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Sammanfattning från nämndrapporterna
Avdelningen för försörjningsinsatsers nämndrapport:
 Under juni och augusti ökade utbetalt bistånd medan under juli
betalades det ut lite mindre. Det följer av att de som har sommarjobb får
en högre lön under juli vilket blir direkt synligt i utbetalt bistånd som
utfyllnad medan juni och augusti inte ger samma effekt. Samtidigt har
det varit en konstant liten ökning av antal utbetalningshushåll under
sommarmånaderna. Det kan förklaras utifrån att under
sommarmånaderna är det fler studenter som har behov av att söka
ekonomiskt bistånd.


Under sommarmånaderna har även antal öppnade ärenden ökat vilket är
en direkt effekt av studerande med ferieuppehåll. I augusti förekommer
en liten minskning av öppna ärende som kan förklaras med att de
studerande som sökte i juni som inte hade rätt till bistånd kunde stängas
under augusti.
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Jämfört med föregående år är det fler ärenden som söker ekonomiskt
bistånd på grund av arbetslöshet och arbetshinder (sociala skäl). Fler
etableringsärenden får etableringsersättning i år jämfört med
föregående år. Ensamkommande ungdomar har också minskat kraftigt
jämfört med föregående år.



Fler antal hushåll har avslutats jämfört med föregående år. En marginell
skillnad av de som har avslutats mot självförsörjning jämfört med
föregående år.



Ingen statistik förs under juni, juli och augusti gällande utskrivningar
från Arbetsförmedlingen.

Avdelningen för arbetsmarknad och integrations nämndrapport
 Antal deltagare fortsätter visa en negativ trend vilket innebär att
antalet deltagare minskar.
 Antal avslutade deltagare håller en jämn nivå. Det innebär att
antalet avslutade deltagare är fortsatt lika många med en dip
under juli månad.
 Förhållandet mellan nya och avslutade deltagare är fortsatt
jämnt, med en förändring under augusti månad då det var färre
nyinskrivna deltagare än avslutade.
 Antal avslutade deltagare med offentligt skyddad anställning är
en.
 Andel deltagare som uppbär försörjningsstöd vid inskrivning
har minskar något.
 Antal deltagare som uppbär försörjningsstöd vid inskrivning
som avlutats fortsätter över tid att visa en svag negativ trend.
Det här innebär att något färre deltagare som uppbär
försörjningsstöd vid inskrivning avslutas varje månad.
__________
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