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Bilaga 2 – Uppdragsbeskrivning Heltidsaktivering
Uppdrag att utreda förutsättningarna för införande av
heltidsaktivering i Linköpings kommun
Uppdraget är att genomföra en fördjupad utredning om förutsättningar för
heltidsaktivering för biståndsbehövande i Linköpings Kommun. Det är ett
uppdrag från Arbetsmarknadsnämnden, som ska bereda underlag inför beslut
om heltidsaktivering som insats.
Utredningen syftar till;
1. Förtydliga begreppet heltidsaktivering.
2. Utifrån lagstiftning förtydliga förutsättningarna för heltidsaktivering.
Vilka kan komma ifråga för heltidsaktivering – och vilka ska ha andra
handlingsplaner.
3. Förtydliga syftet med heltidsaktivering utifrån
arbetsmarknadsnämndens och Linköpings Kommuns mål.
4. Ta fram en preliminär prognos (kartläggning) på omfattningen av
individer som inom det närmsta halvåret efter införande skulle vara
möjliga att erbjuda heltidsaktivering.
5. Översiktligt beskriva lämpligt innehåll och insatser i
heltidsaktiveringens olika delar utifrån aktuell evidens och de
målgrupper som skulle beröras av insatsen.
6. Hur kan lönebidrag användas som åtgärd; för unga som lämnar
försäkringskassan samt för vuxna funktionshindrade.
7. Förslag till handlingsplan för införande av heltidsaktivering för
försörjningsstödstagare i Linköpings kommun.
Handlingsplanen ska identifiera: 1) Vilken kapacitet, kompetens och
innehåll de identifierade verksamheterna bör kunna leverera för att möta
behovet hos hela målgruppen biståndsbehövande. 2) Verksamheter inom
Linköpings Kommun som behöver utvecklas för att kunna svara upp
mot heltidsaktivering av biståndsbehövande. Det här förutsätter en
processkartläggning av flöde, innehåll och kapacitet mellan insatser hos
samtliga aktörer som arbetar med målgrupperna från AFI.
Processkartläggningen ligger till grund för handlingsplanen.
8. Beskriva möjliga resultat och konsekvenser av insatsen
heltidsaktivering
Utredningen innefattar en beskrivning av förväntade resultat och
effekter av heltidsaktivering, inklusive en beskrivning av vad som
händer efter heltidsaktivering och i steget efter att egen försörjning har
nåtts för individen; vilka huvudmän (statligt, kommunalt, privata
näringslivet och civilsamhället) som påverkar individens process från
försörjningsstöd till förmåga att kunna försörja sig själv (exempelvis

barnomsorg och vuxenutbildning, men även om andra aktörer som
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen).
9. Kostnadsberäkningar gällande omvandling av ekonomiskt bistånd till
lön (kopplat till 500-uppdraget)
Ta fram olika representativa scenarier gällande omvandling av
ekonomiskt bistånd till lön (inkl aktivitetsersättning till lönebidrag) och
även ta hänsyn till de anställningsstöd arbetsförmedlingen kan stötta
med.
Aktuella målgrupper för heltidsaktivering AFI är:


Individer som är arbetslösa. (Målgruppen som beskrivs i rapport från
2018). Det är viktigt att notera att även inom gruppen arbetslösa kan det
finnas inslag av liknande ohälsoproblematik som återfinns inom
grupper som har arbetshinder på grund av sociala skäl alternativt är
sjukskrivna. Inom gruppen finns det individer som själva upplever att
de har en ohälsoproblematik, men där sjukdomstillståndet inte är
medicinskt bekräftat och där någon form av aktivitet inte är
kontraindicerat.
Diagram 2 från kartläggning av gruppen arbetslösa (2018) illustrerar
den generella bilden av utmaningar som finns, även inom denna grupp.
Hindren som omfattas är bland annat fysiskt och psykiskt ohälsa,
boendesituation, familjesituation, levnadsvanor/beteenden mm.
Diagram 3 från samma kartläggning illustrerar vilka insatser gruppen
arbetslösa är i behov av, för att göra stegförflyttningar närmare
arbetsmarknaden.

Diagram 2: Summerade utmaningar för att få ett arbete – antal fördelat på kön
Källa: Kartläggning av målgruppen arbetslösa, maj 2018

Diagram 3: Förslag på insatser fördelat på kvinnor och män
Källa: Kartläggning av målgruppen arbetslösa, maj 2018

Förutom gruppen arbetslösa finns det individer som uppbär
ekonomiskt bistånd även i andra grupper, vilka också kan omfattas
av insatsen heltidsaktivering:


Individer som läser SFI eller har språkhinder. Inom den här gruppen
kan möjligheter att kombinera SFI-studier ihop med språkpraktik
undersökas på nytt.



Individer som är sjukskrivna på grund av fysisk eller psykisk
ohälsa. För stora delar av den här gruppen kan aktivering i någon form
vara möjlig, och kanske till och med lämplig även om personen inte har
möjlighet att ta ett arbete direkt om det skulle finnas ett sådant.
Aktivering i någon form skulle vara fördelaktigt för både individens
mående och förutsättningar att i framtiden närma sig självförsörjning,
beroende på hur insatserna inom heltidsaktiveringen är utformade.



Vissa individer som har arbetshinder på grund av sociala skäl (ej
missbruk). Även i denna grupp skulle aktivering i någon form vara
fördelaktigt för både individens mående och förutsättningar att i
framtiden närma sig självförsörjning, beroende på hur insatserna inom
heltidsaktiveringen är utformade.

Detta uppdrag bör även innefatta underlaget gällande den kartläggning av
insatser som finns inom Linköpings Kommun
Den kartläggningen har utformats utifrån arbetsmarknadsinriktade insatser
samt sysselsättning/utvecklingsplatser på AMI och Omsorgsavtal.
Tidsaspekt:
Underlaget ska redovisas till avdelningscheferna m fl vid seminarium 15
januari, för att sedan redovisas på nämnd i februari 2020 (presidiet 30 januari)
Planering för genomförande, successiv redovisning samt tidsaxel rapporteras
till Mikaela Schullström och Helena Paulsson 14 oktober 15.00-17.00.
Rapportering minst 1 g/månaden – förslagsvis må em.
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