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Nulägesbeskrivning av behovsgrupper inom ramen för den 
finansiella samordningen i Botkyrka, Huddinge och Salem 
 
Personer i behov av rehabiliteringsinsatser från flera aktörer 
Antalet personer i behov av samordnad rehabilitering för att nå egen försörjning är 
svår att mäta och får ofta baseras på uppskattningar. I förarbeten till lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser uppskattades att 
cirka fem procent av den arbetsföra befolkningen rymdes inom målgruppen vilket i 
Huddinge, Botkyrka, Salem skulle uppskattas till drygt 7 000 personer. Under 2021 
har Nationella rådet upphandlat tjänst för att se om det går att tydliggöra bilden av 
de som är i behov av samordnade insatser genom samordningsförbunden. En 
rapport från uppdraget väntas komma under senare delen av 2022. 
 
I denna rapport redovisas data för att visa på omfattning, behov och utveckling inom 
den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Observera att personer kan finnas inom 
flera stödsystem samtidigt som en del personer inte syns i redovisad statistik (det 
kan tex. handla om vissa unga som varken arbetar eller studerar eller personer som 
av olika anledningar inte finns med i arbetskraften eller socialförsäkringssystem).  
 

 
230 000 invånare, varav 140 000 i arbetsför ålder,  
varav ca 7 000 i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 

 
Befolkningen i de tre kommunerna  
Samordningsförbundets tre kommuner (Botkyrka, Huddinge och Salem) hade vid 
mitten av 2022 en sammanlagd befolkning på 226 071 invånare varav 140 137 
personer i arbetsför ålder (18-64 år).1  
 
Totalt befolkning                 Arbetsför ålder (18-64 år

Kommun Antal 
invånare  
juli 2021 

Antal 
invånare  
juli 2022 

Botkyrka   95 049   95 250 
Huddinge 113 706 114 393 
Salem   16 946   17 328 
TOTALT 225 701 226 971 

  

Kommun Antal 
invånare  
2022 

varav 
kvinnor 

varav 
män 

Botkyrka    59 207 47,8% 52,2% 
Huddinge    71 036 48,6% 51,4% 
Salem      9 894 49,8% 50,2% 
TOTALT 140 137   
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Befolkningsutveckling

 Botkyrka Huddinge Salem

3 313 personer utan arbetet i 2 år eller mer. 

3 674 vuxna i behov av ekonomiskt bistånd. 

3 740 sjukskrivna  
431 unga med har aktivitetsersättning 

3 820 unga som varken arbetar eler studerar 
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Utbildning 

En tredjedel av de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen saknar en fullständig 
gymnasieutbildning. Det är en andel som har vuxit under det senaste decenniet, 
trots att antalet kortutbildade i befolkningen minskat. Den positiva utvecklingen i 
svensk ekonomi har således inte kommit alla på arbetsmarknaden till gagn. I 
Botkyrka har den högsta andelen kortutbildade i Stockholms län, där 39 procent av 
de inskrivna arbetslösa saknade gymnasial utbildning.2  
 
Nedan diagram visar andelen invånare 25-65 år med enbart förgymnasial 
utbildning. Skillnaderna mellan kommunerna är stora och generellt är det fler män 
än kvinnor som har låg utbildningsnivå. Bland den äldre målgruppen är det fler som 
har låg utbildningsbakgrund jämfört med yngre. En naturlig följd av detta gör att 
över tid minskar andelen med enbart förgymnasial utbildning även om den 
fortfarande är hög.3 
 
Invånare 25-64 år med  förgymnasial utbildning, andel   

 År 2019 (%) År 2020 (%) År 2021 (%) 

Botkyrka  18,5 18,1 17,5 

Huddinge 11,6 11,3 10,9 

Salem 10,9 10,9 10,5 

Stockholms län 10,3 10,1 9,7 

Riket 11,0 10,7 10,4 

 

Sysselsättning och arbetsmarknad 
Arbetsförmedlingen har i sitt regleringsbrev4 för 2022 som mål att öka andelen 
som övergår till arbete, särskilt bland dem som befinner sig långt från arbets-
marknaden. Vidare ska andelen som övergår till reguljär utbildning öka, långtids-
arbetslösheten ska minska och antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar ska 
öka, särskilt bland kvinnor.  
 
Den senaste kvartalsrapporten från Arbetsförmedlingen visar att inskrivna arbets-
lösa har minskat under 2022. Även ungdomsarbetslösheten och antalet som varit 
arbetslösa mer än ett år  har minskat jämfört med samma period 2021. Dock ser vi 
en negativ trend bland de som varit arbetslösa allra längst. 
 
Nedan siffror redovisar inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen som andel av 
den registerbaserade arbetskraften. Tabellen till höger visar arbetslösheten bland 
gruppen kvinnor respektive gruppen män. 5 
  

Inskrivna arbetslösa 
16-64 år 

Botkyrka 11,5% 

Huddinge 7,3% 

Salem 5,4% 

Sthlm län 6,4% 

Riket 6,6% 

   

                                                 
2 Arbetsmarknadsläget i Sveriges län kvartal 3 2022 - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) 
3 Kolada, Rådet för främjande av kommunala analyser 
4 Regleringsbrev 2022 Myndighet Arbetsförmedlingen - Ekonomistyrningsverket (esv.se) 
5 Arbetsförmedlingens månadsstatistik augusti 2022 

 
Arbetslöshet 
bland kvinnor 

Arbetslöshet 
bland män 

Botkyrka 12,7% 10,1% 

Huddinge 7,6% 6,8% 

Salem 6,1% 4,9% 

Sthlm län 6,7% 6,1% 

Riket 6,8% 6,4% 

https://arbetsformedlingen.se/statistik/analyser-och-prognoser/analys-och-utvardering/arbetsmarknadslaget-i-sveriges-lan-kvartal-3-2022
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=22276
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Den relativa arbetslösheten är större bland gruppen kvinnor jämfört med gruppen 
män. Bland unga mellan 16-24 år är det dock fler unga män än kvinnor som är 
inskrivna som arbetslösa. Botkyrka är en av de kommuner med högst 
ungdomsarbetslöshet på 9,7 %. Botkyrka är också den kommun som har den högsta 
arbetslösheten (11,5 %) i Stockholms län, samtidigt som minskningen jämfört med 
förra året också är den största.6 
 
Nedan siffror redovisar inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen som andel av 
den registerbaserade arbetskraften och i jämförelse med samma period förra året. 
Vänster tabell visar öppet arbetslösa och höger tabell arbetslösa inskrivna i 
program på Arbetsförmedlingen. 7

Öppet arbetslösa               Arbetslösa i program   
Öppet 

arbetslösa 
Skillnad 

mot 2021 

Botkyrka 6,1% -1,3% 

Huddinge 4,1% -1,0% 

Salem 2,9% -0,9% 

Sthlm län 3,6% -0,8% 

Riket 3,2% -0,6% 

 
Arbetslösa 
i program 

Skillnad 
mot 2021 

Botkyrka 5,4% -0,1% 

Huddinge 3,2% -0,1% 

Salem 2,5% 0% 

Sthlm län 2,9% -0,2% 

Riket 3,4% - 0,4% 

Långtidsarbetslösa 
Under pandemin ökade arbetslöshet och i maj 2021 låg långtidsarbetslösheten på 
en historiskt hög nivå. I takt med att restriktioner lättat har ekonomin och 
arbetsmarknaden återhämtat sig och arbetslösheten har gradvis minskat. Att 
arbetslösheten har minskat förklaras både av att utflödet till arbete var högt under 
slutet på 2021 och även under första kvartalet 2022, samt att inflödet av nya 
arbetslösa successivt minskade under förra året.8 
 
Långtidsarbetslöshet är en av de största utmaningarna på svensk arbetsmarknad. 
Andelen som varit arbetslösa mycket länge (mer än 24 månader) har ökat och 
fortsätter att öka.9 En generell slutsats är att personer med kort utbildning samt 
flyktinginvandrare är överrepresenterade bland de långtidsarbetslösa.10 
I Botkyrka är drygt hälften av de arbetssökande långtidsarbetslösa vilket innebär 
att Botkyrka har den högsta andelen långtidsarbetslösa inom länet.  
 
Antal långtidsarbetslösa 16-64 år11 

 Utan arbete i 
mer än 12 
månader  

Varav 
kvinnor 

Varav män Utan arbete 
i mer än  
24 månader  

Varav 
kvinnor 

Varav män 

Botkyrka 3 024 1 684 1 376 1 920 1 073 840 

Huddinge 2 099 1 143 968 1 269 682 567 

Salem    217     118 93 124 66 52 

TOTALT 5 340 2 945 2 437 3 313 1 821 1 459 

 
 

                                                 
6 Arbetsmarknadsläget i Sveriges län kvartal 3 2022 - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) 
7 Arbetsförmedlingens månadsstatistik augusti 2022 
8 Perspektiv på långtidsarbetslösheten 2022 - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) 
9 Arbetsmarknadsläget i Sveriges län kvartal 3 2022 - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) 
10 Perspektiv på långtidsarbetslösheten 2022 - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) 
11 Arbetsförmedlingen månadsstatistik september 2022 

https://arbetsformedlingen.se/statistik/analyser-och-prognoser/analys-och-utvardering/arbetsmarknadslaget-i-sveriges-lan-kvartal-3-2022
https://arbetsformedlingen.se/statistik/analyser-och-prognoser/analys-och-utvardering/perspektiv-pa-langtidsarbetslosheten-2022
https://arbetsformedlingen.se/statistik/analyser-och-prognoser/analys-och-utvardering/arbetsmarknadslaget-i-sveriges-lan-kvartal-3-2022
https://arbetsformedlingen.se/statistik/analyser-och-prognoser/analys-och-utvardering/perspektiv-pa-langtidsarbetslosheten-2022
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Unga som varken arbetar eller studerar 
En längre tid utan studier och arbete kan ha konsekvenser för både individen och 
samhället, bland annat försämrade möjligheter att få ett arbete, ekonomisk 
utsatthet och sämre hälsa. Det är svårt att med exakthet beräkna hur många unga 
som befinner sig utanför studier eller arbete och det finns flera utmaningar med att 
få fram en aktuell bild av heterogenitet i gruppen unga som varken arbetar eller 
studerar (uvas). MUCF tar dock sedan år 2007 fram statistik som bygger på 
registerdata och är hämtad från olika register hos till exempel SCB och 
Försäkringskassan. Men statistiken har relativt stor eftersläpning och år 2022 går 
det som senast att få fram statistik från 2020.  
 
Nedan tabell redovisar antalet unga som varken arbetar eller studerar och hur stor 
andel de utgör av totala åldersgruppen. Jämfört med 2018 ser vi en liten ökning i 
den äldre gruppen i Huddinge och Salem. I övrigt är andelen uvas relativt konstant. 
 
Unga som varken arbetar eller studerar 

 16-24 år 25-29 år 
 Antal Andel  Antal Andel 
Botkyrka 843 8 % 1 043 15 % 
Huddinge 783 6 % 956 13 % 
Salem 99 6 % 96 11 % 
Riket  6 %  11 % 

 

Hälsa och sjukskrivning 
Det genomsnittliga hälsoläget och livsvillkoren i Stockholms län är generellt bra och 
sjukskrivningarna minskar. Samtidigt är förutsättningarna till en god hälsa inte 
jämnt fördelade i befolkningen och klyftor, både vad gäller hälsa och socio-
ekonomiska resurser, har ökat. De växande klyftorna har inte bara konsekvenser 
för den enskilda individen utan undergräver även social sammanhållning och 
tillit.12 Inom Region Stockholm pågår strukturella förändringar för husläkar-
verksamheterna, till exempel införs stärkta kompetenskrav inom psykisk ohälsa 
och ett geografiskt samordningsansvar för att möta länets hälosutmaningar. 
 
I tidigare internationella jämförelser har den svenska sjukfrånvaron stuckit ut som 
både hög och fluktuerande. Men de senaste 20 åren har sjukfrånvaron blivit såväl 
lägre som mer stabil. Numera ligger Sverige i nivå med genomsnittet för ett antal 
västeuropeiska länder.13 
 
En betydande andel av Stockholms läns befolkning uppger självrapporterad 
psykisk ohälsa. Den självrapporterade psykiska ohälsan är inte jämnt fördelad över 
länets kommuner och stadsdelar, utan är vanligare i bostadsområden där välfärden 
är lägre. Konsumtionen av psykiatrisk vård är dock inte högre i bostadsområden 
med mer självrapporterad psykisk ohälsa. Ibland är den till och med lägre. 
Undantaget är vård för de allra allvarligaste och ovanliga psykiatriska tillstånden 
såsom psykos, som ofta oundgängligen kräver vård. Denna brist på överens-
stämmelse mellan självrapporterad och diagnostiserad psykisk ohälsa kan därför 
tyda på att mörkertalet för psykisk ohälsa är stort och att vårdkonsumtionen i 
utsatta områden inte speglar det faktiska vårdbehovet, det vill säga att den är lägre 
än förväntad. 

                                                 
12 Centrum för epidemiologi och samhallsmedicin/folkhalsoguiden/rapporter-och-faktablad/rapport-2021.4 
13 Den svenska sjukfrånvaron i ett europeiskt perspektiv (forsakringskassan.se) 

https://www.folkhalsoguiden.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/centrum-for-epidemiologi-och-samhallsmedicin/folkhalsoguiden/rapporter-och-faktablad/rapport-2021.4-forekomst-av-psykisk-ohalsa-och-vardkonsumtion-i-stockholms-lan-bland-ungdomar-och-vuxna.pdf
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/b0be8318-f39b-4b2b-b995-b3458642d79b/den-svenska-sjukfranvaron-i-ett-europeiskt-perspektiv-korta-analyser-2022-4.pdf?MOD=AJPERES&CVID=&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE
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Region Stockholms folkhälsoenkät har genomförts vart fjärde år sedan 1987. Syftet 
med enkäten är att ta reda på hur invånarna i Stockholms län lever och mår. År 
2021 valde Region Stockholm att tidigarelägga folkhälsoundersökningen för att 
snabbare förstå vilken effekt coronapandemin haft på folkhälsan. Nedanstående 
tabell uppvisar några av de frågor som berör psykisk ohälsa och som samlats in 
från folkhälsoenkäten och från hälso- och sjukvårdens egen data.  
 

Psykisk ohälsa bland befolkningen från 16 år och uppåt, uppdelat efter kommun 

eller stadsdel och kön, i Stockholm län år 202114 

 
Siffrorna ovan visar att personer i åldrarna 16-44 år uppvisar högre själv-
rapporterad psykisk ohälsa och ensamhet. Även diagnostiserad ångest och 
depression är vanligare ju yngre du är. Botkyrka uppvisar en hög nivå av upplevd 
ensamhet bland såväl kvinnor som män. Andelen Botkyrkabor som upplever 
ensamhet är näst högst i en jämförelse med övriga kommuner i länet. När det gäller 
upplevd ensamhet i Salem noteras att skillnaden mellan upplevd ensamhet är 
mycket stor mellan gruppen kvinnor och gruppen män.  
 
Levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning 
Myndigheten för delaktighet har undersökt levnadsvillkoren för personer med 
funktionsnedsättning. Resultatet från enkäten visar att fyra av tio har upplevt 
hinder när de har sökt arbete. Det handlar i första hand om negativa attityder från 
arbetsgivare och/eller handläggare på Arbetsförmedlingen. Otillgängliga lokaler 
och ansökningsformulär lyfts också som hinder för delaktighet på arbets-
marknaden. Drygt en tredjedel av paneldeltagarna upplever att de någon gång har 
blivit diskriminerade på grund av sin funktionsnedsättning när de har sökt arbete. 
De vanligaste orsakerna handlar om bristande förståelse och kränkande behandling 
från arbetsgivare. Det handlar också om bristande tillgänglighet och att ha blivit 
uppsagd eller nekats anställning på grund av sin funktionsnedsättning.17  
 

Sjukfrånvaro  
Under pandemiåret 2020 ökade framförallt antalet sjukfall kortare än 22 dagar kraftigt. 

Även under 2021 har pandemin fortsatt att påverka behovet av sjukpenning men i 

mindre utsträckning än under 2020. Ökningen under 2021 beror istället i huvudsak på 

ändrade regler vid bedömning av arbetsförmåga efter 180 dagars sjukskrivning, vilket 

medförde att sjukfallen generellt blev längre. Antalet personer i landet med sjukfall 
längre än 60 dagar har ökat mellan år 2020 och 2021 med 15 procent vilket till del 
beror på att färre sjukfall avslutas i samband med prövning mot normalt 
förekommande arbete efter dag 180. I riket som helhet utgör de längre sjukfallen 
65 procent för gruppen kvinnor och 35 procent för männen. 18 

                                                 
14 https://www.folkhalsokollen.se/  
15 Diagnostiserad depression och ångest enligt VAL-databaserna (administrativ sjukvårdsdatabas med avidentifierad data) 
16 Avser de som uppgett att de besväras av ensamhet minst en gång i veckan. 
17 Rivkraft 20 - Arbete och sysselsättning - MFD 
18 Försäkringskassan Socialförsäkringen i siffror 2022 

Kommun Depression och 
ångest15 

Ensamhet16  Psykisk ohälsa 
(självrapporterad) 

Svarsfrekvens 
(på utskickad 

folkhälsoenkät) Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

Botkyrka 5,16% 11,54% 24,89% 23,17% 24,34% 26,64% 37,9% 

Huddinge 6,14% 13,42% 15,36% 20,23% 17,52% 25,81% 48,9% 

Salem 4,71% 12,1% 12% 21% 10,47% 25,83% 44,7% 

Sthlms län 6,8% 14,1% 14,96% 19,03% 17,47% 24,78% 48,1% 

https://www.folkhalsokollen.se/
https://www.mfd.se/vart-uppdrag/publikationer/rapport/rivkraft-20---arbete-och-sysselsattning/


               Oktober 2022                                                                            

6(10) 
 

 
Psykiska sjukdomar är fortfarande den vanligaste diagnosen i pågående 
sjukfall för både kvinnor och män i slutet av 2021. I landet motsvarar psykiska 
sjukdomar 50 procent av alla fall för kvinnor och 39 procent av alla fall för män. 
 
Pågående sjukfall  
Tabellen till höger visar antalet 
pågående sjukfall i slutet av mars 2022. 
Ett sjukfall är en period av samman-
hängande utbetalningar av sjukpenning, 
rehabiliteringspenning och arbetsskade-
sjukpenning.  
 
Sjukpenningtalet19 är ett sätt att beskriva sjukfrånvarons omfattning och utveckling. 
Måttet beskriver antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat 
med antalet registrerade försäkrade exklusive antal personer med hel sjuk- eller 
aktivitetsersättning. I riket har sjukpenningtalet ökat från 9,0 till 9,6 dagar under 
det senaste året. Efter en ökning i samband med pandemin, började sjukpenning-
talet återigen minska i juli 2020 och har sedan fortsatt att minska i långsam takt 
under 2021 men har nu ökat igen.  
 
I Botkyrka och Huddinge ligger det sammanlagda sjukpenningtalet över läns-
genomsnittet, men under riksgenomsnittet. Sjukpenningtalet är högre bland 
gruppen kvinnor jämfört med gruppen män, där kvinnors sjukpenningtal skiljer sig 
från männens med nära fem dagar. Särskilt stor är skillnaden i Salem, där männens 
låga sjukpenningtal skiljer ut sig. 
 
Sjukpenningtalet20 

  
KOMMUN 

KVINNOR MÄN TOTAL 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2022 
BOTKYRKA 13,2 11,5 11,8 8,0 7,0 7,1 9,4 

HUDDINGE 12,3 11,0 11,3 7,0 6,5 6,4 8,8 

SALEM 12,5 10,7 10,8 5,6 4,7 4,9 7,9 

STHLMS LÄN 11,1 10,3 10,7 6,1 5,7 5,9 8,2 
RIKET 12,2 11,7 12,5 6,6 6,5 6,9 9,6 

 

 
 

                                                 
19 Försäkringskassan, sjukpenningtalet till och med augusti 2022 
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Sjukpenningtalets utveckling 2020-2022

Botkyrka

Huddinge

Salem

Sthlms län

Riket

  Totalt Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Botkyrka 1 583 1 016  567 
Huddinge 1 900 1 245  655 
Salem    257    181    76 
SUMMA 3 740   2 442 1 298 
Andel  65 % 35 % 
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Ohälsotalet är ett annat sätt att mäta sjukskrivningens utveckling och omfattar 
Försäkringskassans totalmått på hur mycket ersättning som betalas ut från 
sjukförsäkringen i form av antal dagar per försäkrad. Måttet omfattar alltså fler 
grupper sjuka jämfört med sjukpenningtalet då det innefattar både sjukpenning, 
rehabiliteringspenning samt sjukersättning och aktivitetsersättning. Detta relateras 
sedan till hur många som omfattas av socialförsäkringen. Sammantagen ger detta en 
bild av hur mycket vi har konsumerat av sjukförsäkringen. 
 
Ohälsotalet har fortsatt sjunka för både kvinnor och män i samtliga tre kommuner, 
vilket följer trenden i Riket och länet i stort. Jämfört med länet ligger såväl Botkyrka 
som Huddinge över genomsnittligt ohälsotal. Botkyrka ligger ganska långt över 
länsgenomsnittet, men under riksnivån för uttaget av ersättning vid sjukdom. 
 

Ohälsotalet21   
2019 2020 2021  

kvinnor män totalt kvinnor män totalt kvinnor män totalt 

Botkyrka 26,8 19,3 23,0 25,8 19,2 22,4 23,9 17,6 20,7 

Huddinge 22,3 15,3 18,8 21,4 15,0 18,2 20,3 14,3 17,3 

Salem 21,2 12,2 16,7 19,7 11,9 15,8 18,7 11,0 14,9 

Länet 22,5 14,8 18,6 21,9 14,6 18,2 20,8 13,9 17,3 

Riket 32,7 21,3 26,8 31,5 20,6 25,9 30,9 20,3 25,4 

Aktivitetsersättning 
Aktivitetsersättning är ett ekonomiskt stöd till personer mellan 19-29 år som har 
stadigvarande (minst ett år) eller långvarigt nedsatt arbetsförmåga på grund av 
sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. På riksnivå ser vi att antalet nybeviljade 
har fluktuerat de senaste åren. Mellan år 2021 och 2020 har antalet nybeviljade 
aktivitetsersättningar minskat med 2 procent. 
 
Psykiska sjukdomar dominerar bland de 
som nybeviljas aktivitetsersättning, och 
andelen med psykiska sjukdomar har 
ökat sedan år 2007. I riket motsvarade 
under de psykiska sjukdomarna 87 
procent för kvinnor och 90 procent för 
män under förra året.22 
 

Antal personer 19-29 år med 
aktivitetsersättning23  

kvinnor män totalt 

Botkyrka 74 107 181 
Huddinge 103 101 204 
Salem 23 23 46 
SUMMA 200 231 431 

Ekonomiskt bistånd  

Antalet biståndsmottagare och biståndshushåll minskade totalt sett i riket år 2021 
och under förra året, en trend som också syns i de Botkyrka, Huddinge och Salem.24  
 

Antal biståndsmottagare i åldern 18-64 år  
Kommun 2018 2019 2020 2021 

Botkyrka 2 111 2 157 2 168 2 082 
Huddinge 1 727 1 771 1 658 1 370 
Salem 246 249 236 222 
Summa 4 084 4 177 4 062 3 674 

                                                 
21 Kolada 
22 Försäkringskassan Socialförsäkringen i siffror 2022 
23 Försäkringskassans egen statistik. 73 personer uppbar aktivitetsersättning pga förlängd skolgång, Resterande 358 pga 
nedsatt arbetsförmåga. 
24 Socialstyrelsen Statistik om ekonomiskt bistånd 2021, juni 2022 
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Biståndet kan både utgöra hushållets huvudsakliga inkomst, men kan även betalas 
ut som komplettering till lön eller andra offentliga ersättningar och det finns många 
orsaker till varför kvinnor och män inte kan försörja sig och sin familj. Det 
vanligaste hindret till egen försörjning är arbetslöshet och av alla vuxna bistånds-
mottagare var nära hälften arbetslösa under 2020. I nedan tabell ser vi att andelen 
biståndsmottagare som är sjukskrivna med sjukintyg är högre i Botkyrka, Huddinge 
och Salem jämfört med riket som helhet.25 
 

 

 
Under 2021 har antalet vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd (10 månader eller mer) minskat jämfört med föregående år. Den största 
minskningen på nationell nivå återfanns bland kvinnor över 65 år. Det vanligaste 
hushållet med långvarigt bistånd på riksnivå är ensamstående män utan barn, både 
bland inrikes- och utrikesfödda. Långvarigt bistånd bland gifta par/sammanboende 
hushåll utbetalas i många fall till utrikesfödda.26 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd  
(10 månader eller mer) som andel av totala antalet biståndsmottagare 

 2018 2019 2020 2021 

Botkyrka 44% 47% 51% 52% 

Huddinge 33% 35% 35% 40% 

Salem 47% 42% 47% 36% 

Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av biståndsmottagare totalt (%) 

 
 
Samlat behov av offentlig försörjning  
Efter att utbetalningen av offentlig försörjning stadigt sjunkit sedan 2014 fram till 
2019 ökade behovet av offentlig försörjning under pandemiåret 2020. Botkyrka 
ligger något över rikssnittet för offentlig försörjning medan Salem och Huddinge 
ligger under riksgenomsnittet vad gäller totala behovet av offentlig försörjning. 
 
Måttet helårsekvivalenter ger oss en bild över den sammanlagda offentliga 
försörjningen i åldrarna 20-64 år. Ersättningarna omfattar sjukpenning, sjuk- och 
aktivitetsersättning,  ersättning vid arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och 

                                                 
25 Kolada, IFO-data 
26 Socialstyrelsen Statistik om ekonomiskt bistånd 2021 
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 Arbetslöshet Sociala hinder Sjukskrivna  
Botkyrka 46,9 % 17,6 % 15,4 % 

Huddinge 43,5 % 19,8 % 14,6 % 
Salem 44,7 % 9,3 % 15,9 % 
Riket 49,1 % 12,5 % 12,5 % 
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etableringsersättning. Varje ersättningssystem mäts i helårspersoner, så kallade 
helårsekvivalenter. Detta för att skapa jämförbarhet mellan olika typer av 
ersättningar. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna 
försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som 
varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent. 
 
I nedanstående diagram redovisas utvecklingen av helårsekvivalenter utifrån det 
antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning från 
offentliga ersättningssystem dividerat med antalet kommuninvånare 20-64 år, dvs 
andelen helårsekvivalenter bland individer i arbetsför ålder.27 
 
Utvecklingen av helårsekvivalenter åren 2017-2022 

 
Sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning har de senaste åren utgjort den 
största ersättningsformen i samtliga tre kommuner. Under 2020 och 2021 har dock 
ersättning vid arbetslöshet ökat och i Botkyrka och Huddinge och utgör nu den 
största andelen av den offentliga försörjningen. I Salem utgör fortfarande 
ersättning vid sjukdom och funktionsnedsättning den största delen av den 
offentliga försörjningen. Generellt sett är behovet av offentlig försörjning större 
bland gruppen kvinnor jämfört med gruppen män och det är framförallt en större 
andel kvinnor än män som mottar offentlig försörjning kopplat till ohälsa och 
sjukdom. I de övriga ersättningsformerna är antalet relativt jämt fördelat mellan 
könen, med vissa variationer mellan kommunerna.28 
 

Utbetald offentlig försörjning29 

Figurerna nedan redovisar hur det såg ut i respektive kommun utifrån 2021 helårs-
ekvivalenter. Färgerna visar hur värdena i kommunen förhåller sig till övriga 
kommuner. De kommuner med högst värden får röd färg, de med lägst värden får 
grön färg och de i mitten gul färg. Förutom indikatorerna för kommunen som helhet 
presenteras även motsvarande värden uppdelat på kvinnor och män.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27 Källa SCB. För 2022 saknas sammanställt mått för Stockholms län. Statistik för 2022 omfattar till och med juni. 
28 Källa: Den offentliga försörjningens omfattning (statisticon.se) 
29 I ohälsa ingår sjuk- och rehabiliteringspenning samt aktivitets- och sjukersättning. I Arbetslöshet ingår a-kassa, 
aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning 
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