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Budget  försörjningsstöd * 
per sektor10 % 32 % 15 % 33 %

K
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10 %

Kostnad för 
försörjningsstöd* per 
sektor

10 % 32 % 15 % 33 % 10 %

Processägare

* Utöver den del av försörjningsstödet som anses vara ”normalt” under flera år låg försörjningsstödet på en stabil nivå
Vilken har använts som utgångsnivå



  

Försörjningsstöd

 Kostnaden för försörjningsstödet är i dagsläget något som ökar 
oroväckande

 Kostnaden tas idag uteslutande av SOC

 Åtgärder för att påverka försörjningsstödet ligger på samtliga sektorer

 Det borde innebära att samtliga sektorer borde ha en budget för att 
hantera försörjningsstödet men man får också ta kostnaderna för 
försörjningsstödet

 För att styra det hela bör en processägare hålla ihop det hela. Denna 
person har förutom att motivera sektorerna att arbeta med 
försörjningsstödet också ha kontakterna med AF och andra 
myndigheter.



  

Försörjningsstöd

 Exempel på vad sektorerna kan göra för att motverka ökningen av 
försörjningsstödet

 TUS: SFI, Näringslivsenheten, Föreningslivet

 SBS: Planering av samhället för att undvika sociala problemområden

 SOS: Utbetalningar, motivera individer, hävda försörjning framför 
bidrag

 BUS: Motivera barnen att lyckas och inte hamna i bidragsberoende

 KLK: HR underlätta för anställning, praktikplatser inom kommunen



  

Försörjningsstöd
  För att göra en rimlig fördelning av kostnaderna utgår vi från det som kan 

anses normalt för SOS att hantera själva. Det finns alltid en viss del av 
befolkningen som har behov av försörjningsstöd vilket i Eksjö´s fall är ca 16 
miljoner per år där man får betrakta det som det som SOS ansvarar för. 

  Resterande summa som idag är 14 miljoner borde fördelas mellan de olika 
sektorerna inklusive KLK.

  Respektive sektor/KLK tillskjuts medel  i budgeten samtidigt som man tar 
kostnaden i motsvarande grad

  Med angivna procentsatser fördelas kostnaderna i kronor utöver de 16 
miljonerna som anses vara normalläget

  TUS 4.6 milj 

  BUS 2,1 milj

  SBS 1.4 milj

  SOS 4.6 milj

  KLK 1.4 milj
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