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Åsa Edvardsson Klippans kommun
Sven-Ingvar Borgqvist Region Skåne
Gabriella Lidquist Försäkringskassan
§ 258 Mötets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
§ 259 Närvarande
Närvarokontroll genomfördes.
§ 260 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 261 Val av justerare
Maria Brantmark Lennartsson valdes som justerare.
§ 262 Val av sekreterare
Malin Tuvesson valdes som sekreterare.
§ 263 Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 264 Aktuellt hos parterna
Ordföranden frågade om det fanns något aktuellt att lägga fram och det fanns inga
särskilda nyheter att föra fram i nuläget.
Beslutsärende
§ 265 Förslag till beslut delårsrapport 2021.
Se bifogad bilaga,
Förslag till beslut delårsrapport 2021 Samordningsförbundet NNV Skåne.
Förbundschefen ger en kort presentation av innehållet av delårsrapporten,
verksamhetsmålen, förändringar och påminner om att det blir digital signering av
delårsrapporten i Kivra.
Beslut att: Godkänna delårsrapport 2021 Samordningsförbundet NNV Skåne.
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Informationsärende
§ 266 Resultat och balansrapport.
Se bifogad bilaga,
BR 210630 och RR 210630
Förbundschefen ger information om resultat och balansrapport.
Informationen läggs till handlingarna.
§ 267 Information om preliminär medelstilldelning 2022 från staten.
Förbundschefen informerar om den preliminära medelstilldelningen för 2022.
Medelstilldelning från staten
Kommunerna gemensamt
Region Skåne
Totalt

3 192 000
1 596 000
1 596 000
6 384 000

Att jämföra med totalt 6 510 000 för 2021
Christian Larsson noterar att målgrupperna för förbundet har ökat under pandemin
och ser det som anmärkningsvärt att medelstilldelningen är sänkt för 2022 när behovet
har ökat. Framöver kommer det behöva göras prioriteringar.
Informationen läggs till handlingarna.
§ 268 Behovskartläggning och behovsanalys 2021.
Se bifogad bilaga,
Behovskartläggning och Behovsanalys FINSAM NNV 2021
Föredragande, Frida Westerberg och Muamer Hamzic P&P i Landskrona AB
Muamer ger presentation av den behovskartläggning och behovsanalys som de
genomfört för 2021. Resultaten i behovskartläggningen och behovsanalysen har inte
gett några överraskningar. De har även gjort en omvärldsbevakning för att låta sig
inspireras av de projekt som redan finns på arbetsmarknaden och inom olika projekt.
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Frida presenterar hur de samlat in information genom intervjuer. Utifrån intervjuerna
och myndighetskunskap de haft med sig, har de sedan listat upp vilka insatser som
finns i dagsläget och vilket behov som finns framåt. De har sett över behovet på
insatser på individnivå men även på en mer strukturell nivå. Sammanfattningsvis
finns det en samlad bild kring vad behovet är inom samordningsförbundet. Det finns
möjligheter att utveckla mer samverkan mellan aktörerna.
Frida för fram tre diskussionsfrågor som styrelsen får diskutera fritt under mötet.
Framtidsperspektiv:
1. Utifrån resultaten i behovsanalysen: Vilka behovsgrupper och insatser ser ni att
vi bör prioritera inom förbundet?
2. Vad för effekter önskar ni se av de processer som finansieras av förbundet?
3. Vad vill ni att förbundet finansierar för typ av verksamhet på stukturnivå?
§ 269 Summering - detta tar jag med mig hem
Styrelsen summerar att det är i grunden samma behovsgrupper som behöver ett fortsatt
koordinerat stöd som kommer kräva samverkan av parterna. Det finns mycket att jobba
med framgent och att pågående processer fungerar bra och ger bra effekter.
§ 270 Övrigt
x Meddela in om ansvarsfrihet till förbundschef.
x

Medlemsråd fredagen den 1 oktober kommer att genomföras digitalt.

x

Spridningskonferens 19 november är inplanerat på Margretetorps
gästgifvaregård

§ 271 Mötet avslutas
Robin Holmberg
Ordförande

Maria Brantmark Lennartsson
Justerare

Lena Alderskiöld
Förbundschef

Malin Tuvesson
Sekreterare
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FÖRSLAG BESLUT DELÅRSRAPPORT
20210101–20210630
1. Om verksamheten
Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018. De ingående
parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad
kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Ängelholms kommun och
Örkelljunga kommun. Förbundet har sitt säte i Ängelholms kommun,
organisationsnummer 222000–3244.
Förbundet ska inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för
en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och i ovanstående
kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.
Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar
till att den enskilde ska återfå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.
Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, ska
samverkansinsatserna rikta sig till personer med behov av samordnad
rehabilitering och ska syfta till att dessa återfår eller förbättrar sin möjlighet till
egen försörjning.

2. Sammanfattning av rapportperioden.
Styrelsen har under perioden 1 januari till 30 juni haft tre protokollförda möten
där följande beslut av vikt har fattats och nedan även i övrigt viktiga händelser.
x

Styrelsen har beslut att godkänna finansiering av förstudien ”En väg in”.

x

Planerade förändringar i Första och jämna steget i Örkelljunga har
presenterats. Förändringen kommer att påverka förbundets budget på hel
år då alla medel som planerats för processerna inte kommer att nyttjas.
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x

Beslutade finansieringar för ovan nämnd förstudie och pågående
behovskartläggning och behovsanalys genererar inte kostnad för
utvärdering.

Under samtliga styrelsemöten har information och dialog förts kring inverkan av
Arbetsförmedlingens nya roll och förändrade organisation. Våren 2021 har varit
fortsatt präglad av ett ansträngt läge på grund av Covid-19.
Ekonomisksammanfattning
Den ekonomiska uppföljningen per 2021-06-30 visar på avvikelse från budgeten
med ett överskott på ca 891 tkr, vilket ger en avvikelse mot budget per 21-06-30
på 2,1 miljoner kronor. Underskott per 21-12-31 är ca 2,3 miljoner kronor, vilket
ger en avvikelse mot budget per 21-12-31 på 282 tkr.

3. Övrig verksamhet i förbundet
x

Arbete med att aktualisera behovskartläggningen och behovsanalysen är i
full gång.

x

Arbete med att förstärka och utveckla förbundets interna kontroll är
påbörjats.

x

Förbundschef har medverkat i regionala nätverksmöten tillsammans med
andra förbundschefer samt i nätverksmöten inom Familjen Helsingborg,
AMEIS (Arbetsmarknadsenheter i samverkan). Gemensamt har
förbundschefer i Malmö, Landskrona/Svalöv och NNV Skåne fortsatt
samverkan med varandra, bland annat kring ”God och nära vård”.
Styrgrupper för finansierade processer har formerats och haft
styrgruppsmöten digitalt.

x

Årets första period har präglats av ett fortsatt arbete med att utveckla
förbundets verksamhet utifrån förbundets vision, verksamhetsidé, mål
och strategiska inriktningar samt särskilt prioriterade behovsgrupper.
Verksamhetens arbete har inriktats på ett fördjupat stöd till de processer
som redan finansieras och utveckling av fler processer.
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4. Förbundsmålen

Finansiellt mål
Nivån på förbundets kapital följer Nationella rådets rekommendationer
och överstiger inte 20% av en årlig medelstilldelning (i skrivande stund
motsvarande 1.3 miljoner kr)
x

Indikator: beräkning av utgående kapital i förhållande till årstilldelning i
samband med årsbokslut.

Kommentar: Se utfall och prognos se ekonomisksammanfattning. Nivån på
förbundets kapital följer Nationella rådets rekommendationer.

Verksamhetsmål 1
Förbundets uttalade fokus vad gäller behovsgrupper speglas i vilka nya
processer som startas under verksamhetsåret.
x

Indikator: I genomgång av nya beslutade processer under året framgår de
av styrelsen beslutade fokusområdena tydligt.

Kommentar: Styrelsen har beslut att godkänna finansiering av förstudien ”En
väg in”. Förstudien ligger väl i linje med beslutade fokusområden.

Verksamhetsmål 2
Förbundets medlemmar ska vara aktivt delaktiga i arbetet för stärkt
samverkan enligt förbundets grundläggande syfte.
x

Indikator: Alla medlemmar är aktiv- eller ägande part i åtminstone en
process under verksamhetsåret.
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Kommentar: Båstad kommun är i skrivande stund den kommunpart som inte är
aktiv eller ägande part i en process. Bakgrunden till detta beror till stor del på
kommunens interna förändringsarbete under årets första halva. Under våren har
arbete inriktats på utveckling av framtida process/processer. Det är dock
begränsade möjligheter för förbundet att genomföra fler finansierade under 2021.

Verksamhetsmål 3
Förbundets medlemmar får en ökad kunskap om varandras verksamheter samt
de behovsgrupper som förbundets finansierade processer inriktar sig till.
x

x

Indikator: Resultatet i genomförda enkät/enkäter till förbundets
medlemmar, vid kunskapshöjande insatser, visar en positiv trend vad
gäller medlemmarnas kunskap om övriga medlemmars verksamhet.
Indikator: Resultatet i genomförda enkät/enkäter till förbundets
medlemmar, vid kunskapshöjande insatser, visar en positiv trend vad
gäller medlemmarnas kunskap om aktuella behovsgrupper.

Kommentar: Kunskapshöjande insatser har anpassats utifrån rådande
omständigheter med Covid-19 situationen. Under våren genomfördes
kompetenshöjande insatser inom ramen för SUS - Sektorsövergripande system
för uppföljning av samverkan. Antalet medverkande vid de olika tillfällena var
åtta personer eller färre varpå enkätundersökning inte varit aktuell.

5. Processer finansierade av samordningsförbundet NNV Skåne

Processnamn: Första steget – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor.
Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Klippans kommun och Perstorps
kommun
Processägare: Klippans kommun och Perstorps kommun
Processen beviljades finansiering: 2018-12-06
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Processtid: 2019-02-01—2022-12-31
Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda.
Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och
kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.
Utvärdering: P&P i Landskrona AB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processnamn: Första steget – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor.
(Anslutningsansökan till ovan)
Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Örkelljunga kommun
Processägare: Örkelljunga kommun
Processen beviljades finansiering: 2019-04-24
Processtid: 2019-09-01—2021-12-31
Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda.
Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och
kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.
Utvärdering: P&P i Landskrona AB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Processnamn: Jämna steget – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda män.
(Anslutningsansökan till ovan)
Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Örkelljunga kommun
Processägare: Örkelljunga kommun
Processen beviljades finansiering: 2019-04-24
Processtid: 2019-09-01—2021-12-31
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Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda.
Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och
kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.
Utvärdering: P&P i Landskrona AB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Processnamn: Nästa steg – en väg för utrikesfödda kvinnor och män in på
arbetsmarknaden i Ängelholm”.
(Anslutningsansökan till ovan)
Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Ängelholms kommun
Processägare: Ängelholms kommun
Processen beviljades finansiering: 2019-09-03
Processtid: 2019-09-03—2022-06-30
Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda.
Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och
kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.
Utvärdering: P&P i Landskrona AB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Processnamn: Framtiden – en väg för unga vuxna till studier och/eller
arbetsmarknaden.
Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Klippans kommun
Processägare: Klippans kommun
Processen beviljades finansiering: 2020-02-04
Processtid: 2020-03-01—2023-06-30
Behovsgrupp: Unga vuxna (16–29 år)
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Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och
kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.
Utvärdering: P&P i Landskrona AB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Förstudie: ”Förstudie Ängelholm - En väg in”
Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Ängelholms kommun,
Försäkringskassan och Region Skåne
Processägare: Ängelholms kommun
Beviljades finansiering: 2021-02-04
Tid: 2021-03-01—2021-12-31
Behovsgrupp: Långtidssjukskrivna och/eller individer med långvarigt beroende
av ekonomiskt bistånd med behov av koordinerat stöd från parterna.
Metod/arbetssätt: Genomlysning av aktuella samverkansarenors funktion och
möjlig utveckling. Framtagning av förslag till arbetsmodeller och
samverkanskanaler.
Utvärdering: Ej aktuellt under förstudien.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Samtliga processers har anpassats under rådande situation med Covid-19.
Processernas nuläge, resultat, utmaningar och framtid har presenterats för
styrelsen under våren.

6. Styrelsens arbete under rapportperioden
Samordningsförbundet NNV Skåne leds av en styrelse som består av åtta
ledamöter och åtta ersättare. Varje part har vardera utsett en ordinarie ledamot
och en ersättare i styrelsen. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från
och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner
har ägt rum.
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Ordinarie ledamöter
Robin Holmberg, ordförande, Ängelholms kommun
Maria Brantmark Lennartsson, förste vice ordförande, Försäkringskassan
Christian Larsson, andre vice ordförande, Örkelljunga kommun
Hans Bertil Sinclair Klippans kommun
Torgny Lindau Perstorps kommun
Johan Olsson Swanstein Båstad kommun
Catrin Deden Marcelius Arbetsförmedlingen
Sven-Ingvar Borgqvist Region Skåne
Ersättare
Lars Nyander Ängelholms kommun
Åsa Edvardsson Klippans kommun
Ronny Nilsson Perstorps kommun
Niclas Bengtsson Örkelljunga kommun
Bo Wendt Båstad kommun
Gabriella Lindquist Försäkringskassan
Roger Eliasson Arbetsförmedlingen
Anna Ingers Region Skåne
Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden under rapportperioden.

7. Utvecklingsgrupps- och beredningsgruppen
Utvecklings- och beredningsgruppen består av chefer och ledare verksamma
inom parterna i samordningsförbundet. Syftet med gruppen är att möjliggöra en
välfungerande dialog och ett gemensamt ansvarstagande mellan alla parter.
Detta genom att till exempel insatser planeras utifrån gemensamt identifierat
behov och genom att skapa förutsättningar för samarbete i den egna
organisationen. Gruppen ses som ett stöd för förbundschefen vid förankring och
av förslag till styrelsen. Förbundschefen är sammankallande i denna grupp.
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Representationen i utvecklings- och beredningsgruppen
Båstad kommun – Ritva Veeborn, avdelningschef
Klippans kommun – Mattias Säflund, verksamhetschef
Perstorps kommun – Adisa Avdovic, enhetschef
Ängelholms kommun – Jan Mårtensson, verksamhetschef
Örkelljunga kommun – Caroline Agnesdotter-Mayr, enhetschef
Arbetsförmedlingen – Roger Eliasson, sektionschef
Försäkringskassan – Natalie Ekholm Hagsten, enhetschef och Cecilia Stenfeldt
samverkansansvarig
Region Skåne - Krister Johansson, verksamhetschef

8. Chefsgrupp
Chefsgruppen består av chefer och ledare verksamma inom parterna i
samordningsförbundet. Chefsgruppens uppdrag är,
x
x

Dela och diskutera behovsbilder gällande samverkan
Intervenera FINSAM i den ordinarie verksamheten regelbundet
(ledningsgrupper etc.) med sikte på identifiering av samverkansbehov
och utveckling av samverkan
Förankra aktuella samverkansinsatser i de egna leden med sikte på att
skapa en gemensam bild av samverkansarbetet inom ramen för FINSAM
Ansvara för kvalitét, lärande och hållbarhet i samverkansinsatserna
Ansvara för olika former av implementering av samverkansinsatser i
ordinarie verksamhet

x
x
x

Förbundschefen är sammankallande i denna grupp.
Representationen i chefsgruppen
-

Ängelholms kommun Lars-Ola Olsson, uppdragschef
Klippans kommun Agneta Hugander, socialchef
Perstorps kommun Annelie Börjesdotter, socialchef
Båstad kommun – vakant
Örkelljunga kommun Johan Lindberg, verksamhetschef
Försäkringskassan Maria Brantmark Lennartsson, enhetschef
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-

Arbetsförmedlingen Roger Eliasson, sektionschef
Region Skåne Maria Holst, verksamhetschef

9. Kansliorganisationen
Förbundschef i samordningsförbundet är sedan 1 jan 2018 Lena Alderskiöld.
Lena är anställd av förbundet. Administrativt stöd, ekonomi- och
redovisningstjänst, webb samt dataskyddsombud hanteras av upphandlade
leverantörer.

10. Ekonomisk uppföljning 20210630 och prognos 20211231
Den ekonomiska uppföljningen per 2021-06-30 visar på avvikelse från budgeten
med ett överskott på ca 891 tkr, vilket ger en avvikelse mot budget per 21-06-30
på 2,1 miljoner kronor. Underskott per 21-12-31 är ca 2,3 miljoner kronor, vilket
ger en avvikelse mot budget per 21-12-31 på 282 tkr. Nedan redovisas budget,
utfall, avvikelse och prognos.
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NNV Skånes Samordningsförbund
Budget/Prognostiserat utfall 2021

Budget
År 2021
Intäkter
Övriga intäkter
Medlemsavgifter
Staten (AF/FK)
Region Skåne
Kommunerna gemensamt
Varav bidrag per kommun utgör
Båstads kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun
Summa intäkter
Kostnader
Administrativa kostnader varav:
Personal
Tillförordnad personal (3 månader)
Styrelsen
Ekonomi, mm
Information och webb
Revision
Administrativt stöd (10%)
Resor och studiebesök
Utbildning/kompetens-förstärkning
Inventarier
Lokaler
Mötesomkostnader
Arbetsgivaravgifter
Pensionsförsäkringskostnader
Övrigt
Övrigt* bil & personalkostnader
Finansiering insatser
Strukturella insatser och individinsatser
Första steget Klippan/Perstorp
Första steget Örkelljunga
Jämna steget Örkelljunga
Sammanslagning Första och jämna steget Örkelljunga
Nästa steg Ängelholm
Framtiden i Klippan
Strukturella insatser och individinsatser
Varav: En väg in Ängelholm
Varav: Behovsanalys 2021
Utvärdering Första steget Klippan/Perstorp
Utvärdering Första steget/Jämna steget Örkelljunga
Utvärdering Nästa steg Ängelholm
Utvärdering Framtiden i Klippan
Strukturella insatser och individinsatser

Summa kostnader
Årets resultat

Budget
21-06
0

Utfall
21-06
0

Prognos
21-12

Avvikelse
Utfall/Budget 21Kronor
%

Avvikelse
Prognos/budge
Kronor
%

22 922

22 922

22 922

3 255 000
1 627 500
1 627 500

1 627 500 1 627 500
813 750 1 627 500
813 750 1 627 500

3 255 000
1 627 500
1 627 500

0
813 750
813 750

0%
100%
100%

0
0
0

0%
0%
0%

247 304
319 092
133 464
748 620
179 020
6 510 000

123 652
247 304
159 546
319 092
66 732
133 464
374 310
748 620
89 510
179 020
3 255 000 4 905 422

247 304
319 092
133 464
748 620
179 020
6 510 000

123 652
159 546
66 732
374 310
89 510
1 650 422

100%
100%
100%
100%
100%
51%

0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

764 400
90 000
180 000
265 000
20 000
105 000
30 000
25 000
50 000
20 000
32 000
90 000
312 000
74 556
50 000
82 000

382 200
45 000
90 000
132 500
10 000
52 500
15 000
12 500
25 000
10 000
16 000
45 000
156 000
37 278
25 000
41 000

358 000
37 000
51 000
181 000
8 000
0
0
2 000
0
18 000
16 000
9 000
133 000
77 000
54 000
45 000

764 400
37 000
180 000
265 000
20 000
105 000
30 000
25 000
50 000
20 000
32 000
90 000
312 000
74 556
50 000
82 000

2 060 000
740 000
740 000
0
1 110 000
955 000
810 000
0
0

1 030 000
370 000
370 000
0
555 000
477 500
405 000
0
0

865 000
371 000
399 000
0
503 000
433 000
214 000
131 000
83 000

140 250
108 000
63 000
71 688
81 000

70 125
54 000
31 500
35 844
0

9 068 894

-22 922

-24 200
-6%
-8 000 -18%
-39 000 -43%
48 500
37%
-2 000 -20%
-52 500 -100%
-15 000 -100%
-10 500 -84%
-25 000 -100%
8 000
80%
0
0%
-36 000 -80%
-23 000 -15%

0
0%
-53 000 -59%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

29 000
4 000

116%
10%

0
0

0%
0%

2 060 000
0
0
1 295 000
1 110 000
955 000
847 500
750 000
97 500

-165 000
1 000
29 000

-16%
0%
8%

0

0%

-52 000
-44 500
-191 000

-9%
-9%
-47%

92 000
64 000
38 000
46 000
0

140 250
108 000
63 000
71 688
0

21 875
10 000
6 500
10 156

31%
19%
21%
28%

4 493 947 4 014 000

8 787 394

-479 947

-11%

281 500 103%

2 130 369 -172%

281 500 112%

-2 558 894 -1 238 947

891 422

-2 277 394

-185 000 -13%
0
0%
0
0%
37 500
5%

0
0
0
0
-81 000

0%
0%
0%
0%
0%
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11. Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Delårsredovisningen har upprättats enligt Kommunallagen, Lag om
kommunalredovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med
föregående år.
Not 2 Medlemsavgifter
Medlemsavgifter från de åtta medlemmarna har intäktsförts i den period de avser.
2021-01-01-2021-06-30
Intäkter
Medlemsavgifter
Staten (AF/FK)
Region Skåne
Kommunerna gemensamt
Varav bidrag per kommun utgör
Båstads kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun
Summa intäkter

1 625 500
1 625 500
1 625 500
247 304
319 092
133 464
748 620
179 020
4 882 500

Not 3 Insats och processkostnader
Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen.
20210101–20210630
Strukturella insatser och individinsatser

2 78 053

Samverkansbyggande insatser inkl. behovskartläggning

240 006
2 814 073

Not 4 Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som
anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det
12

 

      







     



belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2021-06-30
Upplupna semesterlöner

210 986

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 359 366
1 570 352

Förslag till beslut
Samordningsförbundet NNV Skåne föreslås besluta:
-

att godkänna delårsrapport Samordningsförbundet i enlighet med detta
tjänsteutlåtande.

Samordningsförbundet NNV Skåne
Lena Alderskiöld
Förbundschef

13

 

      







     



 

      







     



 

      







     



 

      







     



BEHOVSKARTLÄGGNING OCH BEHOVSANALYS FINSAM NNV 2021

 

      







     



Innehållsförteckning
Sammanfattning ..................................................................................................................................... 4
1. Inledning ............................................................................................................................................. 5
2. Omvärldsbevakning ............................................................................................................................ 5
2.1 Hälsofrämjande etablering ............................................................................................................ 5
2.2 Sunnerbo Samordningsförbund .................................................................................................... 6
2.2.1 Ungsam ................................................................................................................................... 6
2.2.2 FramSam ................................................................................................................................. 6
2.2.3 Fokus 2.1................................................................................................................................. 7
2.3 Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem ....................................................................... 7
2.3.1 Lyra ......................................................................................................................................... 7
2.3.2 MIA vidare .............................................................................................................................. 7
2.3.3 START ...................................................................................................................................... 8
2.3.4 Tillväxt Kvinna ......................................................................................................................... 8
2.3.5 UPIS ........................................................................................................................................ 8
2.3.6 Koordinerad rehabiliteringskedja ........................................................................................... 9
2.4 Samordningsförbundet Halland .................................................................................................... 9
2.4.1 BIP-metoden (SKAPA) ............................................................................................................. 9
2.4.2 Samordnad rehab ................................................................................................................. 10
2.4.3 Kunskapsutveckling .............................................................................................................. 10
2.5 Svenska ESF-rådet ....................................................................................................................... 10
2.5.1 ESF-projektet Jämställd etablering ....................................................................................... 10
2.5.2 ESF-projektet ACCESS ........................................................................................................... 11
2.5.3 ESF-projektet Step IN ........................................................................................................... 11
2.5.4 ESF-projektet Digips (digital självförsörjning) ...................................................................... 11
2.5.5 ESF-projektet Unga Vidare ................................................................................................... 11
2.5.6 ESF-projektet/förstudien Framtidsresan .............................................................................. 12
2.6 Förstudien: En väg in ................................................................................................................... 12
2.7 Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar ..................................... 12
3. Målgruppsstatistik ............................................................................................................................ 13
3.1 Befolkningsstatistik...................................................................................................................... 13
3.2 Statistik Arbetsförmedlingen....................................................................................................... 14
3.2.1 Arbetslöshet ......................................................................................................................... 14
3.2.2 Antal inskrivna (18–64 år) .................................................................................................... 14
3.2.2.1 Antal inskrivna som är utrikesfödda (18–64 år) ................................................................ 15
3.2.2.2 Antal inskrivna (18–24 år) ................................................................................................. 16

 

      







     



3.2.2.3 Antal inskrivna som är utrikesfödda (18–24 år) ................................................................ 16
3.2.3 Öppet arbetslösa och sökande i program (18–64 år)........................................................... 17
3.2.3.1 Öppet arbetslösa och sökande i program (18–24 år)........................................................ 18
3.2.4 Jobb och utvecklingsgarantin (18–64 år).............................................................................. 19
3.2.5 Jobbgarantin för ungdomar (18–24 år) ................................................................................ 19
3.2.6 Etableringsprogrammet (18–64 år) ...................................................................................... 20
3.2.6.1 Etableringsprogrammet (20–24 år) ................................................................................... 21
3.2.7 Funktionsnedsättning (18–64 år) ......................................................................................... 21
3.2.7.1 Funktionsnedsättning (18–24 år) ...................................................................................... 22
3.3 Statistik Ekonomiskt bistånd ....................................................................................................... 23
3.3.1 Antal biståndshushåll ........................................................................................................... 23
3.3.2 Utbetalt bistånd och kostnad per individ ............................................................................. 23
3.4 Skolverket .................................................................................................................................... 24
3.4.1 Grundskoleutbildning ........................................................................................................... 24
3.4.2 Gymnasieutbildning.............................................................................................................. 25
3.5 Ohälsotal och sjukpenning .......................................................................................................... 26
3.5.1 Ohälsotal............................................................................................................................... 26
3.5.1.1 Båstad ................................................................................................................................ 26
3.5.1.2 Klippan ............................................................................................................................... 26
3.5.1.3 Perstorp ............................................................................................................................. 27
3.5.1.4 Örkelljunga ........................................................................................................................ 27
3.5.1.5 Ängelholm.......................................................................................................................... 28
3.5.2 Sjukpenning .......................................................................................................................... 28
4. Behovsanalys av insatser .................................................................................................................. 29
4.1 Insatser och samverkansformer .................................................................................................. 29
4.1.1 Kommuner (Båstad, Klippan, Perstorp, Örkelljunga och Ängelholm) .................................. 29
4.1.2 Myndigheter (Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) ................................................ 32
4.1.3 Vården (Region Skåne) ......................................................................................................... 34
4.2 Samverkansformer och slutsatser ............................................................................................... 35

 

      







     



Sammanfattning
P&P i Landskrona AB vill tacka samtliga parter inom och några utanför Samordningsförbundet FINSAM
NNV Skåne, för ett bra samarbete samt bidragande med information till denna rapport.
Representanter från de olika parterna har deltagit vid intervjutillfällen, samt bidragit med kvantitativa
data i form av statistik.

Behovskartläggningen och behovsanalysen utgår från den senast möjliga uppdaterade statistiken, som
finns hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skolverket, Kolada och Statistikmyndigheten SCB.
Med detta sagt finns det statistisk information från både år 2020 och 2021, vilket inte bör påverka
rapporterna slutresultat i helhet. De kvalitativa intervjuerna genomfördes digitalt under våren, med
hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Denna rapport inkluderar en
omvärldsbevakning, där aktuella projekt eller processer inom FINSAM:s närliggande område
uppmärksammas. Dessa projekt/processer ska tolkas som inspiration till eventuellt framtida projekt
inom FINSAM NNV Skåne.

Vidare har en målgrupps- och insatsanalys tillämpats där parterna ser ett behov hos de arbetssökande
individerna, men de ser även ett behov i den egna verksamheten. Under kartläggningsprocessen för
denna rapport har begreppet ”parallella insatser” uppkommit flertals gånger, där FINSAM:s parter
menar på att det finns ett behov inom den egna verksamheten att öka kunskapen om varandras
verksamheter/organisationer. Parterna menar på att kompetensutveckla personalen inom den egna
verksamheten bör prioriteras, för att kunna erbjuda individerna parallella insatser i framtiden.
Anledning till detta är för att det uppkommer samverkanshinder inom vissa situationer, när de olika
parternas regelverk bromsar individers medverkan i en viss insats. P&P i Landskrona AB:s
rekommendationer är att förbundet börjar undersöka möjligheter, till att kompetensutveckla
förbundets parter om respektives verksamheter och regelverk.

Resultatet från rapportens kvantitativa och kvalitativa undersökning har visat på att pandemin (Covid19) påverkat arbetsmarknaden negativt, genom att vissa målgrupper hamnat ”längre bak” i
prioritetslistan. Därav kan framtida processer eller insatser aktualiseras, utifrån identifieringen av de
framtida målgruppernas behov. Analfabeter är den enda målgruppen av de ovan staplade grupperna
som i dagsläget inte har någon ”direkt” insats, med fokus på deras behov. Denna målgrupp kan utifrån
ett framtidsperspektiv öka och bli större, om inga insatser för dem blir aktuella. En annan intressant
målgrupp är individer som faller mellan stolarna av diverse anledningar, eftersom de olika parterna
inte har kännedom om respektives gränser eller regelverk. Våra rekommendationer är att parterna
eventuellt börjar undersöka möjligheter, för att skapa en metod för dessa grupper eller kartlägga
varför vissa individer faller mellan stollarna.
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1. Inledning
Sedan 2004 har 82 samordningsförbund startats upp i Sverige. Alla landsting/regioner och 247
kommuner är medlemmar i ett förbund. Det finns samordningsförbund som omfattar en kommun,
flera kommuner likväl som det finns de som omfattar samtliga kommuner i ett län. I Skåne finns 13
samordningsförbund, omfattande 27 av länets 33 kommuner. Kommuner i nordvästra Skåne (Klippan,
Perstorp, Örkelljunga, Båstad och Ängelholm) tillsammans med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Region Skåne beslutade sig i början av 2017 för att bilda en gemensam
styrgrupp. Styrgruppens uppdrag var att utreda förutsättningarna för att bilda ett samordningsförbund
inom kommunernas geografiska område.

Behovskartläggningen och behovsanalysen är genomförd på uppdrag av FINSAM Skåne Nordnordväst
och baseras på kvalitativa intervjuer av samtliga parter, gemensamma diskussioner, samt en
omvärldsbevakning av såväl nuläges-statistik som analys av pågående trender och processer på
regional, nationell och internationell nivå. Kartläggningsarbetet är i detta uppdrag avgränsat genom
att intervjuerna med parterna har skett digitalt med utvalda representanter från kommunerna,
Arbetsförmedlingen (Perstorp – Klippan), Försäkringskassan syd samt representanter från Region
Skåne. Rapporten presenterar ett utbud av insatser relevanta för de målgrupperna som finns inom
förbundet, samt de gemensamt identifierade behoven hos respektive målgrupp. Rapporten innehåller
även en sammanställning av de samverkansform som existerar i förbundet mellan parterna.
Omvärldsanalysen är specificerad gentemot unga med psykisk ohälsa, nyanlända kvinnor, unga som
varken arbetar eller studerar samt individer som hamnat i glappet mellan Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen, så kallat nollklassade individer. Dessa grupper har framkommit som prioriterade
grupper genom intervjuerna, varför extra fokus har lags på dessa och deras behov. Avslutningsvis finns
en sammanfattning av de behov som framkommit samt resultat och rekommendationer hämtade ur
omvärldsbevakningen.

2. Omvärldsbevakning
Omvärldsbevakningen i denna rapport har som syfte att belysa och uppmärksamma andra nationella
processer, projekt eller insatser (bortsett från de processer som pågår inom FINSAM Skåne nordväst)
som också fokuserar på samverkan utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Vidare kan
omvärldsbevakningen bidra med inspiration till utveckling eller bildning av nya processer eller projekt,
för att förstärka samverkan och metodologiska arbetssätt kring arbetsmarknadsfrågor, vilket vidare
genererar till att den arbetssökande individen får bästa möjliga resultat. I detta avsnitt har
nedanstående projekt, processer eller insatser valts, med motiveringen att den presenterade
omvärldsbevakningen (se nedan) på olika sätt berör den nationella FINSAM verksamheten.

2.1 Hälsofrämjande etablering
ESF-projektet ”Hälsofrämjande etablering”1 syftade på att stötta nyanlända kvinnor och män från 20–
64 år med ohälsa/funktionsnedsättning, på vägen mot arbete eller studier under etableringsprocessen.
”Hälsofrämjande etablering” var ett samverkansprojekt som drevs av Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR), Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan, och arbetet har bedrivits i Umeå, Gävle,
Nacka/Värmdö, Eskilstuna, Växjö och Malmö. Arbetssättet ”metodstöd” har varit centralt i projektet
1

https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/samverkan/projekthalsoframjandeetablering.24700.html
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”Hälsofrämjande etablering”, eftersom det bidrar till inspiration och stöd i arbetet med att testa och
utforma insatser för målgruppen utifrån lokala förutsättningar. Projektet har arbetat fram 6 olika
metodstöd: identifiering och kartläggning, vägledning, hälsa, arbetsnära insatser, samverkan och
övrigt. De centrala arbetssätten inom de olika metodstöden var gruppvägledning, som syftade på att
målgruppen aktivt själva skulle skapa sin egen planering mot arbete/studier, få information om den
svenska arbetsmarknaden, öka kunskap om ”vägar” till arbete, öka digital kompetens, samt få
möjlighet att reflektera kring sina egna tankar och förutsättningar för arbete/studier. Ett annat viktigt
arbetssätt inom projektet har varit ”hälsa”, där målgruppen fick kunskap om hur den svenska
sjukvården fungerar, vikten av vardagsmotion, psykisk hälsa och jämställdhet.

2.2 Sunnerbo Samordningsförbund
Sunnerbos samordningsförbund2 består av kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult, Region
Kronoberg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundets uppdrag är att forma
rehabiliteringsinsatser för individer, som står utanför arbetsmarknaden och behöver stöd för att närma
sig den eller etablera sig på arbetsmarknaden. Sunnerbos samordningsförbund bildades 2017 och har
två huvuduppdrag, där det ena är att stödja samverkan mellan förbundsmedlemmarna och det andra
är finansiera individinriktade insatser som drivs av medlemmarna. Det finns tre aktiva projekt inom
förbundet, som även redovisas nedan: Ungsam, FramSam och Fokus 2.1.

2.2.1 Ungsam
Ungsam3 är en insats som drivs av kommunerna Ljungby, Markaryd samt Älmhult tillsammans med
Arbetsförmedlingen och är finansieras av förbundet. Insatsens personella resurser består av tre
ungdomskoordinatorer, en från varje kommun. Insatstiden för Ungsam är från 2019-06-01 till 202106-01 (med möjlighet till förlängning) och målgruppen är unga mellan 16–24 år, som varken arbetar
eller studerar. Insatsen erbjuder ungdomarna stöd till att upprätta och genomföra en planering, som
ska göra de redo för arbetslivet. Planeringen är individuell och innebär att de unga som är inskrivna i
Ungsam, har olika planeringar utifrån deras behov. Vissa insatser inom ungdomarnas plan kan
genomföras i grupp. Arbetet i Ungsam har en nära relation till kommunens aktivitetsansvar (KAA) och
KAA-samordnarna.

2.2.2 FramSam
FramSam4 är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Ljungby, Markaryds och Älmhults
kommun. Projektets målgrupp är deltagare inom Arbetsförmedlingens etableringsprogram, som inte
uppnår någon progression inom SFI. Medlet från förbundet möjliggör att individerna som står långt
från arbetsmarknaden ska erbjudas yrkeskurser, samt evidensbaserade arbetssätt för
inlärningssvårigheter i kombination med SFI. Detta bidrar till att individerna rustas inför inträdandet
på arbetsmarknaden, genom att de utvecklar sina yrkeskunskaper och gör en språklig progression i
svenska. Projekttiden för FramSam är 1 år från starten 2020-01-01, med möjlighet till förlängning för
ett ytterligare år.

2

https://sunnerbosf.se/om-oss
https://www.markaryd.se/sidor/stod-och-omsorg/arbetsmarknad/sunnerbo-samordningsforbund.html
4 https://sunnerbosf.se/l/insatser/47211
3

6

 

      







     



2.2.3 Fokus 2.1
Projektet ”Fokus 2.1”5 finansieras av förbundet och består av kommunerna Ljungby, Markaryd,
Älmhult, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Kronoberg. Projektet bygger på
gruppverksamhet och individuella samtal utifrån flexibilitet, i form av ett anpassat stöd och ett
målmedvetet strukturerat arbete. Målgruppen för projektet är invånare i de tre nämna kommunerna,
som är aktuella i minst två av projektets myndigheter, står långt ifrån arbetsmarknaden och/eller är
långtidsarbetslösa. Slutligen ska individerna befinna sig mellan åldrarna 16–64, samt ha ett behov av
samordning och rehabiliteringsinsatser. Projektet ”Fokus 2.1” sätter individen i centrum, vilket innebär
att projektmedarbetarna fokuserar på de personliga förutsättningarna för varje enskild individ i
projektet. Arbetssätten som tillämpas i projektet är bland annat: Supported employment (SE),
motiverande samtal (MI), kognitiv beteendeterapi (KBT), mindfullness, kost och motion. Projekttiden
för ”Fokus 2.1” är 2 år med start från 2020-05-01.

2.3 Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem6 bildades 1: a januari 2013 och består av
medlemmarna: Botkyrka kommun, Salems kommun, Huddinge kommun, Region Stockholm,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundets uppdrag är att möjliggöra förbättrad hälsa och
ökad möjlighet till arbete eller studier, för personer som är i behov av ett samordnat stöd. Detta
parallellt med att utveckla samverkan mellan förbundets medlemmar, för att uppnå effektiv
resursanvändning och att hitta bättre, samt mer effektiva rehabiliteringsmöjligheter för den enskilda
individen. I dagsläget finns det totalt 6 aktiva insatser eller projekt inom förbundet (se nedan): Lyra,
MIA vidare, START, Tillväxt Kvinna, UPIS och Koordinerad rehabiliteringskedja.

2.3.1 Lyra
Projektet ”Lyra”7 startades 2009 som ett delprojekt i det delvis ESF-finansierade projektet ”Grenverket
södertörn”. Projektet gav goda resultat tack vare ”Lyra” och sedan 2013 är insatsen finansierad av
samordningsförbundet. ”Lyra” är en kombination av en öppen verksamhet, individuellt stöd och ett
förändringsarbete. Målgruppen inom projektet är unga vuxna mellan 18–29 år utan arbete eller
studier, som är folkbokförda i Huddinge, Botkyrka eller Salem med psykisk ohälsa (dock inget krav på
någon form av dokumenterad diagnos). Projektets deltagare får en individuell handlingsplan, som
utvärderas var tredje månad av projektpersonalen (beståendes av tre coacher och en samtalsledare).
Handlingsplanen innehåller insatser och verktyg som individen behöver, för att göra en progression
mot arbete, praktik eller studier. Projektets syfte är att skapa rutin och struktur, samt att utveckla ett
socialt sammanhang för individerna.

2.3.2 MIA vidare
”MIA Vidare”8 Huddinge Botkyrka Salem var till en början ett delprojekt i det större länsgemensamma
ESF-projektet ”MIA Vidare”, där åtta samordningsförbund i Stockholms län har varsitt delprojekt.
Myndigheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan tillsammans med Huddinge, Botkyrka samt
Salems kommun har drivit projektet med hjälp av förbundets medel sedan juni 2020 och kommer pågå
till 2022. Projektet bygger på att deltagarna genom olika stödinsatser ska kunna närma sig
5

https://sunnerbosf.se/l/insatser/47212
https://samordningsforbundethbs.se/om-oss/
7 https://samordningsforbundethbs.se/insatser/lyra/
8 https://samordningsforbundethbs.se/insatser/mia-projektet/
6
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arbetsmarknaden och få möjlighet till arbete eller börja studera, utifrån vars och ens egna
förutsättningar. Målgruppen för projektet är personer som står lång ifrån arbetsmarknaden mellan
18–55 år, i behov av samordning och förrehabiliterade insatser. Deltagarna ska också vara folkbokförda
i Huddinge, Botkyrka eller Salems kommun och en aktuell deltagare ska bedömas kunna uppnå
arbetsförmåga med rätt stöd, samt delta i arbetsträning/praktik inom 6 månader efter start. Projektet
arbetar utifrån metoderna Supported Employment (SE) och Case management (CM). Den förstnämnda
metoden fokuserar på att varje enskild deltagare får individuellt stöd av en SE-handledare för att hitta,
få och behålla ett arbete. CM metoden bygger däremot på att en Case-manager samordnar
myndighetskontakter och tillsammans med deltagaren jobbar för att lösa eventuella hinder på vägen
till arbete eller studier.

2.3.3 START
Tidigare var ”START”9 enbart finansierat av Samordningsförbundet och sedan januari 2016 finansieras
det av Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen.
Med andra ord har detta projekt implementerats på ”Jobbcenter” i Botkyrka kommun. Målgruppen
för projektet är personer utan arbete mellan 18–35 år med (dokumenterad) lindring
utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd eller förvärrad hjärnskada i vuxen ålder. Detta parallellt
med att individerna ska vara folkbokförda i Botkyrka, Salem eller Huddinge kommun och vara aktuella
hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten. Projektet utgår helt och håller från
metoden ”Supported Employment, som innebär att deltagaren får individuellt stöd av en SEhandledare att hitta en lämplig praktikplats och lära sig arbetsuppgifterna. Projektets tillvägagångsätt
erbjuder även stöd till arbetsgivaren, om exempelvis deltagaren är aktuell för anställning via
praktikplatsen.

2.3.4 Tillväxt Kvinna
”Tillväxt Kvinna”10 är ett samarbete mellan Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och aktörer inom
civilsamhället; Hela Människan, Botkyrka Folkhögskola och Studieförbundet Bilda. Projekttiden för
”Tillväxt Kvinna” är från år 2019 till år 2021. Målgruppen för projektet är arbetslösa utrikesfödda
kvinnor i åldern 25–64 år, som behöver ett samordnat stöd för att komma till arbete. Syftet med
projektet är att stärka kvinnornas förutsättningar till egen försörjning, genom starkare nätverk och
kontakter på arbetsmarknaden. En annan viktig del i projektet är att utveckla och pröva nya
samverkansinsatser mellan de offentliga aktörerna och aktörer inom civilsamhället, för att vidare
kunna erbjuda deltagarna den bästa möjliga servicen. Inom projektet ”Tillväxt Kvinna” erbjuds
deltagarna hälso- och arbetslivsfrämjande aktiviteter, vilket innebär att deltagarna ska både fokusera
på att inträda arbetsmarknaden samtidigt som de får kunskap om sin egen hälsa.

2.3.5 UPIS
Innan projektet ”UPIS”11 trädde fram, gjordes det år 2001 en förstudie av länsstyrelsen gällande
ungdomsarbetslösheten i Stockholms län. Undersökningen visade att Salems kommun hade högre
ungdomsarbetslöshet än rikets genomsnitt och därför ville kommunen rikta särskilda insatser mot
ungdomar utan sysselsättning. Efter detta genomfördes en förstudie finansierad av förbundet för att
se vilka behov av samordnade stödinsatser ungdomarna hade. Resultatet av förstudien blev grunden
9

https://samordningsforbundethbs.se/insatser/start/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/tillvaxt-kvinna/
11 https://samordningsforbundethbs.se/insatser/ungdomsprojektet-i-salem/
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till ungdomsprojektet i Salem som startades 2014 och sedan 1 januari 2019 är UPIS en insats i ordinarie
verksamhet. Målgruppen för projektet är unga vuxna mellan 18–29 år, som inte arbetar eller studerar
och är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Dessa individer ska även vara folkbokförda i
någon av förbundets tre kommuner. Denna insats drivs av Salem kommun i samverkan med
Arbetsförmedlingen, Huddinge- och Botkyrka kommun, samt region (f.d. landsting) och
Försäkringskassan. Deltagarna inom projektet får individuellt stöd i form av coachning, parallellt med
att de får hjälp med exempelvis myndighetskontakter.

2.3.6 Koordinerad rehabiliteringskedja
Projektet ”Koordinerad rehabiliteringskedja”12 är ett samverkansprojekt mellan förbundets
kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och med Danderyds sjukhus som projektägare.
Projektet startades år 2020 och pågår fram till år 2023. Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka
Salem finansierar projektet tillsammans med Region Stockholm. Projektets målgrupp är utlandsfödda
kvinnor och män i förvärvsaktiv ålder (18 – 64 år) med långvarig smärta. Arbetslösa är prioriterade,
men även sjukskrivna som inte kan gå tillbaka till nuvarande arbetsplats kan delta i projektet. Projektet
ska bidra till att fler utlandsfödda med långvarig smärta och språkligt tolkbehov får tillgång till en
sammanhållen rehabilitering, så att de förbättrar sina möjligheter till arbete och/eller studier.

2.4 Samordningsförbundet Halland
Samordningsförbundet bildades 2010 för att skapa en gemensam plattform för samverkan mellan
parterna Hallands kommuner (Laholms, Varbergs, Falkenbergs och Halmstads kommun) Region
Halland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen13. Förbundets mål är att enskilda individer ska
uppnå självständiga liv och kunna försörja sig själva, samtidigt maximera respektive myndigheters
och parters resurser för den enskilda individens bästa. Parallellt med detta driver
samordningsförbundet metodutvecklingsinsatser, som handlar om att sprida kunskap, inspirera till
fortutbildning och att ha lyhördhet för nyheter inom området. Förbundet har i dagsläget tre aktuella
insatser (se nedan): BIP-Metoden (SKAPA), Samordnad rehab och Kunskapsutveckling.

2.4.1 BIP-metoden (SKAPA)
Samordningsförbundet i Halland har arbetat med ”BIP-metoden”14 i över ett år, som ursprungligen
togs fram av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn. Förbundet har även inlett ett samarbete
med forskningscentret, för att översätta ”BIP-metoden” från danska till svenska. Därav har ”BIPmetoden” förvandlats till ”SKAPA”, som bygger på ett frågeformulär var tredje månad som ger både
handledare och deltagare en visuell bild av vägen till arbete eller studier i form av ett spindeldiagram.
Metoden utgår från ett helhetstänk kring individen, eftersom det sitter handläggare från de olika
aktörerna och ser över vad som fungerar för individen. Med detta sagt kan individen delta i fler insatser
samtidigt, vilket också numera står för ”parallella insatser”.

12

https://samordningsforbundethbs.se/insatser/koordinerad-rehabiliteringskedja/
https://sfhalland.se/om-oss/
14 https://www.finsam.se/nyhetsarkiv/nyheter/2021-02-22-bip-metoden-skapar-storre-helhetstank
13
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2.4.2 Samordnad rehab
”Samordnad rehab”15 erbjuder rehabilitering där fler instanser/myndigheter samarbetar, för att ge
människor bättre möjlighet att få arbete och kunna försörja sig själv. Därav har förbundet tillsatt fem
individsamverkansteam, som ska tillfredsställa individens särskilda behov. I teamen finns
representanter från Arbetsmarknad- och Socialförvaltningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen
och Regionens öppenvård för psykiatri. Teamens uppdrag är att stötta deltagarna till att kunna delta i
de olika typer av rehabilitering, studier och praktik som finns hos de olika parterna. Målgruppen för
”Samordnad rehab” är samtliga personer mellan 16–64 år, som är i behov av samordnad
arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta parallellt med att individerna är långtidsarbetslösa,
långtidssjukskrivna, uppbär aktivitetsersättning och lång tid i bidragsboende.

2.4.3 Kunskapsutveckling
Samordningsförbundet vill främja en regelbunden kunskapsutveckling, genom att anordna både
föreläsningar och utbildningar16. Målgruppen för denna kompetensutbildning är rehabkoordinatorer
och teampersonal inom hälso- och sjukvården, handläggare från Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan samt socialsekreterare från kommuner och andra intresserade.
Kunskapsutvecklingen handlar bland annat om aspekter ur ett genusperspektiv kring sjukskrivning,
rehabiliteringsaktörernas roller och ansvar, arbetsförmåga och begrepp i sjukskrivning, m.m.

2.5 Svenska ESF-rådet
Det svenska ESF-rådet har funnits som myndighet sedan år 2000 och arbetar på uppdrag från
Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet17. Verksamheten sträcker över fler
politikområden, främst arbetsmarknads-, social-, utbildnings-, närings- och integrationspolitik. Med
detta sagt finns det olika typer av utlysningar, som talar om vad som är aktuellt att söka medel för.
De utvalda ESF-projektet nedan är: Jämställd etablering, ACCESS, Step IN, Digips (digital
självförsörjning), Unga Vidare och Framtidsresan.

2.5.1 ESF-projektet Jämställd etablering
År 2017 fick Arbetsförmedlingen ett uppdrag att redovisa en handlingsplan, för hur myndigheten ska
öka andelen utrikesfödda kvinnor som arbetar eller studerar. Förstudien som Arbetsförmedlingen
gjorde har visat att de jobbförslag arbetsförmedlare kommer med under individuella möten har
positiva effekter för den som får dem, men att fördelningen av dessa möten inte är jämställda (män
får mer). Detta parallellt med att effekten av insatser är större för män än för kvinnor. Vidare har
Arbetsförmedlingen tillsammans med Stockholms stad startat projektet ”Jämställd etablering”18, med
hjälp av ESF-medel från år 2018 till år 2021. Projektets målgrupp består av utrikesfödda kvinnor och
män som har eller har haft rätt till insatser inom etableringsprogrammet, samt vid start i projektet haft
uppehållstillstånd i upp till fyra år. Projektet utgår från metoden ”Matchning från dag 1 (MD1), som
innebär att en arbetsförmedlare i ett tidigt stadie i en insats gör en inventering av deltagarens
informella kompetenser. Denna inventering ökar möjligheterna till matchning för personer, som i
vanliga fall inte kommer i fråga vid matchning.

15

https://sfhalland.se/insatser/samordnad-rehab/
https://sfhalland.se/insatser/kunskapsutveckling/
17 https://www.esf.se/om-esf-radet/
18 https://nordicwelfare.org/integration-norden/exempel/jamstalld-etablering-esf-projekt-matchning-fran-dag-1-matchning-fran-dag1-plus-metod/
16
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2.5.2 ESF-projektet ACCESS
Arbetsmarknadsenheten i Örkelljunga kommun (projektägare) har tillsammans med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, FINSAM NNV Skåne, Vårdcentralen, Individ- och
Familjeomsorgen och utbildningscentrum startat projektet ”ACCESS”19. Målgruppen för projektet är
kvinnor och män mellan åldrarna 15–64, som har en dokumenterad eller upplevd
funktionsnedsättning. Örkelljunga har sedan tidigare en redan befintlig samverkansstruktur, som även
utvecklas i takt med projektets genomförande. Syftet med projektet är att arbetsmarknadsenheten i
samverkan, ska jobba med individers behov oavsett målgrupp. Det handlar om att pröva, träna samt
utreda deltagarnas eventuella brister i syfte att kunna möta de behov som individerna och
arbetsmarknaden har. Projekttiden för ESF-ACCESS är från 2019-01-02 till 2021-12-31.

2.5.3 ESF-projektet Step IN
Arbetsmarknadsenheten i Ängelholm (projektägare) har tillsammans med Arbetsförmedlingen fått
beviljat medel för projektet ”Step IN”20. Projektet fokuserar på att stötta personer mellan 15–64 år
oavsett kön, samt etnicitet att komma in på eller närmare arbetsmarknaden och studier. ”Step IN”
fokuserar även på att öka deltagarnas kunskap kring sin egen hälsa, genom att inkludera olika
aktiviteter som demonstrerar exempelvis fysisk aktivitet. Projektpersonalen kartlägger deltagarnas
behov och förmågor att delta i aktiviteter, innan de blir tilldelade en hälso- och arbetslivsfrämjande
aktivitet. Projekttiden för ESF-Step IN är från 2020-01-02 till 2022-06-30.

2.5.4 ESF-projektet Digips (digital självförsörjning)
Landskrona Stad har tillsammans med kommunerna Örkelljunga, Bjuv, Båstad, Klippan, Höganäs och
Svalöv, inlett ett samarbete, för att öka kommuninvånarnas digitala självförsörjning genom ESFprojektet ”Digips”21. Projektet syftar på att förändra det traditionella arbetssättet, där en handläggare
planerar individens planering och träffar individen fysiskt. ”Digips” har som intention att istället
digitalisera aktiviteter (föreläsningar, webbinar, cv-skola m.m.), för att på ett resurs- och tidseffektivt
sätt uppnå positiva resultat för själva individen (arbete eller studier). Det handlar om en digital
transformation för att kunna göra deltagarna självförsörjande, då Arbetsförmedlingens digitala
transformation kommer att kräva det av individerna inom snar framtid. Målgruppen för projektet är
långtidsarbetslösa kvinnor och män mellan åldrarna 15–64 oavsett etnicitet. Projekttiden för ”Digips”
är från 2020-09-01 till 2023-01-31.

2.5.5 ESF-projektet Unga Vidare
Landskrona Stad har tillsammans med Svalövs kommun utvecklat metoder och strategier, för att sänka
ungdomsarbetslösheten bland sina kommuninvånare. Kommunernas intention är att vidareutveckla
erfarenheter som finns inom respektive verksamhet kring ungdomsarbetslöshet, vilket vidare har
inneburit att ESF-projektet ”Unga Vidare” har blivit beviljat av ESF-rådet22. Målgruppen för projektet
är ungdomar 16–25 år, som är i eller riskerar arbetslöshet. Inom denna målgrupp finns det ungdomar
som har någon form av funktionsnedsättning (mestadels kopplat till psykisk ohälsa), parallellt med att
flertals av de är utrikesfödda. Projektet fokuserar på två olika spår baserat på åldersfördelning, där det
finns 16 platser för respektive spår. Ett spår för ungdomar mellan 16–19 år, som har hoppat av
19

https://nyweb.esf.se/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/Access/
https://nyweb.esf.se/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/StepIN/
21 https://www.orkelljunga.se/16/omsorg-och-stod/arbetsmarknad-och-integration/digips---digital-sjalvforsorjning.html
22 https://www.esf.se/resultat/projektbanken/projekt/?dnr=2019/00378
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gymnasiet och ett för arbetslösa ungdomar mellan 20–25 år. Projekttiden för ”Unga Vidare” sträcker
sig från 2020-01-02 till 2022-06-30.

2.5.6 ESF-projektet/förstudien Framtidsresan
Perstorps kommun har påbörjat ett förändringsarbete, med syfte att utreda och stärka bred
tvärsektoriell samverkan, samt effektivisera invånarnas väg till etablering på arbetsmarknaden. Vidare
har Perstorps kommun fått beviljat förstudien ”Framtidsresan”, som finansieras av Europeiska
socialfonden23. Förstudien ska förklara hur samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten, Ekonomiskt
bistånd och den kommunala vuxenutbildningen ska se ut, för att invånarna ska på ett effektivt sätt
komma ut på arbetsmarknaden. Förstudien är förankrad hos följande externa aktörer:
Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet NNV Skåne, Bjuvs kommun, Klippans kommun och
Åstorps kommun. Projektperioden för ”Framtidsresan” är från 2021-02-01 till 2021-10-31.

2.6 Förstudien: En väg in
Arbetsmarknadsenheten och Ekonomiskt bistånd inom Ängelholms kommun har fått i uppdrag av
politiken att med start i januari 2021 införa en gemensam organisation, där Ekonomiskt bistånd ingår
i arbetsmarknadsenhetens ansvarsområde. Den gemensamma organisationen ska stödja ett
processinriktat arbetssätt, som förväntas bli ”En väg in” för medborgaren24. Arbetsmarknadsenhetens
uppgift blir att kartlägga och hjälpa medborgaren till den insats som hen behöver. Ekonomiskt bistånd
blir istället ett verktyg för att bli självförsörjande, med målet att korta invånarens varaktighet med det
ekonomiska biståndet. De två tidigare nämnda organisationerna arbetar sedan tidigare i tät samverkan
med FINSAM:s alla parter, men vill undersöka hur samverkan ser ut idag och hur den kan utvecklas.
Processperioden för ”En väg in” är från 2021-03-01 till 2021-12-31.

Sedan starten av förstudien har samtliga parter inom FINSAM NNV Skåne deltagit i workshops, för att
diskutera hur invånarnas väg till arbete kan kortas ner. Detta parallellt med att tydliggöra vad
respektive part behöver och vad de kan erbjuda. Det handlar exempelvis om lagstiftning som
myndigheterna måste förhålla sig till, samt kunskapsutbyte kring respektive verksamhets insatser som
de kan erbjuda till individerna. Workshoppen har även bidragit till att respektive part ger förklaring på
deras utbud av insatser och/eller service.

2.7 Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar
I maj 2020 fick MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) tillsammans med fler andra
myndigheter i uppdrag av regeringen, att utveckla ett samordnat stöd till unga som varken arbetar
eller studerar25. Året därpå (14:e maj 2021) hade uppdraget utmynnat i sju förslag och tio
bedömningar, som MUCF anser behöver prioriteras i ett fortsatt arbete tillsammans. De sju förslagen
är:
1. Långsiktigt uppdrag för nationell samordning
2. Utveckla en webbplats för kunskaps- och kompetensutveckling
3. Öka ansvaret för målgruppen på regional nivå
23

https://www.perstorp.se/kommunochpolitik/samarbete/euarbete/pagaendeprojekt/framtidsresan.4.2f9cbfe51778281db9c922.html
https://www.finsamnnvskane.se/wp-content/uploads/2021/03/Forstudie-En-vag-in-Angelholm.pdf
25 https://www.mucf.se/uppdrag/unga-som-varken-arbetar-eller-studerar/nationellt-samordnat-stod-till-unga-som-varken
24
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4.
5.
6.
7.

Ökade insatser finansierade av samordningsförbunden till UVAS
Öka förekomsten av tvärsektoriella skolnärvaroteam
Obligatoriskt att erbjuda samtal vid risk för skolavbrott
Utred en utökning av ”Samordnad individuella plan” (SIP)

Regeringens presenterade uppdrag handlar om att tillsätta ett tidigt stöd stöd för unga, som möter
svårigheter att fullfölja grund- och gymnasieskola eller att etablera sig på arbetsmarknaden.
Regeringen menar även på att det finns ett mer sammanhängande stöd till unga i åldern 13–25 år, som
saknar grundläggande utbildning och som har behov av stöd från flera aktörer. Av denna anledning bör
ungdomarna påbörja stödinsatserna tidigare.

3. Målgruppsstatistik
I detta avsnitt kommer kvantitativa data att presenteras och utgår från tabellerna i separata excel filer,
som ska samla in statistik från Arbetsförmedlingen, Ekonomiskt bistånd, Skolverket, Kolada och
Statistikmyndigheten SCB. Syftet med målgruppsstatistiken är att redovisa en nulägesbild (utifrån
senast möjliga statistikinhämtning) kopplat till FINSAM NNV områden (Båstad, Klippan, Perstorp,
Örkelljunga och Ängelholm), samt att förklara hur målgruppsfördelningen ser ut i de presenterade
kommunerna.

3.1 Befolkningsstatistik
Stapeldiagrammet nedan visar på kommunernas storlek i form av antal invånare fördelat på kön. Det
är relativt jämställt bland invånarna i respektive kommun, men storleksordningen kring antal invånare
bland kommunerna är: Ängelholm (42 910), Klippan (17 738), Båstad (15 413), Örkelljunga (10 451)
och Perstorp (7 476). Den totala invånarstorleken inom FINSAM NNV Skåne är 93 988 individer och
denna befolkningsstatistik ska vara relaterad till den övriga målgruppsstatistiken nedan, på grund av
att läsaren själv ska kunna tolka de olika värdena i relation till kommunernas storlek. Statistiken nedan
är hämtad från ”Kolada”.

ANTAL INVÅNARE PER KOMMUN FÖRDELAT PÅ
KÖN (2020)

KLIPPAN

PERSTORP

ÖRKELLJUNGA

21779

21131

10451

5409

5042

7476

3868

3608

17738

9105

8633

15413

7756

7657

BÅSTAD

47170

93988

Totalt

46818

Män

42910

Kvinnor

ÄNGELHOLM

FINSAK NNV
SKÅNE
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3.2 Statistik Arbetsförmedlingen
Den statistiska redovisningen från Arbetsförmedlingen presenteras utifrån 10 olika kategorier, vilket
innebär att den kvantitativa data som presenteras i denna rapport rymmer statistik om: arbetslöshet,
antal inskrivna, öppet arbetslösa, sökande i program, jobb- och utvecklingsgarantin (JOB), jobbgarantin
för ungdomar (UGA), etableringsprogrammet (ETP), utrikesfödda och funktionsnedsättning (FH) i
respektive kommun inom FINSAM NNV. Variablerna i statistiken är totalt antal individer som är
inskrivna i respektive insats och fördelat på kön.

3.2.1 Arbetslöshet
Statistiken nedan visar den totala arbetslösheten i procent, fördelat per kommun inom FINSAM NNV
Skåne. Skånesnittet kring arbetslösheten ligger på 8,3%, vilket vanligtvis brukar uppfattas som en
”maxgräns” för Skånes kommuner. Med andra ord är procenttalet 8,3% en siffra, som de övriga
kommunerna inom regionen inte vill överstiga. Utifrån statistiken nedan har Perstorps kommun den
högsta arbetslösheten bland FINSAM NNV Skånes kommuner, vilket innebär att det finns ett stort
behov av arbetsmarknadsinsatser inom kommunen. Därefter följer Klippan med 9%, Örkelljunga med
8,4%, Båstad med 7,2% och Ängelholm med 6,7% arbetslöshet. Den sistnämnda kommunen har flest
invånare enligt statistiken ovan (se avsnitt 3.1), samtidigt som kommunen har lägst arbetslöshet i
procent.

Arbetslöshet (%) fördelat per kommun (Juni 2021)
16,00%

14,60%

14,00%
12,00%
10,00%
8,00%

9%

8,40%

8,30%

7,20%

6,70%

6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Båstad

Klippan

Perstorp

Örkelljunga

Ängelholm

Skåne

3.2.2 Antal inskrivna (18–64 år)
Statistiken nedan visar på att det finns flest antal inskrivna i Ängelholm (2156 individer), som förklaras
utifrån kommunernas storlek i relation till kommunen. Klippan är nästa kommun som har flest antal
inskrivna individer (1174), vilket även är många individer med tanken på antal invånare i kommunen.
Båstad, Perstorp och Örkelljunga har mindre antal inskrivna i jämförelsevis med Ängelholm och
Klippan. Trots detta finns det 677 (Båstad), 708 (Perstorp) och 579 (Örkelljunga) individer som är
inskrivna på Arbetsförmedlingen i de sistnämnda kommunerna. Totalt sett finns det 5294 antal
inskrivna individer (varav 2617 män och 2677 kvinnor) inom FINSAM Skåne nordväst. Utifrån den
statistiska redovisningen kan vi även se en relativ jämställdhet bland antal inskrivna individer, där en
liten andel män är överrepresenterade i samtliga kommuner förutom Ängelholm. Den sistnämnda
kommunen har en liten andel kvinnor som är överrepresenterade i antal inskrivna på
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Arbetsförmedlingen, vilket innebär att kvinnor är den ”grupp” som totalt sett efterfrågar fler insatser
i Ängelholm. Sammantaget visar siffrorna på en relativ könsneutralitet, som förklarar att det inte finns
någon ojämställdhet gällande behovet från respektive kön.

ANTAL INSKRIVNA FÖRDELAT PÅ KÖN
(JUNI MÅNAD 2021)
Män

Kvinnor

KLIPPAN

2677

1146

1010
289

579

PERSTORP

290

329

708

379

579

1174

BÅSTAD

595

334

343

677

2156

2617

5294

Antal inskrivna

ÖRKELLJUNGA

ÄNGELHOLM

TOTALT

3.2.2.1 Antal inskrivna som är utrikesfödda (18–64 år)
Det finns totalt 2217 individer som är utrikesfödda och inskrivna hos Arbetsförmedlingen, varav 1104
är män och 1113 är kvinnor. Det är nästintill jämställt utifrån de totala siffrorna, vilket innebär att
siffrorna påvisar en könsneutralitet gällande individer, som skriver in sig hos Arbetsförmedlingen bland
de utrikesfödda. Statistiken visar även på att kommunernas storlek har en betydelse, då Båstad har
totalt 276 utrikesfödda individer (varav 138 män respektive kvinnor), Klippan 465 (varav 244 män och
221 kvinnor), Perstorp 451 (varav 240 män och 211 kvinnor), Örkelljunga 252 (varav 126 män
respektive kvinnor) och Ängelholm 773 (varav 356 män och 417 kvinnor) som är inskrivna hos
Arbetsförmedlingen. De utrikesfödda deltagarna utgör 42% av totalen (inrikes- och utrikesfödda som
är inskrivna hos Arbetsförmedlingen mellan åldrarna 18–64 år), vilket innebär att resterande 58% är
inrikesfödda. Dessa siffror visar på att det finns fler inrikesfödda som är aktuella hos
Arbetsförmedlingen, samtidigt som det finns en del utrikesfödda individer med behov av stöd.
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ANTAL INSKRIVNA SOM ÄR
UTRIKESFÖDDA FÖRDELAT PÅ KÖN (JUNI
MÅNAD 2021)
Män

Kvinnor

ÖRKELLJUNGA

1113

417

356

126

252

PERSTORP

126

211

451

773

KLIPPAN

240

221

465

BÅSTAD

244

138

138

276

1104

2217

Totalt

ÄNGELHOLM

TOTALT

3.2.2.2 Antal inskrivna (18–24 år)
Utifrån statistiken nedan finns det fler inskrivna män (340) än kvinnor (217) i ålderskategorin 18–24 år,
vilket resulterar i att totalt 557 ungdomar finns inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Kommunerna
Klippan (159 individer) och Ängelholm (200 individer) sticker ut, gällande totalt antal inskrivna. En
förklaring är kommunernas storlek, parallellt med antal ungdomar inom det kommunala geografiska
området. Detta innebär att det troligtvis finns fler ungdomar inom Ängelholm och Klippan, eftersom
kommunerna har fler invånare. De resterande kommunerna har totalt 59 (Båstad), 83 (Perstorp) och
56 (Örkelljunga) inskrivna ungdomar hos arbetsförmedlingen.

ANTAL INSKRIVNA FÖRDELAT PÅ KÖN (JUNI
MÅNAD 2021)
Män

Kvinnor

114
18

56

38

25

83

PERSTORP

86

200

KLIPPAN

58

69

159

90
19

59

40

BÅSTAD

217

340

557

Antal inskrivna

ÖRKELLJUNGA

ÄNGELHOLM

TOTALT

3.2.2.3 Antal inskrivna som är utrikesfödda (18–24 år)
Den nedanstående statistiken visar på att det finns fler utrikesfödda män (136) än kvinnor (69) mellan
åldrarna 18–24 år, som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Detta innebär att det är en ojämställdhet
bland de inskrivna ungdomarna, vilket kan förklaras utifrån att kvinnorna antingen studerar, arbetar
eller inte skriver in sig hos myndigheten. Däremot sticker Ängelholms kommun som nästintill har en
16

 

      







     



jämn fördelning bland könen i denna åldersgrupp, vilket förklaras utifrån kommunens storlek. Den
totala siffran för antal utrikesfödda individer i den senast nämnda ålderskategorin, är 205 och utgör
38% av samtliga inskrivna (inrikes- och utrikesfödda) i samma ålderskategori vilket innebär att det finns
utrikesfödda ungdomar i respektive kommun, som är behov av stöd. Därefter har den nedanstående
kvantitativa presentationen visat på att Båstad har 24 individer (varav 19 män och 5 kvinnor), Klippan
48 (varav 35 män och 13 kvinnor), Perstorp 47 (varav 34 män och 13 kvinnor), Örkelljunga 23 (varav 17
män och 6 kvinnor) och Ängelholm 63 (varav 31 män och 32 kvinnor) som är utrikesfödda och inskrivna
hos Arbetsförmedlingen.

ANTAL INSKRIVNA SOM ÄR
UTRIKESFÖDDA FÖRDELAT PÅ KÖN (JUNI
MÅNAD 2021)
Män

Kvinnor

BÅSTAD

69

6

32

63
31

23

17

13

47

KLIPPAN

34

35
13

5

24

19

48

136

205

Totalt

PERSTORP

ÖRKELLJUNGA

ÄNGELHOLM

TOTALT

3.2.3 Öppet arbetslösa och sökande i program (18–64 år)
Det finns totalt 3027 ”Öppet arbetslösa och sökande i program” individer (varav 2617 män och 2677
kvinnor) inom de tidigare nämnda kommunerna, som är registrerade hos Arbetsförmedlingen.
Statistiken nedan visar på att Ängelholm och Klippan är åter igen (i jämförelse vis statistiken ”antal
inskrivna”), de två kommunerna som har flest öppet arbetslösa individer. Detta kan förklaras utifrån
en logisk ordning från förgående statistikunderlag (se ovan), vilket visar på att det även är de två
kommunerna som hade flest antal inskrivna individer. Vad gäller de resterande kommunerna finns det
677 (Båstad), 708 (Perstorp) och 579 (Örkelljunga) öppet arbetslösa individer i de resterande
kommunerna. Statistiken kan även tolkas utifrån ett jämställdhetsperspektiv, där det ser relativt
jämställt ut i samtliga kommuner.
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ANTAL ÖPPET ARBETSLÖSA OCH SÖKANDE I
PROGRAM FÖRDELAT PÅ KÖN (JUNI MÅNAD
2021)
Män

Kvinnor

ÖRKELLJUNGA

1548
604

590

167

321

PERSTORP

154

218

478

1194

KLIPPAN

260

301

645

344

189

389

200

BÅSTAD

1479

3027

Öppet arbetslösa

ÄNGELHOLM

TOTALT

3.2.3.1 Öppet arbetslösa och sökande i program (18–24 år)
Statistiken nedan presenterar antal ”öppet arbetslösa och sökande i program” fördelat på kön mellan
åldrarna 18–24 år. Totalt sett finns det 404 ungdomar, varav 252 män och 152 kvinnor som är ”Öppet
arbetslösa och sökande i program”. Ängelholms (totalt 151, varav 87 män och 64 kvinnor) och Klippans
(totalt 103, varav 61 män och 42 kvinnor) kommun har flest ungdomar, i jämförelsevis med de andra
kommunerna inom FINSAM NNV Skåne. Båstad (totalt 49 ungdomar, varav 35 män och 14 kvinnor),
Perstorp (totalt 71 ungdomar, varav 49 män och 22 kvinnor) och Örkelljunga (totalt 30 ungdomar,
varav 20 män och 10 kvinnor) har färre individer inom den tidigare nämnda kategorin ”öppet
arbetslösa och sökande i program” än Klippan och Ängelholm. Däremot finns det färre kvinnor än män
i samtliga kommuner, som är registrerade i den tidigare nämnda kategorin. En anledning till detta kan
vara att kvinnor mellan åldrarna 18–24, beslutar sig för att studera eller arbeta med tim-, visstid- eller
tillsvidareanställningar.

ANTAL ÖPPET ARBETSLÖSA OCH SÖKANDE
I PROGRAM FÖRDELAT PÅ KÖN (JUNI
MÅNAD 2021)
Män

Kvinnor

BÅSTAD

152
64

20

87

PERSTORP

10

30

22

71

151

KLIPPAN

49

42

61

14

49

35

103

252

404

Totalt

ÖRKELLJUNGA

ÄNGELHOLM

TOTALT
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3.2.4 Jobb och utvecklingsgarantin (18–64 år)
Syftet med Jobb och utvecklingsgarantin (JoB:en) är att erbjuda arbetssökande individer insatser för
att de snabbt som möjligt ska bryta sin arbetslöshet, utifrån förutsättningar att de arbetssökande
individerna aktivt söker jobb. Utifrån statistiken nedan kan vi se att det totalt finns 991 individer
inskrivna i Jobb och utvecklingsgarantin, inom de fem presenterade kommunerna (se nedan). Av dessa
finns det fler kvinnor (530) än män (461), som är inskrivna i arbetsförmedlingens JoB program.
Ängelholm är den kommun som har flest antal inskrivna i JoB (361), där det även finns fler kvinnor
(207) än män (154). Klippan (171 inskrivna, varav 87 män och 84 kvinnor) och Perstorp (204 inskrivna,
varav 108 män och 96 kvinnor) är de kommunerna som har fler män än kvinnor inskrivna i ”Jobb och
utvecklingsgarantin”. Trots detta ser det relativt jämställt ut mellan kommunerna, men där kvinnorna
totalt sett är mer representerade inom FINSAM Skåne NNV.

ANTAL I "JOB:EN" FÖRDELAT PÅ KÖN (JUNI
MÅNAD 2021)
Män

Kvinnor

530

207

154
68

129

PERSTORP

61

96

204

KLIPPAN

108

84

171

BÅSTAD

87

75

51

126

361

461

991

JoB:en

ÖRKELLJUNGA

ÄNGELHOLM

TOTALT

3.2.5 Jobbgarantin för ungdomar (18–24 år)
Jobbgarantin för ungdomar (UGA) är ett program inom arbetsförmedlingen för ungdomar, som
befinner sig mellan åldersspannet 18–24 år och syftar på att snabbt erbjuda insatser till ungdomarna
utifrån att de aktivt söker arbete. Utifrån statistiken nedan kan vi se att det totalt sett finns 175
ungdomar, som delar i ”Jobbgarantin för ungdomar”. Av dessa 175 är det 114 män och 61 kvinnor som
deltar i Arbetsförmedlingens program, vilket innebär att det finns fler män än kvinnor inom
Jobbgarantin för ungdomar. Förklaringen till detta kan vara att kvinnorna eventuellt utbildar sig och är
aktuella för arbete inom exempelvis caféer och restauranger.
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ANTAL I "UGA" FÖRDELAT PÅ KÖN (JUNI
MÅNAD 2021)
Män

Kvinnor

BÅSTAD

61
43
26

9

11

11

29

18

18

29

2

4

15

19

47

69

114

175

Totalt

KLIPPAN

PERSTORP

ÖRKELLJUNGA

ÄNGELHOLM

TOTALT

3.2.6 Etableringsprogrammet (18–64 år)
Etableringsprogrammet (EP) är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända
individer, med syfte att de ska så snabbt som möjligt lära sig svenska, hitta ett arbete och klara sin
egen försörjning. För att delta i detta program måste individen ha fyllt minst 20 år och nyligen fått
uppehållstillstånd som flyktning, skyddsbehövande eller anhörig. I FINSAM NNV Skånes kommuner
finns det totalt 104 nyanlända individer, varav 45 män och 59 kvinnor. Båstad har totalt 19 individer
(varav 8 män och 11 kvinnor), Klippan 18 individer (varav 9 män och 9 kvinnor), Perstorp 25 individer
(varav 12 män och 13 kvinnor), Örkelljunga 5 individer (varav samtliga är kvinnor) och Ängelholm 37
individer (varav 16 män och 21 kvinnor) inskrivna i EP hos Arbetsförmedlingen.

ANTAL I "EP" FÖRDELAT PÅ KÖN (JUNI
MÅNAD 2021)
Män

Kvinnor

21

0

5

5

13

16

25
12

9

18
9

11

8

19

37

45

59

104

Totalt

BÅSTAD

KLIPPAN

PERSTORP

ÖRKELLJUNGA

ÄNGELHOLM

TOTALT
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3.2.6.1 Etableringsprogrammet (20–24 år)
Statistiken nedan avser antal individer inskrivna i Etableringsprogrammet (EP) mellan åldrarna 20–24.
Anledning till att denna åldersfördelning är Etableringsprogrammets krav, som talar för att individerna
måste minst vara 20 år gamla. Utifrån nedanstående stapeldiagram finns totalt 12 individer (varav 8
män och 4 kvinnor) mellan den senast nämnda åldersfördelningen inskrivna i EP, vilket inte är stort
antal individer. Örkelljunga kommun kan uteslutas från statistiken, då det inte finns några individer
mellan åldrarna 20–24 som är inskrivna i EP hos Arbetsförmedlingen. Båstad har totalt 2 individer
(varav samtliga är män), Klippan 4 (varav 3 män och 1 kvinna), Perstorp 3 (varav 1 man och 2 kvinnor)
och Ängelholm 3 (varav 2 män och 1 kvinna) som är inskrivna i EP. Utifrån denna redovisning är det
fler män än kvinnor, som finns inom EP hos dessa kommuner utifrån ålderskategorin 20–24 år.

ANTAL I "EP" FÖRDELAT PÅ KÖN (JUNI
MÅNAD 2021)
Män

Kvinnor

BÅSTAD

KLIPPAN

PERSTORP

0

0

0

0

1

1

1

2

2

3

3
2

2

3

4

4

8

12

Totalt

ÖRKELLJUNGA

ÄNGELHOLM

TOTALT

3.2.7 Funktionsnedsättning (18–64 år)
Stapeldiagrammet nedan visar på antal individer med någon form av funktionsnedsättning, som är
inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Totalt finns det 736 arbetssökande (varav 436 män och 362 kvinnor)
som efterfrågar någon form av insats, som stödjer eller utreder deras arbetsförmåga. Ängelholm (343,
varav 177 män och 166 kvinnor) och Klippan (181, varav 99 män och 82 kvinnor) har flest individer,
som efterfrågar denna form av stöd. Båstad har 105 (varav 58 män och 47 kvinnor), Perstorp 70 (varav
40 män och 30 kvinnor) och Örkelljunga 99 (varav 62 män och 37 kvinnor) individer som har någon
form av funktionsnedsättning. Tolkning av denna statistik visar på att det finns en liten andel fler män
än kvinnor, som har någon form av funktionsnedsättning och efterfrågar insatser kopplat till deras
behov.
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ANTAL INSKRIVNA MED NÅGON FORM AV
FUNKTIOSNEDSÄTTNING FÖRDELAT PÅ
KÖN (JUNI MÅNAD 2021)
Män

Kvinnor

KLIPPAN

362

37

166

177

99

PERSTORP

62

30

70

40

82

181

BÅSTAD

99

47

58

105

343

436

798

Totalt

ÖRKELLJUNGA

ÄNGELHOLM

TOTALT

3.2.7.1 Funktionsnedsättning (18–24 år)
Det finns en liten skala individer mellan 18–24 år, som är i behov av stöd gällande deras arbetsförmåga
på grund av deras funktionsnedsättning. Totalt finns det 42 individer (varav 28 män och 14 kvinnor)
som har någon form av funktionsnedsättning och är inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Statistiken visar
på att männen fortfarande är överrepresenterade, trots den avgränsande åldersfördelningen från 18–
24 år. Örkelljunga och Perstorp har inga kvinnor med funktionsnedsättning inom åldersspannet 18–24
år som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen, vilket visar på att de istället finns i ålderskategorin 25–64
år. Vidare är Klippan den kommun som har flest (17, varav 9 män och 8 kvinnor), som har någon form
av funktionsnedsättning. Därefter följer Ängelholm (totalt 12, varav 8 män och 4 kvinnor), Örkelljunga
(totalt 7, varav samtliga är män), Båstad (totalt 5, varav 3 män och 2 kvinnor) och Perstorp (totalt 1
man) som har individer med någon form av funktionsnedsättning inom åldrarna 18–24. Utifrån
intervjuer med Arbetsförmedlingens representanter inom FINSAM NNV Skåne, handlar
funktionsnedsättningen oftast om psykisk ohälsa i ung ålder.

ANTAL INSKRIVNA MED NÅGON FORM AV
FUNKTIOSNEDSÄTTNING FÖRDELAT PÅ
KÖN (JUNI MÅNAD 2021)
Män

Kvinnor

BÅSTAD

8
0

0

1

KLIPPAN

1

4

7

7

8

2

5

3

9

12

14

17

28

42

Totalt

PERSTORP

ÖRKELLJUNGA

ÄNGELHOLM

TOTALT
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3.3 Statistik Ekonomiskt bistånd
Det ”ekonomiska biståndet” regleras kommunalt utifrån socialtjänstlagen (SoL), som främjar
människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsfrågor samt aktiva deltagande i
samhällslivet. Detta parallellt med att besluten som tas kring det ekonomiska biståndet, ska barnets
bästa beaktas. Den statistiska redovisningen nedan är hämtad från ”Statistikmyndigheten SCB”, där
det ekonomiska biståndet inom kommunerna: Båstad, Klippan, Perstorp, Örkelljunga och Ängelholm
presenteras. Variablerna för den statistiska presentationen är biståndshushåll utbetalt ekonomiskt
bistånd och kostnad per invånare från år 2020 (senast uppdaterade).

3.3.1 Antal biståndshushåll
Statistiken nedan visar på antal biståndshushåll fördelat på kommunerna inom FINSAM NNV Skåne,
där Ängelholm (536) har flest registrerade inom det ekonomiska biståndet. Förklaringen till denna
presentation ligger i kommunernas invånarstorlek, vilket innebär att det finns fler biståndsmottagare
beroende på kommunernas invånarstorlek. Perstorp (196), Båstad (220) och Örkelljunga (210) har
ungefär lika många biståndshushåll, samtidigt som Klippan har 313 biståndshushåll. Den totala siffran
för antal biståndshushåll i FINSAM NNV Skåne är 1475, samtidigt som det eventuellt finnas fler
individer i ett hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd.

Antal biståndshushåll fördelat per kommun
(2020)
15% (220)
37% (536)

21% (313)

13% (196)

14% (210)

Båstad

Klippan

Perstorp

Örkelljunga

Ängelholm

3.3.2 Utbetalt bistånd och kostnad per individ
Statistiken nedan visar på utbetalt ekonomiskt bistånd för år 2020 i respektive kommun inom FINSAM
NNV Skåne, parallellt med kostnaden per individ inom respektive kommun. Anledningen till att det
finns olika kostnader per individ i respektive kommun, är för att varje handläggare kartlägger individens
resurser, försörjningshinder och behov av insatser för att komma i arbete. Med andra ord regleras
kostnader per individ utifrån deras behov och därav har Perstorps kommun individer, som enligt
siffrorna nedan efterfrågar ett större ekonomiskt stöd än biståndsmottagare i de andra kommunerna.
Däremot finns det fler biståndstagare i Ängelholm, Örkelljunga, Klippan och Båstad (se ovan) vilket
även visar på att de sistnämnda kommunerna betalat ut mer ekonomiskt medel. Båstad har totalt
betalat ut 9 928, Klippan 15 623, Perstorp 9 642, Örkelljunga 10 545 och Ängelholm 27 258 kronor år
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2020, vilket visar på att den totala samhällskostnaden för kommunerna inom FINSAM NNV Skåne är
72 996 kronor.

UTBETALT BISTÅND OCH KOSTNAD PER
INDIVID FÖRDELAT PER KOMMUN (2020)

KLIPPAN

PERSTORP

72996

ÖRKELLJUNGA

ÄNGELHOLM

4473

638

1017

10545

1288

880

9642

15623
650

9928

BÅSTAD

Kostnad per invånare (tkr)

27258

Utbetalt (tkr)

TOTALT

3.4 Skolverket
Skolverket är en förvaltningsmyndighet som ansvarar för att organisera och styra den svenska
förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Myndigheten sätter ramar för hur utbildningarna ska
organiseras, parallellt med att den stödjer utvecklingen av skolan och förskolan. Statistiken nedan har
hämtats från Skolverkets hemsida och har, som avsikt att förklara hur många individer inom Båstads,
Klippans, Perstorps, Örkelljungas och Ängelholms kommun inte slutfört grundskole- samt
gymnasieutbildning år 2020 (senast uppdaterade hämtning).

3.4.1 Grundskoleutbildning
Statistiken nedan visar på att det totalt fanns 911 elever som genomförde årskurs 9, varav 673 av de
fick slutbetyg och 238 slutförde inte sin grundskoleutbildning. I detta statikutdrag finns elever som
både är inrikes- och utrikesfödda, samt elever som är nyanlända i Sverige. Ängelholm hade totalt 496
(varav 401 gick ut med grundskoleutbildning), Örkelljunga 100 (varav 73 med grundskoleutbildning),
Perstorp 77 (45 med grundskoleutbildning), Klippan 172 (varav 102 med grundskoleutbildning) och
Båstad 66 (varav 52 med grundskoleutbildning). Talar siffrorna om att det finns en del individer som
inte är behöriga till gymnasiet, på grund av att de inte slutfört grundskolan med betyg i samtliga
ämnen. Klippan, Örkelljunga och Perstorp är de kommuner som hade flest antal elever med ingen
behörighet till gymnasieskolan.
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ANTAL MED GRUNDSKOLEUTBILDNING
FÖRDELAT PER KOMMUN
Ej grundskoleutbildning

Totalt antal elever

BÅSTAD

238
95

100

73

PERSTORP

27

77

45

KLIPPAN

32

172

102

70

66

52

14

401

496

673

911

Grundskoleutbildning

ÖRKELLJUNGA

ÄNGELHOLM

TOTALT

3.4.2 Gymnasieutbildning
Det finns en liten andel (76) elever som inte fått sin gymnasieexamen (på grund av, parallellt med 650
elever som har gymnasieexamen. Båstad har totalt haft 107 (varav 99 med gymnasieexamen och 8
utan examen), Klippan 251 (varav 224 med gymnasieexamen och 27 utan examen), Perstorp 20 (varav
19 med gymnasieexamen och 1 utan examen, Örkelljunga 23 (varav 15 med gymnasieexamen och 8
utan examen) och Ängelholm 325 (varav 293 med gymnasieexamen och 32 utan examen) elever som
studerat och avslutat gymnasiet år 2020. Perstorp och Örkelljunga är de två kommunerna, som inte
har stora gymnasieskolor med flertals program. Detta resulterar i att ungdomar som bor inom
kommunen, oftast söker sig till gymnasieskolor utanför de kommunala gränserna eftersom utbud av
gymnasieprogram är större. Därav är förklaringen till att de tre kommunerna inte har ungefär lika
många elever, som studerat gymnasiet år 2020.

ANTAL ELEVER MED GYMNASIEXAMEN
FÖRDELAT PER KOMMUN
Totalt antal elever
726

Ej gymnasieexamen

ÖRKELLJUNGA

32

23

15

PERSTORP

8

20

19

KLIPPAN

1

27

BÅSTAD

ÄNGELHOLM

76

293

251

8

99

107

224

325

650

Gymnasieexamen

TOTALT

25

 

      







     



3.5 Ohälsotal och sjukpenning
Ohälsotalet är ett mått på hur många dagar under en tolvmånadersperiod som Försäkringskassan
betalar ut ersättning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande till antalet försäkrade i åldrarna 16–64
år. I ohälsotalet ingår sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.
Måttet baseras på antalet utbetalda nettodagar. Nettodagar innebär att dagar med partiell ersättning
omräknas till hela dagar. Sjukpenning är en del av sjukförsäkringen i Sverige och utbetalas, vars
arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. Statistiken nedan är hämtad från ”Kolada” och avser
redovisa ohälsotalen för år 2020 i kommuner tillhörande FINSAM NNV Skåne.

3.5.1 Ohälsotal
3.5.1.1 Båstad
Enligt statistiken nedan kan vi se att ohälsotalen i Båstad följer ålderordningen, eftersom de yngre
individerna får mindre dagar utbetalt av ersättningen. Däremot finns det fler män i ålderskategorin
30–39 år än i kategorin 20–29 och 40–49 år, som får fler dagar utbetalt i ersättning. Anledningen till
detta kan vara att det finns fler män i den förstnämnda ålderskategorin, som ansöker om ersättning
på grund av exempelvis psykisk utmattning. Däremot fick kvinnor i ålderskategorierna 40–49, 50–59
och 60–69 år utbetalt fler ersättningsdagar än män, vilket kan bero på att fler kvinnor än män arbetat
inom vissa könstraditionella yrken (städ, restaurang, skolor, etc.) som tagit hårt på deras kroppar och
psyke. Flertals studier har även visat på att kvinnor oftast får otrygga anställningar, vilket resulterar i
att de arbetar hos fler arbetsgivare för att kunna försörja sig själva och familjen.
ÅLDER (OHÄLSOTAL)

KVINNOR

MÄN

1.0

2.0

12.5

12.8

15.1

15.0

24.3

13.7

34.5

25.2

51.4

30.2

16–19 ÅR, DAGAR
20–29 ÅR, DAGAR
30–39 ÅR, DAGAR
40–49 ÅR, DAGAR
50–59 ÅR, DAGAR
60–64 ÅR, DAGAR

3.5.1.2 Klippan
I Klippan får fler män än kvinnor mellan åldrarna 16–29 år utbetald ersättning, vilket kan bero på att
männen väljer att arbeta istället för att studera. Vidare innebär detta att de i tidig ålder självmant
indirekt utreder sin arbetsförmåga eller blir sjukskrivna på grund av psykiska eller fysiska besvär, som
sedan resulterar i tabellen nedan. Klippan har som i Båstad fler kvinnor än män i de äldre
ålderskategorierna, som får eller har fått utbetalt ersättningsdagar.
ÅLDER (OHÄLSOTAL)

KVINNOR

MÄN

2.2

4.4

18.4

19.2

16–19 ÅR, DAGAR
20–29 ÅR, DAGAR
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30–39 ÅR, DAGAR
25.5

17.9

30.7

21.9

62.2

37.8

80.8

64.1

40–49 ÅR, DAGAR
50–59 ÅR, DAGAR
60–64 ÅR, DAGAR

3.5.1.3 Perstorp
I Perstorp är det betydligt fler ersättningsdagar som betalas ut till kvinnor i de äldre ålderskategorierna,
vilket kan bero på befolkningsstatistiken i Perstorp. Med detta menas det att det kan finnas fler
individer, som är bosatta i Perstorp inom åldrarna 50–64 år. Tabellen nedan visar även på att fler
kvinnor än män i samtliga ålderskategorier förutom kategorin 30–39 år, får fler ersättningsdagar
utbetalda av Försäkringskassan. Som tidigare nämnt finns det flertals studier som visar på att kvinnor
oftast får otrygga anställningar, parallellt med att de blir psykiskt eller fysiskt utmattade av sitt arbete
i ung ålder.
ÅLDER (OHÄLSOTAL)

KVINNOR

MÄN

4.1

2.0

36.3

15.8

24.4

28.6

36.5

25.1

75.7

40.7

102.2

58.1

16–19 ÅR, DAGAR
20–29 ÅR, DAGAR
30–39 ÅR, DAGAR
40–49 ÅR, DAGAR
50–59 ÅR, DAGAR
60–64 ÅR, DAGAR

3.5.1.4 Örkelljunga
Tabellen nedan visar på att det åter att fler kvinnor än män i Örkelljunga, som får fler ersättningsdagar
utbetalade i alla ålderskategorier bortsett från kategorin 20–29 år. Anledningen till detta kan vara att
Örkelljunga kommun präglas av fysiskt krävande yrken, vilket kan vara bidragande till att fler kvinnor
än män blir sjukskrivna på grund av att de får psykiskt eller fysiska besvär. Överlag betalas det ut flest
ersättningsdagar inom åldersgruppen 50–59 år oavsett kön, vilket kan tolkas utifrån de fysiskt tunga
arbeten som finns inom Örkelljunga kommun.
ÅLDER (OHÄLSOTAL)

KVINNOR

MÄN

1.3

0

13.5

14.2

23.8

22.4

38.0

27.6

16–19 ÅR, DAGAR
20–29 ÅR, DAGAR
30–39 ÅR, DAGAR
40–49 ÅR, DAGAR
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50–59 ÅR, DAGAR
65.3

31.1

41.2

25.7

60–64 ÅR, DAGAR

3.5.1.5 Ängelholm
Ängelholm är den kommun som har flest antal invånare, i jämförelsevis med de andra kommunerna
inom FINSAM NNV Skåne. I relation till detta har Försäkringskassan generellt betalat ut färre
ersättningsdagar till invånarna inom Ängelholms kommun, än till invånare i de tidigare nämnda
kommunerna vilket är en positiv jämförelse. Trots detta betalas det ut fler ersättningsdagar till kvinnor
än män i samtliga ålderskategorier förutom 16–29 år, eftersom de troligtvis hamnar i otrygga
anställningar eller inom yrken där de är underkvalificerade och tvingas arbeta fler timmar än ”vanligt”.
Enligt flertals studier är det svårt för dessa kvinnor att komma ifrån dessa typer av anställningar, vilket
bidrar till att de sjukskriver sig på grund av stress eller smärta.
ÅLDER (OHÄLSOTAL)

KVINNOR

MÄN

1.4

2.1

17.8

16.5

22.3

11.7

22.8

16.8

41.1

22.5

58.9

40.5

16–19 ÅR, DAGAR
20–29 ÅR, DAGAR
30–39 ÅR, DAGAR
40–49 ÅR, DAGAR
50–59 ÅR, DAGAR
60–64 ÅR, DAGAR

3.5.2 Sjukpenning
Stapeldiagrammet nedan förklarar ohälsotalen ovan, som visar på att det finns fler sjukskrivna kvinnor
än män i samtliga kommuner. Därav betalas det ut mer ersättning i sjukpenning till kvinnor, vilket kan
vara en förklaring till deras tidigt otrygga anställningar som bidrar till att de sjukskrivs av psykiska eller
fysiska besvär. Det är sedan tidigare känt att kvinnor tar ett större ansvar i den privata sfären
(hemmet), parallellt med att de lägger vanligtvis minst 40 timmar per vecka på sitt arbete. Statistiken
nedan visar på att Ängelholm (11,8 dagar till kvinnor och 6,6 dagar till män) betalar ut minst
ersättningsmedel i sjukpenning i relation till deras invånarstorlek oavsett kön, vilket kan förklaras
utifrån utbudet av arbeten inom näringslivet. Med detta sagt finns det fler arbetstillfällen i Ängelholm
med olika yrken som bidrar till att både kvinnor och män kan söka sig till en önskad arbetsgivare, där
de upplever ”normal” arbetsbelastning. Det finns även vissa personer som inte ”blir” sjuka eller
sjukskrivs på grund av sitt arbete, utan snarare en annan medicinsk förklaring. Däremot har Perstorp
betalat ut 16,4 dagar i ersättning till kvinnor och 8,5 dagar män, vilket är många dagar i relation till
kommunernas invånarstorlek. Örkelljunga är även en mindre kommun än Perstorp, utifrån totalt antal
invånare (se sida x) och har betalat ut 14,9 dagar i ersättning till kvinnor och 7,9 dagar till män. Klippan
har betalat ut 12,9 dagar i ersättning till kvinnor och 8,3 dagar i ersättning till män, samtidigt som
Båstad är den kommun med minst antal utbetalade dagar i ersättning (10,7 dagar till kvinnor och 6,2
dagar till män) jämförelsevis med de andra kommunerna. Det finns ett behov av utredning kring
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individers arbetsförmåga i samtliga kommuner, men framförallt i Örkelljunga och Perstorp med tanken
på antal utbetalade ersättningsdagar i relation till kommunernas invånarstorlek.

ANTAL UTBETALAD SJUKPENNING I DAGAR
FÖRDELAT PÅ KÖN PER KOMMUN (2020)
Män

6,6

7,9

6,2

8,3

8,5

10,7

11,8

12,9

14,9

16,4

Kvinnor

BÅSTAD

KLIPPAN

PERSTORP

ÖRKELLJUNGA

ÄNGELHOLM

4. Behovsanalys av insatser
I detta avsnitt kommer utbud av nutida och eventuella framtida insatser redovisas, parallellt med att
presentera olika samverkansformer som finns inom förbundet och hur dessa kan förbättras. P&P i
Landskrona AB har intervjuat FINSAM NNV Skånes samtliga representanter, vilket vidare har format
ett underlag som tillämpas under detta avsnitt. Intervjuerna har skett via digitala kanaler, där
representanterna fått en intervjuguide (frågor inför intervjun) som de kunde förbereda sig på inför
intervjutillfället.

4.1 Insatser och samverkansformer
Det finns en rad olika insatser hos varje part inom FINSAM NNV Skåne, vilket presenteras nedan i
form av tabeller. Intervjuerna inför behovskartläggningen och information från respektive parts
hemsida har tillämpats för denna redogörelse. Uppdelningen nedan redogör för
arbetsmarknadsinsatser hos FINSAM NNV Skånes parter, samt eventuella målgrupper som enligt
parterna kan vara aktuella för insatser finansierat av förbundet i nutiden och framtiden.

4.1.1 Kommuner (Båstad, Klippan, Perstorp, Örkelljunga och Ängelholm)
Samordningsförbundet FINSAM NNV Skånes kommuner (Båstad, Klippan, Perstorp, Örkelljunga och
Ängelholm), har insatser i samverkan med samtliga parter (myndigheter och vården) som
presenteras i tabellen nedan. Insatserna som presenteras nedan fokuserar på respektive kommuns
serviceerbjudande för invånaren, som ska syfta på att hen tar sig in eller närmare arbetsmarknaden.
Insatserna nedan är hämtade från respektive kommuns hemsida, vilket innebär att det kan finnas fler
insatser för arbetssökande i kommunen som inte är uppdaterade på kommunernas hemsida.
Kommunen har en naturlig kontakt med myndigheterna inom de olika insatserna, parallellt med att
vissa utav insatserna möjliggör olika plattformar för utveckling av samverkan mellan parterna.
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Insatser (Båstad)
Individuellt stöd – KomeptensHubben

Insatser (Klippan)
FINSAM processerna Första Steget och
FRAMTIDEN
ESF-projektet Digips

Utvecklingsprojektet Tetra – Utvecklad språklig
självkänsla
Studie- och yrkesvägledning

Praktikinförskaffning
Jobbcenter
Sommarjobb
Boskolan
Studie- och yrkesvägledning

Insatser (Perstorp)
FINSAM processen Första Steget

Insatser (Örkelljunga)
FINSAM processerna Första och Jämna Steget

Sommarjobb för ungdomar

ESF-projektet Digips

Stöd till arbetssökande

ESF-projektet ACCESS

Studie- och yrkesvägledning

Fixartjänst
Studie- och yrkesvägledning
DUA

Insatser (Ängelholm)
FINSAM processen Nästa Steg
Resurscenter
ESF-projektet StepIN
Studie- och yrkesvägledning

Utifrån intervjuunderlaget har kommunerna även identifierat både nutida och eventuellt framtida
insatser. Dessa presenteras i tabellen nedan och det finns indikation på att insatserna, som är aktuella
i nutiden har en intern samverkan inom de kommunala gränserna. Innebörden av detta är att de
kommunala insatserna har som avsikt att sammansvetsa arbetsmarknadsenheten med ekonomiskt
bistånd, där individerna/deltagarna själva styr sin arbetsmarknadsprocess. Däremot finns det
önskemål om att i framtida insatser inkludera vården mer, parallellt med att skapa en process/insats
med hjälp utav tjänstedesign. Det vill säga genom att nå ut till den preliminära målgruppen för
insatsen, för att via deras perspektiv synliggöra målgruppens behov. Inom de kommunala gränserna
är även ungdomar en behovsgrupp, som är eller kommer att bli i behov av insatser i framtiden för att
ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.
Nutida insatser
Organisatorisk omväxling, för att
sammansvetsa Arbetsmarknadsenheten och
ekonomiskt bistånd – En väg in
Insatser där man släpper ansvar för individen
när insatsen löper ut

Framtida insatser
Insats för unga med någon typ av diagnos,
som är socialt exkluderade
SFI, där man undersöker orsaken till att
individen inte gör någon progression
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Resurssamverkan med alla parter
involverade, speciellt vården
Organisatoriskt finns vuxenutbildningen, två
Arbetsmarknadsenhetsarbetare och
ekonomiskt bistånd under samma chef. Ett
forum för att diskutera individfall
Koppling till ekonomiskt bistånd med
regelbundna avstämningsmöten mellan
handläggarna
DUA grupper och andra samverkansgrupper
där samtliga parter är involverade

Insatser för analfabeter
Långtidsarbetslösa som har något behov av
vårdkontakt

Insats som syftar på att stärka samverkan
mellan parterna,
kompetensutvecklingsinsatser med parterna
Motiverande insatser med fokus på
tjänstedesign
Delta i olika aktörers insatser samtidigt, utan
att behöva vänta på slutdatum
Unga vuxna som tack vare Covid-19 hamnat
längre bak i ”prio-listan”
Insats för att involvera vården mer

Tabellen nedan presenterar kommunernas identifikation av nutida och framtida målgrupper, som
skulle kunna ta del av befintliga eller andra framtida insatser. Kommunen anser att individer med
någon form av missbruksproblematik och/eller funktionsnedsättning, bör bli till delad någon form av
insats för att ta sig ur denna. Detta parallellt med ungdomar som har någon form av psykisk ohälsa,
parallellt med individer som är utrikesfödda och har en låg språk- samt utbildningsbakgrund.
Kommunerna menar även på att försörjningsstödstagare som hamnar ”längre bak i prioritets kön” hos
parterna, på grund av Covid-19 kommer att bli en aktuell målgrupp i framtiden. Kommunerna ser även
individer som inte innefattas av KROM avtalets nivåkartläggning, som en potentiell grupp att arbeta
med i framtiden. Slutligen är vuxna med någon form av psykisk ohälsa en eventuell målgrupp i
framtiden att arbeta med, samtidigt som arbetssättet med parallella insatser kan även ur ett
kommunalt perspektiv vara aktuellt i framtiden.
Nutida målgrupper
Ungdomar från KAA som varken studerar eller
arbetar och har en långvarig psykisk eller
fysisk ohälsa
Individer som har någon form av
missbruksproblematik
Individer som finns på arbetsförmedlingen
och saknas insatser för
SFI-elever som inte tar sig vidare mot
arbetsmarknaden
Individer som har någon from av
funktionsnedsättning
Utrikesfödda kvinnor och män
Individer som behöver parallella insatser
(exempelvis kombinerat med vård, träning
och utbildning)
Analfabeter
Långtidsarbetslösa med kort
utbildningsbakgrund

Framtida målgrupper
Försörjningsstödstagare som hamnar ”längre
bak” i kön på grund av Covid-19
Nyanlända kvinnor och män
Individer som inte innefattas av KROMs
nivåkartläggning
Utrikesfödda kvinnor och män som har låg
språk- och utbildningsbakgrund
Unga vuxna som inte har fullbordad
gymnasieutbildning och som är i behov av
parallella insatser
”Vuxna” med psykisk ohälsa
Individer som behöver parallella insatser
(exempelvis kombinerat med vård, träning
och utbildning)
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4.1.2 Myndigheter (Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan)
Arbetsförmedlingens insatser bidrar till att individerna rustas inför ett insteg på arbetsmarknaden,
samtidigt som Försäkringskassans insatser bidrar till att underlätta individernas ekonomiska
försörjning eftersom individerna inte är redo att etableras på arbetsmarknaden. I tabellen nedan finns
insatser för respektive myndighet staplade i ologisk ordning. Både Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan har historiskt haft en tät samverkan mellan insatserna. Däremot anser båda
myndigheterna att de har en önskan om att involveras mer i specifika ärenden, parallellt med att
Arbetsförmedlingens tillgänglighet just ju är begränsad på grund av omorganiseringen.
Insatser (Arbetsförmedlingen)
Jobbgarantin för ungdomar (UGA)

Insatser (Försäkringskassan)
Sjukpenning

Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB)

Närståendepenning

Arbetsmarknadsutbildning (AUB)

Smittbärarpenning

Arbetspraktik (APR)

Förebyggande sjukpenning

Stöd till start av näringsverksamhet (SEB)

Deltar i program hos Arbetsförmedlingen

Förberedande utbildning (FUB)

Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga

Arbetslivsinriktad rehabilitering (ARB)

Sjukersättning

Aktiviteter vägledning platsförmedling (AFP)

Bostadstillägg

Fördjupad kartläggning och Vägledning (FKV)

Särskilt högriskskydd

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning (PRJ)
Anställningsstöd
Särskilda insatser
Nystartsjobb
Yrkesintroduktionsanställning (YRI)

Utifrån intervjuunderlagen menar myndigheterna att det finns en utveckling av parallella spår mellan
parterna inom FINSAM NNV Skåne, men att det behöver gälla samtliga målgrupper i framtiden. I
tabellen nedan redovisas citat från intervjuerna som talar för vilka samverkansinsatser/strukturer som
finns idag, men även önskemål om framtida insatser/samverkansstrukturer inom FINSAM NNV Skåne.
Utifrån det sammanställda intervjuunderlaget nedan finns det en önskan om att införa fler parallella
insatser, eftersom det skulle effektiviserat individens rustande mot arbetsmarknaden. Däremot finns
det även indikationer på att utreda lagstiftningen inom vissa situationer, som eventuellt kan bidra med
att individen faller mellan stolarna. En annan önskan som uttrycktes var att vården skulle kopplas på
”snabbare”, i de ärenden där vården efterfrågas av parterna. Detta parallellt med att det finns ingångar
till vården för parterna, för att kunna effektivisera och utveckla samverkansstrukturen ytterligare.
Insats med friskvårdsaktivitet (exempelvis gym) uppmärksammades också vid intervjutillfällen med
myndigheterna, vilket åter igen kopplas till en vision om parallella insatser. För att de parallella
insatserna ska bli möjliga, bör respektive part införskaffa större kännedom om varandras verksamhet.
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Nutida insatser
Utvecklandet av parallella spår gällande
samverkan mellan de olika parterna
Grön rehab – kopplat till naturen

”Projekt i Landskrona” – Primärvården kan ta
kontakt med kommunen, om en ungdom
behöver stöd och vägledning
Väldigt mycket avstämningsmöten med
Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och
Försäkringskassan + SIP-möten
FINSAM-processerna där myndigheterna är
en part.

Ingångar till vården – Arbetsförmedlingen vill
oftast ha ett läkarutlåtande.

Framtida insatser
Fortsätta utvecklingen av parallella spår och
det ska gälla alla invånare
De som har anställning, men inte kan återgå
till denna på grund av någon form av rehab
behov (långtidssjukskrivna)
Skapa en arena för alla parter inom FINSAM

Supported employment som tränar på att ta
sig från hemmet (jobbinriktad tidig insats)
Insats för individer som hamnar mellan
stolarna och har exempelvis rätt till
försörjningsstöd, men inte till
aktivitetsersättning
Personer med fysisk funktionsnedsättning
Jobb på sikt – att samtliga parter kan
remittera in i ett projekt och att vården
kommer tidigare in i ärenden.
Insats med Supported education metoden
Insats med praktik, tillgång till gym och
föreläsningar
Insatser för unga och äldre personer som inte
trätt in på arbetsmarknaden
Insatser för individer med låg språk- och
utbildningsnivå
Få med näringslivet, riktat mot näringslivet
exempelvis: språkträning hos bra arbetsgivare

Myndigheterna inom Samordningsförbundet FINSAM NNV Skåne gav även svar på vilka målgrupper,
som i dagsläget har ett stort behov av insatser samt de grupper som enligt myndigheterna kommer att
ha ett behov av insatser i framtiden. Citaten i tabellen nedan signalerar att de nutida grupperna är
individer som står långt ifrån arbetsmarknaden med aktivitetsersättning och som har varit sjukskrivna
länge. Detta parallellt med individer som har någon form av funktionsnedsättning, som står långt ifrån
arbetsmarknaden på grund av låga språkkunskaper (eventuellt utrikesfödda kvinnor och män),
ungdomar som blivit arbetslösa till följd av pandemin och analfabeter. De framtida målgrupperna ser
likadana ut, förutom att myndigheterna tror att det kommer finnas fler individer med olika psykiatriska
diagnoser med tanken på att Covid-19 medfört vissa samhällsbegränsningar.
Nutida målgrupper
Individer med aktivitetsersättning och som
varit sjukskrivna länge (längst från
arbetsmarknaden)
Individer med någon form av
funktionsnedsättning
Individer som står långt ifrån
arbetsmarknaden och inte har svenska
språket med sig.

Framtida målgrupper
Individer med aktivitetsersättning och som
varit sjukskrivna länge (längst från
arbetsmarknaden)
Personer med olika psykiatriska diagnoser
Individer som är långtidsarbetslösa

33

 

      







     



Utrikesfödda kvinnor och män, som har låg
språk- och utbildningsbakgrund
Ungdomar som blivit arbetslösa vid
pandemikrisen
Analfabeter

Utrikesfödda kvinnor och män, som har låg
språk- och utbildningsbakgrund
Ungdomar som blivit arbetslösa vid
pandemikrisen
Analfabeter

4.1.3 Vården (Region Skåne)
Region Skåne har inga direkta insatser att erbjuda individen som syftar på arbetsmarknadsrustning,
utan istället fokuserar på att vara närvarande inom de insatser där en vårdkontakt efterfrågas. Med
detta sagt är vårdens uppdrag att visa tillgänglighet för de parter inom regionen, som exempelvis har
individer med nedsattarbetsförmåga där de vidare behöver medicinsk rehabilitering. Därav är vårdens
uppdrag att delta inom plattformar, som fokuserar på att stötta myndigheter och kommuner med
individernas rehabilitering.
Insatser (Region Skåne)
Kompetenssamverkan Skåne
Insatser för unga på arbetsmarknaden

Intervjuunderlagen som sammanställdes efter intervjutillfällena med vården, har resulterat i de
presenterade nutida och framtida insatserna som finns i tabellen nedan. Utifrån ett nutidsperspektiv
kan vårdens insatser tolkas utifrån en stödfunktion till de andra parternas insatser, där de stöttar med
vårdkontakt och rehabilitering. Däremot önskas det från vården att få mer kunskap om
myndigheternas och kommunernas insatser, lagar och arbetssätt för att kunna utveckla
samverkansstrukturen ytterligare. Vidare menar vården även på att insatser med ”kultur som recept”,
där individen får ett ”recept” för att kunna gå på teater eller annan kulturistisk aktivitet. Vårdens
önskvärda insatser syftar mer på att rusta de anställda, i detta fall chefer inför arbetsmarknadens
förändringar.
Nutida insatser
Strukturella program för astma, kol, diabetes
ESF-ACCESS
Tydlig samverkan mellan Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan, för att utreda
individens specifika hälsa.
Lunds projekt IRIS

Framtida insatser
Någon typ av friskvårdsaktivitet
ESF-ACCESS
Insatser riktade mot systemförståelse,
kartläggning av lagar inom myndigheter, etc
(samverkan)
Insatser för individer med fysisk
funktionsnedsättning
Nyanlända med högskoleutbildning
Insatser med tjänstedesign, börja att samla
målgruppen
”Kultur på recept” – medicinsk behandling och
växelvis gå på exempelvis teater
Investera i chefer och förändringsledarskap
(utvecklingsplattform)

Tabellen nedan visar på att Vården inte direkt har någon insyn på samtliga målgrupper, som finns inom
kommunerna eller någon av de två myndigheterna. Detta genom att intervjurepresentanterna inte
kunde hänvisa till andra målgrupper utöver de som finns i tabellen. Målgrupperna som är presenterade
34

 

      







     



nedan finns inom de kommunala projekten/processerna, där vården är en samverkanspart. Däremot
anser vården att ungdomar eller ”unga vuxna”, kommer att bli en aktuell målgrupp i framtiden.
Nutid
Unga vuxna som har kroniska sjukdomar

Framtid
Individer (alla åldrar) som är sjukskrivna och
har någon form av problematik
Unga vuxna utan gymnasial examen
Unga vuxna med någon typ av psykisk eller
fysisk funktionsnedsättning

16–64 med kroniska sjukdomar
Individer med multiproblematik (ekonomisk
otrygghet, psykisk/fysisk
funktionsnedsättning)

4.2 Samverkansformer och slutsatser
Samverkansformerna inom Samordningsförbundet FINSAM NNV Skåne är naturliga, eftersom
förbundet bidrar med att vara en plattform för parterna där de kan mötas och diskutera vissa ärenden.
Förbundets huvudsakliga mål inom samtliga processer/projekt är att utveckla samverkan och en eller
flera arbetsmetod/er, där parterna arbetar likvärdigt mot samma mål. Utmaningen inom förbundet
var att involvera parterna lika mycket och med hjälp av, insatser finansierat av FINSAM NNV Skåne
bekämpa samverkanshindren. I dagsläget finns det fyra olika processer inom FINSAM NNV Skåne som
riktar sig till den arbetssökande individen samt parternas verksamhet: Första Steget, Jämna Steget,
Nästa Steg och FRAMTIDEN. Samtliga parter inom förbundet samverkar för att minska målgruppernas
arbetslöshet, parallellt med att utveckla metoder som sedan ska implementeras i befintlig verksamhet.

Utifrån intervjuunderlagen till denna rapport har samtliga parter uttryckt, att det finns ett stort behov
av parallella insatser i framtiden. Parterna menar även på att de behöver utveckla sin kunskap/vetskap
om varandras verksamheter, för att kunna erbjuda individerna parallella insatser. Detta eftersom de
olika verksamheterna/organisationerna utgår från specifika lagar och regler, som i dagsläget kan skapa
ytterligare utmaningar för en önskan om parallell samverkan. Under intervjutillfället har vissa
respondenter uttryckt att insatser bör läggas på kompetenshöjning om respektive parts verksamhet,
för att kunna eliminera samverkanshindren och effektivisera parallella insatser. P&P i Landskrona AB
är processtöd och utvärderare, för FINSAM NNV Skånes fyra processer. Med detta sagt är utvärderarna
involverade i olika process- och styrgruppsmöten, som syftar på att utveckla samverkan och erbjuda
individerna bästa möjliga resultat. Inom dessa möten har begreppsförvirring varit en faktor till att
samverkan mellan parterna saktas ner. Ett tydligt (simpelt) exempel på detta är de olika
benämningarna för individen, som exempelvis deltagare, kund, invånare och individ. Detta bidrar till
att vissa medarbetare inom och utom den egna organisationen, inte kan relatera till vad som
egentligen menas. Förbundets parter har även under intervjutillfällena uttryckt en önskan, om att
vården involveras mer inom de olika insatserna. Intervjusammanställningen med vården bekräftar
detta, genom att även de vill vara mer involverade i parternas processer för att kunna erbjuda den
bästa möjliga stöttningen inom rehabilitering. Vårdens utvecklade involvering i samtliga
processer/projekt bör prioriteras, för att ytterligare utveckla samverkansformen.

Det finns flertals önskade insatser och målgrupper (se ovan) som intervjupersonerna nämnde under
intervjutillfällena, men de mest förekommande är:
x

Ungdomar eller unga vuxna med någon form av beroendeproblematik eller
funktionsnedsättning
35

 

      







     



x
x
x
x
x
x
x

Utrikesfödda kvinnor och män med låg språk- och utbildningsbakgrund
Anställda och chefer som behöver öka kunskapen om varandras verksamhet
Individer oavsett ålder och kön med någon form av funktionsnedsättning
Vuxna med psykisk ohälsa
Analfabeter
Individer som faller mellan stolarna
Ungdomar som är arbetslösa till följd av Covid-19

Målgrupperna ovan anses vara de mest aktuella för både nutida och framtida insatser inom FINSAM
NNV Skåne. Covid-19 har påverkat arbetsmarknaden negativt, genom att vissa målgrupper hamnat
”längre bak” i prioritetslistan. Därav kan framtida processer eller insatser aktualiseras, utifrån
identifieringen av de framtida målgruppernas behov. Analfabeter är den enda målgruppen av de ovan
staplade grupperna som i dagsläget inte har någon ”direkt” insats, med fokus på deras behov. Denna
målgrupp kan utifrån ett framtidsperspektiv öka och bli större, om inga insatser för dem blir aktuella.
En annan intressant målgrupp är individer som faller mellan stolarna av diverse anledningar, eftersom
de olika parterna inte har kännedom om respektives gränser eller regelverk.
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