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Förslag till beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Analys har gjorts av månadsstatistiken för januari, februari och mars 2019. Av
statistiken kan analys göras att målgrupper som är aktuella står långt ifrån
arbetsmarknaden, och behöver insatser av olika slag under en längre period för
att göra stegförflyttningar emot arbetsmarknaden.
På Jobb- och Kunskapstorget (JKT) ökar inflöde från Avdelningen för
försörjningsinsatser (AFI) enligt plan. Antal hushåll aktuella på AFI och
kostnader för ekonomiskt bistånd har ökat.
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Bakgrund
Gemensamma analyser
Både AFI och JKT delar bilden av att målgrupper som är aktuella står långt
ifrån arbetsmarknaden, och behöver insatser av olika slag under en längre
period för att göra stegförflyttningar emot arbetsmarknaden.
Analyser gällande månadsrapportering för JKT och AMS
Jobb- och kunskapsstorget (JKT)
Inflödet från AFI fortsätter att öka, i enlighet med överenskomna rutiner mellan
JKT och AFI. Under första kvartalet 2019 var 70 % av de nyinskrivna anvisade
från AFI (82 av 117 deltagare). Under denna period avslutades det sammanlagt
61 ärenden/deltagare varav fem till arbete och åtta till studier. Dock hänvisades
33 deltagare (av 61) åter till beställaren och 18 av dessa hänvisades tillbaka
redan under kartläggningsprocessen. Andelen som skickas tillbaka till
myndigheten som har anvisat dessa personer är mycket hög och
verksamheterna JKT och AFI har redan börjat vidta åtgärder för att lösa
problemet. I genomsnitt skrivs det in ca 40 nya deltagare per månad hos JKT
och avslutas ca 20.
Vad gäller genomförda insatser för inskrivna hos JKT så har antalet deltagare
placerade på arbetsprövning/arbetsträning ökat (från 105 till 122 mellan januari
och mars 2019), dock har antal placeringar inom praktik minskat från 54 i
januari till 27 i mars 2019.
En stor del av de som är aktuella på JKT är även inskrivna på
Arbetsförmedlingen (AF).
Arbetsmarknadssatsningen (AMS)
Antalet deltagare i kartläggnings- och matchningsprocesser har varit stadigt
under det senaste kvartalet, men antal personer i pågående insatser har ökat
kontinuerligt både inom arbetsmarknadsanställningar och inom praktik. Detta
tyder på en ökad effektivitet i övergången från kartläggning och matchning till
placering på arbetsplatsen.
Det största inflödet är från AF; även Team Utreda Arbetsmarknadsinriktning
på AFI och Support- och arbetsteamet på LeanLink skickar deltagare till AMS.
Antal inskrivna hos Jobbslussen har ökat från 168 (under november och
december förra året) till 194 och 180 under februari och mars 2019. Ännu
högre ökning har registrerats hos etableringsteamet, där antalet inskrivna
deltagare ökade fån 49 under hösten 2018 till 70 i mars 2019.
Det finns svårigheter med att säkerställa att samtliga deltagare som anvisas från
AF har försörjningsstöd.
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Analyser gällande månadsrapportering för AFI
Antal ackumulerade ärenden har stigit med cirka 100 hushåll de senaste 2 åren.
Befolkningen har också ökat under denna period, vilket är en faktor till
ökningen – andel hushåll har inte ökat märkbart. Ungdomshushållen har ökat –
en förklaring är den ökade migrationen. I den målgruppen är det däremot högst
utflöde också.
Stigande kostnader för försörjningsstöd kan observeras. Det finns flera
anledningar:









Någorlunda fler pågående hushåll (vid en jämförelse av december med
mars är det ca. 40 fler hushåll).
Snittkostnad/hushåll har också ökat någorlunda
Kostnader för tillfälliga boenden har ökat
Ungdomar skrivs ut från aktivitetsersättning från Försäkringskassan
(FK), och uppfyller inte kraven för sjukersättning
Riksnormen har ökat med 2 % januari 2019
Fler kvotflyktingar som inte kommer ut till någon form av
sysselsättning på grund av fysisk/psykisk ohälsa
Fler som avslutas från etableringen utan att ha redskap för sin
försörjning

Kommunala mål
Ärendet relaterar till kommunfullmäktiges mål om hög egenförsörjningsgrad.
Ärendet relaterar även till samtliga mål i arbetsmarknadsnämnden.
Jämställdhet
JKT och AMS har könsuppdelad statistik; av uppgifterna framgår det att
någorlunda fler kvinnor än män är inskrivna vilket är i paritet med behovet hos
dessa målgrupper.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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