Återrapportering åtgärdsplan per den 30 september 2020

Åtgärd

Utredning av
förutsättningar
för heltidsaktivering

Kortkomme
ntar

Kommentar per den 30/9

Genom-

Ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för införande av

De ekonomiska

förande

heltidsaktivering har utretts av förvaltningarna. Inom utredningen

konsekvenserna är

fortgår

har beläggningen av samtliga arbetsmarknads- och

beroende av om det

enligt plan.

sysselsättningsinsatser setts över för att se om det saknas insatser

fattas politiska

för befintliga målgrupper, men också för att sammanföra liknande
verksamheter för optimering av verksamheterna samt ge förslag på
kostnadsdämpning.

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

Ekonomisk
effekt t.o.m.
30/9 2020
(mnkr)

Ekonomisk
effekt 2021
(mnkr)

beslut att införa
heltidsaktivering i
Linköpings
kommun.

Genomföra

Förslag på ett nytt avtal för SO och HK har arbetats fram. Ligger

Det gemensamma

nde fortgår

för beslut på nämnd i oktober. Det blir ett gemensamt avtal mellan

avtalet beräknas

enligt plan.

länets kommuner och Region Östergötland, för att uppnå högre

medföra en

ekonomisk effektivitet, hög kvalitet och lägre administrativa

kostnadsminskning

kostnader.

för AN med ca 400
tkr per år fr.o.m. år
2021.

Förkorta
anvisningsprocessen

Genom-

Arbetet med att förkorta anvisningsprocessen pågår på flera olika

Inga inhämtade

Förkortade tider

förande

sätt.

ekonomiska effekter

försörjningsstöd –

per 30 september.

egen försörjning.

fortgår
enligt plan.

Anvisning till TuA och AMC via arbetssättet Tidig insats har
startats. 16 sökande har hittills anvisats från AFI mottagning till
Tidig insats för initial bedömning.
Anvisning direkt från AFI till AMS fortgår. TU-Utredning
nyttjar AMS för att snabbare identifiera lämplig handlingsplan..

Minskade
kostnader för
tillfälligt
boende

Genomfört

Nya boendestrategin startades upp den förste september enligt

Under januari-

plan. Alla pusselbitar är inte på plats ännu utifrån SoFs

augusti 2020 har

omorganisation. Dialog pågår kring Boendeenhetens uppdrag i

kostnaderna varit

förhållande till AMF/Mottagningen/Integration.

nästan 2,3 mnkr
lägre än
motsvarande period
förra året. Det
förändrade
arbetssättet
förväntas sänka
kostnaderna
ytterligare på sikt.

Digitalisering
och
automatisering
av ekonomiskt
bistånd

Genom-

Projektet för upphandling av ett gemensamt framtida

förande

arbetsmarknadssystem (för verksamheterna AFI, AMC, AMS och

fortgår

HR-arbetsmarknad) har startats under våren 2020.

enligt plan.
Nulägesanalys, riskanalys och informationsanalys har tagits fram.
Informationsklassning avslutas i oktober.
AFI fortsätter jobba med förändringar av arbetssätt för att
förbereda för en framtida automatisering.
Arbetet fortgår med att få till arbetssätt och förutsättningar för
medarbetarna att kunna jobba aktivt med e-ansökningar.

Strategisk
samverkan med
Arbetsförmedli
ngen (AF)

Genomföra

Strategisk samverkan med Arbetsförmedlingen bedrivs genom en

nde fortgår

lokal överenskommelse (LÖK) mellan Linköpings kommun och

enligt plan.

Arbetsförmedlingen. Arbetet tillsammans med Af fortskrider och
ett flertal jobbspår – både interna och externa har tagits fram och
några är under framtagande.

Avveckling av
insatser som
inte korrelerar
till nämndens
kärnverksamhet

Genomfört

Avveckling av
anställningar
hos
Stångåstaden

Genomfört

Avveckling av
projekt som inte
är medfinansierade

Pågående

Kostnadsdämpa
nde åtgärder
inom
handläggning
av ekonomiskt
bistånd

Genomföra

Genomlysningens förslag av förändrade riktlinjer har gått in i

Ingen besparing per

nde fortgår

nästa fas som innebär bearbetning och förslag till ledningsgruppen

30 september då

enligt plan.

att ta beslut om.

riktlinjer inte är

Extratjänster
till
biståndsbehöva
nde

Genom-

Extratjänster till biståndsbehövande har tagit fart igen trots

Kostnaderna för jan-

förande

Corona. Bland anställningsstöden prioriteras extratjänster.

sep 2020 varit 2,1

Linkstep kommer att finansieras med andra medel än nämndens.

En besparing på 2,4

.

mnkr from år 2021.

Genomfört

1,3 mnkr from år
2021.

I samverkan med Samordningsförbundet kommer nämnden få

0,5 mkr from 2021

täckning för de extra kostnader som tillkommit i projekten.

implementerade i
verksamheten

fortgår

mnkr lägre än

enligt plan.

prognosticerat i
mars.

Resurseffektivisering
genom
samordning och
sammanslagning 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.

med liknande innehåll och utformning kan förutsättningar skapas

för AN. Kan

för både resurseffektivisering och kostnadsreducering. Viktigt att

påverka AN om

beakta att nämndens uppdrag omfattar arbetsinriktade platser samt

verksamheter flyttas

målgrupper riktade mot arbetsmarknaden i sitt

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

september 2020: 0,8

ekonomiskt bistånd och utökade kostnader i redan pågående

mnkr

grunduppdrag/verksamhetsuppdrag

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
nära arbetsmarknaden.

Ingår i

Ligger inom åtgärden effektivisera anvisningsprocessen, se ovan.

åtgärd 3 Förkorta
anvisnings
processen

