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Arbetsmarknadsnämnden

Heltidssysselsättning för försörjningsstödstagare
Förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden uppdrar till Utbildningskontoret och Social- och
omsorgsförvaltningen att utreda förutsättningar för Linköpings kommun att
införa heltidsaktivering för försörjningsstödstagare.
2. Återrapportering av utredningen sker till juninämnd.

Ärende
Genom att införa krav på heltidssysselsättning för personer som har
försörjningsstöd, stärks förutsättningar för individerna att snabbare komma ut i
egen försörjning och därmed lämna behovet av försörjningsinsatser. Vilka
möjligheter som finns för Linköpings kommun att införa en sådan strategi för
de kommuninvånare som utgör målgruppen försörjningsstödstagare behöver
utredas närmare i fråga om lagrum, sociala och demografiska förutsättningar
samt på vilket sätt det påverkar kommunens ekonomi.
Arbetsmarknadsnämnden uppdrar därför till Utbildningskontoret och Socialoch omsorgsförvaltningen att göra en sådan utredning, en utredning som ligger
till grund för ett eventuellt fortsatt arbete att utveckla och implementera det
arbetssättet. Utredningen ska undersöka förutsättningar för målgruppen och
Linköpings kommun utifrån rättspraxis och omvärldsbevakning.
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Bakgrund
Goda exempel från Växjö kommun visar på ett positivt utfall efter ett införande
av en heltidsaktivering av försörjningsstödstagare utifrån aspekten minskat
försörjningsstöd och fler personer i egen försörjning. Det handlar både om
ekonomiska men framför allt sociala effekter som är av stort värde, men vilka
förutsättningar som finns för ett liknande arbetssätt inom Linköpings kommun
bör först klargöras i en förstudie.
Flera verksamheter inom Linköpings kommun berörs av den gemensamma
arbetsprocessen för anvisning och matchning av personer som har
försörjningsstöd. I den processen samverkar Social- och omsorgsförvaltningen
med Utbildningskontoret, samtidigt som utförare eller potentiella arbetsgivare
som kan erbjuda arbetsträning, praktik eller arbete ryms inom andra
kommunala verksamheter och bolag.
Externa faktorer som påverkar processen är till exempel befintliga statsbidrag,
aktuella lagrum samt sociodemografiska faktorer. Förutsättningarna för interna
arbetsrutiner tillsammans med externa förutsättningar behöver utredas närmare
innan en bedömning kan göras om ett införande om heltidssysselsättning för
målgruppen försörjningsstödstagare är möjlig eller inte.
Utredningen ska undersöka förutsättningar för målgruppen och Linköpings
kommun utifrån rättspraxis och omvärldsbevakning.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser att genomföra utredningen och sammanställa det i
en förstudie handlar om personella resurser i fråga om tjänstepersonernas
arbetstid. Om resultatet visar på att det finns förutsättningar och vinster att göra
inom Linköpings kommun att införa ett liknande arbetssätt med
heltidssysselsättning för försörjningsstödstagare, blir det fråga om
samhällsekonomiska vinster för kommunen i sänkt försörjningsstöd.
Kommunala mål
Mål 6: Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv, samt
Mål 8: Hög egenförsörjningsgrad.
Jämställdhet
Utredningen berör alla kommuninvånare som har försörjningsstöd, både män
och kvinnor.
Uppföljning och utvärdering
Utredningen följs upp på juninämnd, då beslut fattas om hur ärendet ska
hanteras vidare.
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Samråd
Samråd har skett med direktör på Social- och omsorgsförvaltningen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL- information eller förhandling är inte påkallad.

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Helena Paulsson

Beslutet skickas till:
Avdelningschef för avdelning för
arbetsmarknad och integration.
Avdelningschef för avdelning för
försörjningsinsatser.

