1 (3)

Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Anna Klefborg

2020-09-01

Dnr AN 2020-5

Arbetsmarknadsnämnden

Aktuell information från verksamheten
Förslag till beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Muntlig information
Nämndbesök
Förfrågningar om statistik
Skriftlig information
Avdelningen för försörjningsinsatsers nämndrapport
Läsanvisningar till Avdelningen för försörjningsinsatsers nämndrapport
Avdelningen för arbetsmarknad och integrations nämndrapport
Länstalen från Länstyrelsen
Arbetsförmedlingens statistik

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Sammanfattning från nämndrapporterna
Avdelningen för försörjningsinsatsers nämndrapport:


Aktuella hushåll har minskat så att det ligger i nivå som innan
sommaren. Ärenden stängs en månad efter senaste kontakten vilket
bidrar till en viss eftersläpning vilket stämmer i linje med att studerande
återgått till utbildning i augusti och därmed har en annan försörjning. 32
% av de stängda ärendena är barnhushåll och 50 % är ungdomshushåll.
En liten minskning av långvarigt biståndshushåll går att skönja på 0,9
%.



Utbetalningshushåll har minskat med ungefär 3,7 % under september
månad jämfört med föregående månad. Likaså har utbetalt bistånd
minskat med ungefär 4,2 %. Något färre hushåll har avslutats mot
självförsörjning under september 2020 jämfört med samma period
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föregående år. Å andra sidan så är det något fler där orsaken är okänd
under september 2020 jämfört med samma period föregående år.


Jämfört med föregående år september månad har ungefär 27 % färre
nya hushåll sökt ekonomiskt bistånd. Mer än hälften (52,5 %) av de
som sökt beror på arbetslöshet. Föregående år samma period var det
47,5 % som sökte på grund av arbetslöshet, en ökning med 5 %.



Arbetslöshet och arbetshinder sociala skäl fortsätter även i september
2020 vara största anledningen till försörjningsstöd. Jämfört med
föregående år samma period är det också de kategorierna som ökat
mest. Något fler SFI studerande än föregående år samt något fler som
arbetar heltid där inkomsten inte räcker till för att uppnå skälig
levnadsnivå. Det är dock färre som har behov av försörjningsstöd på
grund av att de inte har rätt till etableringsersättning under september
2020 än jämfört med samma period föregående år.

Avdelningen för arbetsmarknad och integrations nämndrapport








Antal deltagare visar en negativ trend samtidigt som siffran för
september visar en ökning för just den månaden.
Antal avslutade deltagare håller en fortsatt jämn nivå. Det
innebär att antalet avslutade deltagare är fortsatt lika många med
en dip under juli månad.
Förhållandet mellan nya och avslutade deltagare har under en
tid varit jämn, med förändring under de två sista månaderna.
Augusti var det fler avslutade än nyinskrivna medan det i
september var fler nyinskrivna än avslutade.
Antal avslutade deltagare med offentligt skyddad anställning är
två.
Andel deltagare som uppbär försörjningsstöd vid inskrivning
håller en jämn nivå över tid.
Antal deltagare som uppbär försörjningsstöd vid inskrivning
som avlutas har under 2020 fram till juli visat en negativ trend.
Det har alltså blivit färre antal som avslutas varje månad. För
augusti och september ökar däremot antalet deltagare som
uppbär försörjningsstöd vid inskrivning som avlutas.

__________
Beslutsunderlag:
Aktuell information från verksamheten (okt -20)
Läsanvisning nyckeltal AFIs nämndrapport (okt-20)
AFI nämndrapport (okt -20)
AMI nämndrapport (okt -20)
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