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Samordningsförbundet Uppsala län har sammanställt underlag på hur omfattande den offentliga
försörjningen är i länet och i samtliga 290 kommuner i landet. Samordningsförbundet uppdrag är
att både finansiellt och metodmässigt stödja våra medlemmar som är länets åtta kommuner, AF,
FK och Region Uppsala när det gäller deras samverkan kring individer i behov av samordnad
arbetslivsinriktad rehabilitering. Det handlar om individer som behöver samordnade lösningar för
att kunna komma i arbete, många gånger med komplex problematik.
Måttet som används är så kallade helårsekvivalenter och anger hur stor del av befolkningen i
arbetsför ålder som teoretiskt skulle kunna försörjas genom offentlig försörjning.
Att skapa kunskap om hur den offentliga ersättningen ser ut samt var den kommer ifrån är viktigt
för att bättre kunna förstå behoven i våra kommuner, samt vilka faktorer vi behöver ta hänsyn till
när vi planerar insatser för att hitta lösningar så att individer kan gå från bidrag till arbete.
Hälften av den offentliga ersättningen består av sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning,
medan en betydligt mindre del består av försörjningsstöd.
Syftet med dessa analyser är att stötta samverkansdialogen mellan offentliga aktörer, där en viktig
del för att hitta lösningar är just kunskap om hur den offentliga försörjningen ser ut. Att kunna se
hur den fördelar sig mellan aktörer, över tid och mellan kön bidrar till ökad och samlad
faktabaserad kunskap.
Behovsanalyserna är uppdelade på kommunnivå och bidrar också till att vi får en annan förståelse
för de olika förutsättningarna som finns i våra kommuner i länet, något som är bra både för dem
som jobbar direkt med frågorna, men också för beslutsfattare säger Åsa Fichtel, förbundschef i
Samordningsförbundet, Uppsala län.
Underlagen, som Statisticon har tagit fram på initiativ från Samordningsförbundet Uppsala län,
har tillgängliggjorts så att samtliga Samordningsförbund och deras samverkansparter i hela landet
kan ta fram jämförbara uppgifter för hur det ser ut i deras egna kommuner. Att utgå från en
gemensam verklighetsuppfattning kommer underlätta samordning och driva vårt arbete framåt,
säger förbundschef Åsa Fichtel
https://studios.statisticon.se/finsam/
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