Dokumenttyp

Sida

Nyckeltalsfördjupning

1 av 4

Framtagen av

Datum

Åse Andersson
Reviderat av

Åse Andersson & Alva Miah

2020-02-10

Ekonomiskt bistånd
1. Aktuella ärenden – samtliga, barnfamiljer och ungdomshushåll
De första nyckeltalet visar antalet hushåll aktuella på avdelningen för försörjningsinsatser (AFI), hur många av dessa som är ”ungdomshushåll” samt barnfamiljer under en 24
månaders period.
Med ”Hushåll” menas personer som lever i en ekonomisk gemenskap där det alltså
finns någon form av försörjningsansvar mellan hushållsmedlemmarna. Makar, sambor,
minderåriga barn samt gymnasiestuderande upp till 21 år som bor med sina föräldrar. I
hushållen registreras en vuxen som registerledare och den andra som medsökande.
Det som redovisas är hushåll registrerade på avdelningen för försörjningsinsatser vilket
inte ska sammanblandas med hushåll som faktiskt fått bistånd utbetalat. Hushåll kan
vara registrerade trots att bistånd inte utgår om utredning om rätt till bistånd inte är klar,
när ärendet inom en månad ska avslutas, eller på grund av ett kortvarigt uppehåll i rätten
till bistånd. Det kan också vara ett återbetalningsärende. Aktuella hushåll bedöms dock
bättre än utbetalningshushåll spegla både kommuninvånarnas ekonomiska situation och
förvaltningens ansvar.
Ungdomshushåll visar de hushåll där registerledaren är mellan 18-24 år. Eftersom ett
hushåll kan bestå av två vuxna personer så finns det hushåll här där båda är 18-24 och
hushåll där ena parten är äldre. Det kan också finnas personer mellan 18-24 år som är
medpersoner i hushåll där andra parten är äldre. Det är alltid kvinnan i familjen som är
registerledare. Att visa antalet ”ungdomshushåll” är en god indikation på försörjningsmöjligheter för unga vuxna men speglar inte det exakta behovet.
Med barnfamilj menas de hushåll som är registrerade med hushållstypen ”gifta/sambo
med barn/umgängesbarn” ”ensamstående man med barn/umgängesbarn” ”ensamstående
kvinna med barn/umgängesbarn”. Här ingår även barn som har fyllt 18 år men ingår under föräldrarnas försörjningsskyldighet enligt Föräldrabalken. Med umgängesbarn avses
barn som vistas mindre än 50 % av tiden i hushållet men där umgängeskostnad beviljas.

2. Långvarigt försörjningsstöd
Rapporten visar antalet registrerade hushåll, samt hur många av dessa som varit aktuella
minst två år oavbrutet.
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3. Registrerat försörjningsstöd avseende månad.
Här visas det försörjningsstöd som har utbetalats avseende en viss månad. Här redovisas
även antal hushåll som faktiskt fått bistånd utbetalat. Värdet utläses utifrån höger axel.
Observera att hushåll kan vara registrerade trots att bistånd inte utgår om utredning om
rätt till bistånd inte är klar, när ärendet inom en månad ska avslutas, eller på grund av ett
kortvarigt uppehåll i rätten till bistånd. Det kan också vara ett återbetalningsärende. Aktuella hushåll bedöms bättre än utbetalningshushåll spegla både kommuninvånarnas
ekonomiska situation och förvaltningens ansvar (se diagram 1).
Utbetalningsdatum och avseende månad kan skilja sig åt. Rätt till bistånd föreligger från
det man påtalat biståndsbehovet även om utredningen pågår under en tid. Detta innebär
att viss del av biståndsbehovet utgår retroaktivt. Detta gäller framförallt vid nyansökan
där utredningstiderna är längre. Biståndsbehovet kan alltså se ut att minska de senaste
månaderna men det finns ett oredovisat retroaktivt bistånd där, detta kommer att synas i
kommande månadsrapporter. Uppgifterna i systemet är dynamiska och det retroaktiva
biståndet redovisas när det registrerats.
Allt bistånd som utbetalats redovisas, även det som senare kompenseras via migrationsverket. Rapporten visar alltså inte nettokostnaden för biståndet. Att redovisa totalkostnaden är nödvändigt då den tekniska lösningen inte medger sär-redovisning av nyanländas ärenden i nämndrapporten, men det bedöms också som mer verksamhetsrelevant.
Det är biståndsbehovet i sig som påverkar kommuninvånarna livssituation och är inom
ramen för vad arbetsmarknadsnämnden kan påverka.
Att redovisa vilka månader kommuninvånare sökt och beviljats bistånd för speglar
bättre behovet av försörjningsstöd än utbetalningsmånad. Utbetalningsmånaden påverkas både av behovet av bistånd och handläggarnas förutsättningar.

4. Medianutredningstider för nya ärenden
Rapporten visar mediantiden i antalet dagar från att ansökan kommer in till att första beslut om bistånd tas i nya ärenden. Det innefattar beslut om försörjningsstöd (eller livsföring i övrigt), avslag på ansökan men också beslut om akut bistånd för att undanröja nöd
under utredningen. Systemet utgår från den månad sökande tog kontakt med avdelningen vilket medför att vi visar utvecklingen en månad färre än övriga diagram. Närmast föregående månad visas inte, då uppgifterna skulle exkludera de som tagit kontakt
närmast föregående månad men ännu inte fått beslut. Även detta diagram är dynamiskt
och beslutstider kan komma att läggas till efterhand som de avslutas.
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5. Orsaker till försörjningsstöd
Diagrammet visar de registrerade orsakerna till försörjningsstöd för den senast valda
månaden. Den visar också orsakerna till försörjningsstöd samma period föregående år,
som en jämförelse. Orsakerna redovisas både för sökande och medsökande, och kodas
enligt Socialstyrelsens anvisningar. Nedan följer en förklaring av orsakerna.
Orsak till försörjningsstöd
Akut tillfälligt, utan försörjningshinder
Arbetar heltid, otillräcklig
inkomst
Arbetshinder sociala skäl

Arbetslöshet

Ensamkommande ungdom
Föräldraledig
Ingen etableringsersättning

Otillräcklig etableringsersättning
Otillräcklig pension
SFI-studerande
Sjukdom

Språkhinder
Väntar etableringsersättning

Förklaring om orsaken
Klarar normalt sin egen försörjning, tillfälligt biståndsbehov pga. särskilda omständigheter
Arbetar heltid, otillräcklig inkomst då hushållets samlade inkomst är under nivån för försörjningsstöd, t.ex.
pga. stor försörjningsbörda
Står för närvarande inte omedelbart till arbetsmarknadens förfogande.
Bedöms av socialtjänsten ha nedsatt/inte klarlagd arbetsförmåga.
Arbete kan bli aktuellt i framtiden men först efter förberedande insatser
Arbetsförmåga på hel/deltid.
Aktivt arbetssökande.
Kan ta ett för personen lämpligt arbete, inga betydande
svårigheter att komma tillrätta med innan arbete kan
tas.
Anmäld på Arbetsförmedlingen
Ensamkommande, utrikesfödd ungdom 18-20 år som
går i gymnasiet. Ej placerad i familjehem eller dylikt.
Föräldraledig, får otillräcklig föräldrapenning eller
väntar på föräldrapenning.
Kan inte delta i etableringsinsats på minst 25 % pga.
fysisk/psykisk nedsättning av arbetsförmåga, har läkarintyg/läkarutlåtande
Nyanländ flykting som får otillräcklig etableringsersättning
Är 65 år eller äldre och väntar på eller har otillräcklig
pension/äldreförsörjningsstöd
SFI-studerande som saknar övrigt arbetshinder
Sjukdomen är det huvudsakliga försörjningshindret,
nedsatt arbetsförmåga är styrkt av medicinskt behörig
personal
Har språkhinder, problem med språkinlärning och läser
inte SFI.
Nyanländ flykting som väntar på etableringsersättning.
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6. Orsaker till avslut
Diagrammet visar vilka avslutskoder som registrerats i samband med att ärenden avslutats under månaden och jämförande uppgifter från samma period föregående år. De koder som redovisas är styrda av socialstyrelsen. Men vissa är sammanslagna till en övergripande kodning som t.ex. självförsörjande där det finns underrubriker i verksamhetssystemet. Koden ”kontakten avbruten” används när handläggaren är osäker på vad orsaken är till avslut och klienten inte hört av sig, erfarenheten visar att det vanligtvis handlar om personer som blivit självförsörjande.

7. Antal utskrivna från AF
Diagrammet visar antal individer utskrivna från Arbetsförmedlingen. Observera att informationen inhämtas manuellt från medarbetare.

8. Nya och avslutade ärenden
Här redovisas antalet ny öppnade ärenden samt antalet avslutade ärenden under en 24månaders period. Den gula linjen visar den sammanlagda förändringen under 24 månader. Ett ärende inom AFI öppnas när en muntlig eller skriftlig ansökan inkommit. Förfrågningar och information om bistånd registreras inte som ärenden.

9. Orsaker vid inskrivning
Diagrammet visar orsakskoden som registrerats för personer som får sitt första biståndsbeslut under månaden. Se tabell gällande diagram 5 för mer information om orsakskoderna. Diagrammet visar orsaken både för sökande och medsökande.

Källa:
Verksamhetssystemet Treserva (förutom rapport 7, antal utskrivna från AF, som baseras
på manuellt inhämtade uppgifter). Rapporterna bygger på uppgifter ur LinQ systemet
vilket i sin tur hämtar uppgifter från Treserva.

