ekonomiskt bistånd 
   7591  personer med aktivitetsersättning 
1 132   personer med långvarig sjukpenning 
2 200   personer som är långtidsarbetslösa 



Kvalitativa data  
 

Dialog med medlemsparter 

 

Under perioden november 2021 till januari 2022 har en lokal medlemsdialog genomförts tillsammans 

med merparten av medlemmarna i form av lokala möten med representanter från medlemspart och 

beredningsgrupp. Nedan redovisas en sammanställning av samtalens innehåll. I notering inom parentes 

anges parten som identifierat behov. 

 

Målgrupp 

• Kartlägga gränssnitten mellan förbundets verksamhet och medlemmars verksamhet gällande   

    insatser närmre arbete. (kommun) 

• Viktigt att arbeta med de unga som varken arbetar eller studerar (AF/FK och flera kommuner) 

”Hemmasittare” (FK/kommun) 

Personer med missbruk 

Personer långt från arbetsmarknaden 

Personer med psykisk ohälsa (FK) 

Kvinnor med utländsk härkomst (Kommun) 

Sjukskrivna utan sjukpenning 

Arbeta förebyggande med aktivitetsersättning så att de vid 30 år ålder inte hamnar hos kommunerna. 

Långtidssjukskrivna  

Personer som är långtidssjukskrivna, som befinner sig långt från arbetsmarknaden har ofta psykisk 

ohälsa och olika somatiska sjukdomar. Många har även en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller 

PTSD som påverkar arbets- eller studieförmågan. (FK) 

 

 

Strukturpåverkande insats 

 att förbundet utvecklar ännu bättre kontakt/samarbete med angränsande verksamhet till förbundets 

operativa insats exempelvis Kommunala arbetsmarknadsenheter, aktivitetsansvar och anhörighetsstöd.  

 (flera kommuner) 

 Information till vården om möjligheten till arbetsträning (FK) 

 Kontakt med brukarorganisationer (kommun) 

Information om samarbete mellan kommun och socialpsykiatrin, vad finns det för insatser? (FK) 

Forum om Svåra samtal, att prata om suicid (FK) 

 

  



 

 

 

Behov av operativ individinsats 

Fortsättning efter MIA, liknande verksamhet med fokus på arbetsträningsplatser och gruppaktivitet. 

Insatser som rustar till att kunna ta del av ordinarie arbetsinriktade insatser. Viktigt med tydliga gränser 

och att förbundets verksamhet inte konkurrerar med ordinarie verksamhet (AF) 

Förslagsvis kan en CM följa deltagare från start, förrehabiliterande arbetsträning, genom  

  arbetsförmedlingen ordinarie arbetslivsinriktade insatser ända fram till arbete. (AF) 

Insats som kan bryta isolering 

Metoder som CM, BIP och IPS (AF/FK/kommun) 

 

 

 

Övrigt som nämnts under samtal 

Arbeta med riskanalys (styrelse och AF) 

DUA 

 Psykisk ohälsa.  (FK) 

 Arbeta och inspireras av BIP (AF/FK) 

 Föräldrar till UVAS? (kommun) 

Kommunernas förtroendeläkare (kommun) 

Digital utmaning (AF) 

Många har svårt att klara av de digitala kontakterna med myndigheterna och hälso-sjukvården och svårt 

att förstå informationen från myndigheter på grund av sin funktionsnedsättning. 

 

 

  



Omvärldsbevakning 
 

Unga om varken arbetar eller studerar (UVAS) 
Forte är en rapport från 2020 om Ungas etablering på arbetsmarknaden. Att som ung sakna arbete 
under längre period kan innebära negativa konsekvenser på både lång och kort sikt. Rapporten 
beskriver gruppen unga som varken arbetar eller studerar (Uvas), den undersöker och redovisar effekter 
av olika insatser inom skola och arbetsmarknad. 
År 2018 befann sig cirka 10 procent av Sveriges 20- till 24-åringar i mellanrummet mellan skola och 
arbetsliv. Under lågkonjunkturer ökar ungdomsarbetslösheten. Coronakrisen förväntas försvåra många 
ungas etablering på arbetsmarknaden. Rapporten finns att läsa på www.forte.se  
 
Enligt skolverkets statistik från i slutet av december 2021 så omfattas omkring 36 500 ungdomar inom 
gruppen Uvas i Sverige. Hälften har avslutat sina gymnasiestudier i förtid. Bland dessa representeras 
gruppen utlandsfödda med lågutbildade föräldrar till övervägande del. En fjärdedel deltar i aktiviteter 
som kommunen anordnar. Över hälften avregistreras från kommunens aktivitetsansvar för att de fyllt 
20 år. Endast 5%  avregistreras pga fullföljda aktiviteter inom kommunens försorg.  
 
IFAU1 presenterade under DUA konferensen december 2021 att UVAS gruppen består av två grupper  
1) ungdomar som saknar arbete och som inte deltar i studier, men som står till arbetsmarknadens 
förfogande och aktivt söker arbete, ”arbetslösa”. Mest kunskap om den här gruppen. 
 

2) unga som varken arbetar eller studerar och som inte heller aktivt försöker att ändra på detta, 
”inaktiva”. Unga med funktionsnedsättning är överrepresenterade i denna grupp. 
 

Det finns ett stort antal olika insatser i Sverige för att få unga att fullfölja skolan och med spretigt 
resultat. Profilering och individuell uppföljning förknippade med bättre resultat 
• Program med multipla interventioner ser allmänt ut att ge bättre resultat, även om ingen enskild 
kombination alltid ger bättre effekter 
• Inga systematiska skillnader i resultat mellan olika typer av utförare (offentliga, privata, civilsamhälle) 
• IPS (Individual placement and support) visar sig bidra till bättre sysselsättningsrelaterade utfall för 
unga med svåra psykiska problem.   
• Blandade resultat för aktiveringsprogram för UVAS som var Socialbidragstagare 
• Subventionerade anställningar ger övervägande positiva effekter på sysselsättning, men oftast ingen 
eller en negativ effekt på övergång till studier 
• Ingen studie finner positiva effekter för unga som deltagit i insatsen tillfälliga offentliga jobb 
•  Ett antal svenska studier av ungdomsprogram: väsentligen inga långsiktiga effekter. Återspeglade 
oftast resultatet en annonseringseffekt som påskyndade att ungdomarna lämnade arbetslösheten och 
en inlåsningseffekt under programdeltagandet 

 

Arbetsmarknadens behov 

●Brist på arbetskraft trots hög arbetslöshet 
-Bristen på efterfrågade kompetenser ökar bland både privata och offentliga arbetsgivare  
-Fler arbetslösa saknar efterfrågade kompetenser 
-Långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast på en högre nivå än tidigare 
 

●Stor efterfrågan på utbildad arbetskraft även på längre sikt 
- Bristyrken behöver göras mer attraktiva  
 

●Gymnasial utbildning är en vattendelare på svensk arbetsmarknad 

 

                                                           
1 Institut för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska utvärderingar , Anders Forslund 

http://www.forte.se/


Våld i nära relationer  
Sommaren 2021 fick Forte ett särskilt uppdrag från regeringen om att kartlägga forskningen inom detta 

område. Forskning inom området visar att förekomsten av våldet är omfattande och orsakar stort 

fysiskt och psykiskt lidande bland de utsatta. Våld är en komplex företeelse, vars orsaker kan förstås av 

hur faktorer på individnivå, relationsnivå, samhällsnivå och strukturnivå samspelar och interagerar med 

varandra. I rapporten sammanfattas resultaten av de översikter som genomförts på området med fokus 

på hur samhället kan motverka att våldet uppkommer. Resultaten kan ligga till grund för det 

våldsförebyggande arbete som praktiken genomför. Läs rapporten på www.forte.se  

 

Området kopplat till samordningsförbund 

En pilotstudie konstaterar bland annat att ”4 av 10 deltagare inom Samordningsförbundets insatser har 

sett och hört ett definierat psykiskt, fysiskt och sexuellt våld mellan närstående under sin uppväxt.” 

(NNS 2021, s. 4).  Sedan hösten 2019 har ett flertal samordningsförbund i hela Sverige deltagit i ett 

pilotprojekt för att öka upptäckten av våld i nära relation. Det finns starka samband mellan att ha 

tidigare erfarenhet av våld och senare i livet lida av fysisk eller psykisk ohälsa (NCK 2014). Fysisk och 

psykisk ohälsa spelar ofta en stor roll i varför en person befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och 

det är därför relevant för samordningsförbund. 534 deltagare i MIA projektet fått frågor om våld i nära 

relation (40% av alla deltagare).  I rapporten utreds utsträckningen i vilken frågor om våld i nära relation 

ställs till deltagare i projekten, samt vad som behövs för att öka upptäckten av våld. Det framkommer 

att arbetet förenklas genom att medarbetare ges rätt förutsättningar och möjligheter att jobba 

metodiskt med våldsfrågorna. Rapporten visar också att trots arbetet tillfrågas färre män än kvinnor om 

sin utsatthet eller om de själva utövar eller utövat våld. I likhet med andra studier på området framgår 

det att deltagare alltför sällan får frågor om våld. För många av projektets deltagare var det även första 

gången de tillfrågades. Läs rapporten på www.miavidare.se  

 

 

Aktuellt hos andra samordningsförbund  
 

Mia projektet, Projektet avslutas i september 2022. Förbunden i länet börjar redan nu arbeta med en 

gemensam ansökan som kommer inkludera arbetet med unga och vuxna arbetslösa som är i behov av 

samordnade insatser. Ansökan innefattar även ett kompetensprojekt vars syfte är att erbjuda forum och 

utbildningar i tex Case mangament, Bekräftelse indikator projektet , Supported employment,  horisontella 

principer2 med mera. 

 

De övriga förbunden i länet arbetar med frågor som: 

Välfärdsguiden (se prototyp https://valfardsguiden.se/ ), samarbete med näringsliv, Ens svensk BIP studie  

samt måna insatser och förstudier kring  unga som varken arbetare eller studerar, se ex förstudier HBS 

och Östra Södertörn. En stor arbetsinsats pågår med visionen att koppla utvärderingen av förbundens 

verksamhet med ex forskare och lärosäten.  

                                                           
2 Icke diskriminering, jämlikhet, tillgänglighet mm. 

https://forte.se/app/uploads/2022/02/fort-0071-rapport-va-ld-i-na-ra-relationer.pdf
http://www.forte.se/
https://miavidare.se/wp-content/uploads/2022/02/VINR-rapport-MIA-Vidare-2022.pdf
http://www.miavidare.se/
https://valfardsguiden.se/


Kvantitativ kartläggning av målgrupp 
 

Insamling av statistik och siffror från Kolada, Ekonomifakta, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens 

hemsidor ger följande beskrivning av målgruppen 

 
Sjukskrivna med sjukpenning 
 

Statistik från Försäkringskassan hemsida, se bilaga 3, visar att ohälsotalet i december 2021, dvs antal 

nettodagar med sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning per individ. 

-Norrtälje har högre antal dagar än genomsnittet i länet och riket 

- Vallentuna och Österåker har lägre än riket men något högre än kommunerna i länet  

-Vaxholm och Danderyd har lägre än genomsnittet i länet och riket.  

 

I Försäkringskassans statistik avseende november 2021 kunde man se att pågående sjukfall (37 967) i 

Stockholms län var 47% sjukskrivna pga psykiatrisk diagnos,  14% pga somatisk diagnos samt att 

uppskattningsvis 34% varit sjukskrivna över ett år. 

 

Antalet sjukfall 

Samma mönster återfinns i antalet sjukskrivna män och kvinnor, Norrtälje har högst och har under en 5 

års period legat på runt 1250 sjukfall per månad/år. Vaxholm/Danderyd har lägst och har legat runt 250 

sjukfall. Däremellan ligger Österåker, Täby och Vallentuna på runt 750 sjukfall per månad/år. Se diagram 

över en 5 års period i Bilaga 1. 

 

Sjukskrivna kvinnor 

November 2021 ser vi att, 73% av Vaxholms sjukskrivna var kvinnor, 68% av Vallentunas och Danderyds, 

67% av Täbys, 65% av Österåkers och 62% av de sjukskrivna i Norrtälje. 

 

 



Läkare om att Sjukskriva 

På centrum för psykaitriforskning skickar avdelningen för försäkringsmedicin ut en enkät till alla läkare 

med fyra års mellanrum. Senast var 2017 och den hade 54% svarsfrekvens (18714 svarande) den visade 

att 78% hade sjukskrivingsärenden.  

 

58% av läkare inom psykiatri och 45% av primärvården hanterar sjukskrivningsärenden 6 eller flera 

gånger i veckan och 42% av läkarna upplever det problematiskt med sjukskrivningen flera gånger i 

veckan. Psykiatri och vårdcentraler upplever det oftare än andra professioner inom läkarkåren.  

 

 

 

 
 

  



Ekonomiskt bistånd 
 

Försörjningsstöd i Roslagen 

I en kartläggning hösten 2021 i Samsus3 gruppen där tjänstemännen hämtade hem statistik framgår att 

det under hela 2020 i Roslagen fanns 2195 sökande om försörjningsstöd, av dessa var 682 st sjukskrivna 

(31%), dvs sjukskrivna utan sjukpenning. Se figur nedan. Alla kommuner utom Vaxholm har fler manliga 

som uppbär bistånd. Norrtälje och Danderyd har en större andel av sina biståndstagare i yngre 

medelålder (30-44 år) meden de övriga kommunerna har fler i den äldre medelåldern (46-59 år).  Se 

mer statistik från SAMSUS gruppen i bilaga 2. 

 

Enligt statistik från kolada (se bilaga 2) ligger helårsekvivalensen på 1030 som uppbär ekonomiskt 

bistånd. Med helårsekvivalensen avser antalet personer som kan försörjas under ett helt år med full 

ersättning. Exempelvis blir två personer som uppburit försörjningsstöd i 6 månader tillsammans en 

helårsekvivalens. 

 

I kommunerna skiljer det sig åt men mellan 24-40% räknas som uppbärare av långvarigt ekonomiskt 

bistånd. 

 

 

Andelen försörjningsstöd med sjukskrivning om anledning 

 

 

  

                                                           
3 Samsyn sjukskrivna utan sjukpenning 



Arbetslösa 
 
Arbetsförmedlingen bedömer att situationen på arbetsmarknaden bedöms bli fortsatt svår för inskrivna 
arbetslösa med svag konkurrensförmåga. Till dessa räknas personer som saknar gymnasial utbildning, är 
födda utanför Europa, har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller arbetslösa 
55 år och äldre. 
 
Antalet inskrivna arbetslösa nationellt fortsätter att minska, dock i en avtagande takt. För 2022 och 
2023 bedöms antalet inskrivna arbetslösa att uppgå till i genomsnitt 362 000 respektive 350 000 
personer på nationell nivå. Det motsvarar genomsnittliga arbetslöshetsnivåer på 7,1 respektive 6,8 
procent i riket. Det kvarstår dock fortfarande en osäkerhet kopplad till den pågående pandemin, vilket 
kan påverka återhämtningen i ekonomin och på arbetsmarknaden. 

 
Arbetslösa unga4 
Arbetslösheten i Sverige bland 16-64 är vid december 2021 tillbaka på nivåer som före pandemin, 7,2% 
(370 000 personer). Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) ligger på runt 9% och arbetslösheten minskar 
främst bland inrikes födda. Prognosen för antalet inskrivna arbetslösa ungdomar i Sverige 2022 är 44 000 
personer. Det är en något lägre arbetslöshet bland unga kvinnor än unga män. En påverkande faktor är 
om den arbetslösa har gymnasieutbildning. I regleringsbrevet 2021 framgår att ” ”Andelen inskrivna utan 
aktivitet i jobb-och utvecklings-garantin samt jobbgarantin för ungdomar, särskilt bland dem som saknar 
gymnasial utbildning, ska minska.”  
 

Arbetslösa med funktionsnedsättning 
I rapporten Unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen visar Resultaten visar att det skett 
stora förändringar över tid och att antalet förstagångsinskrivna unga med funktionsnedsättning (18–24 
år) har minskat kraftigt under den studerade perioden 2013 till 2020 på Arbetsförmedlingen. Det gäller 
främst på senare år och tycks beror på flera olika orsaker som kan kopplas till myndighetens förmåga att 
tidigt identifiera och registrera funktionsnedsättning. Resultaten visar också att unga med 
funktionsnedsättning är arbetslösa under en längre tid och når andra typer av utfall än övriga unga. Bland 
unga med funktionsnedsättning är det vanligast att nå ett subventionerat arbete, medan osubventionerat 
arbete och studier är ovanligare.  
  

                                                           
4 DUA föreläsning 2021-12-21 ”Arbetslöshet bland unga2 . Anders Ljungberg , Arbetsförmedlingen 



Långtidsarbetslösa  
Antalet inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd är tillbaka på 
samma nivå som före pandemin. De inskrivna arbetslösa som har lämnat för arbete är framför allt 
personer med kortare inskrivningstider och som nästan uteslutande har en gymnasieutbildning. Trots 
att arbetslösheten är tillbaka på nivåerna före pandemin är långtidsarbetslösheten kvar på en hög nivå. 
 
Toppen för antalet långtidsarbetslösa tros ha passerats under hösten 2021.  Men bland de 
långtidsarbetslösa ökar tiderna i arbetslöshet. Det visar sig bland annat genom att antalet arbetslösa 
som varit utan arbete i mer än 24 månader fortsätter att öka från rekordhöga nivåer och närmar sig 100 
000 personer. Effekterna av pandemin bedöms därför som långvariga och långtidsarbetslösheten 
riskerar att bita sig fast på högre nivåer framöver. 

Beräknad på kommunens population så befinner sig 2200 medborgare i Roslagen i långtidsarbetslöshet, 

 

 



Population och offentlig försörjning i Roslagen 

I förbundets sex kommuner bodde 2021 cirka 150 000 invånare i arbetsförålder (16-64 år). Per kommun 

fördelar sig befolkningen med 4% av invånarna i Vaxholm, 12% i Danderyd, 14% i Vallentuna, 19% i 

Österåker, 28% i Täby och 23%  i Norrtälje. Beroende på kommun är 4,4-5,8% av populationen 

arbetslösa samt cirka 7,3% som saknar gymnasieutbildning . 

 

 I Roslagen uppskattas gruppen unga som varken arbetar eller studerar till ca 1500 personer. Inom 

gruppen är sannolikt de flesta äldre än 20 år. Det innebär att de inte omfattas av kommunernas 

aktivitetsansvar. (Det förekommer att kommuner arbetar även med den gruppen.) 

 

Förbundet har inhämtat statistik från Kolada i form av helårsekvivalenter5 i arbetsför ålder (20-64) som 

uppbär offentlig försörjning under 2020 att jmf med föregående års kartläggning (2021) som baserades 

på statistik från 2019. 

På nationell nivå är uppskattningen att 5% av befolkningen har behov av samordnade insatser, dvs en 

målgrupp för förbundets verksamhet. Utifrån den uppskattningen handlar det om 7500 personer i 

Roslagen. 

 

I Roslagens statistik kan vi notera att den arbetsföra befolkningen ökar och antalet personer som 

uppbär offentlig ersättning minskar jämfört med föregående kartläggning gjort av förbundet. 

- Etableringsersättningen har minskat med 187 personer 

- Sjukersättningen minskar, minskat med 129 personer t 

- Aktivitetsersättning med 18 personer. 

-Ekonomiskt bistånd med 91 personer. 

Däremot har sjukpenning ökat med 200 personer. 

För respektive kommun se bilaga 3 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Detta mått används 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. 



 

BILAGA 1 Statiskt försäkringskassan  
 

 

Statistik från Statistikdatabas (forsakringskassan.se) 

 

 

  

https://www.forsakringskassan.se/statistik/statistikdatabas#!/


BILAGA 2 Ekonomiskt bistånd hos kommunerna 
 

Statistik inhämtad av tjänstemän hösten 2021 

Åldersfördelningen försörjningsstöd 

 

 

 

 

 

 

Könsfördelning försörjningsstöd 

 
 

 



Bilaga 3 statistik från kolada med ersättning utifrån helårsekvivalenter  

   

 

 

Pilar visar tendenser jmf 

med föregående år 


