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I bilaga 1 (Uppföljning ekonomiskt bistånd 201808) redovisas antal hushåll, orsaker till och 
kostnader för ekonomiskt bistånd. 
 
Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd är högre de åtta första månaderna 2018 än 
2017. En huvudanledning till detta är att det i genomsnitt är fler hushåll per månad som får 
ekonomiskt bistånd. Andra anledningar är höjd riksnorm och större familjer. 
 
Antalet unika hushåll med försörjningsstöd (ej flykting) är något högre 2018 än 2017 medan 
antalet unika hushåll med försörjningsstöd flykting har minskat för första gången på flera år. 
 
Antalet öppnade insatser med ekonomiskt bistånd har minskat samtidigt som avslutade 
insatser har ökat i motsatsen till 2017. Antalet hushåll med långvarigt och mycket långvarigt 
ekonomiskt bistånd har stabiliserats under 2018 samtidigt som antalet utbetalningsmånader 
per hushåll har ökat något. 
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Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2018 
 
Denna rapport syftar till att redogöra volymer inom verksamhetsområde ekonomiskt bistånd. 
Som utgångspunkt för detta har nämndens verksamhetsplan används. Verksamhetsplanen 
beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål 
och budget 2018-2020 och fokuserar på åtgärder för att uppnå de kommunövergripande 
målen. I rapporten så har mål med tydlig koppling till verksamhetsområdet valts ut för 
disposition och fördjupning.  
 
Sammanfattning 
 
Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd är högre de åtta första månaderna 2018 
än 2017. En huvudanledning till detta är att det i genomsnitt är fler hushåll per månad som 
får ekonomiskt bistånd. Andra anledningar är höjd riksnorm och större familjer. 
 
Antalet unika hushåll med försörjningsstöd (ej flykting) är något högre 2018 än 2017 
medan antalet unika hushåll med försörjningsstöd flykting har minskat för första gången 
på flera år. 
 
Antalet öppnade insatser med ekonomiskt bistånd har minskat samtidigt som avslutade 
insatser har ökat i motsatsen till 2017. Antalet hushåll med långvarigt och mycket 
långvarigt ekonomiskt bistånd har stabiliserats under 2018 samtidigt som antalet 
utbetalningsmånader per hushåll har ökat något. 
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Underlaget 
 
I denna rapport så finns det diagram som visar ett genomsnittsindex för andra kommuner för 
att få en uppfattning om Uppsala kommuns resultat jämfört med andra jämförbara kommuner. 
Genomsnittsindex bygger på genomsnittet för sju andra kommuner som utifrån Uppsala ingår 
i jämförelsegruppen Liknande kommuner IFO (Individ och familjeomsorg) som är framtagen 
av Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Jämförelsegruppen består av de kommuner 
som mest liknar Uppsala utifrån strukturårsjusterad standardkostnad för IFO samt 
befolkningsstorlek. Standardkostnad är ett statistiskt mått på den förväntande kostnaden för 
verksamheten utifrån strukturella faktorer vid en genomsnittlig effektivitets- och 
ambitionsnivå. I jämförelsegruppen ingår Linköping, Örebro, Västerås, Jönköping, Borås, 
Helsingborg och Huddinge.  
 
Antal hushåll som får ekonomiskt bistånd som presenteras i denna månadsrapport är hämtad 
från registerutdrag ur verksamhetens handläggarsystem ProCapita. De hushåll som 
rapporteras är hushåll som fått en utbetalning av ekonomiskt bistånd bokförd den månad 
redovisningen avser. Hushåll som får avslag eller inte lämnat in ansökan om ekonomiskt 
bistånd den aktuella månaden är inte inräknade. Observera att uppgifter för kostnad och antal 
hushåll för den senaste månaden är preliminära. Siffrorna justeras vid nästa rapportering av 
ekonomiskt bistånd till nämnden. Under ett avsnitt om in- och utflöde mäts insatsen 
ekonomiskt bistånd. I insatsen ekonomiskt bistånd ingår inte bara hushåll som får en 
utbetalning av ekonomiskt bistånd bokförd utan även hushåll som t ex får avslag eller inte 
lämnat in ansökan den aktuella månaden men gjort det tidigare och det finns ett öppet ärende. 
I dessa ärenden ingår mer eller mindre omfattande handläggning. Det finns ytterligare ärenden 
som innebär handläggning som inte ingår i insatsen ekonomiskt bistånd t ex hushåll vid 
inledande faser vid en förstagångsansökan.  
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Inriktningsmål 1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar 
ekonomi. 
Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra 
människors jobb, försörjning och social trygghet. När fler Uppsalabor kommer i arbete, 
förbättras också förutsättningarna för att trygga välfärden för invånarna. En hållbar ekonomi 
innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på 
kommande generationer. Hämtat från Mål och budget 2018-2020. 
 
Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd 2018 är högre än för de åtta första 
månaderna 2017. Kostnaderna för försörjningsstöd flykting är som väntat högre 2018 än för 
2017.  
 
Sedan mitten av 2015 har Uppsala haft en högre andel av befolkningen med ekonomiskt 
bistånd per månad jämfört med andra liknande kommuner. En förklaring till detta är att 
Uppsala har en stor andel som har långvarigt ekonomiskt bistånd vilket gör att fler personer 
har ekonomiskt bistånd per månad jämfört med en kommun där en större andel har 
ekonomiskt bistånd få månader per år. På helår ligger därför inte Uppsala över genomsnittet 
för liknande kommuner gällande andel av befolkningen som har ekonomiskt bistånd.  

 
I Uppsala är det många nyanlända som får kompletterande ekonomiskt bistånd under 
etableringsperioden utöver den statliga etableringsersättningen. Detta påverkar andelen i 
befolkning som får ekonomiskt bistånd. Uppsala är en attraktiv stad vars befolkningstillväxt i 
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betydande del kan förklaras av inflyttning av utrikesfödda personer. Följande diagram visar 
andelen utrikesfödda med ekonomiskt bistånd ökar i Uppsala och i riket. Medan ökning har 
avtagit i jämförbara kommuner så fortsätter det att öka i Uppsala. 

 
Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd flykting började öka hösten 2014. Sedan har det 
pågått en kostnadsökning tills sommaren 2017 då kostnadsökningen avstannade, dock är 
kostnadsnivå hittills något högre 2018 än 2017. Kostnader för utbetalt försörjningsstöd 
flykting påverkas bl a av flyktingströmmar i världen, hur snabbt personerna får 
etableringsersättning och hur snabbt personerna når en egen försörjning. Den genomsnittliga 
utbetalningen per månad till hushåll med försörjningsstöd flykting minskade mellan 2016 och 
2017. Under 2018 har dock genomsnittsutbetalningen ökat med över 500 kr. Förklaring till 
detta är bl a att riksnormen för ekonomiskt bistånd har höjts, ökat antal barnfamiljer samt att 
många nyanlända som kom till Sverige vintern 2016 nu har genomgått sin etableringsperiod 
och nu inte längre har rätt till den statliga etableringsersättningen. 
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Kostnaden för försörjningsstöd (ej flykting) har varit högre alla månader hittills i år jämfört 
med motsvarande period 2017. En huvudanledning till ökade kostnader är att det är fler 
hushåll i genomsnitt per månad som får ekonomiskt bistånd (ej flykting) 2018 än 2017.   
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Kostnaderna per månad för försörjningsstöd (ej flykting) har de sista månaderna närmat sig 
förra årets nivå.  
 
Den genomsnittliga kostnaden per hushåll och månad ökar för varje år bl a genom 
hyreshöjningar prishöjningar och för att riksnormen som är basen i ekonomiskt bistånd ofta 
höjs vid årsskiften. En ökad genomsnittsutbetalning av ekonomiskt bistånd sker inte bara i 
Uppsala utan i de flesta andra kommuner vilket framgår på diagrammet nedan.  

 
Hushållen i Uppsala har en genomsnittlig utbetalning av ekonomiskt bistånd som ligger i 
närmare Stockholms nivå än andra jämförbara kommuner. Det beror bl a på att kostnaden per 
kvadratmeter för att hyra en bostad i allmännyttan i Uppsala är i samma nivå som i 
Stockholm. 
 
De enskilda kostnaderna som hushållen har påverkar kostnaderna för utbetalt ekonomiskt 
bistånd. Några betydande förändringar av separata kostnadsposter har skett inte skett mellan 
2017 och 2018. De stora kostnadsposterna är bostadskostnader och arbetsresor. De enskilda 
inkomsterna som hushållen har minskar utbetalningen av ekonomiskt bistånd t ex har flera 
inkomster via arbete 2018 än 2017.  
 
Den genomsnittliga utbetalningen påverkas av omsättningen bland hushållen, alltså hur 
familjesammansättningar och behov ser ut år från år. Den genomsnittliga hushållstorleken 
steg från 2,16 individer i försörjningsstöd flykting år 2017 till 2,4 individer år 2018. Det är en 
förändring om drygt 10 procent. För hushåll försörjningsstöd (ej flykting) har hushållstorleken 
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stigit från 1,67 till 1,7 individer, det motsvarar knappt 2 procent. Jämfört med 2017 har ca 700 
fler individer 2018 som ingått i ett hushåll som varit aktuella för försörjningsstöd. Om utbetalt 
försörjningsstöd delas med samtliga individer är förändringen kostnadsförändringen relativt 
liten jämfört med 2017. 

Nyckeltal utbetalt per individ  
(samtliga hushållsmedlemmar ink barn) jan-aug 2017 jan-aug 2018 

Flykting 18 214 18 703 
Ej flykting 28 881 29 245 

Totalt 25 282 25 641 

Förändringen i andelen hushåll som utgörs av tre eller fler individer är påtaglig. Andel hushåll 
med tre eller fler individer har stigit med 6 procent för hushåll med försörjningsstöd flykting 
och med 0,5 procent för övriga. En annan förändring mellan 2017 och 2018 är att riksnormen 
höjdes. Regeringen fastställer riksnormen, vilken reglerar beloppsnivåerna för skälig 
levnadsnivå. Posterna i riksnormen höjdes med 1,6 procent och beloppen för barn höjdes 
ytterligare. Andelen av bistånd som är försörjningsstöd, i förhållande till andelen bistånd för 
livsföring i övrigt, är inte konstant men kan uppskattas handla om ca 40 procent av 
biståndskostnaden. Riksnormens höjning, som är särskilt riktad mot barnfamiljer, kan antas få 
en förstärkt effekt på biståndskostnaderna 2018 genom förändringen i hushållsammansättning.  
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Inriktningsmål 4. Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor 
för invånarna. 
Att investera i barns utveckling är en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet och 
minskade skillnader i hälsa och utbildning. Utifrån ett inkluderande och normkritiskt 
förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och områden minska. God hälsa är en 
grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra 
till samhällets utveckling. Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas 
av mångfald. Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet. Hämtat från Mål och budget 
2018-2020. 
 
Åtgärd i Verksamhetsplan 2018: Fortsätta att stärka det förebyggande arbetet för barn 
och unga. 
 
Att belysa barnperspektivet inom verksamhet med ekonomiskt bistånd är angeläget. Att inte 
ha samma ekonomiska förutsättningar som andra barn kan innebära att barnet måste avstå från 
sådant som kamraterna tar för givet. Ekonomisk utsatthet kan påverka annat som har 
betydelse för barns möjligheter att utvecklas och styra över sina egna liv, så som skolresultat, 
hälsa och trygghet. Barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd löper även 
en större risk att själva som vuxna bli beroende av ekonomiskt bistånd. Föräldrar är viktiga 
som förebilder för sina barn. Därför är det viktigt att prioritera barnfamiljer när det gäller stöd 
och insatser som leder till arbete eller utbildning och egen försörjning. I alla utredningar i 
rätten till försörjningsstöd där barn är involverade ska det finnas en kort 
barnkonsekvensanalys, särskild hänsyn tas ofta till barnperspektivet i beslut. En enhet inom 
avdelningen som handlägger ekonomiskt bistånd specialiserar sig på och utvecklar en djupare 
kunskap kring barn och unga.  
 
Sedan 2016 har barnfamiljer med behov av extra stöd för att bli självförsörjande prioriteras 
och ett intensivt arbete pågår kring dessa. Inom förvaltningen pågår sedan början av året 
projektet Fokus familjen. I projektet arbetar flera professioner och maj började projektet 
arbeta aktivt med deltagare. I nuläget arbetar projektet med ca 60 hushåll och under hösten 
kommer ytterligare 28 hushåll att beredas plats. Projektet arbetar nära det multikompetenta 
teamet inom förvaltningen och arbetet fokuseras på att hushållen ska bli självförsörjande. Alla 
deltagare i projektet har påbörjat en planering och vägen mot egen försörjning och flera 
deltagare har blivit självförsörjande genom arbete och några deltagare deltar i Yrkessvenska 
köksutbildning. Stor kraft läggs på att arbeta förebyggande gentemot ungdomar och barn som 
finns i familjer med långvarigt försörjningsstöd. 
 
Antalet unika barnfamiljer med försörjningsstöd (ej flykting) har under 2018 ökat med ca 25 
hushåll jämfört med de första åtta månaderna 2017, från 930 hushåll 2017 till 955 hushåll 
2018.   
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Uppgången i december 2017 beror främst på att antal hushåll med försörjningsstöd (ej 
flykting) totalt sett var högt då samtidigt som många hushåll med försörjningsstöd flykting 
övergick till vanligt försörjningsstöd i december. 
 
Jämfört med många liknade kommuner är det en liten andel av barnen i Uppsala som bor i 
hushåll med ekonomiskt bistånd. Även en jämförbart liten andel av unga vuxna har 
ekonomiskt bistånd i Uppsala. 
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Inriktningsmål 5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete. 
Uppsala kommun har en stark arbetsmarknad och en låg arbetslöshet. Kommun har dock 
många hushåll som har ekonomiskt bistånd under längre perioder. Förutom att erbjuda aktivt 
stöd, utbildningsinsatser och arbetsmarknadsanställningar så är det av stor vikt att hitta 
framgångsrika metoder för att minska gruppen med långvarigt biståndsmottagande. Det 
krävs särskilt fokus på individernas differentierade behov. En väl utvecklad 
närvårdssamverkan mellan kommunen och Region Uppsala är en viktig form av samarbete då 
båda parter ska ge samordnat stöd till individen för att denne ska nå egen försörjning. 
Personer som under lång tid inte känner sig inkluderade i samhället löper större risk för 
försämrad hälsa. Andelen personer som får ekonomiskt bistånd pga ohälsa har de senaste 
åren ökat. En stor andel personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning saknar 
arbete eller har en dålig förankring i arbetslivet. Nämnden kommer därför att utveckla 
samverkan med landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen så att personer med 
ohälsa och som befinner sig i ett utanförskap får en bättre samordnad rehabilitering.  
Hämtat från nämndens verksamhetsplan 2018. 
 
Antalet hushåll i behov av försörjningsstöd (ej flykting) har ökat med ca 100 hushåll per 
månad de första åtta månaderna 2018 jämfört med samma period 2017. En bidragande orsak 
till den stora skillnaden är att det under första tertialen 2017 var relativt få hushåll som fick 
försörjningsstöd (ej flykting). Vid en jämförelse med sista halvåret 2017 så bibehålls samma 
nivå 2018. På följande diagram syns en succesiv ökning av antal hushåll med försörjning (ej 
flykting) under 2017 men att den ökningen har stagnerat 2018.  
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Det är ca 100 unika hushåll fler under de första åtta månaderna 2018 än 2017. Inga större 
ändringar av åldersfördelningen har skett. Det är främst antalet ensamstående män utan barn 
som står för ökningen men procentuellt är det en liten skillnad jämfört med 2017. 
 
En positiv trend jämfört med 2017 är att färre nya insatser/ärenden försörjningsstöd (ej 
flykting) och försörjningsstöd flykting öppnades och att flera avslutades under 2018. Detta 
illustreras i diagrammet nedan. 

 
 
Den vanligaste orsaken till försörjningsstöd är arbetslöshet men antal hushåll med denna 
orsak har minskat under året, det stora antalet extratjänster kan vara förklaringen till denna 
minskningen. De allra flesta som har ekonomiskt bistånd med orsaken arbetslöshet är i någon 
slags insats, antingen via kommunens arbetsmarknadsverksamhet eller via Arbetsförmedling. 
Förutom att antalet personer som får försörjningsstöd (ej flykting) pga otillräcklig lön från 
heltidsarbete har ökat något så går urskönja en tydlig minskning av personer av otillräcklig 
inkomst från sjuk- eller aktivitetsersättning. Att det är färre med försörjningsstöd som uppbär 
sjuk- och aktivitetsersättning kan bl a förklaras med att den generella trenden att färre beviljas 
sjuk- och aktivitetsersättning. 
 
I de ärenden där alla möjliga rehabiliteringsinsatser är uttömda ger verksamheten stöd och 
hjälp till individen att ansöka om sjukersättning. Inom försörjningsstödsverksamheten pågår 
också ett pilotprojekt med en extern utförare för att arbeta för att personer ska få 
sjukersättning. I dagsläget har ca hälften av individerna lämnat in ansökningar om 
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sjukersättning till Försäkringskassan och väntar på beslut. Resterande kommer att lämna 
ansökningarna under hösten. Under hösten kommer utvärdering av projektet att göras och 
framgångsrika metoder implementeras i verksamheten. 

 
Den succesiva ökningen av antalet hushåll med försörjningsstöd flykting sedan 2014 
stagnerade 2017 och antal hushåll per månad stabiliserade sig. Under sommarmånaderna 2018 
var antal hushåll per månad till och med lägre än motsvarande månader 2017. 
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Under de första åtta månaderna 2018 var det ca 25 unika hushåll färre försörjningsstöd 
flykting jämfört med samma period 2017. Antalet unika hushåll med försörjningsstöd flykting 
hittills 2018 uppgår till nästan 1400. Nästan 45 procent av de vuxna i hushållen är kvinnor. 
Andelen barnfamiljer (38 %) har ökat jämfört med samma månader 2016 och 2017. 
 
Den vanligaste orsaken till försörjningsstöd flykting är arbetslöshet och de allra flesta har 
insats inom etableringsreformen. Det skett en märkbar avtrappning av personer som får 
etableringsersättning vilket kan bero på att fler och fler har genomfört sin etableringsperiod 
och därmed inte längre har rätt till etableringsersättning. De vanligaste orsakerna för 
resterande 20 procent (som inte är arbetslösa) är föräldraledighet, SFI-studier efter 
etableringsperiod eller ensamkommande barn som studerar på gymnasiet. 
 
Nämndmål: Personer inom nämndens målgrupper, t ex personer med långvarigt 
biståndsmottagande, får utifrån behov och utan dröjsmål aktivt stöd för att nå egen 
hållbar försörjning. 
 
Långvarigt biståndsmottagande 
Lagstiftaren har gett socialtjänsten som huvuduppgift att hjälpa den enskilde så han eller hon 
kan klara sig utan ekonomiskt bistånd. Personer med försörjningsproblem ska snabbt och 
effektivt få stöd att uppnå varaktig självförsörjning. Det finns studier som visar att långvarigt 
biståndmottagande i sig kan vara en riskfaktor genom att det kan förstärka utanförskap och 
försämra möjligheten att få fast förankring på arbetsmarknaden. Uppsala har en stor andel 
långvariga biståndsmottagare. Uppsala står inför utmaningen att sänka andelen långvariga 
biståndsmottagare.  
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Antal hushåll som fått ekonomiskt bistånd minst 10 av de sista 12 månaderna har ökat under 
2017 men har under de första åtta månaderna 2018 stabiliserat sig. Antalet tenderar att gå upp 
i slutet på året för att sedan minska i början på året.  

Den vanligaste orsaken till långvarigt ekonomiskt bistånd är arbetslöshet och näst vanligast 
orsaken är ohälsa. Långvarigt ekonomiskt bistånd pga sjukskrivning utan rätt till sjukpenning 
har ökat senaste åren, varav många är kvinnor över 45 år.  
 
Ett utvecklingsarbete har skett inom försörjningsstödsverksamheten för att få ökad kunskap 
om målgruppen sjukskrivna och inleda riktade insatser till individerna. Arbetssättet med 
målgruppen har utvecklats genom att individen har en planering i riktning mot 
självförsörjning där det är möjligt och att samverkan med vården sker tidigt i en 
sjukskrivning. Arbetssättet innebär att det blivit mer likvärdigt för gruppen sjukskrivna med 
läkarintyg och fokus ligger på den friska delen hos individen. Arbetet med samordnade 
individuella planer (SIP) fortsätter. Till och med augusti har 100 SIP-möten genomförts och 
bedömningen är att vid årets slut kommer man ha genomfört fler SIP än föregående år.   
 
Under våren provade försörjningsstödsverksamheten att får stöd från en förtroendeläkare att 
säkerställa att medicinska underlag till ansökan om sjukersättning är adekvata, och att utreda 
om arbetsrehabilitering eller annan sysselsättning kan vara aktuellt för klienten. Arbetssättet 
har visat sig mycket verkningsfullt och har givit nya perspektiv och infallsvinklar i arbetet 
med sjukskrivna. Det resulterade också i ökad kompetens hos handläggare i kontakter med 
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vården och nästa steg i handläggning. Förtroendeläkaren kommer att återkomma till 
verksamheten under hösten 2018. 
 
För att försörjningsstödsverksamheten ska kunna arbeta framgångsrikt med rehabilitering för 
de som är sjukskrivna behövs ett väl fungerande samverkan med hälso- och sjukvården, 
Försäkringskassan och andra berörda myndigheter. Inom ramen för närvårdssamverkan 
mellan Region Uppsala och Uppsala kommun sker samverkan för att identifiera och 
undanröja hinder att personer som uppbär försörjningsstöd ska få egen försörjning. Likväl har 
ett strategiskt utvecklingsarbete av flerpartssamverkan påbörjats under våren 2018, vilket 
kommer resultera i ett antal aktiviteter som har bäring på samarbetet med vårdcentralerna. 
Prioriterade områden har identifierats och som en följd av det kommer under hösten en 
samverkansrutin arbetas fram och ett system för avvikelserapportering när samverkan inte 
fungerar tillfredsställande. Samverkan med Försäkringskassan har utvecklats och regelbundet 
sker träffar mellan försörjningsstödsverksamheten och Försäkringskassan för 
informationsutbyte och kunskapsöverföring.   
 
Snabbt aktivt stöd 
Snabbt och aktivt stöd utifrån behov ska förbättra möjligheten för fler att nå egen hållbar 
försörjning och därmed minska bidragsmånaderna. Försörjningsstöd arbetar utifrån målet att 
förkorta biståndstiden och detta mål är tydligt vid första kontakt med verksamheten. För att 
det ska vara möjligt krävs täta uppföljningar, en tydlig planering och snabb anvisning och 
aktivering. Inom försörjningsstödsverksamheten är den övervägande upplevelsen att 
digitaliseringen av beräkningar och beslut har inneburit att det finns mer tid för 
förändringsinriktat arbete och tätare kontakt med individen genom besök och telefonsamtal.  
 
Följande diagram tyder dock på att hushållen är i behov av ekonomiskt bistånd i fler månader 
2018 än 2017. 
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Andelen som har ansökt om ekonomiskt bistånd minst 6 av 8 månader är 4 % högre 2018 
jämfört med 2017. 
 
Många som ansöker om ekonomiskt bistånd saknar eller har en sporadisk förankring på 
arbetsmarknaden. Dessa personer ska hänvisas till arbetsmarknadssekreterare för att effektivt 
lotsas in på arbetsmarknaden. Under 2018 har samarbetet mellan 
försörjningsstödsverksamheten och arbetsmarknadsverksamheten förfinats ytterligare för 
underlätta för att fler personer snabbt ska få en arbetsmarknadsinsats. 
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Fler personer har hänvisats 2018, totalt 869, jämfört med 2017, totalt 718. En skillnad är dock 
att 2018 hänvisas även personer som har en aktiv åtgärd hos Arbetsförmedlingen, det gjorde 
de inte 2017. 
 
Könsfördelningen är något förändrad mellan åren. Fler kvinnor har hänvisats under 2018 än 
2017, men andelen är lägre eftersom ännu fler män har hänvisats. Andelen kvinnor som har 
hänvisats under 2018 är 2,1 procent lägre än 2017, och motsvarar 42,2 procent av 
hänvisningarna. Andelen vuxna kvinnor är dock lite lägre bland de individer som uppbär 
ekonomiskt bistånd, kvinnor utgör 45,6 procent av de vuxna individerna som har en insats 
inom ekonomiskt bistånd under 2018. Avdelningen försörjningsstöd och nyanlända är väl 
medvetna om att fler män än kvinnor hänvisas till arbetsmarknadssekreterare och arbetar på 
fler sätt med att motverka undermedvetna könsbaserade bedömningar. Alla enheter arbetar 
med genusneutrala ärendedragningar och arbete pågår med att införa genushanden samt att 
avdelningen deltar i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att säkerställa en jämställd 
biståndsbedömning. 
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