Bilaga 2. Återrapportering åtgärdsplan per den 31 augusti 2020

Åtgärd

Utredning av
förutsättningar
na för
heltidsaktiverin
g

Kortkomme
ntar

Kommentar per den 31/8

Genomföra

Ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för ett eventuellt

De ekonomiska

nde fortgår

införande av heltidsaktivering har utretts av förvaltningarna. Inom

konsekvenserna är

enligt plan.

utredningen har beläggningen av samtliga arbetsmarknads och

beroende av om det

sysselsättningsinsatser setts över (inklusive Team Utreda

fattas politiska

utredningsinriktning och arbetsmarknadsinriktning samt
Arbetsmarknadscentrum), för att se var det saknas insatser för
befintliga målgrupper.

Effektivisering
av
samhällsoriente
ring (SO) och
hälsokommunik
atörer (HK)

Ekonomisk
effekt t.o.m.
31/8 2020
(mnkr)

Ekonomisk
effekt 2021
(mnkr)

beslut att införa
heltidsaktivering i
Linköpings
kommun.

Genomföra

Förslag på ett nytt avtal för SO och HK jobbades fram i syfte att

Ett gemensamt avtal

nde fortgår

genom ett gemensamt avtal mellan kommunerna och Region

med högre

enligt plan.

Östergötland uppnå högre ekonomisk effektivitet, hög kvalitet och

effektivitet beräknas

lägre administrativa kostnader. Ett gemensamt avtal är en

medföra en

förutsättning för en framtida hopslagning av verksamheter inom

kostnadsminskning

SO och HK. Det nya avtalet kommer att behandlas politiskt av

för

kommunernas och Regionens nämnder under hösten 2020.

arbetsmarknadsnäm
nden med ca 400 tkr
per år fr.o.m. år
2021.

Förkorta
anvisningsproc
essen

Genomföra

Arbetet med att förkorta anvisningsprocessen pågår på flera olika

Inga inhämtade

nde fortgår

sätt.

ekonomiska effekter

enligt plan.

Anvisning till TuA och AMC via arbetssättet Tidig insats
kommer starta igång 1 september. Det avser nyinskrivna
försörjningsstödstagare i behov av ekonomiskt bistånd som
förväntas vara arbetssökande (kod arbetssökande). TuA gör en
initial arbetsmarknadsinriktad bedömning av ärendet och fördelar
individen vidare eller återkopplar med vägledande råd.
Anvisning direkt från AFI till AMS har inletts under juni
månad. Syftet är att AFI ska kunna anvisa klienter med kapacitet
under 20 timmer (dvs de som inte är AMC´s målgrupp) till
arbetslivsinriktad insats.
Det pågår även ett arbete för att se över utredningsteamets
arbetssätt för att effektivisera arbetet för prioriterade målgrupper
med syfte att snabbare identifiera lämplig handlingsplan och vid
behov initiera insatser för att stödja klienten att komma närmare
egen försörjning.

per 31 augusti
utifrån att arbetet har
fokuserat på
arbetsprocesserna
med mål att komma
igång under
september 2020

Minskade
kostnader för
tillfälligt
boende

Genomföra

Nämndbeslut har tagits om nytt arbetssätt och ska implementeras

Under januari-juli

nde fortgår

med start 1 september.

2020 har

enligt plan.

kostnaderna varit
nästan 1,8 mnkr
lägre än
motsvarande period
förra året. Det
förändrade
arbetssättet
förväntas sänka
kostnaderna
ytterligare.

Digitalisering
och
automatisering
av ekonomiskt
bistånd

Genomföra

Projektet för upphandling av ett gemensamt framtida

nde fortgår

arbetsmarknadssystem (för verksamheterna AFI, AMC, AMS och

enligt plan.

HR-arbetsmarknad) har startats under våren 2020. Projektledare
och styrgrupp har tillsatts. Ett gemensamt Request for information
(RFI) har gått ut under sommaren 2020 riktad till 3 företag som
bedöms ha produkt som matchar socialtjänstens behov (Cambio
med Viva, CGI med Treserva och Tieto med Procapita/Lifecare).
Varje verksamhet har tagit fram användarkrav som under hösten
ska sammanföras till en gemensam kravspecifikation.
Under hösten 2020 ska även nulägesanalys, riskanalys och
informationsanalys tas fram av projektgruppen.
Informationsklassning har påbörjats.
Automatisering av ekonomiskt bistånd blir en del av
upphandlingen av det nya verksamhetssystemet Verksamheten
fortsätter jobba med förändringar av arbetssätt för att förbereda för
en framtida automatisering.
AFI har utvecklat en e-tjänst tillsammans med LK data som togs i
drift 2020-01-17. Inflödet av e-ansökningarna har stadigt ökat
varje månad och i augusti månad bestod ca 25 % av ansökningarna
av e-ansökan. Implementeringsfel har jobbats undan under våren.
Några utvecklingsområden har även initierats till att verkställas för
att uppnå bättre förutsättningar att kunna jobba aktivt med eansökningar
En genomgång av AFIs blanketter har gjorts. Sex blanketter ska
omfattas av Blankettfritt 2020. Färdigställande av dessa pågår.

Strategisk
samverkan med
Arbetsförmedli
ngen (AF)

Genomföra

Strategisk samverkan med Arbetsförmedlingen bedrivs genom en

nde fortgår

lokal överenskommelse mellan Linköpings kommun och

enligt plan.

Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen syftar till att använda
gemensamma resurser effektivt och på bästa sätt i samverkan så
att de ger största möjliga nytta för kommunen och dess
samhällsmedborgare samt bidrar till en långsiktigt hållbar tillväxt

och sysselsättning. Revideras efter hand då nya direktiv och
statsbidrag utlyses.
Målsättningen med överenskommelsen är att tydliggöra
förutsättningarna för samverkan i syfte att uppnå en effektiv
användning av tillgängliga resurser samt att genom aktiv och
effektiv samordning av resurser och ett förändringskraftigt
samarbete möta individens, arbetsmarknadens och samhällets
behov
Parallellt med framtagandet av en lokal överenskommelse har
underliggande samverkansavtal för prioriterade områden och
målgrupper tagits fram.
Samverkansavtal har tagits fram alternativt är under framtagande
för etablering, medborgare i stödinsatser, övergång från
gymnasiesärskolan och IVAS till stödinsatser i vuxenlivet,
Offentligt Skyddade Anställningar samt lokala jobbspår.

Avveckling av
insatser som
inte korrelerar
till nämndens
kärnverksamhet

Genomföra

Linkstep är ett projekt som idag drivs av Stångåstaden med

En besparing på 2,4

nde fortgår

finansiering från arbetsmarknadsnämnden. Den verksamheten sker

mnkr from år 2021.

enligt plan.

utöver kommunens basuppdrag. I och med SOU 2020:41
”Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen” (som
är ute på remiss till och med 13 november 2020) ges utrymme för
projektet och Stångåstaden att istället fungera som leverantör av
arbetsmarknadstjänster direkt till AF. Det innebär i så fall att
projektet hade kunnat fortlöpa, men utan finansiering från
Linköpings kommun.

Avveckling av
anställningar
hos
Stångåstaden

Genomföra

Avveckling av nystartsjobb till Stångåstaden går som planerat. Det

1,3 mnkr from år

nde fortgår

finns sex pågående ärenden vilka alla avslutas 30 september.

2021.

Avveckling av
projekt som inte
är
medfinansierad
e

Genomföra

Ett arbete pågår för att fastställa en tydlig process för återsökning

nde

av medel för arbetade timmar från EU:s utvecklingsprogram.

enligt plan.

fortgår,
men med
reviderad
plan

Kostnadsdämpa
nde åtgärder
inom
handläggning
av ekonomiskt
bistånd

Genomföra

Genomlysning och rapport har gjorts över vilka områden inom

Ingen besparing per

nde fortgår

handläggning av ekonomiskt bistånd som behöver ses över för att

31 augusti då nya

enligt plan.

säkerställa förutsättningar för rätt till bistånd och rätt beviljat

riktlinjer inte är

biståndsbelopp utbetalas. Ett färdigt förslag finns om specifika

implementerade i

ändringar som ska bearbetas i riktlinjegrupp och ledningsgrupp

verksamheten

med start i september.

Extratjänster
till
biståndsbehöva
nde

Genomföra

Extratjänster till biståndsbehövande har tagit fart igen trots

Genom att dra ner

nde fortgår

Corona. Per den 31/8 2020 finns ett femtital matchningsbara

på andra

enligt plan.

platser.

anställningsstöd och
öka antalet
extratjänster har
kostnaderna för janaug 2020 varit 1,5
mnkr lägre än
prognosticerat i
mars.

Resurseffektivis
ering genom
samordning och
sammanslagnin
g av
verksamheter
mellan SON
och AN

Genomföra

Genom samordning och sammanslagning mellan social- och

I dagsläget inga

nde fortgår

omsorgsnämndens och arbetsmarknadsnämndens verksamheter

ekonomiska effekter

enligt plan.

som omfattar arbetsinriktade platser i sitt

för AN. Kan

grunduppdrag/verksamhetsuppdrag med samma innehåll och

påverka AN om

utformning kan förutsättningar skapas för både

verksamheter flyttas

resurseffektivisering och kostnadsreducering.

över till AN.

Följa vilka
utökade
kostnader för
ekonomiskt
bistånd som har
uppkommit med
anledning av
Coronaviruset.

Genomföra

AFI har satt in nya beslutskoder i verksamhetssystemet för att

Coronakostnader för

nde fortgår

följa utökade kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd, med

ekonomiskt bistånd

enligt plan

anledning av Coronaviruset. Beslutskoderna följer både utökade

fram till och med

kostnader i form av nya ärenden som har blivit aktuella för

augusti 2020: 0,7

ekonomiskt bistånd och utökade kostnader i redan pågående

mnkr

ärenden. Det är viktigt att ha i åtanke att beslutskoden inte kan
följa indirekta kostnaderna som uppkommer till följd av
strukturella förändringar med anledning av Coronaviruset
(exempelvis längre ledtider för kommuninvånare att bli
självförsörjande och en svårare arbetsmarknad).

Om möjligt
återsöka
kostnader från
staten för
extraordinära
åtgärder med
anledning av
Coronaviruset.

Inga nya

Finns ännu ingen information kring hur och om dessa kostnader

uppgifter

kommer kompenseras.

Uppdrag till
TuA och AMC
att fokusera på
nya målgrupper
som söker
ekonomiskt
bistånd och är

Ingår i

Ligger inom åtgärden effektivisera anvisningsprocessen, se ovan.

åtgärd 3 Förkorta
anvisnings
processen

nära
arbetsmarknade
n.

