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Förord 

Under 2008 utarbetade Socialstyrelsen en modell, som fr.o.m. den 1januari 

2010, ligger till grund för kommunernas registrering av uppgifter om orsa-

ker till behov av ekonomiskt bistånd (försörjningshinder) och ändamål med 

utbetalat ekonomiskt bistånd, dvs. till vad ekonomiskt bistånd betalas ut. 

Målsättningen är att den nuvarande årliga insamlingen till den officiella 

statistiken om ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning, ska 

utökas till att även omfatta dessa uppgifter. Arbetet med att utveckla stati-

stiken har bedrivits i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL).  

Under hösten 2009 genomförde Socialstyrelsen en testinsamling. Insam-

lingen gjordes med stöd av Förordning (1981:1370) om skyldighet för soci-

alnämnderna att lämna statistiska uppgifter. Syftet var att få en grund för 

kvalitetssäkring och bedömning av eventuella förändringar inför kommande 

insamlingar av de aktuella uppgifterna. I denna rapport redovisas erfarenhe-

terna och resultaten från testinsamlingen. I rapporten ingår också en redo-

visning av de uppgifter om försörjningshinder och ändmål som kommuner-

na rapporterade in för augusti och september 2009.  

En utökning av statistiken om ekonomiskt bistånd kommer att ge ett bätt-

re kunskapsunderlag, som innebär att behov och problem hos målgruppen 

lättare kan identifieras. Det ökar också möjligheten att på nationell nivå föl-

ja och analysera befolkningens behov av bistånd och hur de förändras över 

tid.  

Arbetet har genomförts av en projektgrupp inom Socialstyrelsen. Projekt-

gruppen har bestått av Tina Ekedahl Küchen, Ingrid Jonasson och Helena 

Rudander. Rapporten har sammanställts av Ingrid Jonasson och Helena Ru-

dander. 

Projektgruppen vill rikta ett särskilt tack till de kommuner som har med-

verkat i det förberedande arbetet.  
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Sammanfattning 

Socialstyrelsen har utarbetat en modell för registrering av uppgifter om or-

saker till behov av ekonomiskt bistånd (försörjningshinder) och ändamål 

med utbetalat ekonomiskt bistånd, som fr.o.m. den 1 januari 2010 ligger till 

grund för kommunernas registrering av dessa uppgifter. Med modellen som 

grund genomförde Socialstyrelsen under hösten 2009 en testinsamling av 

dessa uppgifter. I den här rapporten redovisas erfarenheter och resultat från 

denna insamling. Totalt har 235 av 290 kommuner rapporterat in uppgifter.  

Av de 55 kommuner som utgör bortfall finns både små och stora kommuner 

representerade.  

Den redovisade statistiken grundar sig på personnummerbaserade uppgif-

ter som Statistiska centralbyrån (SCB) har samlat in på uppdrag av Social-

styrelsen. Utöver de uppgifter som varje år samlas in till den officiella stati-

stiken över ekonomiskt bistånd, har följande uppgifter samlats in för augusti 

och september 2009: 

 

 försörjningshinder för vuxna biståndsmottagare som ingår i ett bi-

ståndshushåll     

 till vilka ändamål ekonomiskt bistånd utbetalats.   

 

Majoriteten, eller 71 procent av de deltagande kommunerna har rapporterat 

försörjningshinder för minst 95 procent av sina biståndsmottagare. Å ena 

sidan måste detta betraktas som ett bra resultat mot bakgrund av att det är 

första gången som dessa uppgifter samlats in nationellt. Å andra sidan före-

kommer det kvalitetsbrister i det insamlade materialet.  

Kvaliteten på de uppgifter som kommunerna har rapporterat för septem-

ber månad är bättre än för augusti. Sannolikt beror detta på att flera kom-

muner hade kommit i gång med sin registrering i september. En annan orsak 

kan vara att handläggarna i kommunerna har haft mer tid och möjlighet att 

sätta sig in i det nya systemet för registrering.  

Ett av de problem som har iakttagits är att många kommuner bara har 

rapporterat försörjningshinder för en av två vuxna i ett hushåll. Ytterligare 

exempel är att en del kommuner inte har använt sig av de orsakskoder som 

finns i modellen eller att de har registrerat försörjningshinder på ett felaktigt 

sätt. Exempelvis har 224 biståndsmottagare som är 65 år eller äldre registre-

rats som arbetslösa. Vissa kommuner har också haft svårt att fördela hur 

mycket av utbetalningarna för ekonomiskt bistånd som ska hänföras till sär-

skilda poster under livsföringen i övrigt. Det finns dessutom en underskatt-

ning i de redovisade uppgifterna av hur mycket ekonomiskt bistånd som 

totalt har betalats ut under testperioden. Mot bakgrund av noterade kvali-

tetsbrister samt det faktum att flera större kommuner inte deltagit i testin-

samlingen, bör tolkningen av resultaten göras med försiktighet.  

Det mest förekommande försörjningshindret under testperioden är relate-

rat till arbetslöshet. Totalt gällde det för drygt 53 400 (46 procent) av samt-



 

 6 

liga biståndsmottagare. Av dessa var drygt 30 000 biståndsmottagare arbets-

lösa och saknade någon form av arbetslöshetsersättning. Det näst vanligaste 

försörjningshindret var arbetshinder, sociala skäl. Omkring 14 300 (12 pro-

cent) av biståndsmottagarna registrerades under detta försörjningshinder.  

Under augusti och september redovisade de 235 kommuner som deltog i 

insamlingen, utbetalningar av ekonomiskt bistånd (inkl. introduktionsersätt-

ning), motsvarande 1 205 miljoner kronor. Av detta belopp gick den största 

delen (590 miljoner kronor) till biståndsmottagare som var arbetslösa. Till-

sammans svarade de arbetslöshetsrelaterade försörjningshindren för 49 pro-

cent av vad som totalt betalades ut under den aktuella perioden.  

Socialstyrelsens målsättning är att uppgifter om försörjningshinder och 

ändamål ska ingå i den officiella statistiken om ekonomiskt bistånd fr.o.m. 

2011. En förutsättning är dock att antalet kommuner som rapporterar in des-

sa uppgifter ökar väsentligt samt att kvaliteten i de redovisade uppgifterna 

förbättras.   

Några förändringar av modellen kommer inte att ske under 2010. 
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1 Bakgrund  

I regleringsbrevet för år 2006 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen 

att undersöka möjligheterna att komplettera den officiella statistiken över 

ekonomiskt bistånd med uppgifter om orsak till behov av ekonomiskt bi-

stånd och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens sam-

lade bedömning var att detta skulle vara möjligt men att det förutsatte för-

ändringar av gällande regelverk och ett fortsatt utvecklingsarbete.
1
 I re-

gleringsbrevet för år 2007 följde en fortsättning på detta arbete och Social-

styrelsen fick i uppdrag av regeringen att utveckla den officiella statistiken 

inom ekonomiskt bistånd så att den möjliggör en bättre och mer detaljerad 

orsaks- och ändamålsanalys samt insats- och resultatanalys inom social-

tjänstens område.  

Socialstyrelsens arbete med regeringsuppdraget från 2006 inleddes med 

att drygt ett tjugotal kommuner intervjuades om sina erfarenheter som upp-

giftslämnare och sin syn på möjligheterna att komplettera statistiken med de 

efterfrågande uppgifterna. Intervjuerna genomfördes i samarbete med Sve-

riges Kommuner och Landsting (SKL). I intervjuundersökningen ingick 

kommuner av olika storlek, från olika delar av landet och med varierande 

erfarenheter av att registrera uppgifter om orsaker till behov av ekonomiskt 

bistånd. Efter intervjuerna gjordes en noggrann genomgång av de orsaker 

som handläggarna i kommunerna kunde ange i sina IT-system. Samman-

fattningsvis visade genomgången att vissa kommuner hade ett stort antal 

orsakskoder medan andra bara hade ett fåtal. Det framkom också att kom-

munerna hade orsakskoder som benämndes på många olika sätt. Den sam-

mantagna bilden var att kommunerna använde koder som främst utgjordes 

av ett antal huvudområden som beskriver hushållets eller individens position 

på arbetsmarknaden och förhållande till socialförsäkringssystemet. De in-

tervjuade kommunrepresentanterna ansåg att det för ett nationellt system var 

bättre att utarbeta få men tydliga orsakskoder för att minska risken för felak-

tigheter vid registrering. Det förutsatte i sin tur gemensamma och så entydi-

ga begrepp och definitioner som möjligt.
 
 

Resultatet av de genomförda intervjuerna låg sedan till grund för det fort-

satta arbetet med att utveckla den officiella statistiken. En utgångspunkt i 

arbetet med att beskriva orsaker var att de skulle spegla faktorer som hindrar 

den enskilde från att trygga sin försörjning (försörjningshinder). En annan 

utgångspunkt var att så långt möjligt kunna spegla hur förändringar inom 

t.ex. arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen, påverkar utvecklingen 

av ekonomiskt bistånd. I arbetet ingick också att definiera och kategorisera 

uppgifterna. Under 2007 togs ett första förslag fram om vilka uppgifter som 

                                                 
1
 Socialstyrelsen 2007: Orsaker till behov av och ändamål med utbetalat ekonomiskt bi-

stånd.  
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borde ingå i en modell för registrering av orsaker och ändamål. För att un-

derlätta kommunernas registrering utarbetades även en vägledning.   

När det första förslaget till en modell tagits fram genomförde Socialsty-

relsen och SKL ett seminarium tillsammans med ett tiotal kommuner. Det 

övergripande syftet var att få kommunernas syn på de valda försörjnings-

hindren, om det var några försörjningshinder som saknades eller om det var 

några som borde utgå. Under seminariet diskuterades också allmänna fråge-

ställningar kring utredning och bedömning, definitioner av olika försörj-

ningshinder, hur kommunerna registrerar biståndsmottagare med missbruks- 

eller psykiska problem m.m. Att finna en benämning på personer som har en 

sammansatt och komplex problematik uppfattades som viktigt men proble-

matiskt. Detta är en grupp biståndsmottagare som ofta finns långvarigt inom 

socialtjänsten och som inte alltid uppmärksammas. Att hitta en lämplig be-

nämning var därmed långt ifrån självklart.  

Synpunkterna från seminariet bearbetades och modellen reviderades. Un-

der våren 2008 skickades modellen och vägledningen ut på remiss till ett 

urval av 75 kommuner och sex stadsdelar i Stockholm, Göteborg och 

Malmö, tillsammans med ett antal frågor som Socialstyrelsen ville få svar 

på. Sammanlagt besvarades remissen av 60 kommuner, vilket ger en svars-

frekvens på 74 procent. Övriga kommuner fick motsvarande material som 

information. Även från ett antal av dessa kommuner inkom synpunkter på 

modellen.    

Majoriteten av kommunerna var positiva till att utöka statistiken, även om 

det för många skulle innebära förändringar i IT-systemen. Några av de tvek-

samheter som fanns gällde t.ex. risk för merarbete i handläggningen och 

ökade kostnader för att förändra och anpassa de nuvarande IT-systemen. 

Några kommuner angav också att man ville ha möjlighet att registrera fler 

grupper av biståndsmottagare, t.ex. personer som utsatts för kvinnofrids-

brott, studerande och pensionärer. Ytterligare ett antal kommuner ville utöka 

modellen till att också omfatta insatser, t.ex. kommunala arbetsmarknadsin-

satser.  

När det gäller uppgifter om ändmålen till utbetalat ekonomiskt bistånd, 

beslöt projektgruppen redan på ett tidigt stadium att reducera antalet uppgif-

ter. Listan på förekommande ändamål kan göras mycket lång och för han-

terbarhetens skull valdes istället några av de huvudområden som kommu-

nerna hade angett och som ofta är kostnadskrävande. I remissvaren var det 

ett fyrtiotal kommuner som hade synpunkter på detta område och som ville 

ha med betydligt fler ändamålsposter.  

Remissvaren sammanställdes och bearbetades och modellen och vägled-

ningen reviderades igen. Därefter, i syfte att bedöma modellens och vägled-

ningens ”träffsäkerhet” när det gällde försörjningshinder, utarbetade Social-

styrelsen och SKL ett antal typfall av situationer där en person ansökt och 

beviljats ekonomiskt bistånd. Dessa skickades ut till handläggare i18 kom-

muner och stadsdelar. Med hjälp av modellen och vägledningen ombads 

handläggarna att ange det försörjningshinder som bedömdes vara aktuellt i 

de fiktiva fallbeskrivningarna. Totalt inkom 178 svar. Svaren från handläg-

garna jämfördes sedan med det ”facit” som hade utarbetats. Resultatet visa-

de att överensstämmelsen var god mellan svar och ”facit”. Typfallsstudien 

ledde dock till att ytterligare några förtydliganden gjordes i vägledningen.  
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Socialstyrelsen har också bjudits in av SKL till ett antal träffar där flerta-

let av kommunernas IT-leverantörer har deltagit. Syftet har dels varit att 

informera om utvecklingsarbetet, dels att diskutera de tekniska förutsätt-

ningarna för att hantera registreringen.   

I samband med att regeringsuppdraget från 2006 återrapporterades till re-

geringen, påpekade Socialstyrelsen att bilagan till förordningen (2001:100) 

om den officiella statistiken behövde ändras eftersom vissa orsaksuppgifter 

kopplade till hälsotillstånd bedömdes vara känsliga personuppgifter enligt 

personuppgiftslagen (1998:204). För att Socialstyrelsen ska ha rätt att be-

handla sådana uppgifter utfärdade regeringen under 2008 en ändringsför-

ordning.
2
 Ändringen trädde i kraft den 1 augusti 2008. Socialstyrelsen har 

också utarbetat en ny föreskrift (Ändringsföreskrift SOSFS 2009:2).
3
 Denna 

föreskrift gäller även för ordinarie uppgiftsinsamling fr.o.m. 2010. 

Under våren 2009 arrangerade SKL tre konferenser där Socialstyrelsen 

deltog. Konferenserna, som hölls i Göteborg, Stockholm respektive Malmö, 

riktade sig till kommunernas handläggare av ekonomiskt bistånd och andra 

berörda. Syftet var att informera om det nya systemet för registrering av 

försörjningshinder och ändamål samt om den kommande testinsamlingen.  

  

 

                                                 
2
 Förordning (2008:664) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statisti-

ken. 
3
 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:6) om socialnämn-

dernas skyldighet att lämna uppgifter för statistiska ändamål.  
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2 Beskrivning av modellen över  
försörjningshinder och ändamål  

Försörjningshinder 
De försörjningshinder som valdes ut har utarbetats med utgångspunkt från 

bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) samt viktiga principer och 

utgångspunkter vid biståndsbedömning. Vidare har olika avvägningar gjorts 

utifrån de synpunkter som inkom efter att Socialstyrelsen skickat ut försla-

get på remiss till kommunerna.  

Försörjningshindren som ingår i modellen är indelade i ett antal huvudka-

tegorier. En del av dessa huvudkategorier är inte försörjningshinder i sig 

utan blir så i kombination med de underrubriker som framgår av modellen. 

Exempelvis är ”Arbetar heltid” givetvis inte ett försörjningshinder men blir 

det i kombination med någon av underrubrikerna ”väntar på inkomst” eller 

”otillräcklig inkomst”. Modellen och vägledningen finns i sin helhet i bilaga 

2 och 3.   

Varje registrering av försörjningshinder bygger på en bedömning av om-

ständigheterna i det enskilda fallet. Det förutsätter att handläggaren vid varje 

registreringstillfälle har den information som behövs för att kunna avgöra 

vilket försörjningshinder som är det huvudsakliga och som därmed ska regi-

streras. Registreringen av försörjningshinder är tänkt att ge svar på orsaken 

till att en person är i behov av ekonomiskt bistånd och/eller introduktionser-

sättning, dvs. vad som gör att en biståndsmottagare inte kan försörja sig. 

Registreringen utförs enbart i de fall en utbetalning av ekonomiskt bistånd 

eller introduktionsersättning görs.  

Registreringen av försörjningshinder görs på individnivå och avser de 

vuxna
4
 i ett hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd och/eller introduk-

tionsersättning.
5
 Dock ska personer som har fyllt 16 år och som utgör ett 

eget hushåll, registreras.  

Att registrera på individnivå innebär att både den som är registerledare 

och eventuell medsökande (maka, make, sammanboende eller partner) regi-

streras var för sig. Detta medför således att olika försörjningshinder kan 

förekomma i ett och samma hushåll.  

För den officiella statistiken ska enbart ett försörjningshinder rapporteras 

per person och månad. Om en person, av olika skäl, har fått ekonomiskt 

bistånd två gånger eller fler under en och samma månad, är det enbart det 

först registrerade försörjningshindret under månaden som ska rapporteras 

till den officiella statistiken.  

 

                                                 
4
 Hemmavarande gymnasieungdomar 18-20 år ska inte registreras. 

5
 Introduktionsersättning omfattar ekonomisk ersättning till flyktingar och vissa andra 

utlänningar som tagits emot i kommunen (se lagen (1992:1068) som introduktionsersätt-
ning till flyktingar och vissa andra utlänningar). 



 

 11 

 

De försörjningshinder som ska registreras är:   

 

 Arbetslös  

-Otillräcklig ersättning 

-Väntar på ersättning 

-Ingen ersättning 

-Flykting alternativt anhörig i introduktion  

 

 Sjukskriven med läkarintyg  

-Otillräcklig sjukpenning 

-Väntar på sjukpenning 

-Ingen sjukpenning 

 

 Sjuk- eller aktivitetsersättning 

-Otillräcklig ersättning 

-Väntar på ersättning 

 

 Arbetshinder, sociala skäl 

 

 Föräldraledig  

-Otillräcklig föräldrapenning 

-Väntar på föräldrapenning 

 

 Arbetar deltid, ofrivilligt 

-Otillräcklig inkomst 

-Väntar på inkomst 

 

 Arbetar heltid 

-Otillräcklig inkomst 

-Väntar på inkomst 

 

 Språkhinder (avser person som avslutat sin introduktionsperiod) 

 

 Utan försörjningshinder 
 

 Annat försörjningshinder (Ange i klartext) 

 

Anvisningar för registrering av försörjningshinder   

Arbetslös   

Under denna huvudkategori registreras en person som är arbetslös, står till 

arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker arbete. Jämställt med att vara 

arbetslös och stå till arbetsmarknadens förfogande är deltagande i t.ex. ar-

betsmarknadsutbildning, arbetspraktik och arbetssökarverksamhet. 
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En person som har sommaruppehåll från sina studier och aktivt har sökt 

feriearbete utan att ha fått något sådant, registreras också under huvudkate-

gorin ”Arbetslös”.  

Även en utrikes född person (flykting/anhörig) som deltar i introduk-

tionsprogram eller motsvarande ska registreras under denna huvudkategori 

(oavsett om han/hon får ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning 

under denna period). Motivet är att Socialstyrelsen har valt att betrakta av-

saknaden av arbete som det huvudsakliga skälet till att personen i fråga inte 

kan försörja sig och därmed är i behov av ekonomiskt bistånd eller introduk-

tionsersättning.   

Sjukskriven med läkarintyg  

Här registreras en person som är sjukskriven med läkarintyg.  

Även den som väntar på beslut om sjuk- eller aktivitetsersättning registre-

ras under huvudkategorin ”Sjukskriven med läkarintyg” och med relevant 

underkategori. När den enskilde har fått beslut om att sjuk- eller aktivitets-

ersättning beviljats, registreras han eller hon under huvudkategorin ”Sjuk- 

eller aktivitetsersättning”.   

En person som har fått sin sjukpenning indragen registreras i underkate-

gorin ”Ingen sjukpenning” under förutsättning att det finns ett läkarintyg. 

Om läkarintyg saknas och personen i fråga inte aktivt söker arbete, registre-

ras vederbörande under ”Arbetshinder, sociala skäl”.   

Sjuk- eller aktivitetsersättning  

Under denna kategori registreras en person som har otillräcklig inkomst av 

sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.  

Här registreras även en person som väntar på inkomst av sjuk- eller akti-

vitetsersättning, dvs. där Försäkringskassan har beslutat att bevilja sjuk- 

eller aktivitetsersättning, men där utbetalning ännu inte har gjorts.  

En person som av läkare och Försäkringskassan har bedömts sakna ar-

betsförmåga, men som inte har rätt till ersättning av sjuk- eller aktivitetser-

sättning, registreras under ”Annat försörjningshinder”. Detta kan t.ex. gälla 

en utrikes född person som redan vid ankomsten till Sverige är sjuk.  

Arbetshinder, sociala skäl 

Här registreras en person som för närvarande inte står till arbetsmarknadens 

förfogande och som saknar arbetsförmåga. Det kan röra sig om en person 

som har eller är i behov av ytterligare insatser i form av exempelvis ut-

redning av arbetsförmåga, arbetsträning eller annan social eller medicinsk 

rehabilitering.  

Notera att en person som är sjuk och har läkarintyg registreras under 

”Sjukskriven med läkarintyg”. En person som har sjuk- eller aktivitetser-

sättning registreras under kategorin med motsvarande namn. 

Föräldraledig  

Här registreras en person som är föräldraledig och har otillräcklig inkomst 

av föräldrapenning eller väntar på föräldrapenning.  
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Arbetar   

Under denna kategori registreras en person som ofrivilligt arbetar deltid och 

samtidigt söker heltidsarbete. Det kan också gälla en person som har hel-

tidsarbete, men där hushållets samlade inkomst ligger under nivån för för-

sörjningsstödet. Som exempel kan nämnas ett hushåll som beviljas ekono-

miskt bistånd på grund av en stor försörjningsbörda, där den ena personen i 

hushållet är heltidsarbetande och den andra personen är arbetslös. I det giv-

na exemplet registreras parterna under olika försörjningshinder, den ena 

under ”Arbetar, heltid/Otillräcklig inkomst” och den andra under huvudka-

tegorin ”Arbetslös”. 

Språkhinder  

Under denna kategori registreras en person som efter avslutad introduk-

tionsperiod är i behov av fortsatt svenskundervisning och där språkhindret 

bedöms vara det huvudsakliga försörjningshindret. Även en utrikes född 

person som inte har deltagit i något introduktionsprogram, och där språk-

hindret bedöms vara det huvudsakliga försörjningshindret, registreras under 

denna kategori.  

Utan försörjningshinder  

Här registreras en person som normalt klarar sin egen försörjning men som 

tillfälligt får ekonomiskt bistånd, trots att hushållet har en samlad inkomst 

som ligger i nivå med eller över nivån för försörjningsstödet. Det kan gälla 

en person som har behov av ekonomiskt bistånd för sin livsföring i övrigt, 

t.ex. en ålderspensionär som beviljas bistånd till tandvård. Ett annat exempel 

på särskilda omständigheter kan vara ett hushåll som normalt klarar sin egen 

försörjning, men tillfälligt beviljas bistånd till en hög elskuld. Ytterligare ett 

exempel kan vara en person som får begränsad hjälp med anledning av att 

han eller hon varit utsatt för våld eller för något annat brott.  

Annat försörjningshinder 

I det fall ingen av ovanstående kategorier passar in, anges aktuellt försörj-

ningshinder i klartext under ”Annat försörjningshinder”. Det kan t.ex. vara 

fråga om en person som inte kan försörja sig genom arbete p.g.a. att barn-

omsorg saknas. Ett annat exempel kan vara en person som väntar på äldre-

försörjningsstöd. Här registreras också den som av läkare och Försäkrings-

kassa bedömts sakna arbetsförmåga men som inte har rätt till ersättning i 

form av sjuk- eller aktivitetsersättning.  

Ytterligare ett exempel här är biståndsmottagare som deltar i grundläg-

gande vuxenutbildning, dvs. i de fall då socialtjänsten gjort bedömningen att 

studierna är nödvändiga för att den enskilde i framtiden ska kunna försörja 

sig genom arbete.  

Ändamål 
Indelningsgrunden för registrering av uppgifter om ändamål följer av 4 kap. 

1 § SoL, dvs. vad som där anges om förutsättningarna för rätt till försörj-
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ningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt. Vägledande för 

Socialstyrelsens val av vilka poster som bör anges under livsföringen i öv-

rigt har varit följande. Antingen motsvarar posterna stora belopp eller också 

är de intressanta av andra skäl, t.ex. för att belysa levnadsförhållandena för 

personer med ekonomiskt bistånd.   

Till skillnad från försörjningshindren görs registreringen av ändamål på 

hushållsnivå. Skälet är att beräkningen av behov av försörjningsstöd baseras 

på hushållets samlade ekonomiska situation. De uppgifter som samlas in om 

ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning gäller för den månad som 

biståndet avser. Det innebär att ett belopp som har betalats ut t.ex. i slutet av 

augusti men som avser september ska redovisas för september månad, dvs. 

inte den månad som utbetalningen görs. 

Vid insamlingen av uppgifter till statistiken är det utbetalt bruttobelopp 

av ekonomiskt bistånd som redovisas. Därmed redovisas inte eventuella 

återbetalningar. Uppgifter om utbetalat belopp anges för försörjningsstödet 

samt i förekommande fall, för respektive post under livsföring i övrigt. 

I de fall introduktionsersättning betalas ut anges inte något ändamål. Än-

damålet med introduktionsersättning till flyktinghushåll är underförstått, 

dvs. hjälp med försörjningen under den första tiden i Sverige. 

 

De ändamål som ska registreras är: 

 

 Försörjningsstöd 

 

 Ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt 

-Hälso- och sjukvård 

-Tandvård 

-Elskulder 

-Hyresskulder 

-Övriga skulder 

-Annat 

 

 

Försörjningsstöd anges som ett totalbelopp.  

I den mån en utbetalning gjorts för tillfälligt boende, exempelvis hotell, 

vandrarhem, härbärge eller husvagn, anges detta som ett särskilt belopp i 

anslutning till försörjningsstödet. För att kunna ange ett belopp krävs att ett 

särskilt beslut har fattats. 

Specificering av posterna under ändamålskategorin ekonomiskt 
bistånd för livsföringen i övrigt 

Med begreppet ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt avses alla de 

olika behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnads-

nivå och som inte omfattas av försörjningsstödet. Notera att de kostnader 

man normalt har för att försörja barn, som man har delad vårdnad om, regi-

streras under försörjningsstöd.  

Om utbetalt belopp inte kan anges för respektive post, görs i stället en 

markering med kryss för de poster som utbetalningen avser. 
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Hälso- och sjukvård – Här anges ekonomiskt bistånd som betalas ut till 

skäliga kostnader för hälso- och sjukvård som är medicinskt påkallad enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Här ingår även skäliga kostnader för 

bl.a. hjälpmedel och förbrukningsmaterial som förskrivits av behörig hälso- 

och sjukvårdspersonal, förskrivna läkemedel som omfattas av lagen 

(2002:160) om läkemedelsförmåner, resor som är nödvändiga för att vården 

ska kunna genomföras eller för att hämta ut föreskrivna läkemedel, hjälp-

medel och förbrukningsmaterial.  

 

Tandvård – Ekonomiskt bistånd som betalas ut till nödvändig tandvård, 

vilket även inkluderar förebyggande åtgärder mot karies och tandlossning.  

 

Elskulder – Ekonomiskt bistånd som avser betalning av elskulder.   

 

Hyresskulder – Ekonomiskt bistånd som avser betalning av hyresskulder. 

(Löpande boendekostnader hör till försörjningsstödet och registreras inte 

här.) 

 

Övriga skulder – Ekonomiskt bistånd som avser betalning av övriga skul-

der. 

 

Annat – Utbetalning av ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt och 

som avser annat än de alternativ som anges ovan. Det kan t.ex. röra sig om 

kostnader för glasögon, hemutrustning, spädbarnsutrustning, flyttkostnader, 

umgängesresor, rekreation, begravning eller avgifter för kommunal service, 

ansöknings- och förmedlingsavgifter.  

En del kommuner har haft synpunkter på posten hälso- och sjukvård och 

menar att det inte är någon stor utgift, bl.a. beroende på högkostnadsskyd-

det. Flera kommuner lägger därför in dessa utgifter direkt i försörjningsstö-

det och har därmed svårt att särskilja beloppet. Skälet till att hälso- och 

sjukvård ändå finns med som ett ändamål i modellen är att tillgänglig forsk-

ning visar att biståndsmottagare har en högre självrapporterad sjuklighet 

jämfört med befolkningen i stort
6
. I sammanhanget bör påpekas att det, inte 

finns några hinder för kommunerna att själva, under respektive kategori, 

registrera ytterligare ändamål och försörjningshinder.   

Ändringar efter testinsamlingen 
Efter testinsamlingen gjordes omgående några mindre justeringar i modellen 

och i vägledningen. Syftet var i huvudsak att förtydliga och renodla benäm-

ningarna av försörjningshindren men de påverkar inte innehållet i modellen. 

Under 2010 planeras inga ytterligare förändringar. I kapitel 4 redovisas för-

sörjningshindren enligt sina nya benämningar.  

                                                 
6
 Se t.ex. Långvarigt socialbidragstagande under 1990-talet (Socialstyrelsen 1999) och 

Social rapport 2001 (Socialstyrelsen 2001).  
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Av tabellen nedan framgår de ändringar som har gjorts av benämningarna 

för försörjningshinder. 

 

 

Benämning i testinsamlingen Benämning  fr.o.m. 1/1-10 

Flykting i introduktion Flykting alt. anhörig i introduktion 

SFI, språkhinder Språkhinder 

Akut/tillfälligt behov, utan försörjningshinder  Utan försörjningshinder 

 

 

”Flykting i introduktion” har kompletterats med tillägget ”alternativt anhö-

rig” i syfte att tydliggöra vilka personer som ska registreras. Denna text 

fanns tidigare endast i vägledningen till modellen. 

I kategorin som benämndes ”SFI, språkhinder” har ”SFI” tagits bort. Skä-

let är att SFI inte är ett försörjningshinder utan en insats. Detta försörjnings-

hinder avser utrikes födda personer för vilka språkhindret bedöms vara det 

huvudsakliga försörjningshindret, oavsett om personen i fråga deltar eller 

inte deltar i ett introduktionsprogram där svenskundervisning ingår.  

Den nya benämningen ”Utan försörjningshinder” gör det tydligare att här 

avses personer som normalt klarar sin egen försörjning men som tillfälligt 

får ekonomiskt bistånd, trots att hushållet har en samlad inkomst som ligger 

i nivå med eller över nivån på försörjningsstödet. För mer information, se 

vägledningen i bilaga 2.  
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3 Statistikens tillförlitlighet 

Statistiken grundar sig på personnummerbaserade uppgifter som Statistiska 

centralbyrån (SCB) har samlat in på uppdrag av Socialstyrelsen. Insamling-

en gjordes med stöd av Förordning (1981:1370) om skyldighet för social-

nämnderna att lämna statistiska uppgifter. Totalt var det 235 kommuner som 

lämnade in uppgifter till testinsamlingen. Av de kommuner som inte deltog i 

testinsamlingen begärde 35 dispens. Vilka kommuner som inte deltagit i 

insamlingen framgår av bilaga 1, tabell 11. Den reguljära insamlingen till 

den officiella statistiken över ekonomiskt bistånd görs vanligtvis i januari 

varje år och omfattar månadsvis statistik för hela föregående år. Denna test-

insamling innehåller motsvarande statistik men är begränsad till perioden 

augusti–september 2009 och har också utökats med uppgifter om försörj-

ningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd. Materialet har samlats in 

kommunvis via filer som överförts till SCB. Ett 60-tal kommuner lämnade 

hela eller delar av sitt material på pappersblanketter. Två påminnelser skick-

ades ut via e-post.  

 

I testinsamlingen har följande uppgifter samlats in:  

 utbetalade belopp av ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning  

 försörjningshinder för vuxna biståndsmottagare som ingår i ett bi-

ståndshushåll    

 till vilka ändamål ekonomiskt bistånd utbetalats.   

 

Utöver ovan nämnda uppgifter har vissa bakgrundsvariabler samlats in. 

Uppgifter om försörjningshinder registreras på individnivå för de vuxna i ett 

biståndshushåll. Registrering av ändamål med ekonomiskt bistånd och in-

troduktionsersättning görs däremot på hushållsnivå. 

Tillförlitligheten totalt 
Det insamlade materialet har granskats genom olika manuella och maskinel-

la kontroller. I samband med granskningen har ett antal kontakter tagits med 

uppgiftslämnarna och fel har kunnat rättas till. I de anvisningar som skicka-

des ut till kommunerna angav Socialstyrelsen att insamlingen avsåg uppgif-

ter om belopp, försörjningshinder samt ändamål med utbetalat belopp under 

augusti respektive september månad 2009 och gällde för den månad som 

biståndet avsåg (avseendemånad)
7
.  

 
 
 

                                                 
7
 Dvs. enligt samma principer som den reguljära årliga insamlingen. 
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Ramtäckning 

Målpopulationen utgörs av landets samtliga kommuner. Eftersom målpopu-

lationen är den samma som rampopulationen förekommer inga brister i ram-

täckning. 

Mätning 

Ett mätfel är avvikelsen mellan det rapporterade värdet och det ”sanna” vär-

det. Det finns en mängd olika källor till dessa fel, bl.a. mätinstrumentet, 

informationssystemet, frågeställaren och insamlingssättet.  

Det finns några få fall där kommuner endast har kunnat redovisa intro-

duktionsersättning per person istället för hushåll. Därmed saknas det uppgif-

ter om hushållets sammansättning. Vid sammanställning av registret räknas 

dessa personer som ensamstående, vilket innebär viss överskattning av en-

samstående hushåll. Även uppgifter om eventuella barn saknas, vilket leder 

till underskattning av antalet barn. 

Vid registrering av försörjningshinder ska en bedömning av omständighe-

terna i varje enskilt fall göras. Bedömningen görs av ansvarig handläggare i 

kommunen tillsammans med den enskilde biståndsmottagaren. Som hjälp 

för registreringen finns Socialstyrelsens vägledning. Det ligger i sakens na-

tur att det inte finns något exakt facit för att bedöma vilket försörjningshin-

der som är det viktigaste. Socialtjänstlagen förutsätter att det i varje enskilt 

fall görs en individuell bedömning av hjälpbehovet. Bedömningen av vilket 

försörjningshinder som ska registreras inrymmer på så sätt ett visst mått av 

subjektivitet. Det som kan reducera risken för alltför stora skillnader i be-

dömningarna samt olika typer av bedömningsfel är att huvudkategorierna 

avsiktligt är relativt få och avgränsade.   

Det ekonomiska biståndet finns uppdelat som delsummor – försörjnings-

stöd samt utbetalade belopp till olika poster under livsföringen i övrigt. I de 

uppgifter som avser ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt finns en 

osäkerhet i de fall kommunen inte har kunnat ange belopp. I vissa fall har 

kommunerna inte kunnat särskilja belopp som gått till hälso- och sjukvård 

från försörjningsstödet. I dessa fall kan inte delsumman försörjningsstöd 

redovisas utan endast totalsumman av ekonomiskt bistånd. 

Under den tid som registrering och insamling gjordes hörde ett antal 

kommuner av sig och ställde frågor om rapporteringen. Bland annat fram-

kom att kommunerna har rapporterat in vissa fel i tidigare insamlingar som 

gjorts till den årliga officiella statistiken. Ett exempel på fel, som tidigare 

har lett till underskattning av utbetalat ekonomiskt bistånd, handlar om be-

lopp som betalats ut för tillfälligt boende, som t.ex. hotell och vandrarhem, 

men som inte tagits med i inlämnade uppgifter. Ett annat exempel är kom-

muner som hört av sig och ifrågasatt vad som menas med avseendemånad 

samt hur detta ska anges. Avseendemånad är det som har efterfrågats de 

senaste åtta åren, vilket framgår i instruktionerna till de årliga insamlingar-

na. Alla har inte uppfattat detta utan istället redovisat utbetalningsmånad 

eftersom det, för en del kommuner, varit enklare. Socialstyrelsen och SCB 

saknar för närvarande uppgift om hur många kommuner det rör sig om.   
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På årsbasis spelar det sannolikt mindre roll om det är utbetalningsmånad 

eller avseendemånad som rapporterats. På månadsbasis kan dock statistiken 

bli missvisande. Om en utbetalning exempelvis görs för två månader vid ett 

och samma tillfälle, kommer redovisningen att omfatta en klumpsumma vid 

detta tillfälle.   

Bearbetning 

Det inkomna materialet har bearbetats av Socialstyrelsen och SCB. Detta 

har skett i form av olika numeriska kontroller, korrigeringar av felaktiga 

värden, beräkningar och slutligen framtagande av resultattabeller. Vid den 

reguljära, årliga insamlingen brukar s.k. fellistor sändas till kommunerna för 

komplettering. Rättningarna återsänds med post eller rättas till vid telefon-

kontakt. I testinsamlingen blev en del av dessa fellistor mycket omfattande 

och enligt SCB:s bedömning skulle det ha tagit orimligt lång tid för kom-

munerna att hinna rätta felen inom den tidsram som testinsamlingen pågick. 

Dessa felaktiga uppgifter har därför räknats som bortfall. Det innebär att de 

felaktiga uppgifterna inte är med i denna redovisning. De berörda kommu-

nerna fick dock information om vilka fel det rörde sig om för att ha möjlig-

het att åtgärda dem inför kommande insamlingar. Mindre omfattande fellis-

tor sändes dock ut till berörda kommuner för komplettering.  

Faktorer som påverkar kvaliteten är att hushåll flyttar mellan kommuner-

na samt att hushållens sammansättning ändras under insamlingsperioden. 

SCB dubblettgranskar de uppgifter som kommunerna lämnar.  

På grund av flyttningar kan samma biståndsmottagare och biståndshushåll 

registreras flera gånger. Om ett biståndshushåll exempelvis flyttar från en 

kommun till en annan under året kommer hushållet att registreras i två olika 

kommuner i riket. Vid redovisningen justeras detta och biståndshushållen 

och biståndsmottagarna redovisas endast en gång på riksnivå. Summan av 

biståndsmottagarna och hushållen i kommunerna är därför inte densamma 

som summan av de antalsuppgifter som redovisas för riket (vilka har rensats 

för dubbletter). 

Som tidigare nämnts förekommer det att kommuner endast har kunnat re-

dovisa introduktionsersättning per person. Om en sådan person också fått 

ekonomiskt bistånd under året, kopplas dessa två registreringar ihop till en, 

så de motsvarar ett enda hushåll. Detta görs för att undvika dubbelräkning 

av hushåll. Samtidigt som hopslagning görs blir det en komplettering av 

bakgrundsuppgifter från filen med ekonomiskt bistånd (t.ex. antal barn i 

hushållet). Denna åtgärd kan dock endast göras i de fall det rör sig om ett 

hushåll med en ensamstående.  

En variabel har tagits fram som visar när det finns en överskattning i det 

delbelopp som avser försörjningsstöd. Det gäller de fall där det totala belop-

pet av ekonomiskt bistånd är lika stort som försörjningsstödet samtidigt som 

något/några av posterna under ekonomiskt bistånd till livsföringen har krys-

sats för.  



 

 20 

Bortfall vid datainsamlingen 

I testinsamlingen finns ett bortfall på totalt 55 kommuner, vilket motsvarar 

19 procent av landets kommuner. I bortfallet ingår både små och stora 

kommuner (se bilaga 1, tabell 11). För merparten av de 35 kommuner som 

begärde dispens, var dock orsaken att de stod i begrepp att byta IT-system. 

Orsakerna till att resterande 20 kommuner inte har registrerat några uppgif-

ter är okänd.  

Bland de 235 kommuner som har deltagit i testinsamlingen förekommer 

ett partiellt bortfall, dvs. vissa uppgifter i det inrapporterade materialet sak-

nas. Det var t.ex. 63 kommuner som saknade mellan 5 och 50 procent av 

sina registreringar för försörjningshinder. Fem kommuner hade ett partiellt 

bortfall på över 50 procent. Stora felaktigheter i rapporteringen i detta avse-

ende kan påverka kvaliteten i statistiken och ge en felaktig bild av hur situa-

tionen ser ut, både för enskilda kommuner men också för riket. Majoriteten 

eller 167 kommuner som ingår i undersökningen har dock rapporterat för-

sörjningshinder för minst 95 procent av sina biståndsmottagare (se bilaga 1, 

tabell 8). Detta måste betraktas som ett bra resultat mot bakgrund av att det 

är första gången som den här typen av uppgifter samlas in nationellt. Det 

förekommer dock vissa felaktigheter i de inrapporterade uppgifterna.   

Under augusti och september skulle totalt 201 621 registreringar av för-

sörjningshinder ha gjorts för vuxna biståndsmottagare. Det saknades dock 

uppgifter för 11 246 av dessa, vilket motsvarar 5,6 procent. Av dessa är 

4 544 personer medsökande i ett hushåll som består av flera vuxna. Hur det-

ta bortfall av uppgifter påverkar resultatet i stort är svårt att bedöma. 

Sammanfattning av problem vid mätning och bearbetning  
När det gäller innehållet i de insamlade uppgifterna kan problemen sam-

manfattas på följande sätt: 

 

 Endast försörjningshinder för den ena av två vuxna har angetts. 

 Felaktiga registreringar har gjorts under kategorin ”Annat försörj-

ningshinder.” 

 Precisering i klartext av försörjningshinder under ”Annat försörj-

ningshinder” saknas. 

 Uppgifter om utbetalat försörjningsstöd saknas eller stämmer inte 

med uppgifterna om utbetalat ekonomiskt bistånd och för ekono-

miskt bistånd för livsföringen i övrigt. 

 

Något som har orsakat mycket arbete vid bearbetningen av det insamlade 

materialet handlar om formatet på de uppgifter/filer som kommunerna läm-

nade, till exempel:  

  

 Antalet variabler i filerna har varit felaktigt, vilket har medfört för-

skjutningar och extra arbete med att redigera filerna innan de kunde 

läggas in i databasen. 

 Saknade värden och nya belopp har angetts som decimaltal oberoen-

de om det varit numeriska fält eller textfält. 

 Felaktiga kommunkoder har angetts. 
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Datakvalitet för uppgifter om försörjningshinder 
Kvaliteten på de uppgifter som rapporterats för september månad 2009 är 

bättre än för dem som gäller augusti. Det beror sannolikt på att flera kom-

muner hade kommit i gång med sin registrering och att det partiella bortfal-

let av uppgifter om försörjningshinder var mindre under september jämfört 

med augusti. Vidare kan antas att datakvaliteten har förbättrats för uppgif-

terna som gäller september, på grund av att handläggarna i kommunerna har 

fått mer tid och möjlighet att sätta sig in i det nya systemet för registrering.    

Uppgifter om introduktionsersättning 

En utrikes född person (flykting eller anhörig) som deltar i introduktions-

program eller motsvarande ska registreras under Flykting alt. anhörig i in-

troduktion, oavsett om han eller hon får ekonomiskt bistånd eller introduk-

tionsersättning. Så har dock inte alltid gjorts, trots att det framgår av Social-

styrelsens vägledning. En förklaring till detta kan vara att kommunerna inte 

har uppfattat att den som är anhörig till en flykting och deltar i introduk-

tionsprogram också ska registreras under detta försörjningshinder. Social-

styrelsen har därför gjort ett förtydligande i modellen genom att i försörj-

ningshindret ange att det även omfattar anhöriga (Flykting alt. anhörig i 

introduktion).  

Biståndsmottagare som har registrerats under ”Annat försörj-
ningshinder” 

I de fall inget av försörjningshindren i modellen passar in, anges aktuellt 

försörjningshinder i klartext under ”Annat försörjningshinder”.  

”Annat försörjningshinder” - Totalt 

Totalt har 12 491 registreringar gjorts under ”Annat försörjningshinder” för 

augusti och september. Eftersom en och samma person kan vara registrerad 

både i augusti och i september, är det med andra ord inte fråga om 12 491 

unika individer. Av klartextfälten framgår att 66 procent (8 242) av registre-

ringarna är felaktiga. Även ofullständig klartext räknas som felregistrering. 

Därmed uppgår de korrekta
8
 registreringarna till 34 procent (4 256 registre-

ringar). 

De kommuner som registrerat på ett felaktigt sätt kan i huvudsak delas in 

i två grupper. Den första gruppen består av kommuner som i klartextfältet 

har angett ett försörjningshinder som redan finns i modellen, t.ex. Arbetssö-

kande utan ersättning. Den andra gruppen utgörs av kommuner som istället 

för försörjningshinder har angett en insats, som t.ex. ”behandlingshem” och 

”rehabilitering” eller också har man i klartextfältet angett ”övrigt” eller ing-

enting alls. Den första gruppen utgör 28 procent av alla felaktiga registre-

ringar medan den andra gruppen motsvarar 72 procent. 

 

                                                 
8
 Med korrekt avses i detta sammanhang att registreringen gjorts enligt Socialstyrelsens 

anvisningar.  
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 ”Annat försörjningshinder” - Studerande 

Bland de drygt 30 procent som är rätt registrerade under ”Annat försörj-

ningshinder” är studerande den vanligaste noteringen.  

Skälet till att studerande inte finns som en egen huvudrubrik i modellen är 

att vuxna studerande endast i undantagsfall anses vara berättigade till bi-

stånd för sin försörjning. Vuxna studerande bör i regel ha sin försörjning 

genom studiestödsformerna. Det finns emellertid undantag, t.ex. om den 

studerande aktivt sökt feriearbete men inte fått något eller i akuta nödsitua-

tioner under pågående termin. Det förstnämnda exemplet ska dock registre-

ras under huvudrubriken ”Arbetslös”. Det kan även finnas andra situationer 

som avser personer som deltar i grundläggande vuxenutbildning och där 

socialtjänsten bedömt att studierna är nödvändiga för att den enskilde i 

framtiden ska kunna försörja sig genom arbete.  

Antalet kommuner som i klartext har angett ”studerande/studerar/studier” 

uppgår till 172. Vilka slags studerande som avses går bara att utläsa i be-

gränsad utsträckning. Under förutsättning att registreringarna är riktigt gjor-

da, utgör alla de som studerar 53 procent av alla korrekta registreringar un-

der ”Annat försörjningshinder” (totalt 2 239 av 4 249).  

Av de 2 239 biståndsmottagare som studerar är det 520 biståndsmottagare 

som studerar på grundskola eller gymnasium (23 procent av totalt antal stu-

derande). Ytterligare 63 biståndsmottagare har registrerats som studerande 

på Grundvux eller Komvux. I många fall framgår det dock inte av det klar-

textfältet vilken typ av studier det rör om. Tabell A visar hur kommunerna 

har angett biståndsmottagare som studerar. Hur många biståndsmottagare 

som får bistånd till vilken typ av studier, går inte att urskilja. Därmed går 

det heller inte att dra några slutsatser om kommunerna eventuellt gör olika 

bedömningar när det gäller rätt till bistånd vid studier.    
 
 
Tabell A. Andel biståndsmottagare registrerade som studerande under ”An-
nat försörjningshinder” under augusti och september 2009 

 

Studerande under "Annat 

försörjningshinder"
Procent

Studerande 8

Folkhögskola 0,1

Grundvux, Komvux 3

Gymnasie- o grundskolestudier vuxna 4

Gymnasium, grundskola 23

Högskola 2

Unga studerande 3

Vuxna studerande 5

Övriga studerande 51

Summa 100  
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”Annat försörjningshinder” - Ålderspensionär 

Den näst vanligaste registreringen under ”Annat försörjningshinder” gäller 

äldre som har för låg pension, vilka utgör ungefär en fjärdedel av dem som 

registrerats korrekt. Det är 68 kommuner som i klartext har angett att ål-

derspension/äldreförsörjningsstöd är för lågt. Att enbart ange ”pensionär” 

eller ”pension” förekommer också. Antalet biståndsmottagare i dessa kom-

muner uppgår till 1 008. Orsaken till att ålderspensionärer beviljas ekono-

miskt bistånd går inte att uttala sig om med säkerhet genom denna insam-

ling. Det skulle dock kunna röra sig om personer som lever tillsammans 

med någon som saknar inkomst och att hushållet som helhet därför hamnar 

under nivån på försörjningsstödet. Om bistånd har beviljats för en tillfällig 

utgift, t.ex. för en tandvårdkostnad ska registrering göras under ”Utan för-

sörjningshinder.” Det kan givetvis också handla om felregistreringar. Totalt 

sett rör det sig dock bara om ett fåtal registrerade pensionärer.  
 
 
Tabell B. Kommuner som har angett flest antal ålderspensionärer  
som biståndsmottagare under augusti och september 2009  

Kommuner
Antal ålders-

pensionärer

Malmö 185

Södertälje 119

Uppsala 99

Upplands-Bro 39

Sollentuna 38

Botkyrka 37

Helsingborg 33  
 
Tabellnot: Övriga kommuner har angett färre än 30 ålderspensionärer med ekonomiskt bistånd. 

”Annat försörjningshinder” – Saknar barnomsorg 

För sammanlagt 94 biståndsmottagare hade handläggarna i 27 kommuner 

angivit ”saknar barnomsorg” i klartextfältet. Det utgör endast två procent av 

de korrekta registreringarna (94 av 4 249).  

”Annat försörjningshinder” – Sjuk- eller aktivitetsersättning, utan er-
sättning 

Under ”Annat försörjningshinder” återfinns också biståndsmottagare som av 

läkare och Försäkringskassan har bedömts sakna arbetsförmåga och i prin-

cip är berättigade till sjuk- eller aktivitetsersättning men som inte har kvali-

ficerat sig för någon ersättning. Det kan t.ex. gälla en utrikes född person 

som redan vid ankomsten till Sverige är sjuk. Av de registreringar som är 

korrekta under ”Annat försörjningshinder” utgör denna grupp två procent 

(98 biståndsmottagare av 4 249). 

Inför testinsamlingen ansåg ett antal kommuner att detta var en betydande 

grupp och därför borde finnas med som en egen undergrupp i modellen. 

Resultatet på drygt två procent ger dock inget stöd för detta.  
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”Annat försörjningshinder” - Övrigt 

Av klartextfälten under ”Annat försörjningshinder” framgår att 43 kommu-

ner angett ”Övrigt” och 34 kommuner ”Annat”. Dessa har klassats som fel-

registreringar eftersom det inte framgår vilket försörjningshinder som avses. 

Omräknat till antal personer handlar det om 2 807 biståndsmottagare. Totalt 

var det 8 242 biståndsmottagare som var felregistrerade under ”Annat för-

sörjningshinder.” ”Övrigt” och ”Annat” utgör 34 procent av dessa felregi-

streringar. 

Datakvalitet för uppgifter om ändamål 
Kommunernas registrering av uppgifter om ändamål, dvs. till vad ekono-

miskt bistånd betalas ut, görs på hushållsnivå. Skälet till detta är att beräk-

ningarna av behov av ekonomiskt bistånd baseras på hushållets samlade 

ekonomiska situation.  

Uppgifterna har delats in utifrån socialtjänstlagens indelningsgrund 

(2001:453) (SoL). 4 kap. 1 §, dvs. vad som framgår där om förutsättningar-

na för rätt till försörjningsstöd och till ekonomiskt bistånd för livsföringen i 

övrigt.  

Försörjningsstöd ska anges som ett totalbelopp. I den mån kommunerna 

har gjort en utbetalning som avser tillfälligt boende, t.ex. hotell eller vand-

rarhem, ska detta anges som ett särskilt belopp inom ramen för försörjnings-

stödet.   

Till detta kommer ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt, dvs. alla 

de olika behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig lev-

nadsnivå och som inte omfattas av försörjningsstödet. Som tidigare nämnts 

avser registreringen av dessa uppgifter ett antal poster som Socialstyrelsen 

har bedömt vara intressanta genom att de antingen motsvarar stora belopp 

eller är intressanta av andra skäl. De ger möjlighet att belysa levnadsförhål-

landena för personer med ekonomiskt bistånd, t.ex. genom att kunna ange 

hur mycket av kommunernas utbetalningar som går till tandvård eller hälso- 

och sjukvård. Därutöver har Socialstyrelsen preciserat och efterfrågat hur 

mycket kommunerna betalat ut till elskulder, hyresskulder, till övriga skul-

der samt till annat.      

I den mån kommunerna inte har kunnat ange vilket belopp som har beta-

lats ut, har kommunerna getts möjlighet att med kryss markera de poster 

som utbetalningen till livsföringen i övrigt avser.  

Totalt utbetalat belopp för ekonomiskt bistånd under en viss månad utgör 

därmed vad som, i förekommande fall, betalats ut till ett hushåll i form av 

försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt.   

Kommunernas rapportering av ändamålsuppgifter 

Kommunerna har lämnat uppgifter om vad som totalt har utbetalats för au-

gusti respektive september. När det gäller redovisningen av ändamål har 

Socialstyrelsen begränsat jämförelsen till att enbart avse september, efter-
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som kommunernas inrapportering då var bättre än för augusti. Om en sum-

mering görs av de uppgifter som kommunerna har lämnat om utbetalning till 

försörjningsstöd och till livsföringen i övrigt, ska denna summa överens-

stämma med vad kommunerna har angett som totalt utbetalat ekonomiskt 

bistånd för månaden.  

Av de 227 kommunerna som lämnade uppgifter för september, har 83 

kommuner angivit totalbelopp som överensstämmer med det belopp som har 

angetts för utbetalat belopp för försörjningsstöd och livsföringen i övrigt 

summeras.   

Totalt rapporterade 132 kommuner in ett större totalbelopp för ekono-

miskt bistånd under september, än vad summan av inrapporterade delupp-

gifter utgör. Detta beror sannolikt på att kommunerna inte har kunnat särre-

dovisa belopp för alla poster, eller enbart för några av posterna för livsfö-

ringen i övrigt.  

Det förekommer även några kommuner som har stora differenser. Sju 

kommuner redovisade t.ex. en differens som översteg en miljon kronor. Av 

dessa var det sex kommuner som hade en differens som utgjorde 77 procent 

eller mer av kommunens totalt utbetalade belopp för september.   

Sammantaget kan konstateras att det har varit svårt för kommunerna att 

dela upp utbetalningarna i olika poster under livsföringen i övrigt. Samtidigt 

är det få kommuner som har använt sig av möjligheten att, istället för be-

lopp, med kryss markera vilka poster som avses. Sannolikt är det också få 

kommuner som tar ett särskilt beslut för att på så vis kunna redovisa belopp 

under livsföringen i övrigt.     

Kommuner som inte har redovisat några uppgifter under försörj-
ningsstöd  

Av de 227 kommuner som lämnade uppgifter om ändamål för september, 

var det 14 som inte kunde särredovisa vad man betalat ut i form av försörj-

ningsstöd. Flera av dessa kommuner har även haft svårt att rapportera in hur 

mycket man har betalat ut i ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt. 

Även om det är önskvärt att kommunerna redovisar utbetalat belopp under 

respektive post har kommunerna, som nämnts, getts möjlighet att i stället 

ange vilka poster som avses genom att markera med kryss. Enligt Socialsty-

relsens bedömning kan förklaringarna dels vara att det är fel i kommunernas 

redovisning, dels att kommunerna faktiskt inte har betalat ut försörjnings-

stöd, samtidigt som de inte har kunnat redovisa alla belopp under livsföring-

en i övrigt. Det finns också exempel på kommuner som har redovisat en 

mycket stor andel av sitt totalt utbetalade ekonomiska bistånd för september, 

under livsföringen i övrigt. Sannolikt rör det sig om felregistreringar efter-

som det i normalfallet bör vara försörjningsstödet som utgör den största de-

len av utbetalat ekonomiskt bistånd i en kommun. Flera av dessa kommuner 

har även redovisat en stor andel under ”Annat”.  

Tillfälligt boende - som en del av försörjningsstödet 

Försörjningsstödet ska redovisas i sin helhet. Under denna post finns dock 

en möjlighet att redovisa hur mycket av detta som betalas ut i form av till-

fälligt boende, t.ex. för boende på hotell och vandrarhem.  
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Av de 213 kommuner som har lämnat in uppgifter över försörjningsstöd i 

september, lämnade 107 kommuner också någon uppgift om tillfälligt boen-

de. Förklaringen kan dels vara flertalet kommuner inte har några kostnader 

för tillfälligt boende, dels att de inte har kunnat särskilja denna uppgift från 

försörjningsstödet i övrigt.  
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4 Försörjningshinder och ändamål 
augusti-september 2009 

I följande kapitel presenteras det sammanfattande resultatet av testinsam-

lingen med avseende på de försörjningshinder och ändamål som kommu-

nerna har rapporterat. Tolkning av resultaten bör göras med försiktighet 

p.g.a. brister i kvaliteten (se kapitel 3, Statistikens tillförlitlighet). Det är 

möjligt att resultatet sett annorlunda ut om fler kommuner deltagit i testin-

samlingen och om mätfelen varit färre. 

I detta sammanhang finns det också anledning att påminna om att varia-

tioner i biståndsmottagandet, både i riket och i kommunerna, påverkas av 

både strukturella och individuella faktorer, ofta i samverkan. Till de struktu-

rella faktorerna hör bl.a. situationen på arbetsmarknaden, demografiska för-

hållanden, kvalifikationsregler och ersättningsnivåer för socialförsäkringen 

och andra bidragssystem. Även kommunala riktlinjer, arbetssätt och be-

dömningar av vem som är berättigad till bistånd har betydelse för nivån på 

biståndsmottagandet.  

Försörjningshinder 
För att göra redovisningen mer läsvänlig redovisas några av försörjnings-

hindren under ett antal huvudkategorier, dvs. utan sina respektive under-

grupper:  

 

 Arbetslös 

 Sjukskriven med läkarintyg 

 Sjuk- eller aktivitetsersättning  

 Arbetshinder, sociala skäl 

 Föräldraledig 

 Arbetar 

 Språkhinder 

 Utan försörjningshinder 

 Annat försörjningshinder 

 

Av kapitel 2 framgår samtliga försörjningshinder, med huvudrubriker och 

underrubriker samt anvisningar till registreringen. I bilaga 1 redovisas resul-

tatet för samtliga försörjningshinder, dvs. med sina respektive undergrupper. 

Som nämns i kapitel 2 ingår Flykting alt. anhörig i introduktion som en 

särskild undergrupp till huvudkategorin ”Arbetslös”.  

I huvudgruppen ”Annat försörjningshinder” anges aktuellt försörjnings-

hinder i klartext om inte någon av kategorierna i modellen passar in. Klar-

textfältet är till för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma om det finns an-

ledning att utöka antalet försörjningshinder i modellen. Observera att perso-
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ner som, av läkare och Försäkringskassan, har bedömts sakna arbetsförmåga 

men som inte har rätt till ersättning i form av sjuk- eller aktivitetsersättning 

ska registreras under ”Annat försörjningshinder”.  

I tabellerna anges också i hur många fall kod saknas. Att kod saknas in-

nebär att kommunerna inte har rapporterat in några uppgifter, vilket gäller 

för drygt 7 000 biståndsmottagare (6 procent).  

I tabellbilagan, tabell 9 redovisas mer detaljerade uppgifter om bistånds-

mottagarnas försörjningshinder uppdelade per kommun under augusti och 

september. Dels redovisas antalet biståndsmottagare per försörjningshinder 

och kommun, dels finns en motsvarande tabell där också andelarna framgår 

(tabell 10).  

 
Diagram A. Andel/antal vuxna biståndsmottagare efter försörjningshinder för 
resp. biståndsmottagare, augusti – september 2009.  
 

0 10 20 30 40 50

Kod saknas

Annat försörjningshinder

Utan försörjningshinder

Språkhinder

Arbetar

Föräldraledig

Arb.hinder, sociala skäl

Sjuk- el. aktivitetsersättn.

Sjukskriven m. läk.intyg

Arbetslös

Procent

7 200 

9 800

6 700

14 300 

4 000 

5 000 

6 400

2 000 

53 400 pers.

7 900

 
235 kommuner ingår i diagrammet. Endast biståndsmottagare med fullständigt personnum-
mer har medtagits. 
 

Diagram A och tabellerna C-E visar respektive biståndsmottagares senast 

registrerade försörjningshinder under testperioden. En person som har haft 

ett och samma försörjningshinder under båda månaderna registreras självfal-

let under detta försörjningshinder. För en person som har fått bistånd under 

båda månaderna men som har haft olika försörjningshinder redovisas, som 

nämnts, det sist registrerade försörjningshindret. Redovisningen av det sist 

registrerade försörjningshindret görs för att undvika dubbelräkning av anta-

let biståndsmottagare som haft bistånd under fler än en månad. För detalje-

rad redovisning av samtliga försörjningshinder, se bilaga 1. 
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Sammantaget dominerar de arbetslöshetsrelaterade försörjningshindren som 

skäl till behov av ekonomiskt bistånd. Totalt återfanns 46 procent av samtli-

ga biståndsmottagare inom denna kategori. Inom huvudkategorin arbetslös 

var det drygt 30 000 personer som var arbetslösa och saknade arbetslöshets-

ersättning (se bilaga 1, tabell 1). Det motsvarar 26 procent av samtliga bi-

ståndsmottagare. Detta var det enskilda försörjningshinder som förekom i 

störst utsträckning. I huvudkategorin ”Arbetslös” ingår också försörjnings-

hindret Flykting alternativt anhörig i introduktion, vilka utgjorde 11 procent 

av samtliga.  

Arbetshinder, sociala skäl var det näst vanligaste försörjningshindret. 

Omkring 14 300 eller 12 procent av biståndsmottagarna registrerades under 

detta försörjningshinder.     

Det tredje mest förekommande försörjningshindret var Sjukskriven med 

läkarintyg, 9 760 biståndsmottagare (8 procent). Inom denna kategori var 

7 760 biståndsmottagare sjukskrivna med läkarintyg men saknade sjukpen-

ning.  

 

 
Tabell C. Antal vuxna biståndsmottagare efter försörjningshinder och ålder, augusti - 
september 2009 

Ålder

Försörjningshinder 16-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65+ Summa

Arbetslös 2 770 11 200 7 910 13 100 11 000 6 000 1 290 224 53 400

Sjukskriven med läkarintyg 162 1 120 1 040 2 060 2 820 2 010 471 62 9 760

Sjuk- el. aktivitetsersättning 46 310 283 740 1 750 2 200 1 040 328 6 700

Arb.hinder, sociala skäl 424 2 140 1 590 2 930 3 560 2 700 855 99 14 300

Föräldraledig 181 1 090 943 1 350 348 38 2 1 3 950

Arbetar 188 935 653 1 150 1 280 619 95 18 4 940

Språkhinder 76 726 893 2 090 1 560 823 208 35 6 410

Utan försörjningshinder 40 210 157 330 469 371 125 295 2 000

Annat försörjningshinder 754 1 100 736 1 230 1 310 1 080 676 976 7 870

Kod saknas 563 1 220 983 1 540 1 380 876 336 263 7 170

Summa 5 200 20 000 15 200 26 500 25 500 16 700 5 100 2 300 116 000  
235 kommuner ingår i tabellen. Endast biståndsmottagare med fullständigt personnummer har medtagits. 
Antalsuppgifterna är avrundade . 

 
 

Som framgick av diagram A var arbetslöshet det försörjningshinder som 

förekom i störst utsträckning. I åldersgruppen 20-24 år var det vanligaste 

försörjningshindret att vara arbetslös i kombination med att också sakna 

arbetslöshetsersättning. Totalt fick nästan 7 000 personer i denna ålders-

grupp ekonomiskt bistånd av detta skäl (se bilaga 1, tabell 2).  

Om åldersgruppen 20-24 år slås ihop med åldersgruppen 25-29 år för att 

få ett, med de övriga grupperna, jämförbart 10-årsintervall, kan konstateras 

att unga personer mellan 20 och 29 år är en mycket stor grupp bland dem 

som fick bistånd på grund av att de är arbetslösa och saknar arbetslöshets-

ersättning. Det är nära dubbelt så många som i övriga åldersklasser. Inom de 

arbetslöshetsrelaterade försörjningshindren var det näst vanligaste försörj-

ningshindret Flykting eller anhörig i introduktion. Det sistnämnda försörj-
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ningshindret var vanligast i åldersgrupperna 30-39 år och 40-49 år (se bilaga 

1, tabell 2). 

Som tidigare nämnts var Arbetshinder, sociala skäl, det därnäst mest fö-

rekommande försörjningshindret. Inom denna kategori var det flest bi-

ståndsmottagare i åldersklassen 40-49 år. 

Att t.ex. drygt 200 biståndsmottagare i åldern 65 år och äldre har registre-

rats som arbetslösa beror på felaktig registrering. Ett skäl skulle kunna vara 

att kommunerna ifråga har angett försörjningshindret för en medsökande.  

 

 
Tabell D. Antal vuxna biståndsmottagare efter försörjningshinder och  
inrikes/utrikes födda, augusti – september 2009 

Försörjningshinder Inrikes Utrikes födda Summa

Arbetslös 21 500 31 900 53 400

Sjukskriven med läkarintyg 4 890 4 870 9 760

Sjuk- el. aktivitetsersättning 2 430 4 270 6 700

Arb.hinder, sociala skäl 9 130 5 160 14 300

Föräldraledig 1 170 2 780 3 950

Arbetar 2 550 2 380 4 940

Språkhinder 58 6 350 6 410

Utan försörjningshinder 1 430 570 2 000

Annat försörjningshinder 3 110 4 750 7 870

Kod saknas 2 870 4 290 7 170

Summa 49 200 67 300 116 000  
235 kommuner ingår i tabellen. Endast biståndstagare med fullständigt personnummer har 
medtagits. Antalsuppgifterna är avrundade . 

 

Tabell D visar hur försörjningskategorierna fördelar sig mellan inrikes och 

utrikes födda. Utrikes födda biståndsmottagare utgör drygt hälften, 67 300, 

(58 procent). Av dessa deltar drygt 13 300 i introduktion. För både inrikes 

och utrikes födda dominerar arbetslöshetsrelaterade skäl till behovet av bi-

stånd. Som framgått tidigare, ingår flyktingar och anhöriga som deltar i in-

troduktion i huvudkategorin ”Arbetslös.”  

Förutom kategorin ”Arbetslös” är det, som tidigare nämnts, försörjnings-

hindret Arbetshinder, sociala skäl som dominerar. Det är fler inrikes födda 

än utrikes födda som har detta försörjningshinder.  

Att 58 biståndstagare som är inrikes födda har registrerats under försörj-

ningshindret Språkhinder beror sannolikt på felregistrering. De biståndsmot-

tagare som ska registreras under detta hinder är utrikes födda som antingen 

har avslutat sin introduktionsperiod eller inte deltagit i något introduktions-

program alls men där språkhindret bedöms vara det huvudsakliga försörj-

ningshindret.  
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Tabell E. Antal vuxna biståndsmottagare efter försörjningshinder och hushållstyp, 
augusti – september 2009  

Försörjningshinder

Ensamstående 

män

Ensamstående 

kvinnor

Gifta/ 

samboende 

Okänd 

hushållstyp Summa

Arbetslös 20 900 16 500 17 200 1 250 55 800

Sjukskriven med läkarintyg 3 190 4 100 2 530 51 9 870

Sjuk- el. aktivitetsersättning 1 700 2 560 2 470 57 6 780

Arb.hinder, sociala skäl 7 510 4 560 2 320 21 14 400

Föräldraledig 33 1 450 2 530 11 4 020

Arbetar 1 360 1 720 1 880 43 5 000

Språkhinder 902 1 680 3 910 19 6 510

Utan försörjningshinder 789 836 407 17 2 050

Annat försörjningshinder 2 350 2 810 2 830 30 8 020

Kod saknas 1 490 1 310 2 840 0 5 640

Summa 40 200 37 500 38 900 1 500 118 000
 

235 kommuner ingår i tabellen. Inkluderar samtliga biståndsmottagare, oavsett fullständigt 
personnummer. Antalsuppgifterna är avrundade.  

 

I tabell E, som visar hur försörjningshindren fördelar sig mellan olika hus-

hållstyper, ingår samtliga vuxna biståndsmottagare, dvs. oavsett om de har 

fullständiga personnummer eller inte. Det medför att antalet biståndsmotta-

gare är fler i denna tabell jämfört med diagram A och tabell C-D, där endast 

biståndsmottagare med korrekta personnummer redovisas.
9
  

Tabellen är en sammanfattning av olika hushållstyper. En mer detaljerad 

uppdelning finns i tabellbilagan, tabell 4. Som framgår är ensamstående 

män den vanligaste hushållstypen bland biståndsmottagarna. Försörjnings-

hindren för de olika hushållstyperna följer samma mönster som i tidigare 

tabeller. I den arbetslöshetsrelaterade kategorin var Arbetslös, ingen ersätt-

ning det mest förekommande försörjningshindret för samtliga hushållstyper 

men bland de ensamstående männen förekom detta försörjningshinder i be-

tydligt större omfattning än för övriga hushållstyper. Därnäst var det Ar-

betshinder, sociala skäl som förekom oftast. Även för ensamstående kvin-

nor var detta försörjningshinder det näst vanligaste. Det gäller framför allt 

för ensamstående kvinnor utan barn. 

Inom kategorin ”Arbetslös” var Flykting alt. anhörig i introduktion det 

vanligaste försörjningshindret för de sammanboende paren med barn (se 

bilaga 1, tabell 4). En förklaring är att barnfamiljer med ekonomiskt bistånd 

i mycket stor utsträckning består av utrikes födda. Av samma skäl var också 

försörjningshindret Språkhinder vanligast bland gifta/sammanboende med 

barn. Jämfört med övriga hushållstyper var det samtidigt vanligare att paren 

med barn hade arbete, heltid eller deltid.   

 

                                                 
9
   

Biståndsmottagare i s.k. barnhushåll är exkluderade (hushåll där registerledaren är under 
18 år). I övriga hushåll redovisas resp. vuxen oavsett om de har ett fullständigt person-
nummer eller inte. Det medför att antalet biståndsmottagare varierar i tabellerna. Van-
ligtvis är det flyktingar som har ofullständiga personnummer.  För att få fram uppgifter 
som t.ex. ålder och utrikes född krävs att uppgifterna samkörs med RTB (Registret över 
totalbefolkningen), vilket i sin tur kräver korrekta personnummer.    
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Vid en jämförelse mellan hushåll som har barn och hushåll utan barn, kan 

konstateras att den största skillnaden gäller försörjningshindret Arbetshin-

der, sociala skäl. Av de barnlösa hushållen var det 79 procent som hade 

detta försörjningshinder jämfört med 21 procent av barnhushållen.
10

  

För både män och kvinnor var arbetslöshet det vanligaste försörjnings-

hindret (77 respektive 72 procent).  Den största skillnaden mellan könen 

gäller föräldraledighet, där kvinnorna, inte oväntat dominerar. Kvinnorna 

utgör 85 procent av alla biståndsmottagare som är föräldralediga och som 

antingen har för låg eller väntar på föräldrapenning.  

Näst störst skillnad mellan könen per försörjningshinder gäller Språkhin-

der där kvinnorna utgör 80 procent. Den tredje största skillnaden gäller Ar-

betshinder, sociala skäl, där istället männen dominerar (60 procent). Se vi-

dare i bilaga 1, tabell 5. 

 

 
Tabell F. Antal vuxna biståndsmottagare efter försörjningshinder, augusti - 
september 2009 

Procentuell

Försörjningshinder Augusti September Summa fördelning

Arbetslös 46 100 47 600 93 700 47

Sjukskriven med läkarintyg 8 150 8 740 16 900 9

Sjuk- el. aktivitetsersättning 5 530 5 690 11 200 6

Arb.hinder, sociala skäl 12 500 13 000 25 500 13

Föräldraledig 3 190 3 310 6 490 3

Arbetar 3 530 3 480 7 010 4

Språkhinder 5 040 5 860 10 900 5

Utan försörjningshinder 1 220 1 360 2 580 1

Annat försörjningshinder 6 400 6 700 13 100 7

Kod saknas 6 330 4 850 11 200 6

Summa 97 900 101 000 199 000 100  
235 kommuner ingår i tabellen. Inkluderar samtliga biståndsmottagare, oavsett fullständigt 
personnummer. Antalsuppgifterna är avrundade. 

 

Tabell F visar samtliga försörjningshinder som har registrerats under den 

aktuella tvåmånadersperioden. En och samma person kan ha haft olika för-

sörjningshinder under augusti och september. Som framgår av tabellen är 

det fler personer som registrerats under september jämfört med i augusti, 

vilket bl.a. kan bero på att fler kommuner då kommit igång med sin registre-

ring. I augusti månad var det t.ex. fler biståndsmottagare som inte blev regi-

strerade under något försörjningshinder (”kod saknas”). I framtida årsredo-

visningar av ekonomiskt bistånd kommer det att bli möjligt att studera må-

nadsvisa variationer.  

 

                                                 
10

 Uppgifterna är beräknade utifrån värden i bilaga 1, tabell 4.  
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Tabell G. Utbetalat ekonomiskt bistånd, inkl. introduktionsersättning, för re-
spektive försörjningshinder, augusti - september 2009, mnkr 

Augusti September Totalt Procentuell

Försörjningshinder mnkr mnkr  mnkr fördelning

Arbetslös 286 304 589 49

Sjukskriven med läkarintyg 56 62 119 10

Sjuk- el. aktivitetsersättning 22 23 45 4

Arb.hinder, sociala skäl 85 92 177 15

Föräldraledig 14 15 30 2

Arbetar 16 17 33 3

Språkhinder 33 39 71 6

Utan försörjningshinder 5 5 10 1

Annat försörjningshinder 37 38 75 6

Kod saknas 32 25 56 5

Summa 585 620 1 205 100
 

235 kommuner ingår i redovisningen. Endast biståndsmottagare med fullständigt person-
nummer har medtagits. Beloppsuppgifterna är avrundade .  För hushåll där det finns två 
vuxna och därmed två försörjningshinder redovisas 50 procent av det belopp hushållet bevil-
jats på resp. försörjningshinder. 

 

Under den period då testinsamlingen ägde rum redovisade de deltagande 

kommunerna utbetalningar av ekonomiskt bistånd (inkl. introduktionsersätt-

ning) motsvarande 1 205 miljoner kronor. Av detta belopp gick den största 

delen, 589 miljoner kr, till biståndsmottagare som var arbetslösa. Tillsam-

mans utgjorde därmed de arbetslöshetsrelaterade försörjningshindren 49 

procent av vad som totalt betalades ut. Den enskilt största posten under de 

båda månaderna avsåg personer som var arbetslösa och inte hade någon 

ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Det motsvarar 28 procent av det 

totalt utbetalda beloppet. Därefter kommer försörjningshindret Flyktingar 

alt. anhöriga i introduktion, som stod för 15 procent av det totalt utbetalda 

biståndsbeloppet. Nästan lika mycket betalades ut till personer med det för-

sörjningshinder som benämns Arbetshinder, sociala skäl, knappt 15 procent. 

Av de sjukdomsrelaterade försörjningshindren stod sjukskrivna som sakna-

de sjukpenning för det största beloppet. Det motsvarar åtta procent av vad 

som totalt betalades ut för perioden (se bilaga 1, tabell 6). 

Som tidigare nämnts, utgörs Kod saknas av biståndsmottagare som har 

fått ekonomiskt bistånd men där kommunen inte redovisat något försörj-

ningshinder. Till de biståndsmottagare som återfinns här utbetalades 56 mil-

joner kronor, vilket motsvarar fem procent av det utbetalade biståndsbelop-

pet. 
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Ändamål  
 
Tabell H. Antal kommuner som har lämnat uppgifter om utbetalat ekonomiskt 
bistånd

11
 samt storleken på beloppen

12
 , september 2009 

Antal 

kommuner Belopp, tkr

Minsta 

belopp, 

tkr

Maximalt 

belopp, 

tkr

T ota lt ekonomiskt bistånd 227 533 000 0,800 78 600

Försörjningsstöd 213 455 000 0,689 78 600

Därav tillfälligt boende 107 7 000 0,039 1 170

Ekon. bistånd till livsföringen i övr.

Hälso- och sjukvård 182 4 240 0,070 598

Tandvård 183 5 001 0,266 821

Elskulder 119 1 570 0,254 155

Hyresskulder 121 2 780 0,071 216

Övriga skulder 64 426 0,025 56

Annat 195 16 500 0,130 3 220  
227 kommuner ingår i tabellen. Antalsuppgifterna är avrundade.  

 

Redovisningen avser enbart september eftersom kommunernas inrapporte-

ring hade något bättre kvalitet än vad som gällde för augusti. För övriga 

kvalitetsbrister, se kapitel 3. Av tabellen framgår att det är 227 kommuner 

som har rapporterat hur mycket ekonomiskt bistånd de betalat ut. Samman-

lagt har dessa kommuner rapporterat att de har betalat ut 533 miljoner kro-

nor i ekonomiskt bistånd under september.  

Den största delen (85 procent), av de utbetalade beloppen utgjordes av 

försörjningsstöd. Av de 227 kommunerna som lämnat uppgifter, har 213 

angett hur mycket som är försörjningsstöd. Möjligheten att ange ett belopp 

för tillfälligt boende, som t.ex. hotell, vandrarhem eller härbärge, tillkom 

efter synpunkter från flera större kommuner. För att kunna ange ett sådant 

belopp, krävs att ett särskilt beslut har fattats, vilket kan medföra svårigheter 

vid inrapportering för vissa kommuner. Det är 107 kommuner som har rap-

porterat in sådana uppgifter. Sammanlagt har nästan sju miljoner utbetalats 

för detta ändamål.   

I livsföringen i övrigt ingår allt som en person kan behöva för att uppnå 

skälig levnadsnivå och som inte är direkt försörjning. Det rör sig normalt 

om mer tillfälliga utgifter eller behov som förekommer sällan. Det största 

beloppet, 16 500 tusen kronor (tre procent) återfinns under Annat. Poster 

som ingår i Annat kan t.ex. vara glasögon, hemutrustning och flyttkostnader. 

Totalt var det 193 kommuner som rapporterade in belopp under Annat. Be-

loppet är betydligt större än för de poster som är specificerade. Det näst 

största beloppet har utbetalats till tandvård, drygt fem miljoner kronor. 

                                                 
11

 Redovisningen gäller exklusive introduktionsersättning. 
12

 Tillfälligt boende kan omfatta t.ex. hotell, vandrarhem, härbärge eller husvagn. Uppgif-
ten är frivillig för kommunerna att lämna.  
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Det finns en underskattning i de redovisade uppgifterna. Vissa kommuner 

har haft svårt att särskilja hur mycket av utbetalningarna som går till respek-

tive post under livsföringen i övrigt. Om utbetalt belopp inte kan anges för 

respektive post finns möjlighet att istället markera posten med ett kryss. Det 

är dock få kommuner som har använt sig av den möjligheten. Det berör en-

dast ett litet antal biståndshushåll.  

I de fall introduktionsersättning betalas ut anges inte ändamål. Ändamålet 

med introduktionsersättning till flyktinghushåll är underförstått, dvs. hjälp 

med försörjningen under den första tiden i Sverige. Det var 153 kommuner 

som betalade ut introduktionsersättning till flyktinghushåll med ett belopp 

som uppgick till 83 400 tusen kronor. Det lägsta utbetalade beloppet som en 

kommun hade var 1 960 kronor och det högsta var 9 700 000 kronor. 
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Bilaga 1 Tabeller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1. Antal respektive andel vuxna biståndsmottagare efter  
försörjningshinder, augusti-september 2009 
 

Antal bistånds- Procentuell

Försörjningshinder tagare fördelning

Arb.lös/Otillräckl. ersättn. 8 397 7

Arb.lös/Väntar ersättn. 1 616 1

Arb.lös/Ingen ersättn. 30 040 26

Flykting alt. anhörig i introduktion 13 356 11

Sjukskriven m. läk.intyg/Otillräckl. sjukpenn. 1 555 1

Sjukskriven m. läk.intyg/Väntar sjukpenning 450 0

Sjukskriven m. läk.intyg/Ingen sjukpenning 7 756 7

Sjuk- el. aktivitetsersättn./Otillräckl. ersättn. 5 776 5

Sjuk- el. aktivitetsersättn./Väntar ersättn. 921 1

Arbetshinder, sociala skäl 14 293 12

Föräldraledig/Otillräckl. föräldrapenning 3 447 3

Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 504 0

Arbetar deltid/Otillräckl. inkomst 2 615 2

Arbetar deltid/Väntar inkomst 408 0

Arbetar heltid/Otillräckl. inkomst 1 073 1

Arbetar heltid/Väntar inkomst 840 1

Språkhinder 6 411 6

Utan försörjningshinder 1 997 2

Annat försörjningshinder 7 865 7

Kod saknas 7 165 6

Samtliga biståndsmottagare 116 485 100
 

 
235 kommuner ingår i tabellen . Endast biståndsmottagare med fullständigt personnummer 
har medtagits. 

 
Sammanlagt är det 235 kommuner som ingår i de tabeller som redovisas. Flera 
av dessa kommuner har partiellt bortfall.  
 
I tabell 1-5 samt 9-10 redovisas respektive biståndsmottagares senast registre-
rade försörjningshinder under testperioden. En person som har haft ett och 
samma försörjningshinder under båda månaderna registreras självfallet under 
detta försörjningshinder. För en person som fått bistånd under båda månader-
na men som har haft olika försörjningshinder redovisas det sist registrerade 
försörjningshindret. 

 

x Sekretesskryssning av talen 1, 2 och 3 har genomförts. För att förhindra 

bakvägsidentifiering kan även större tal ha markerats med x. (Kryss före-
kommer i tabeller på kommunnivå.) 
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Tabell 2. Antal vuxna biståndsmottagare efter försörjningshinder och ålder, augusti-
september 2009 

Ålder

Försörjningshinder 16-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65+ Summa

Arb.lös/Otillräckl. ersättn. 210 2 288 987 1 624 1 853 1 171 250 14 8 397

Arb.lös/Väntar ersättn. 71 387 247 373 354 145 35 4 1 616

Arb.lös/Ingen ersättn. 2 152 6 785 4 329 6 469 5 898 3 564 763 80 30 040

Flykting alt. anhörig i introduktion 335 1 735 2 343 4 597 2 861 1 121 238 126 13 356

Sjukskriven m. läk.intyg/Otillräckl. sjukpenn. 11 103 141 311 523 347 95 24 1 555

Sjukskriven m. läk.intyg/Väntar sjukpenning 6 43 54 112 130 80 19 6 450

Sjukskriven m. läk.intyg/Ingen sjukpenning 145 978 848 1 638 2 171 1 587 357 32 7 756

Sjuk- el. aktivitetsersättn./Otillräckl. ersättn. 19 171 184 581 1 523 1 999 988 311 5 776

Sjuk- el. aktivitetsersättn./Väntar ersättn. 27 139 99 159 228 198 54 17 921

Arbetshinder, sociala skäl 424 2 135 1 594 2 926 3 561 2 699 855 99 14 293

Föräldraledig/Otillräckl. föräldrapenning 153 925 821 1 201 313 31 2 1 3 447

Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 28 160 122 152 35 7 504

Arbetar deltid/Otillräckl. inkomst 96 441 343 652 698 323 59 3 2 615

Arbetar deltid/Väntar inkomst 27 111 65 92 79 30 3 1 408

Arbetar heltid/Otillräckl. inkomst 20 145 100 225 363 182 24 14 1 073

Arbetar heltid/Väntar inkomst 45 238 145 182 137 84 9 840

Språkhinder 76 726 893 2 088 1 562 823 208 35 6 411

Utan försörjningshinder 40 210 157 330 469 371 125 295 1 997

Annat försörjningshinder 754 1 101 736 1 233 1 314 1 075 676 976 7 865

Kod saknas 563 1 223 983 1 541 1 380 876 336 263 7 165

Summa 5 202 20 044 15 191 26 486 25 452 16 713 5 096 2 301 116 485
 

235 kommuner ingår i tabellen . Endast personer med fullständigt personnummer har medtagits. 

 
Tabell 3. Antal vuxna biståndsmottagare efter försörjningshinder och inrikes/utrikes födda, 
augusti-september 2009 

Inrikes Utrikes födda

Försörjningshinder födda exkl. flyktingar flyktingar Totalt

Arb.lös/Otillräckl. ersättn. 4 951 2 984 462 8 397

Arb.lös/Väntar ersättn. 1 101 430 85 1 616

Arb.lös/Ingen ersättn. 15 466 12 301 2 273 30 040

Flykting alt. anhörig i introduktion 20 4 411 8 925 13 356

Sjukskriven m. läk.intyg/Otillräckl. sjukpenning 966 544 45 1 555

Sjukskriven m. läk.intyg/Väntar sjukpenning 329 112 9 450

Sjukskriven m. läk.intyg/Ingen sjukpenning 3 599 3 580 577 7 756

Sjuk- el. aktivitetsersättn./Otillräckl. ersättn. 1 814 3 849 113 5 776

Sjuk- el. aktivitetsersättn./Väntar ersättn. 616 281 24 921

Arbetshinder, sociala skäl 9 129 4 797 367 14 293

Föräldraledig/Otillräckl. föräldrapenning 1 008 1 792 647 3 447

Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 159 273 72 504

Arbetar deltid/Otillräckl. inkomst 1 202 1 185 228 2 615

Arbetar deltid/Väntar inkomst 248 140 20 408

Arbetar heltid/Otillräckl. inkomst 512 476 85 1 073

Arbetar heltid/Väntar inkomst 590 222 28 840

Språkhinder 58 4 292 2 061 6 411

Utan försörjningshinder 1 427 514 56 1 997

Annat försörjningshinder 3 112 3 863 890 7 865

Kod saknas 2 873 2 785 1 507 7 165

Summa 49 180 48 831 18 474 116 485  
235 kommuner ingår i tabellen . Endast personer med fullständigt personnummer har medtagits. 
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Tabell 4. Antal vuxna biståndsmottagare efter försörjningshinder och hushållstyp, augusti- 
september 2009 

Ensamstående män Ensamstående kvinnor Gifta/samboende Okänd

Försörjningshinder utan barn med barn utan barn med barn utan barn med barn  hushållstyp Summa

Arb.lös/Otillräckl. ersättn. 3 325 293 1 611 1 028 631 1 547 41 8 476

Arb.lös/Väntar ersättn. 760 77 275 227 99 186 4 1 628

Arb.lös/Ingen ersättn. 12 139 752 5 769 3 949 2 293 5 391 158 30 451

Flykting alt. anhörig i introduktion 3 298 227 2 412 1 205 1 441 5 632 1 048 15 263

Sjukskriven m. läk.intyg/Otillräckl. sjukpenn. 353 45 396 343 169 255 11 1 572

Sjukskriven m. läk.intyg/Väntar sjukpenning 142 22 116 92 25 55 4 456

Sjukskriven m. läk.intyg/Ingen sjukpenning 2 419 208 1 910 1 244 591 1 430 36 7 838

Sjuk- el. aktivitetsersättn./Otillräckl. ersättn. 1 140 123 1 534 663 1 122 1 215 52 5 849

Sjuk- el. aktivitetsersättn./Väntar ersättn. 403 30 249 111 54 77 5 929

Arbetshinder, sociala skäl 7 214 291 3 169 1 395 1 022 1 293 21 14 405

Föräldraledig/Otillräckl. föräldrapenning 9 15 49 1 206 59 2 162 10 3 510

Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 2 7 32 158 22 289 1 511

Arbetar deltid/Otillräckl. inkomst 505 66 539 484 270 765 25 2 654

Arbetar deltid/Väntar inkomst 138 10 102 76 23 61 410

Arbetar heltid/Otillräckl. inkomst 170 35 130 133 107 500 10 1 085

Arbetar heltid/Väntar inkomst 404 27 173 87 39 113 8 851

Språkhinder 811 91 695 986 1 138 2 769 19 6 509

Utan försörjningshinder 747 42 525 311 150 257 17 2 049

Annat försörjningshinder 2 212 139 1 897 914 1 209 1 617 30 8 018

Kod saknas 1 411 81 853 452 986 1 856 5 639

Samtliga biståndstagare 37 602 2 581 22 436 15 064 11 450 27 470 1 500 118 103
 

 
235 kommuner ingår i tabellen. Biståndsmottagare i s.k. barnhushåll är exkluderade (hushåll där registerledaren är 
under 18 år). I övriga hushåll redovisas resp. vuxen oavsett de har fullständigt personnummer eller inte. 

 
Tabell 5. Antal vuxna biståndsmottagare efter försörjningshinder och kön, augusti-september 
2009 

Antal Antal

Försörjningshinder kvinnor  män Totalt

Arb.lös/Otillräckl. ersättning 3 339 5 058 8 397

Arb.lös/Väntar ersättning 596 1 020 1 616

Arb.lös/Ingen ersättning 13 070 16 970 30 040

Flykting alt. anhörig i introduktion 6 430 6 926 13 356

Sjukskriven m. läk.intyg/Otillräckl. sjukpenning 935 620 1 555

Sjukskriven m. läk.intyg/Väntar sjukpenning 245 205 450

Sjukskriven m. läk.intyg/Ingen sjukpenning 4 169 3 587 7 756

Sjuk- el. aktivitetsersättning/Otillräckl. ersättn. 3 199 2 577 5 776

Sjuk- el. aktivitetsersättning/Väntar ersättning 418 503 921

Arbetshinder, sociala skäl 5 683 8 610 14 293

Föräldraledig/Otillräckl. föräldrapenning 2 935 512 3 447

Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 440 64 504

Arbetar deltid/Otillräckl. inkomst 1 467 1 148 2 615

Arbetar deltid/Väntar inkomst 213 195 408

Arbetar heltid/Otillräckl. inkomst 469 604 1 073

Arbetar heltid/Väntar inkomst 313 527 840

Språkhinder 3 948 2 463 6 411

Utan försörjningshinder 1 017 980 1 997

Annat försörjningshinder 4 077 3 788 7 865

Kod saknas 3 600 3 565 7 165

Samtliga biståndsmottagare 56 563 59 922 116 485  
 
235 kommuner ingår i tabellen . Endast personer med fullständigt personnummer har medtagits. 
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Tabell 6. Antal biståndsmottagare efter försörjningshinder, augusti -september 2009 

Procentuell

Försörjningshinder Augusti September Totalt fördelning

Arb.lös/Otillräckl. ersättn. 6 224 6 939 13 163 7

Arb.lös/Väntar ersättn. 1 015 1 244 2 259 1

Arb.lös/Ingen ersättn. 25 041 25 778 50 819 26

Flykting alt. anhörig i introduktion 13 805 13 656 27 461 14

Sjukskriven m. läk.intyg/Otillräckl. sjukpenning 1 136 1 318 2 454 1

Sjukskriven m. läk.intyg/Väntar sjukpenning 322 346 668 0

Sjukskriven m. läk.intyg/Ingen sjukpenning 6 693 7 080 13 773 7

Sjuk- el. aktivitetsersättn./Otillräckl. ersättn. 4 709 4 977 9 686 5

Sjuk- el. aktivitetsersättn./Väntar ersättn. 822 708 1 530 1

Arbetshinder, sociala skäl 12 467 13 037 25 504 13

Föräldraledig/Otillräckl. föräldrapenning 2 792 2 894 5 686 3

Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 395 412 807 0

Arbetar deltid/Otillräckl. inkomst 1 929 1 966 3 895 2

Arbetar deltid/Väntar inkomst 236 276 512 0

Arbetar heltid/Otillräckl. inkomst 847 736 1 583 1

Arbetar heltid/Väntar inkomst 516 505 1 021 1

Språkhinder 5 042 5 858 10 900 5

Utan försörjningshinder 1 221 1 359 2 580 1

Annat försörjningshinder 6 404 6 695 13 099 7

Kod saknas 6 327 4 852 11 179 6

Samtliga biståndsmottagare 97 943 100 636 198 579 100
 

235 kommuner ingår i tabellen . Samtliga biståndsmottagare är inkluderade, oavsett fullständigt 
personnummer eller inte. 
 
Tabell 7. Utbetalat bistånd, inkl. introduktionsersättning, för respektive försörjnings-
hinder, augusti - september 2009, miljoner kr 

Augusti September Totalt Procentuell

Försörjningshinder mnkr mnkr  mnkr fördelning

Arb.lös/Otillräckl. ersättn. 26 30 56 5

Arb.lös/Väntar ersättn. 6 9 15 1

Arb.lös/Ingen ersättn. 162 174 335 28

Flykting alt. anhörig i introduktion 91 91 183 15

Sjukskriven m. läk.intyg/Otillräckl. sjukpenning 6 6 12 1

Sjukskriven m. läk.intyg/Väntar sjukpenning 2 3 5 0

Sjukskriven m. läk.intyg/Ingen sjukpenning 49 53 102 8

Sjuk- el. aktivitetsersättn./Otillräckl. ersättn. 17 18 34 3

Sjuk- el. aktivitetsersättn./Väntar ersättn. 5 5 10 1

Arbetshinder, sociala skäl 85 92 177 15

Föräldraledig/Otillräckl. föräldrapenning 12 12 24 2

Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 3 3 5 0

Arbetar deltid/Otillräckl. inkomst 9 9 18 1

Arbetar deltid/Väntar inkomst 1 2 3 0

Arbetar heltid/Otillräckl. inkomst 3 3 6 0

Arbetar heltid/Väntar inkomst 3 3 6 1

Språkhinder 33 39 71 6

Utan försörjningshinder 5 5 10 1

Annat försörjningshinder 37 38 75 6

Kod saknas 32 25 56 5

Summa, mnkr 585 620 1 205 100  
235 kommuner ingår i tabellen. Endast biståndsmottagare med fullständigt personnummer har 
medtagits. För hushåll där det finns två vuxna och därmed två försörjningshinder redovisas 50 % av 
det belopp hushållet beviljats på resp. försörjningshinder. 
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Tabell 8. Kommuner som har registrerat försörjningshinder för minst 95 % av 
sina biståndsmottagare, augusti – september 2009

13
 

Kommun
Saknade 
koder, % Kommun

Saknade 
koder, % Kommun

Saknade 
koder, %

Svedala 0,0 Helsingborg 0,1 Älmhult 1,1
Tomelilla 0,0 Halmstad 0,1 Lund 1,1
Simrishamn 0,0 Lindesberg 0,1 Mellerud 1,1
Varberg 0,0 Alingsås 0,1 Vaxholm 1,1
Orust 0,0 Trollhättan 0,1 Skurup 1,2
Vårgårda 0,0 Flen 0,1 Karlskoga 1,2
Essunga 0,0 Motala 0,2 Kiruna 1,3
Götene 0,0 Västervik 0,2 Gnesta 1,3
Töreboda 0,0 Värmdö 0,2 Sollentuna 1,3
Ulricehamn 0,0 Kristinehamn 0,2 Tingsryd 1,3
Tidaholm 0,0 Järfälla 0,2 Hedemora 1,4
Storfors 0,0 Mjölby 0,2 Strängnäs 1,4
Forshaga 0,0 Lilla Edet 0,2 Torsby 1,4
Årjäng 0,0 Haninge 0,2 Norberg 1,5
Filipstad 0,0 Avesta 0,2 Eslöv 1,5
Hagfors 0,0 Lysekil 0,3 Övertorneå 1,5
Hallsberg 0,0 Mark 0,3 Lomma 1,6
Hällefors 0,0 Norrtälje 0,3 Smedjebacken 1,6
Askersund 0,0 Hässleholm 0,3 Ragunda 1,6
Skinnskatteberg 0,0 Östhammar 0,3 Upplands-Bro 1,7
Fagersta 0,0 Leksand 0,4 Borlänge 1,7
Malung 0,0 Herrljunga 0,4 Robertsfors 1,8
Gagnef 0,0 Kungsbacka 0,4 Bromölla 1,8
Ludvika 0,0 Svenljunga 0,4 Lessebo 1,9
Ockelbo 0,0 Kävlinge 0,4 Åstorp 2,1
Nordanstig 0,0 Vingåker 0,4 Färgelanda 2,2
Strömsund 0,0 Tjörn 0,4 Perstorp 2,3
Berg 0,0 Hallstahammar 0,4 Linköping 2,3
Bjurholm 0,0 Nora 0,5 Ödeshög 2,4
Norsjö 0,0 Båstad 0,5 Uddevalla 2,5
Malå 0,0 Finspång 0,5 Vännäs 2,5
Lycksele 0,0 Lidköping 0,6 Kristianstad 2,5
Kalix 0,0 Sölvesborg 0,6 Oskarshamn 2,7
Gällivare 0,0 Hjo 0,6 Botkyrka 2,7
Haparanda 0,0 Sunne 0,6 Västerås 2,7
Österåker 0,0 Mariestad 0,7 Valdemarsvik 2,9
Ekerö 0,0 Tibro 0,7 Öckerö 2,9
Knivsta 0,0 Upplands Väsby 0,7 Heby 3,0
Katrineholm 0,0 Vetlanda 0,7 Sandviken 3,1
Ydre 0,0 Arvika 0,7 Mörbylånga 3,3
Åtvidaberg 0,0 Hammarö 0,7 Falköping 3,3
Norrköping 0,0 Ljusnarsberg 0,7 Lidingö 3,5
Aneby 0,0 Höganäs 0,7 Nykvarn 3,6
Gnosjö 0,0 Älvkarleby 0,8 Stenungsund 3,7
Habo 0,0 Bengtsfors 0,8 Luleå 3,8
Eksjö 0,0 Klippan 0,8 Sjöbo 3,9
Uppvidinge 0,0 Ängelholm 0,9 Dorotea 3,9
Markaryd 0,0 Kumla 0,9 Sundsvall 4,0
Torsås 0,0 Osby 0,9 Vansbro 4,0
Mönsterås 0,0 Vallentuna 0,9 Nacka 4,0
Nybro 0,0 Grästorp 0,9 Mora 4,6
Olofström 0,0 Hörby 1,0 Bräcke 4,6
Staffanstorp 0,0 Gislaved 1,0 Dals-Ed 4,8
Vellinge 0,0 Ånge 1,0 Karlskrona 4,9
Stockholm 0,0 Karlshamn 1,0 Lekeberg 4,9

Orsa 4,9

Jokkmokk 4,9

  

                                                 
13

 De förekommer dock vissa felaktigheter i de inrapporterade uppgifterna. Se vidare 
kap. 3. 



Tabell 9. Antal vuxna med ekonomiskt bistånd (inkl. introduktionsersättning) efter försörjningshinder och kommun 2009

Kommun Arbetslös

Sjukskriven 

m. läk.intyg

Sjuk- el. 

aktiv.ers.

Arb.hinder, 

sociala skäl

Föräldra-

ledig Arbetar

Språk-

hinder

Utan 

försörjnings-

hinder

Annat 

försörjnings-

hinder

Kod 

saknas Totalt

Stockholms län

Botkyrka 436 109 145 217 41 69 243 6 122 27 1 415

Danderyd 55 6 26 x 5 6 x 4 30 137

Ekerö 45 24 22 11 11 x x 19 141

Haninge 588 131 126 126 45 51 9 7 1 1 084

Huddinge 702 78 108 146 22 42 107 34 34 341 1 614

Järfälla 600 98 115 111 29 77 87 8 34 1 159

Lidingö 129 6 28 18 10 12 12 32 10 257

Nacka 233 64 162 71 25 58 82 16 60 26 797

Norrtälje 136 40 56 81 14 19 16 9 35 406

Nykvarn 64 11 x 7 x x 8 4 101

Nynäshamn

Salem

Sigtuna

Sollentuna 292 47 75 57 17 35 49 20 39 8 639

Solna

Stockholm 7 123 995 2 197 2 303 750 628 225 321 5 14 547

Sundbyberg 295 34 57 74 11 25 44 x 8 x 611

Södertälje 2 332 152 278 514 123 150 382 41 96 455 4 523

Tyresö

Täby 85 30 29 5 10 19 15 66 48 307

Upplands Väsby 46 27 24 x 11 x 39 157

Upplands-Bro 227 11 38 20 13 23 23 6 29 6 396

Vallentuna 90 19 35 x 6 6 9 28 x 198

Vaxholm 32 x 8 x x 6 x 1 54

Värmdö 92 21 58 41 6 21 5 1 111 1 357

Österåker 94 32 37 10 8 31 16 8 15 251

Uppsala län

Enköping 229 34 59 102 28 25 23 6 32 22 560

Heby 116 20 18 29 7 13 4 3 13 6 229

Håbo 77 14 24 33 x x 8 x 36 199

Knivsta 48 7 16 x x 4 8 x 12 101

Tierp

Uppsala 1 238 218 337 579 113 207 317 45 281 163 3 498

Älvkarleby 86 x 19 15 4 6 10 5 4 x 153

Östhammar 72 6 26 40 4 16 11 15 1 191

Södermanlands län

Eskilstuna

Flen 266 9 22 40 12 x 11 x 41 413

Gnesta 132 10 10 9 4 9 6 x x 1 185

Katrineholm 225 x x x 15 5 4 253

Nyköping 353 60 52 81 29 24 18 12 31 49 709

Oxelösund

Strängnäs 315 25 25 103 14 50 29 x 31 x 604

Trosa

Vingåker 89 5 18 6 9 x 7 x 21 162

Östergötlands län

Boxholm

Finspång 178 14 12 49 19 28 14 x x 319

Kinda 103 8 x x x 4 4 14 139

Linköping 1 263 170 281 317 162 131 460 388 43 3 215

Mjölby 230 9 13 108 15 35 23 15 64 1 513

Motala 275 27 61 218 12 17 46 22 49 727

Norrköping 1 147 1 147

Söderköping

Vadstena

Valdemarsvik 47 x 5 4 x 8 12 x 1 82

Ydre 9 x x x x x 17

Åtvidaberg 14 x 4 x 21

Ödeshög 57 x 8 14 x x 13 5 2 103

Jönköpings län

Aneby 70 10 8 5 x 14 6 x 11 132

Eksjö 127 27 10 31 x 8 x 17 16 245
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Kommun Arbetslös

Sjukskriven 

m. läk.intyg

Sjuk- el. 

aktiv.ers.

Arb.hinder, 

sociala skäl

Föräldra-

ledig Arbetar

Språk-

hinder

Utan 

försörjnings-

hinder

Annat 

försörjnings-

hinder

Kod 

saknas Totalt

Gislaved 258 21 28 40 28 19 19 12 25 4 454

Gnosjö 84 7 4 17 15 20 147

Habo 76 x 6 x 4 6 6 102

Jönköping 1 110 260 112 342 65 151 133 13 175 125 2 486

Mullsjö 33 x x x x x 8 24 76

Nässjö

Sävsjö 14 x x 20 x 35 159 235

Tranås 187 39 12 37 16 24 30 34 31 31 441

Vaggeryd 146 x 8 16 8 x 5 5 17 211

Vetlanda 223 20 17 6 15 9 13 13 12 2 330

Värnamo

Kronobergs län

Alvesta x x 426

Lessebo 172 12 9 x x x 5 13 2 220

Ljungby 156 24 19 17 9 16 17 x x 39 306

Markaryd 82 9 4 12 6 4 x x 11 133

Tingsryd 91 5 8 5 x 5 x 14 2 135

Uppvidinge 65 x x 4 10 9 x 95

Växjö

Älmhult 105 9 9 x x 7 9 9 10 1 164

Kalmar län

Borgholm 15 4 9 x x x 10 x 6 52

Emmaboda

Hultsfred

Högsby

Kalmar 421 72 50 15 46 62 107 15 197 70 1 055

Mönsterås 18 18

Mörbylånga 23 8 10 5 x 12 14 9 x 86

Nybro 107 8 8 x 5 4 x 7 12 161

Oskarshamn 160 38 28 47 8 11 33 x 20 x 351

Torsås 33 11 7 x x x x x x 1 64

Vimmerby 28 12 40

Västervik 390 49 46 140 19 18 11 11 17 1 702

Gotlands län

Gotland 231 59 55 135 27 31 35 32 107 61 773

Blekinge län

Karlshamn 85 28 39 42 5 9 13 5 22 2 250

Karlskrona 591 66 59 82 44 35 58 6 134 91 1 166

Olofström 40 7 11 x 5 x 5 x x 75

Ronneby 284 12 50 31 18 13 x 30 x 474

Sölvesborg 105 15 26 15 9 13 23 4 7 1 218

Skåne län

Bjuv 123 17 16 49 13 23 25 x 9 x 290

Bromölla 84 x 16 x x 10 x x 14 1 136

Burlöv 160 28 23 25 9 18 19 7 6 46 341

Båstad 48 x 18 x 9 4 x 20 1 107

Eslöv 189 11 68 42 13 28 56 x 62 x 478

Helsingborg 1 204 196 63 1 146 137 93 199 x 199 x 3 240

Hässleholm 281 23 52 34 13 15 50 19 74 3 564

Höganäs 72 13 12 32 x 6 4 7 9 x 159

Hörby 135 30 15 21 11 17 x 5 11 x 250

Höör 52 10 7 11 5 28 31 144

Klippan 86 16 24 x x 9 x 9 6 155

Kristianstad 850 76 120 372 49 35 46 46 85 36 1 715

Kävlinge 97 15 8 12 5 6 4 7 4 1 159

Landskrona 436 35 113 150 42 35 39 6 367 92 1 315

Lomma 30 10 5 9 x x x 7 11 1 78

Lund 699 47 109 167 51 50 116 45 123 3 1 410

Malmö 4 964 681 719 1 376 475 416 862 78 1 124 496 11 191

Osby 103 17 25 19 x 7 8 x 6 192

Perstorp 49 4 8 x 8 7 19 x 14 4 118

Simrishamn 76 11 15 16 5 13 6 7 149

Sjöbo 83 7 26 x 4 x 5 x x 5 141

Skurup 86 5 18 15 5 14 x x 4 150

Staffanstorp 73 8 17 9 6 12 11 6 142
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Kommun Arbetslös

Sjukskriven 

m. läk.intyg

Sjuk- el. 

aktiv.ers.

Arb.hinder, 

sociala skäl

Föräldra-

ledig Arbetar

Språk-

hinder

Utan 

försörjnings-

hinder

Annat 

försörjnings-

hinder

Kod 

saknas Totalt

Svalöv 117 12 9 x 7 7 x 205

Svedala 53 5 4 9 x 9 x x 6 91

Tomelilla 8 8

Trelleborg 244 50 86 53 16 25 21 5 36 41 577

Vellinge 24 8 7 4 x x x x 8 57

Ystad 75 18 11 29 7 4 7 6 5 46 208

Åstorp 146 6 20 35 14 17 18 9 10 5 280

Ängelholm 108 14 48 9 6 17 10 6 57 3 278

Örkelljunga

Östra Göinge 73 8 11 x x 7 10 x x 20 138

Hallands län

Falkenberg 214 72 39 97 12 17 10 x x 516

Halmstad 509 81 151 58 12 33 76 93 1 1 014

Hylte

Kungsbacka 184 62 37 33 12 51 13 20 74 13 499

Laholm 77 16 19 58 7 11 4 5 10 103 310

Varberg 195 43 31 104 7 28 8 10 31 457

Västra götalands län

Ale

Alingsås 261 4 31 99 8 10 4 13 33 463

Bengtsfors 85 6 4 17 4 10 7 9 8 1 151

Bollebygd

Borås

Dals-Ed x 9 25 9 10 x 57

Essunga 46 x 7 6 x x x 4 68

Falköping 351 11 41 70 12 25 28 12 26 17 593

Färgelanda 13 70 5 88

Grästorp 48 x x x x 5 1 63

Gullspång 47 4 x 6 6 x 69

Göteborg

Götene 81 x 8 8 8 6 x x 9 127

Herrljunga 103 11 20 4 7 4 4 5 158

Hjo 74 7 6 x x 6 x x 1 100

Härryda

Karlsborg 29 x x x x x 4 42

Kungälv 152 39 45 51 5 31 27 16 15 28 409

Lerum 175 34 41 53 6 16 18 15 21 51 430

Lidköping 191 14 28 37 8 11 7 8 23 327

Lilla Edet 112 8 24 67 6 16 23 8 13 1 278

Lysekil 84 14 18 27 9 18 15 4 46 235

Mariestad 191 12 41 9 10 6 x x 2 275

Mark 237 35 35 64 15 16 19 11 7 1 440

Mellerud 97 6 7 x 7 8 14 12 11 x 165

Munkedal 75 10 12 24 8 14 x x 160

Mölndal

Orust 83 12 21 17 8 x x x 9 159

Partille

Skara 112 12 34 13 6 8 x x 10 28 227

Skövde

Sotenäs

Stenungsund 155 23 22 30 8 9 x 8 x 263

Strömstad 16 10 9 5 x 4 6 x 58

Svenljunga 68 15 9 14 6 6 9 5 25 157

Tanum

Tibro 117 12 5 4 4 10 6 12 4 1 175

Tidaholm 92 x 11 x 8 7 9 136

Tjörn 53 21 24 8 9 10 6 6 6 143

Tranemo 135 135

Trollhättan 612 94 47 105 64 34 33 31 280 11 1 311

Töreboda 71 4 16 12 x x 14 6 128

Uddevalla 390 42 79 94 24 25 99 9 56 16 834

Ulricehamn 122 9 6 4 x 6 7 x 4 161

Vara 75 x 14 7 x x x 15 121

Vårgårda 62 10 17 x 4 11 x 5 10 124

Vänersborg 241 37 33 65 18 9 52 13 23 54 545
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Kommun Arbetslös

Sjukskriven 

m. läk.intyg

Sjuk- el. 

aktiv.ers.

Arb.hinder, 

sociala skäl

Föräldra-

ledig Arbetar

Språk-

hinder

Utan 

försörjnings-

hinder

Annat 

försörjnings-

hinder

Kod 

saknas Totalt

Åmål 114 20 17 x 4 9 7 15 5 x 207

Öckerö 39 16 14 9 x 5 x x 11 3 101

Värmlands län

Arvika 176 27 26 81 13 19 21 9 40 2 414

Eda

Filipstad 78 5 19 7 15 11 9 5 65 214

Forshaga 69 x 20 12 6 5 x x 117

Grums 66 x 7 5 x x 10 x 56 152

Hagfors 148 x 22 34 9 16 x 12 16 261

Hammarö 85 x 11 27 4 11 x 5 21 1 168

Karlstad

Kil

Kristinehamn 345 29 45 68 23 31 25 8 35 2 611

Munkfors

Storfors 67 x 7 6 x x 9 x 5 102

Sunne 37 7 5 33 x 8 x 10 6 1 111

Säffle

Torsby 81 13 7 13 4 12 12 40 2 184

Årjäng 53 6 11 x 8 x x 83

Örebro län

Askersund 30 10 6 13 x 6 x 7 79

Degerfors 155 10 9 37 x 4 8 x 237

Hallsberg 171 11 18 x x 16 11 231

Hällefors 32 x x 5 5 x 10 9 11 79

Karlskoga 213 21 34 98 15 7 35 16 5 444

Kumla 174 19 36 34 17 13 31 20 10 3 357

Laxå x x x x x x 1 9

Lekeberg 46 8 5 x x x 5 4 5 78

Lindesberg 352 26 30 39 20 32 33 16 58 18 624

Ljusnarsberg 43 11 15 x 6 x x 8 7 98

Nora 60 3 5 4 6 3 137 1 219

Örebro

Västmanlands län

Arboga

Fagersta 45 45

Hallstahammar 124 11 21 55 10 x 10 x 37 275

Kungsör 42 6 7 x x 4 7 x x 3 75

Köping

Norberg 49 x 11 x 7 4 4 5 5 1 88

Sala 222 23 19 47 8 26 14 18 30 6 413

Skinnskatteberg 7 7

Surahammar

Västerås 1 260 182 230 950 118 180 410 36 201 64 3 631

Dalarnas län

Avesta 152 12 41 14 9 x x 37 273

Borlänge 545 46 65 194 86 48 254 33 71 22 1 364

Falun 592 58 58 73 31 31 66 11 94 206 1 220

Gagnef 46 7 9 x 9 x 12 87

Hedemora 84 10 9 18 8 11 20 10 46 2 218

Leksand 111 9 13 4 x 5 x 17 1 164

Ludvika 385 14 22 98 14 12 19 x x 572

Malung 86 4 x 11 6 13 x 15 5 145

Mora 41 6 10 18 x 10 x x x 5 98

Orsa 94 6 13 12 7 4 6 x 8 x 159

Rättvik

Smedjebacken 70 13 12 31 4 8 4 12 7 2 163

Säter x x x 4 5 1 15

Vansbro 25 x 9 5 4 x 5 3 56

Älvdalen

Gävleborgs län

Bollnäs 304 14 14 33 12 5 x 79 x 501

Gävle

Hofors 153 x 8 x 9 30 6 x 48 260

Hudiksvall 373 60 57 37 22 48 27 19 68 711

Ljusdal 216 12 38 19 6 24 31 17 19 28 410
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Kommun Arbetslös

Sjukskriven 

m. läk.intyg

Sjuk- el. 

aktiv.ers.

Arb.hinder, 

sociala skäl

Föräldra-

ledig Arbetar

Språk-

hinder

Utan 

försörjnings-

hinder

Annat 

försörjnings-

hinder

Kod 

saknas Totalt

Nordanstig 72 8 8 7 13 x x 11 128

Ockelbo 90 8 x x 11 x x 10 127

Ovanåker 119 x 8 8 6 6 x 20 x 13 185

Sandviken 766 25 35 30 16 23 56 67 30 1 048

Söderhamn 120 9 20 5 9 15 x 8 30 x 348

Västernorrlands län

Härnösand 163 11 x 17 17 34 x 226 472

Kramfors 155 12 37 22 x 8 9 10 7 x 305

Sollefteå 133 18 25 26 8 7 25 9 15 266

Sundsvall 906 76 214 279 72 85 76 34 13 77 1 832

Timrå 162 15 11 41 6 20 23 x x 28 311

Ånge 126 10 4 15 10 4 4 8 x x 186

Örnsköldsvik 449 21 27 51 23 20 13 11 22 175 812

Jämtlands län

Berg 23 x 7 6 x x x 17 62

Bräcke 80 5 6 x x 5 x 5 7 115

Härjedalen

Krokom

Ragunda 48 11 10 x x x x 5 x 2 85

Strömsund 54 10 10 9 5 5 13 8 45 159

Åre

Östersund 224 106 13 38 54 130 73 638

Västerbottens län

Bjurholm 21 x x x x x 4 x 35

Dorotea 35 x x x x x x 13 3 63

Lycksele 159 22 20 13 7 17 19 10 267

Malå 48 4 x x x x x 7 70

Nordmaling

Norsjö 25 25

Robertsfors 40 11 x 7 x 6 x 1 70

Skellefteå 530 72 69 72 28 43 251 25 92 92 1 274

Sorsele

Storuman

Umeå

Vilhelmina

Vindeln

Vännäs 31 8 8 5 x 7 x 4 12 3 83

Åsele

Norrbottens län

Arjeplog

Arvidsjaur 79 21 x 7 15 x 140

Boden 92 x 31 6 x 8 12 x 30 35 223

Gällivare 135 23 21 14 14 11 x 7 x 231

Haparanda 66 10 6 x 5 x 14 4 109

Jokkmokk 38 x x x 5 4 54

Kalix x x x x x 18

Kiruna 115 16 12 12 6 30 x 8 16 x 222

Luleå 625 47 142 106 24 51 91 41 104 46 1 277

Pajala

Piteå 16 59 75

Älvsbyn 44 x 4 13 x x 54 11 29 162

Överkalix

Övertorneå 77 4 x x x 5 x 2 96
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Tabell 10. Andel vuxna med ekonomiskt bistånd (inkl. introduktionsersättning) efter försörjningshinder och kommun 2009

Kommun Arbetslös

Sjukskriven 

m. läk.intyg

Sjuk- el. 

aktiv.ers.

Arbetshinder, 

sociala skäl

Föräldra-

ledig Arbetar

Språk-

hinder

Utan 

försörjnings-

hinder

Annat 

försörjnings-

hinder

Kod 

saknas Totalt

Stockholms län

Botkyrka 31 8 10 15 3 5 17 0 9 2 100

Danderyd 40 4 19 x 4 4 x 3 22 100

Ekerö 32 17 16 8 8 x x 13 100

Haninge 54 12 12 12 4 5 1 1 0 100

Huddinge 43 5 7 9 1 3 7 2 2 21 100

Järfälla 52 8 10 10 3 7 8 1 3 100

Lidingö 50 2 11 7 4 5 5 12 4 100

Nacka 29 8 20 9 3 7 10 2 8 3 100

Norrtälje 33 10 14 20 3 5 4 2 9 100

Nykvarn 63 0 11 x 7 x x 8 4 100

Nynäshamn

Salem

Sigtuna

Sollentuna 46 7 12 9 3 5 8 3 6 1 100

Solna

Stockholm 49 7 15 16 5 4 2 2 0 100

Sundbyberg 48 6 9 12 2 4 7 x 1 x 100

Södertälje 52 3 6 11 3 3 8 1 2 10 100

Tyresö

Täby 28 10 9 2 3 6 5 21 16 100

Upplands Väsby 29 17 15 x 7 x 25 100

Upplands-Bro 57 3 10 5 3 6 6 2 7 2 100

Vallentuna 45 10 18 x 3 3 5 14 x 100

Vaxholm 59 x 15 x x 11 x 2 100

Värmdö 26 6 16 11 2 6 1 0 31 0 100

Österåker 37 13 15 4 3 12 6 3 6 100

Uppsala län

Enköping 41 6 11 18 5 4 4 1 6 4 100

Heby 51 9 8 13 3 6 2 1 6 3 100

Håbo 39 7 12 17 x x 4 x 18 100

Knivsta 48 7 16 x x 4 8 x 12 100

Tierp

Uppsala 35 6 10 17 3 6 9 1 8 5 100

Älvkarleby 56 x 12 10 3 4 7 3 3 x 100

Östhammar 38 3 14 21 2 8 6 8 1 100

Södermanlands län

Eskilstuna

Flen 64 2 5 10 3 x 3 x 10 100

Gnesta 71 5 5 5 2 5 3 x x 1 100

Katrineholm 89 x x x 6 2 2 100

Nyköping 50 8 7 11 4 3 3 2 4 7 100

Oxelösund

Strängnäs 52 4 4 17 2 8 5 x 5 x 100

Trosa

Vingåker 55 3 11 4 6 x 4 x 13 100

Östergötlands län

Boxholm

Finspång 56 4 4 15 6 9 4 x x 100

Kinda 74 6 x x x 3 3 10 100

Linköping 39 5 9 10 5 4 14 12 1 100

Mjölby 45 2 3 21 3 7 4 3 12 0 100

Motala 38 4 8 30 2 2 6 3 7 100

Norrköping 100 100

Söderköping

Vadstena

Valdemarsvik 57 x 6 5 x 10 15 x 1 100

Ydre 53 x x x x x 100

Åtvidaberg 67 x 19 x 100

Ödeshög 55 x 8 14 x x 13 5 2 100

Jönköpings län

Aneby 53 8 6 4 x 11 5 x 8 100

Eksjö 52 11 4 13 x 3 x 7 7 100
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Kommun Arbetslös

Sjukskriven 

m. läk.intyg

Sjuk- el. 

aktiv.ers.

Arbetshinder, 

sociala skäl

Föräldra-

ledig Arbetar

Språk-

hinder

Utan 

försörjnings-

hinder

Annat 

försörjnings-

hinder

Kod 

saknas Totalt

Gislaved 57 5 6 9 6 4 4 3 6 1 100

Gnosjö 57 5 3 12 10 14 100

Habo 75 x 6 x 4 6 6 100

Jönköping 45 10 5 14 3 6 5 1 7 5 100

Mullsjö 43 x x x x x 11 32 100

Nässjö

Sävsjö 6 x x 9 x 15 68 100

Tranås 42 9 3 8 4 5 7 8 7 7 100

Vaggeryd 69 x 4 8 4 x 2 2 8 100

Vetlanda 68 6 5 2 5 3 4 4 4 1 100

Värnamo

Kronobergs län

Alvesta x x 100

Lessebo 78 5 4 x x x 2 6 1 100

Ljungby 51 8 6 6 3 5 6 x x 13 100

Markaryd 62 7 3 9 5 3 x x 8 100

Tingsryd 67 4 6 4 x 4 x 10 1 100

Uppvidinge 68 x x 4 11 9 x 100

Växjö

Älmhult 64 5 5 x x 4 5 5 6 1 100

Kalmar län

Borgholm 29 8 17 x x x 19 x 12 100

Emmaboda

Hultsfred

Högsby

Kalmar 40 7 5 1 4 6 10 1 19 7 100

Mönsterås 100 100

Mörbylånga 27 9 12 6 x 14 16 10 x 100

Nybro 66 5 5 x 3 2 x 4 7 100

Oskarshamn 46 11 8 13 2 3 9 x 6 x 100

Torsås 52 17 11 x x x x x x 2 100

Vimmerby 70 12 100

Västervik 56 7 7 20 3 3 2 2 2 0 100

Gotlands län

Gotland 30 8 7 17 3 4 5 4 14 8 100

Blekinge län

Karlshamn 34 11 16 17 2 4 5 2 9 1 100

Karlskrona 51 6 5 7 4 3 5 1 11 8 100

Olofström 53 9 15 x 7 x 7 x x 100

Ronneby 60 3 11 7 4 3 x 6 x 100

Sölvesborg 48 7 12 7 4 6 11 2 3 0 100

Skåne län

Bjuv 42 6 6 17 4 8 9 x 3 x 100

Bromölla 62 x 12 x x 7 x x 10 1 100

Burlöv 47 8 7 7 3 5 6 2 2 13 100

Båstad 45 x 17 x 8 4 x 19 1 100

Eslöv 40 2 14 9 3 6 12 x 13 x 100

Helsingborg 37 6 2 35 4 3 6 x 6 x 100

Hässleholm 50 4 9 6 2 3 9 3 13 1 100

Höganäs 45 8 8 20 x 4 3 4 6 x 100

Hörby 54 12 6 8 4 7 x 2 4 x 100

Höör 36 7 5 8 3 19 22 100

Klippan 55 10 15 x x 6 x 6 4 100

Kristianstad 50 4 7 22 3 2 3 3 5 2 100

Kävlinge 61 9 5 8 3 4 3 4 3 1 100

Landskrona 33 3 9 11 3 3 3 0 28 7 100

Lomma 38 13 6 12 x x x 9 14 1 100

Lund 50 3 8 12 4 4 8 3 9 0 100

Malmö 44 6 6 12 4 4 8 1 10 4 100

Osby 54 9 13 10 x 4 4 x 3 100

Perstorp 42 3 7 x 7 6 16 x 12 3 100

Simrishamn 51 7 10 11 3 9 4 5 100

Sjöbo 59 5 18 x 3 x 4 x x 4 100

Skurup 57 3 12 10 3 9 x x 3 100

Staffanstorp 51 6 12 6 4 8 8 4 100
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Kommun Arbetslös

Sjukskriven 

m. läk.intyg

Sjuk- el. 

aktiv.ers.

Arbetshinder, 

sociala skäl

Föräldra-

ledig Arbetar

Språk-

hinder

Utan 

försörjnings-

hinder

Annat 

försörjnings-

hinder

Kod 

saknas Totalt

Svalöv 57 6 4 x 3 3 x 100

Svedala 58 5 4 10 x 10 x x 7 100

Tomelilla 100 100

Trelleborg 42 9 15 9 3 4 4 1 6 7 100

Vellinge 42 14 12 7 x x x x 14 0 100

Ystad 36 9 5 14 3 2 3 3 2 22 100

Åstorp 52 2 7 13 5 6 6 3 4 2 100

Ängelholm 39 5 17 3 2 6 4 2 21 1 100

Örkelljunga

Östra Göinge 53 6 8 x x 5 7 x x 14 100

Hallands län

Falkenberg 41 14 8 19 2 3 2 x x 100

Halmstad 50 8 15 6 1 3 7 9 0 100

Hylte

Kungsbacka 37 12 7 7 2 10 3 4 15 3 100

Laholm 25 5 6 19 2 4 1 2 3 33 100

Varberg 43 9 7 23 2 6 2 2 7 100

Västra götalands län

Ale

Alingsås 56 1 7 21 2 2 1 3 7 100

Bengtsfors 56 4 3 11 3 7 5 6 5 1 100

Bollebygd

Borås

Dals-Ed x 16 44 16 18 x 100

Essunga 68 x 10 9 x x x 4 100

Falköping 59 2 7 12 2 4 5 2 4 3 100

Färgelanda 15 80 6 100

Grästorp 76 x x x x 8 2 100

Gullspång 68 6 x 9 9 x 100

Göteborg

Götene 64 x 6 6 6 5 x x 7 100

Herrljunga 65 7 13 3 4 3 3 3 100

Hjo 74 7 6 x x 6 x x 1 100

Härryda

Karlsborg 69 x x x x x 10 100

Kungälv 37 10 11 12 1 8 7 4 4 7 100

Lerum 41 8 10 12 1 4 4 3 5 12 100

Lidköping 58 4 9 11 2 3 2 2 7 100

Lilla Edet 40 3 9 24 2 6 8 3 5 0 100

Lysekil 36 6 8 11 4 8 6 2 20 100

Mariestad 69 4 15 0 3 4 2 x x 1 100

Mark 54 8 8 15 3 4 4 3 2 0 100

Mellerud 59 4 4 x 4 5 8 7 7 x 100

Munkedal 47 6 8 15 5 9 x x 100

Mölndal

Orust 52 8 13 11 5 x x x 6 100

Partille

Skara 49 5 15 6 3 4 x x 4 12 100

Skövde

Sotenäs

Stenungsund 59 9 8 11 3 3 x 3 x 100

Strömstad 28 17 16 9 x 7 10 x 100

Svenljunga 43 10 6 9 4 4 6 3 16 100

Tanum

Tibro 67 7 3 2 2 6 3 7 2 1 100

Tidaholm 68 x 8 x 6 5 7 100

Tjörn 37 15 17 6 6 7 4 4 4 100

Tranemo 100 100

Trollhättan 47 7 4 8 5 3 3 2 21 1 100

Töreboda 55 3 13 9 x x 11 5 100

Uddevalla 47 5 9 11 3 3 12 1 7 2 100

Ulricehamn 76 6 4 2 x 4 4 x 2 100

Vara 62 x 12 6 x x x 12 100

Vårgårda 50 8 14 x 3 9 x 4 8 100

Vänersborg 44 7 6 12 3 2 10 2 4 10 100
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Kommun Arbetslös

Sjukskriven 

m. läk.intyg

Sjuk- el. 

aktiv.ers.

Arbetshinder, 

sociala skäl

Föräldra-

ledig Arbetar

Språk-

hinder

Utan 

försörjnings-

hinder

Annat 

försörjnings-

hinder

Kod 

saknas Totalt

Åmål 55 10 8 x 2 4 3 7 2 x 100

Öckerö 39 16 14 9 x 5 x x 11 3 100

Värmlands län

Arvika 43 7 6 20 3 5 5 2 10 0 100

Eda

Filipstad 36 2 9 3 7 5 4 2 30 100

Forshaga 59 x 17 10 5 4 x x 100

Grums 43 x 5 3 x x 7 x 37 100

Hagfors 57 x 8 13 3 6 x 5 6 100

Hammarö 51 x 7 16 2 7 x 3 13 1 100

Karlstad

Kil

Kristinehamn 56 5 7 11 4 5 4 1 6 0 100

Munkfors

Storfors 66 x 7 6 x x 9 x 5 100

Sunne 33 6 5 30 x 7 x 9 5 1 100

Säffle

Torsby 44 7 4 7 2 7 7 22 1 100

Årjäng 64 7 13 x 10 x x 100

Örebro län

Askersund 38 13 8 16 x 8 x 9 100

Degerfors 65 4 4 16 x 2 3 x 100

Hallsberg 74 5 8 x x 7 5 100

Hällefors 41 x x 6 6 x 13 11 14 100

Karlskoga 48 5 8 22 3 2 8 4 1 100

Kumla 49 5 10 10 5 4 9 6 3 1 100

Laxå x x x x x x 11 100

Lekeberg 59 10 6 x x x 6 5 6 100

Lindesberg 56 4 5 6 3 5 5 3 9 3 100

Ljusnarsberg 44 11 15 x 6 x x 8 7 100

Nora 27 1 2 2 3 1 63 0 100

Örebro

Västmanlands län

Arboga

Fagersta 100 100

Hallstahammar 45 4 8 20 4 x 4 x 13 100

Kungsör 56 8 9 x x 5 9 x x 4 100

Köping

Norberg 56 x 13 x 8 5 5 6 6 1 100

Sala 54 6 5 11 2 6 3 4 7 1 100

Skinnskatteberg 100 100

Surahammar

Västerås 35 5 6 26 3 5 11 1 6 2 100

Dalarnas län

Avesta 56 4 15 5 3 x x 14 100

Borlänge 40 3 5 14 6 4 19 2 5 2 100

Falun 49 5 5 6 3 3 5 1 8 17 100

Gagnef 53 8 10 x 10 x 14 100

Hedemora 39 5 4 8 4 5 9 5 21 1 100

Leksand 68 5 8 2 x 3 x 10 1 100

Ludvika 67 2 4 17 2 2 3 x x 100

Malung 59 3 x 8 4 9 x 10 3 100

Mora 42 6 10 18 x 10 x x x 5 100

Orsa 59 4 8 8 4 3 4 x 5 x 100

Rättvik

Smedjebacken 43 8 7 19 2 5 2 7 4 1 100

Säter x x x 27 33 7 100

Vansbro 45 x 16 9 7 x 9 5 100

Älvdalen

Gävleborgs län

Bollnäs 61 3 3 7 2 1 x 16 x 100

Gävle

Hofors 59 x 3 x 3 12 2 x 18 100

Hudiksvall 52 8 8 5 3 7 4 3 10 100

Ljusdal 53 3 9 5 1 6 8 4 5 7 100
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Kommun Arbetslös

Sjukskriven 

m. läk.intyg

Sjuk- el. 

aktiv.ers.

Arbetshinder, 

sociala skäl

Föräldra-
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försörjnings-
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försörjnings-

hinder

Kod 
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Nordanstig 56 6 6 5 10 x x 9 100

Ockelbo 71 6 x x 9 x x 8 100

Ovanåker 64 x 4 4 3 3 x 11 x 7 100

Sandviken 73 2 3 3 2 2 5 6 3 100

Söderhamn 34 3 6 1 3 4 x 2 9 x 100

Västernorrlands län

Härnösand 35 2 x 4 4 7 x 48 100

Kramfors 51 4 12 7 x 3 3 3 2 x 100

Sollefteå 50 7 9 10 3 3 9 3 6 100

Sundsvall 49 4 12 15 4 5 4 2 1 4 100

Timrå 52 5 4 13 2 6 7 x x 9 100

Ånge 68 5 2 8 5 2 2 4 x x 100

Örnsköldsvik 55 3 3 6 3 2 2 1 3 22 100

Jämtlands län

Berg 37 x 11 10 x x x 27 100

Bräcke 70 4 5 x x 4 x 4 6 100

Härjedalen

Krokom

Ragunda 56 13 12 x x x x 6 x 2 100

Strömsund 34 6 6 6 3 3 8 5 28 100

Åre

Östersund 35 17 2 6 8 20 11 100

Västerbottens län

Bjurholm 60 x x x x x 11 x 100

Dorotea 56 x x x x x x 21 5 100

Lycksele 60 8 7 5 3 6 7 4 100

Malå 69 6 x x x x x 10 100

Nordmaling

Norsjö 100 100

Robertsfors 57 16 x 10 x 9 x 1 100

Skellefteå 42 6 5 6 2 3 20 2 7 7 100

Sorsele

Storuman

Umeå

Vilhelmina

Vindeln

Vännäs 37 10 10 6 x 8 x 5 14 4 100

Åsele

Norrbottens län

Arjeplog

Arvidsjaur 56 15 x 5 11 x 100

Boden 41 x 14 3 x 4 5 x 13 16 100

Gällivare 58 10 9 6 6 5 x 3 x 100

Haparanda 61 9 6 x 5 x 13 4 100

Jokkmokk 70 x x x 9 7 100

Kalix x x x x x 100

Kiruna 52 7 5 5 3 14 x 4 7 x 100

Luleå 49 4 11 8 2 4 7 3 8 4 100

Pajala

Piteå 21 79 100

Älvsbyn 27 x 2 8 x x 33 7 18 100

Överkalix

Övertorneå 80 4 x x x 5 x 2 100
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Tabell 11. Kommuner som inte har deltagit i testinsamlingen 

 

Kommun Kommun

Ale Rättvik

Arboga Salem

Arjeplog Sigtuna

Bollebygd Skövde

Borås Solna

Boxholm Sorsele

Eda Sotenäs

Emmaboda Storuman

Eskilstuna Surahammar

Gävle Säffle

Göteborg Söderköping

Hultsfred Tanum

Hylte Tierp

Härjedalen Trosa

Härryda Tyresö

Högsby Umeå

Karlstad Vadstena

Kil Vilhelmina

Krokom Vindeln

Köping Värnamo

Munkfors Växjö

Mölndal Åre

Nordmaling Åsele

Nynäshamn Älvdalen

Nässjö Örebro

Oxelösund Örkelljunga

Pajala Överkalix

Partille  
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Bilaga 2 Vägledning  
 
 
Vägledning för registrering av försörjningshin-
der och ändamål med utbetalat ekonomiskt bi-
stånd 

 

Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt 

kunna följa hur problem och behov i befolkningen förändras över tid liksom 

hur förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen påverkar 

biståndsbehovet. En utökad statistik ökar därmed förutsättningarna för att 

identifiera behov och problem hos målgruppen. 

 

Detta dokument utgör en vägledning vid registrering av försörjningshinder 

och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd. Med försörjningshinder 

avses orsaken till att en person är förhindrad att försörja sig själv och där-

med behöver ekonomiskt bistånd. Med ändamål avses till vad ekonomiskt 

bistånd betalas ut. Variablerna har i huvudsak utarbetats med utgångspunkt 

från bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) och viktiga principer och 

utgångspunkter vid biståndsbedömning. Se även allmänna råd SOSFS 

2003:5 samt handboken ”Ekonomiskt bistånd – Stöd för rättstillämpning 

och handläggning”, Socialstyrelsen 2003. Vidare har olika avvägningar 

gjorts utifrån de synpunkter som inkom efter att Socialstyrelsen skickat ut 

förslaget på remiss till kommunerna.    

 

Varje registrering av försörjningshinder bygger på en bedömning av om-

ständigheterna i det enskilda fallet. Det förutsätter att handläggaren vid varje 

registreringstillfälle har nödvändig information för att kunna avgöra vilket 

försörjningshinder som är aktuellt och därmed ska registreras.  

 

Registreringen av försörjningshinder och ändamål med utbetalat bistånd är 

tänkt att användas i ett elektroniskt system och ge svar på orsaken till att en 

person är i behov av ekonomiskt bistånd och/eller introduktionsersättning, 

dvs. vad som gör att en biståndsmottagare inte kan försörja sig. Registre-

ringen utförs enbart i de fall en utbetalning av ekonomiskt bistånd görs.  

 

De uppgifter som samlas in om ekonomiskt bistånd och introduktionsersätt-

ning gäller för den månad som detta bistånd avser. Det innebär att ett be-

lopp som har betalats ut t.ex. i slutet av augusti men som avser september 

ska redovisas för september månad, dvs. inte den månad som utbetalningen 

görs. Vid insamlingen av uppgifter till statistiken är det utbetalt bruttobe-

lopp av ekonomiskt bistånd som redovisas. Därmed redovisas inte eventuel-

la återbetalningar. 

 



 54 

Försörjningshinder – individnivå 
Registreringen av försörjningshinder görs på individnivå och avser de vux-

na
1
 i ett hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd och/eller introduktionser-

sättning.
2
 Dock ska personer som har fyllt 16 år och som utgör ett eget hus-

håll, registreras.  

 

Att registrera på individnivå innebär att både den som är registerledare och 

eventuell medsökande (maka, make, sammanboende eller partner) registre-

ras var för sig. Detta medför således att olika försörjningshinder kan före-

komma i ett och samma hushåll.  

 

För den officiella statistiken ska enbart ett försörjningshinder rapporteras 

per person och månad. För en person som redan är biståndsmottagare, kvar-

står det grundläggande redan registrerade försörjningshindret, även om per-

son får en tillfällig eller extra utbetalning under den aktuella månaden. Vi 

vill påminna om att det enbart är det först registrerade försörjningshindret 

under månaden som ska rapporteras till den officiella statistiken. 

 

Ändamål – hushållsnivå 
Registreringen av ändamål görs på hushållsnivå. Skälet är att beräkningen 

av behov av försörjningsstöd baseras på hushållets samlade ekonomiska 

situation.  

 

Huvudkategorier vid registrering av försörjnings-
hinder 
Flertalet huvudkategorier avser situationer som är vanligt förekommande 

inom ekonomiskt bistånd.  

 

Huvudkategorierna vid registrering är:  

- Arbetslös  

- Sjukskriven med läkarintyg  

- Sjuk- eller aktivitetsersättning  

- Arbetshinder, sociala skäl 

- Föräldraledig  

- Arbetar  

- Språkhinder   

- Utan försörjningshinder 

- Annat försörjningshinder  

 

Dessa kategorier ska ses som huvudrubriker. Vissa av dem utgör inte ett 

försörjningshinder i sig utan måste kombineras med de underrubriker som 

framgår av modellen. Givetvis är ”Arbetar heltid” inte ett försörjningshin-

der, men blir så i kombination med någon av underrubrikerna ”väntar på 

                                                 
1
 Hemmavarande gymnasieungdomar 18-20 år ska inte registreras. 

2
 Introduktionsersättning omfattar ekonomisk ersättning till flyktingar och vissa andra 

utlänningar som tagits emot i kommunen (se lagen (1992:1068) som introduktionsersätt-
ning till flyktingar och vissa andra utlänningar). 
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inkomst” eller ”otillräcklig inkomst”. Med ”otillräcklig” menas att in-

komsten ligger under nivån för försörjningsstödet. 

 

Anvisningar för registrering av försörjningshinder   
 
Arbetslös   
Under denna huvudkategori registreras en person som är arbetslös, står till 

arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker arbete. Jämställt med att vara 

arbetslös och stå till arbetsmarknadens förfogande är deltagande i t.ex. ar-

betsmarknadsutbildning, arbetspraktik och arbetssökarverksamhet. 

 

En person som har sommaruppehåll från sina studier och aktivt har sökt 

feriearbete utan att ha fått något sådant, registreras också under huvudkate-

gorin ”Arbetslös”.  

 

Även en utrikes född person (flykting/anhörig) som deltar i introduktions-

program eller motsvarande ska registreras under denna huvudkategori (oav-

sett om han/hon får ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning under 

denna period). Motivet är att Socialstyrelsen valt att betrakta avsaknaden av 

arbete som det huvudsakliga skälet till att personen i fråga inte kan försörja 

sig och därmed är i behov av ekonomiskt bistånd och/eller introduktionser-

sättning.   

 

Sjukskriven med läkarintyg  
Här registreras en person som är sjukskriven med läkarintyg.  

Även den som väntar på beslut om sjuk- eller aktivitetsersättning registreras 

under huvudkategorin ”Sjukskriven med läkarintyg” och med relevant un-

derkategori. När den enskilde har fått beslut om att sjuk- eller aktivitetser-

sättning beviljats, registreras han eller hon under huvudkategorin ”Sjuk- 

eller aktivitetsersättning”.   

 

En person som har fått sin sjukpenning indragen registreras i underkatego-

rin ”Ingen sjukpenning” under förutsättning att det finns ett läkarintyg. Om 

läkarintyg saknas och personen i fråga inte aktivt söker arbete, registreras 

vederbörande under ”Arbetshinder, sociala skäl”.   

 

Sjuk- eller aktivitetsersättning  
Under denna kategori registreras en person som har otillräcklig inkomst av 

sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.  

 

Här registreras även en person som väntar på inkomst av sjuk- eller aktivi-

tetsersättning, dvs. där Försäkringskassan har beslutat att bevilja sjuk- eller 

aktivitetsersättning, men där utbetalning ännu inte gjorts.  

 

En person som av läkare och Försäkringskassan har bedömts sakna arbets-

förmåga, men som inte har rätt till ersättning av sjuk- eller aktivitetsersätt-

ning, registreras under ”Annat försörjningshinder”. Detta kan t.ex. gälla en 

utrikes född person som redan vid ankomsten till Sverige är sjuk.  
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Arbetshinder, sociala skäl 
Här registreras en person som för närvarande inte står till arbetsmarknadens 

förfogande och som saknar arbetsförmåga.. Det kan röra sig om en person 

som har eller är i behov av ytterligare insatser i form av exempelvis ut-

redning av arbetsförmåga, arbetsträning eller annan social eller medicinsk 

rehabilitering.  

 

Notera att en person som är sjuk och har läkarintyg registreras under ”Sjuk-

skriven med läkarintyg”. En person som har sjuk- eller aktivitetsersättning 

registreras under kategorin med motsvarande namn. 

 

Föräldraledig  
Här registreras en person som är föräldraledig och har otillräcklig inkomst 

av föräldrapenning eller väntar på föräldrapenning.  

 

Arbetar   
Under denna kategori registreras en person som ofrivilligt arbetar deltid och 

samtidigt söker heltidsarbete. Det kan också gälla en person som har hel-

tidsarbete, men där hushållets samlade inkomst ligger under nivån för för-

sörjningsstödet. Som exempel kan nämnas ett hushåll som beviljas ekono-

miskt bistånd på grund av en stor försörjningsbörda, där den ena personen i 

hushållet är heltidsarbetande och den andra personen är arbetslös. I det giv-

na exemplet registreras parterna under olika försörjningshinder, den ena 

under ”Arbetar, heltid/Otillräcklig inkomst” och den andra under huvudka-

tegorin ”Arbetslös”. 

 

Språkhinder  
Under denna kategori registreras en person som efter avslutad introduk-

tionsperiod är i behov av fortsatt svenskundervisning och där språkhindret 

bedöms vara det huvudsakliga försörjningshindret. Även en utrikes född 

person som inte har deltagit i något introduktionsprogram, och där språk-

hindret bedöms vara det huvudsakliga försörjningshindret, registreras under 

denna kategori.  

 

Utan försörjningshinder  
Här registreras en person som normalt klarar sin egen försörjning men som 

tillfälligt får ekonomiskt bistånd, trots att hushållet har en samlad inkomst 

som ligger i nivå med eller över nivån på försörjningsstödet. Det kan gälla 

en person som har behov av ekonomiskt bistånd för sin livsföring i övrigt, 

t.ex. en ålderspensionär som beviljas bistånd till tandvård. Ett annat exempel 

på särskilda omständigheter kan vara ett hushåll som normalt klarar sin egen 

försörjning, men tillfälligt beviljas bistånd till en hög elskuld. Ytterligare ett 

exempel kan vara en person som får begränsad hjälp med anledning av att 

han eller hon har varit utsatt för våld eller för något annat brott.  
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Annat försörjningshinder 
I det fall ingen av ovanstående kategorier passar in, anges aktuellt försörj-

ningshinder i klartext under ”Annat försörjningshinder”. Det kan t.ex. vara 

fråga om en person som inte kan försörja sig genom arbete p.g.a. att barn-

omsorg saknas. Ett annat exempel kan vara en person som väntar på äldre-

försörjningsstöd.  

 

Ytterligare ett exempel här är biståndsmottagare som deltar i grundläggande 

vuxenutbildning, dvs. i de fall då socialtjänsten gjort bedömningen att studi-

erna är nödvändiga för att den enskilde i framtiden ska kunna försörja sig 

genom arbete.  

 

Även en person som av läkare och Försäkringskassan har bedömts sakna 

arbetsförmåga, men som saknar ersättning av sjuk- eller aktivitetsersättning, 

registreras under ”Annat försörjningshinder”. 

 

______________________________ 

  

För mer detaljerad information, se handboken ”Ekonomiskt bistånd – Stöd 

för rättstillämpning och handläggning” 
(http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2003/1605/2003-101-2.htm).  

 

 

Område Sidnummer 

Arbetslös 84-87 

Studier 104-105, 108-109 

 

Registrering av ändamål med utbetalat ekonomiskt 
bistånd  
Indelningsgrunden för registrering av uppgifter om ändamål följer av 4 kap. 

1 § socialtjänstlagen (SoL), dvs. vad som där anges om förutsättningarna för 

rätt till försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt. 

Vägledande för Socialstyrelsens val av vilka poster som bör anges under 

livsföringen i övrigt har varit följande. Antingen motsvarar posterna stora 

belopp eller också är de intressanta av andra skäl, t.ex. för att belysa lev-

nadsförhållandena för personer med ekonomiskt bistånd.   

 

Registreringen görs på hushållsnivå och uppgifter om utbetalat belopp anges 

för försörjningsstödet samt i förekommande fall, för respektive post under 

livsföring i övrigt. Observera att registrering av ändamål endast gäller eko-

nomiskt bistånd och därmed inte introduktionsersättning. Ändamålet med 

introduktionsersättning till flyktinghushåll är underförstått, dvs. hjälp med 

försörjningen under den första tiden i Sverige. 

 

Försörjningsstöd anges som ett totalbelopp.  

 

http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2003/1605/2003-101-2.htm
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I den mån en utbetalning gjorts för tillfälligt boende, exempelvis hotell, 

vandrarhem, härbärge eller husvagn, anges detta som ett särskilt belopp i 

anslutning till försörjningsstödet. För att kunna ange ett belopp krävs att ett 

särskilt beslut har fattats. 

 

Specificering av posterna under ändamålskategorin eko-
nomiskt bistånd för livsföringen i övrigt 
Med begreppet ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt avses alla de 

olika behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnads-

nivå och som inte omfattas av försörjningsstödet. Notera att de kostnader 

man normalt har för att försörja barn, som man har delad vårdnad om, regi-

streras under försörjningsstöd.  

 

Om utbetalt belopp inte kan anges för respektive post, görs i stället en mar-

kering med kryss för de poster som utbetalningen avser. 

 

Hälso- och sjukvård – Här anges ekonomiskt bistånd som betalas ut till 

skäliga kostnader för hälso- och sjukvård som är medicinskt påkallad enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Här ingår även skäliga kostnader för 

bl.a. hjälpmedel och förbrukningsmaterial som förskrivits av behörig hälso- 

och sjukvårdspersonal, förskrivna läkemedel som omfattas av lagen 

(2002:160) om läkemedelsförmåner, resor som är nödvändiga för att vården 

ska kunna genomföras eller för att hämta ut föreskrivna läkemedel, hjälp-

medel och förbrukningsmaterial.  

 

Tandvård – Ekonomiskt bistånd som betalas ut till nödvändig tandvård, 

vilket även inkluderar förebyggande åtgärder mot karies och tandlossning.  

 

Elskulder – Ekonomiskt bistånd som avser betalning av elskulder.   

 

Hyresskulder – Ekonomiskt bistånd som avser betalning av hyresskulder. 

(Löpande boendekostnader hör till försörjningsstödet och registreras inte 

här.) 

 

Övriga skulder – Ekonomiskt bistånd som avser betalning av övriga skul-

der. 

 

Annat – Utbetalning av ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt och 

som avser annat än de alternativ som anges ovan. Det kan t.ex. röra sig om 

kostnader för glasögon, hemutrustning, spädbarnsutrustning, flyttkostnader, 

umgängesresor, rekreation, begravning eller avgifter för kommunal service, 

ansöknings- och förmedlingsavgifter.  
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______________________________ 

 

 

För mer detaljerad information, se handboken ”Ekonomiskt bistånd – Stöd 

för rättstillämpning och handläggning” 
(http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2003/1605/2003-101-2.htm).  

 

Område Sidnummer 

Riksnorm 39-44 

Skäliga kostnader utanför riksnormen 45-56 

Hälso- och sjukvård 63-64 

Tandvård 64-65 

Skulder 74-76 

 

Se även allmänna råd SOSFS 2003:5 (http://www.sos.se/sosfs/2003_5/2003_5.htm). 

 

http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2003/1605/2003-101-2.htm
http://www.sos.se/sosfs/2003_5/2003_5.htm
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Bilaga 3 Modell för registrering av 
försörjningshinder och ändamål  
 

Registreringskod Register- Med-
ledare sökande

Arbetslös

Otillräcklig ersättning

Väntar på ersättning

Ingen ersättning

Flykting alt. anhörig i introduktion

Sjukskriven med läkarintyg

Otillräcklig sjukpenning

Väntar på sjukpenning

Ingen sjukpenning

Sjuk- eller aktivitetsersättning

Otillräcklig ersättning 

Väntar på ersättning

Arbetshinder, sociala skäl

Föräldraledig

Otillräcklig föräldrapenning

Väntar på föräldrapenning

Arbetar deltid, ofrivilligt

Otillräcklig inkomst

Väntar på inkomst

Arbetar heltid

Otillräcklig inkomst

Väntar på inkomst

Språkhinder

(avser person som avslutat sin introduktionsperiod)

Utan försörjningshinder

Annat försörjningshinder

Ange även försörjningshinder i klartext:
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Ändamålskategori
Utbetalat 

belopp, kr

Försörjningsstöd 999

Därav  tillfälligt boende, t.ex. hotell, vandrarhem, 

 härbärge eller husvagn1: 999

Ändamålskategori

Ange 

utbetalat 

belopp, kr

Ekonomiskt bistånd för Hälso- och sjukvård 999

livsföringen i övrigt1 Tandvård 999

Elskulder 999

Hyresskulder 999

Övriga skulder 999

Annat 999

1) Om utbetalat belopp inte kan anges för respektive post, görs istället markering med 

kryss för de poster som utbetalningen avser.

 

999= visar var belopp ska läggas in i form av kronor

Markera vad utbetalningen 

avser 

 
 

 





2 EKONOMISKT BISTÅND /

INTRODUKTIONSERSÄTTNING

PILOTSTUDIE  AUG - SEP 2009

Till hushållet totalt utbetalt ekonomiskt bistånd, summa kronor
(försörjningsstöd + ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt)

April

December

Juni

November

Maj

OktoberSeptember

Mars

Augusti

FebruariJanuari

Juli

Till hushållet utbetalt försörjningsstöd, summa kronor

April

December

Juni

November

Maj

OktoberSeptember

Mars

Augusti

FebruariJanuari

Juli

därav försörjningsstöd för tillfälligt boende, t.ex. hotell vandrarhem, härbärge eller husvagn, summa kronor

April

December

Juni

November

Maj

OktoberSeptember

Mars

Augusti

FebruariJanuari

Juli

Hälso- och sjukvård

Tandvård

Elskulder

Hyresskulder

Övriga skulder

Annat

Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt, summa kronor

Om det inte är möjligt att ange belopp, markera med ett kryss istället.

Till hushållet totalt utbetald introduktionsersättning, summa kronor
Maj

December

Juni

NovemberOktober

April

September

Mars

Augusti

Februari

Juli

Januari

(För att ett belopp ska kunna anges krävs särskilt beslut.)

(För att ett belopp ska kunna anges krävs särskilt beslut.)

Blankettutgivare
Postadress

104 51 STOCKHOLM

Box 24 300

Kontaktpersoner Telefon

08 - 506 940 84 Inger Forslund

E-post

inger.forslund@scb.se

Helena Rudander 075 - 247 36 40 helena.rudander@socialstyrelsen.se
  Enheten för demokratistatistik



3 EKONOMISKT BISTÅND /

INTRODUKTIONSERSÄTTNING

PILOTSTUDIE  AUG - SEP 2009

Registerledarens försörjningshinder

Otillräcklig ersättning

Väntar på ersättning

Ingen ersättning

Flykting i introduktion

Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Arbetslös

Ingen sjukpenning

Väntar på sjukpenning

Otillräcklig sjukpenning

Sjukskriven med läkarintyg

Väntar på ersättning

Otillräcklig ersättning

Sjuk- eller aktivitetsersättning

Arbetshinder, sociala skäl

Väntar på föräldrapenning

Otillräcklig föräldrapenning

Föräldraledig

Väntar på inkomst

Otillräcklig inkomst

Arbetar deltid, ofrivilligt

Väntar på inkomst

Otillräcklig inkomst

Arbetar heltid

SFI, språkhinder

(avser person som avslutat sin introduktionsperiod)

Akut/tillfälligt behov, utan försörjningshinder

Annat försörjningshinder

Specificera det försörjningshinder som avses för respektive månad:

Markera det huvudsakliga försörjningshindret med kryss. Ange  endast ett kryss per månad

Blankettutgivare
Postadress

104 51 STOCKHOLM

Box 24 300

Kontaktpersoner Telefon

08 - 506 940 84 Inger Forslund

E-post

inger.forslund@scb.se

Helena Rudander 075 - 247 36 40 helena.rudander@socialstyrelsen.se
  Enheten för demokratistatistik



4 EKONOMISKT BISTÅND /

INTRODUKTIONSERSÄTTNING

PILOTSTUDIE  AUG - SEP 2009

Medsökandes försörjningshinder

Markera det huvudsakliga försörjningshindret med kryss. Ange  endast ett kryss per månad

Otillräcklig ersättning

Väntar på ersättning

Ingen ersättning

Flykting i introduktion

Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Arbetslös

Ingen sjukpenning

Väntar på sjukpenning

Otillräcklig sjukpenning

Sjukskriven med läkarintyg

Väntar på ersättning

Otillräcklig ersättning

Sjuk- eller aktivitetsersättning

Arbetshinder, sociala skäl

Väntar på inkomst

Otillräcklig inkomst

Arbetar deltid, ofrivilligt

Väntar på inkomst

Otillräcklig inkomst

Arbetar heltid

SFI, språkhinder

(avser person som avslutat sin introduktionsperiod)

Akut/tillfälligt behov, utan försörjningshinder

Annat försörjningshinder

Specificera det försörjningshinder som avses för respektive månad:

Väntar på föräldrapenning

Otillräcklig föräldrapenning

Föräldraledig

Blankettutgivare
Postadress

104 51 STOCKHOLM

Box 24 300

Kontaktpersoner Telefon

08 - 506 940 84 Inger Forslund

E-post

inger.forslund@scb.se

Helena Rudander 075 - 247 36 40 helena.rudander@socialstyrelsen.se
  Enheten för demokratistatistik
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Instruktion till blanketten 

 

 Antal barn som enligt folkbokföringen tillhör hushållet, födda 1994 

eller senare 

Här skall antalet barn, födda 1994 eller senare, som vid senaste 

utbetalningstillfället hörde till hushållet anges.  I de fall där barnet är 

registerledare räknas det inte med i denna summa. Endast barn som är 

folkbokförda i det aktuella hushållet räknas. d.v.s. att så kallade 

"umgängesbarn" inte skall räknas in. Barn som vårdas utom hemmet på 

socialnämnds bekostnad eller är omhändertagna enligt lag med särskilda 

bestämmelser om unga (LVU) skall inte heller räknas in. 

 Barnens födelseår 

Här anges födelseåret för vart och ett av barnen som enligt folkbok-

föringen tillhör hushållet födda 1994 eller senare och som ingår i 

summan ovan. 

 

Ange vilka medlemmar i hushållet som omfattades av 
biståndsbeslutet under året 

 Personnummer 

Hela personnumret (12 positioner) anges för personer 16 år och äldre. 

 Status i hushållet 

Registerledare 

Här anges den person i vars namn det ekonomiska biståndet registrerats 

för hushållet (i en dossier/akt). Ett personnummer måste alltid redovisas. 

Består hushållet enbart av barn födda 1994 eller senare uppges inte hela 

personnumret utan bara födelseår - månad - dag för ett av barnen. Ange 

även kön. 

Maka/Make/Registrerad partner/Sambo  

Här anges maka/make/registrerad partner/sambo. Observera att 

registrerade par och sambopar av samma och olika kön betraktas på 

samma sätt som gifta par om båda personerna ingår i samma dossier. 

Övrig hushållsmedlem född 1993 eller tidigare  

Här anges samtliga i hushållet födda 1993 eller tidigare, som ingår i 

samma dossier som registerledaren. 

 Flykting som erhållit uppehållstillstånd 2006 – 2009 

Markera flykting när biståndsmottagaren omfattas i lagen (1990:927). En 

person räknas som flykting från och med det år uppehållstillstånd 

beviljas, plus de tre kommande kalenderåren. Ex: Om uppehållstillstånd 
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beviljats år 2006, ska personen redovisas som flykting fram till och med 

år 2009. Ej flykting lämnas blank. 

 Om ofullständigt personnummer 

Om fullständigt personnummer saknas ange om biståndsmottagaren är 

utrikesfödd, samt dennes kön och ålder vid årets slut när födelseårssiffran 

saknas i personnumret. 

 

 

Till hushållet utbetalt ekonomiskt bistånd/introduktions-
ersättning 

Med ekonomiskt bistånd avses: 

Individuellt behovsprövad insats som beslutas med stöd av socialtjänstlagen. 

Bistånd kan enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ges till den 

som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 

annat sätt. Enligt 4 kap. 2 § får socialnämnden om det finns skäl för det ge 

bistånd utöver vad som följer av 1 §. Biståndet kan gälla försörjning 

(försörjningsstöd) eller livsföring i övrigt. 

Försörjningsstöd 

Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska biståndet och avser de 

vanligaste och regelbundet återkommande levnadskostnaderna. 

Försörjningsstödet består dels av en norm för livsmedel, kläder och skor, lek 

och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och 

tv-avgift, dels av skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, 

hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. När 

det gäller normen beslutar regeringen varje år om en skälig nivå genom 

riksnormen. 

Livsföringen i övrigt 

Till delen livsföringen i övrigt av ekonomiskt bistånd hör t.ex. vård och 

behandling, boende i olika former och ekonomiskt bistånd som inte gäller 

försörjning, d.v.s. mer tillfälliga eller sällan förekommande ekonomiska 

behov. Det kan vara t.ex. kostnader för hälso- och sjukvård, tandvård, 

glasögon, hemutrustning eller begravning. 

 

 Summa utbetalt ekonomiskt bistånd månadsvis 

Här redovisas summan av ekonomiskt bistånd (dvs. summan av 

försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt) som 

avser den aktuella månaden, vare sig det utgått till registerledaren eller 

till någon annan medlem i hushållet (i samma dossier/akt). Här redovisas 

inte "introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar". I 

de fall datorsystemet inte möjliggör indelning efter den månad som 

biståndet avser redovisas beloppet som betalats ut under månaden. 
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 Summa utbetalt försörjningsstöd månadsvis 

Här redovisas summan försörjningsstöd som avser den aktuella månaden, 

vare sig det utgått till registerledaren eller till någon annan medlem i 

hushållet. 

 Summa utbetalt försörjningsstöd för tillfälligt boende månadsvis 

Här redovisas den del av det utbetalda försörjningsstödet som avser 

tillfälligt boende den aktuella månaden, vare sig det utgått till register-

ledaren eller till någon annan medlem i hushållet. För att ett belopp ska 

kunna redovisas krävs särskilt beslut. 

 Summa ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt månadsvis 

Här redovisas de belopp som betalats ut för livsföringen i övrigt för t.ex. 

hälso- och sjukvård, tandvård, elskulder, etc. För att ett belopp ska kunna 

redovisas krävs särskilt beslut. 

Om det inte är möjligt att ange ett belopp, markera med ett kryss i stället. 

 

Med introduktionsersättning avses: 

Ekonomisk ersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar som har 

tagits emot i kommunen. En kommun får enligt lagen (1992:1068) om 

introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar ge denna 

ersättning som ett alternativ till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. 

Ett villkor för att introduktionsersättning ska få beviljas är att flyktingen 

förbinder sig att följa en introduktionsplan som fastställts av kommunen i 

samråd med flyktingen. Till vissa andra utlänningar räknas bl.a. anhöriga till 

flyktingar och personer som beviljats uppehållstillstånd av humanitära skäl. 

 

Om kommunen arbetar fram och fullföljer en introduktionsplan som utgår 

ifrån Integrationsverkets målsättningar ska det utbetalda schabloniserade 

beloppet redovisas som introduktionsersättning. Annars redovisas det 

utbetalda beloppet som ekonomiskt bistånd. Observera alltså att introduk-

tionsersättningen baseras på den period som introduktionsplanen avser, ej på 

den period som avgör om individen ska registreras som flykting eller ej. 

Således, om en flykting mottar bistånd efter den tid som introduktionsplanen 

avser, betraktas det utbetalda beloppet som ekonomiskt bistånd i stället för 

introduktionsersättning. 

 Summa utbetald introduktionsersättning månadsvis 

Här redovisas summan av "introduktionsersättning till flyktingar och 

vissa andra utlänningar" som avser den aktuella månaden, vare sig det 

utgått till registerledaren eller till någon annan medlem i hushållet (i 

samma dossier/akt).  I de fall datorsystemet inte möjliggör indelning efter 

den månad som ersättningen avser redovisas schablonbeloppet under året 

dividerat med antalet månader som beloppet avser. 
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 Försörjningshinder 

Redovisningen av försörjningshinder görs för registerledaren och ev. 

medsökande var för sig.  

Enbart ett försörjningshinder ska redovisas per person och månad. Om en 

person har fått ekonomiskt bistånd flera gånger under en månad av olika 

skäl, redovisas enbart det först registrerade försörjningshindret. 

 

 

För mer detaljerad information om ekonomiskt bistånd / introduktions-

ersättning hänvisas till publikationen: ”Ekonomiskt bistånd - Stöd för 

rättstillämpning och handläggning” 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-101-2  

 

och till följande länk på Socialstyrelsens hemsida med vägledning för 

registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt 

bistånd. 

http://www.socialstyrelsen.se/register/socialtjanstregister/ekonomisktbistand/

foruppgiftslamnare  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-101-2
http://www.socialstyrelsen.se/register/socialtjanstregister/ekonomisktbistand/foruppgiftslamnare
http://www.socialstyrelsen.se/register/socialtjanstregister/ekonomisktbistand/foruppgiftslamnare
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Bilaga 5 Definitioner och  
ordförklaringar 
 
Definitioner och ordförklaringar som förekommer i statistiken listas här 

alfabetiskt. Somliga begrepp har avgränsats terminologiskt och har därmed 

fått en terminologisk definition. Dessa är markerade med en asterisk. För 

fullständig terminologisk information om begreppen hänvisas till: 

http://www.socialstyrelsen.se/terminologi. 

 

Avseendemånad 

De uppgifter som samlas in om ekonomiskt bistånd och introduktionsersätt-

ning gäller för den månad som detta bistånd avser. Det innebär att ett belopp 

som har betalats ut t.ex. i slutet av augusti men som avser september ska 

redovisas för september månad, dvs. inte den månad som utbetalningen 

görs. 

 

Barn 

Med barn avses personer under 18 år. 

 

Bistånd* 

Individuellt behovsprövad insats som beslutas med stöd av socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. 

Kommentar: Bistånd kan enligt 4 kap. 1 § SoL, ges till den som inte själv 

kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. En-

ligt 4 kap. 2 § får socialnämnden om det finns skäl för det ge bistånd utöver 

vad som följer av 1 §. Biståndet kan gälla försörjning (försörjningsstöd) 

eller livsföring i övrigt.  

 

Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) är det begrepp som täcker all ekonomisk 

hjälp enligt socialtjänstlagen. Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska 

biståndet och avser de vanligaste och regelbundet återkommande levnads-

kostnaderna. Försörjningsstödet består dels av en norm för livsmedel, kläder 

och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstid-

ning, telefon och tv-avgift, dels av skäliga kostnader för boende, hushållsel, 

arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslös-

hetskassa. När det gäller normen beslutar regeringen varje år om en skälig 

nivå genom riksnormen. 

 

Till livsföringen i övrigt hör t.ex. vård och behandling, boende i olika for-

mer och ekonomiskt bistånd som inte gäller försörjning, dvs. mer tillfälliga 

eller sällan förekommande ekonomiska behov. Det kan vara t.ex. kostnader 

för hälso- och sjukvård, tandvård, glasögon, hemutrustning eller begravning. 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/terminologi
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Biståndshushåll 

Hushåll som under ett visst kalenderår har fått ekonomiskt bistånd eller in-

troduktionsersättning. Som ett hushåll räknas:  

 ensamstående utan hemmavarande barn  

 ensamstående med hemmavarande barn  

 sammanboende utan hemmavarande barn  

 sammanboende med hemmavarande barn. 
 

Med sammanboende ovan, jämställs uttrycken sambo, registrerad parter och 

maka eller make. Hemmavarande barn över 18 år som inte går i gymnasiet 

och andra vuxna som bor i bostaden, t.ex. mor- och farföräldrar bildar egna 

hushåll. Alla medlemmar i ett biståndshushåll registreras som biståndsmot-

tagare, oavsett om biståndet har avsett hushållet som helhet eller enbart nå-

gon av dess medlemmar. 

 

Flykting 

Se under kommentar till flyktinghushåll.  

 

Flyktinghushåll 

Hushåll där någon i hushållet är flykting. Termen används i den officiella 

statistiken för att jämföra skillnader i biståndsmottagande mellan olika typer 

av biståndshushåll. 

 

Med flykting avses utlänning som fått uppehållstillstånd på grund av 

skyddsbehov. En person som har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund 

av skyddsbehov, räknas i statistiken som flykting från och med det år 

hon/han har fått uppehållstillstånd samt ytterligare tre kalenderår. Denna 

tidsavgränsning hör ihop med att den ersättning kommunerna får av staten 

för mottagande av flyktingar beräknas räcka ungefär 3,5 år. Den statliga 

ersättningen ges med stöd av förordningen (1990:927) om statlig ersättning 

för flyktingmottagande m.m. Ersättningen ska täcka kostnaderna för bl.a. 

ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. 

 

Försörjningshinder 

Med försörjningshinder avses orsaken till att en person inte kan försörja sig 

och därmed är i behov av ekonomiskt bistånd. Försörjningshinder anges på 

individnivå och avser de vuxna i statistiken över ekonomiskt bistånd. En 

detaljerad beskrivning av försörjningshindren finns i kapitel 2. 

 

Inrikes respektive utrikes födda 
I denna rapport redovisas inrikes respektive utrikes födda. Indelningen 

grundar sig på en bakgrundsvariabel med uppgifter om födelseland. 

 

Inrikes födda hushåll 
Hushåll där samtliga vuxna är födda i Sverige. Termen används i den offici-

ella statistiken för att jämföra skillnader i biståndsmottagande mellan olika 

typer av hushåll. 



 72 

 

Introduktionsersättning* 

Ekonomisk ersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar som har 

tagits emot i kommunen. 

Kommentar: En kommun får enligt lagen (1992:1068) om introduktionser-

sättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, lämna denna ersättning 

som ett alternativ till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Ett villkor 

för att introduktionsersättning ska få beviljas är att flyktingen förbinder sig 

att följa en introduktionsplan som fastställts av kommunen i samråd med 

flyktingen. Till vissa andra utlänningar räknas bl.a. anhöriga till flyktingar 

och personer som beviljats uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl. 

 

Registerledare 

För varje biståndshushåll ska kommunerna ange en vuxen person, 18 år eller 

äldre, som s.k. registerledare. I vissa hushåll, framförallt flyktinghushåll, 

finns inga vuxna utan endast barn under 18 år. I dessa fall blir någon av dem 

registerledare.  

 

Utbetalat ekonomiskt bistånd 

Summan av det ekonomiska bistånd som har betalats ut under året inklusive 

det belopp som betalats till personer som deltog i kommunala introduk-

tionsprogram. Det ekonomiska biståndet redovisas brutto, dvs. utan avdrag 

för de belopp som kommunen får tillbaka från enskilda personer eller staten. 

 

Däremot ingår inte bistånd som utgår enligt lag (1994:137) om mottagande 

av asylsökande m.fl. (LMA) och som kommunen i vissa fall betalar ut till 

utländska medborgare utan uppehålls- och arbetstillstånd. Inte heller ingår 

kostnader för arbetsmarknadsåtgärder eller ersättning för deltagande i sådana 

åtgärder.   
 

Utrikes födda hushåll 

Hushåll där någon vuxen är född utomlands. Termen används i den officiel-

la statistiken för att jämföra skillnader i biståndsmottagande mellan olika 

typer av hushåll. 

 

Vuxna 

Personer som är 18 år eller äldre. 

 

Även personer som är 65 år eller äldre förekommer i statistiken. Dessa är 

normalt försörjda genom pension och äldreförsörjningsstöd men kan bevil-

jas ekonomiskt bistånd för sin livsföring i övrigt. 

 

Ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd 
Anger till vad ekonomiskt bistånd har betalats ut.   




