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1. Informationen noteras.
Ärende
Muntlig information
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Skriftlig information
Arbetsmarknad och försörjnings nämndrapport
Läsanvisningar till Arbetsmarknad och försörjnings nämndrapport
Arbetsmarknad och integrations nämndrapport
Arbetsförmedlingens statistik
Sammanfattning från nämndrapporterna
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Aktuella hushåll har legat relativt oförändrat under januari 2021 jämfört
med föregående månad december 2020. En liten ökning av långvarig
biståndshushåll kan skönjas under den senaste månaden.
Ungdomshushållen visar en ökning på 3,5 % under januari 2021
jämfört med föregående månad. Den siste januari 2021 var det 524
öppnade ungdomshushållärenden.
Utbetalt bistånd ökade under januari med ca 2,1 % jämfört med
föregående månad och utbetalningshushåll ökade med ca 1,7 %
Medianutredningstiden har ökat med 2 dagar i december 2020 jämfört
med föregående månad.
Arbetslöshet (40 %) följt av arbetshinder på grund av sociala skäl(27
%) är fortfarande de dominerande skälen som orsak till försörjningsstöd
jämfört med föregående år januari månad. Arbetslöshet som orsak har
ökat något jämfört med föregående år medan Arbetshinder sociala skäl
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och sjukdom ligger på samma nivå som föregående år. Något fler
studerar SFI jämfört med föregående år.
Under januari månad har något färre avslutats jämfört med föregående
år samma månad. Av de ärenden som avslutas mot självförsörjning är
det 20 som har erhållit annan ersättning, 16 som har fått arbete, 10 som
har börjat studera och ett ärende har fått arbetslöshetsersättning samt tre
ärenden har fått pension.
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Något färre ärenden har skrivits in under januari 2021 jämfört med
samma månad föregående år.

Arbetsmarknad och integrations nämndrapport


Corona pandemin har negativt påverkat det totala antalet
försörjningsstödsberättigade vid inskrivning som är avslutade hos AMC.
Dess negativa effekter är tydligt synliga i Figur 1, 3 och 11.



Efter ett låg utfall under Q3 har antalet avslutade till arbete med
subvention börjat öka igen under januari 2021.



Antal avslutade deltagare med offentligt skyddad anställning (OSA) till
arbete med/utan subvention, eller studier ökat med tio personer under
december 2020.



Antal försörjningsstödsberättigade som avslutats mot studier med/utan
CSN har börjat öka igen under andra halvåret 2020.



Antal försörjningsstödsberättigade vid inskrivning som avslutats hos AMC
"mot annat" (åter till AFI, vidare mot psykiatri eller annan aktör) har varit
mycket hög under Q1 och Q3 i 2020.



Antal deltagare inom SO2 har minskat något under Q3. Däremot har antal
deltagare inom ordinarie SO ökat under hela andra halvåret 2020.
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