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Dnr AN 2021-66
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Arbetsmarknadsnämnden

Ansökan om utökning av arbetsmarknadsnämndens ram
2021 avseende arbete med felaktiga utbetalningar,
ekonomiskt bistånd
Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut
1.
Arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om
utökad ram för 2021 med 1 mnkr för att finansiera
arbetsmarknadsnämndens ökade kostnader avseende fyra
årsarbetare med uppdrag att arbeta med att motverka felaktiga
utbetalningar avseende ekonomiskt bistånd.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1.
Arbetsmarknadsnämnden medges en utökad ram för 2021 med
1 mnkr för att finansiera arbetsmarknadsnämndens ökade
kostnader avseende fyra årsarbetare med uppdrag att arbeta med
att motverka felaktiga utbetalningar avseende ekonomiskt
bistånd.
Ärende
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Linköpings kommun har de senaste åren
ökat stadigt. En mängd insatser har genomförts och ytterligare insatser planeras
de närmsta året.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Som ett led i arbetet med att sänka utbetalningar av ekonomiskt bistånd lyfts
arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar som en viktig del. Bedömning
görs att befintlig resurs som arbetar med felaktiga utbetalningar på Social- och
omsorgsförvaltningen inte är tillräcklig. För att möjliggöra ett mer offensivt
arbete och för att säkerställa att rätt bistånd utbetalas föreslås
arbetsmarknadsnämnden godkänna utökade medel avseende ytterligare fyra
årsarbetare. Kostnaden för 2021 beräknas uppgå till 1 mnkr.
Ärendet är inte förhandlat enligt §11 MBL varpå beslut fattas under
förutsättning att de fackliga parterna inte har något att erinra.
__________
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Beslutsunderlag:
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Bakgrund
I Sverige finns det idag ett samlat nationellt arbete för att motverka felaktiga
utbetalningar i våra olika välfärdssystem. Det är svårt att uppskatta
omfattningen av felaktiga utbetalningar, både nationellt och i Linköping.
Under 2018 gjordes en nationell uppskattning, som inkluderade felaktiga
utbetalningar från 41 olika välfärdssystem, där omfattningen angavs till 18
miljarder kronor årligen, med ett osäkerhetsintervall mellan 11-27 miljarder
kronor.
Utredningsarbete vid misstanke om bidragsbrott samt ett arbete med att
förebygga felaktiga utbetalningar kopplat till ekonomiskt bistånd är en viktig
del i att skapa förutsättningar för en tilltro till välfärdssystemet.
Arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar kopplat till ekonomiskt
bistånd på Social- och omsorgsförvaltningen ska utgå från intentionen att
arbeta förebyggande och med ett helhetsperspektiv. Både avseende
handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd i sin helhet men även i
arbetet med utredningar av misstänkt felaktiga utbetalningar.
Målsättningen är att bistånd ska kunna utgå till de personer som är
berättigade till stödet, och att det blir rätt från början. En stor
framgångsfaktor i arbete med att motverka felaktigheter är att se till helheten
i hanteringen av ekonomiskt bistånd, vilket inkluderar
handläggningsprocessen avseende ansökan om bistånd, utredning, beslut och
framåtsyftande planering tillsammans med individen samt en potentiell
utredning avseende felaktig utbetalning och misstänkt bidragsbrott. Att
arbeta preventivt mot felaktiga utbetalningar behöver bli en del i vår
verksamhet, både handläggning och verksamhetsutveckling. Det inkluderar
både interna förbättringar och även externa insatser som att bygga upp
samverkan med andra kommuner och myndigheter för att dra lärdom och
nytta av varandras arbete och framgångar
Från och med 1 januari 2021 har Social- och omsorgsförvaltningen avsatt
resurs i form av en årsarbetare som har i uppdrag att arbeta med felaktiga
utbetalningar. Resursen bedöms inte tillräcklig för att arbeta med alla delar
av processen. För att få bättre effekt bör arbetet utökas och omfatta
förebyggande insatser, stöd till socialsekreterare och handläggare som arbetar
med utbetalningar, omvärldsbevakning, utökad samverkan med andra
samhällsaktörer samt utredning av misstänkt bidragsbrott.
Ekonomiska konsekvenser
Utökning av arbetsmarknadsnämndens ram för 2021 med 1 mnkr. Kostnaden
för 2022 beräknas uppgå till 1.5 mnkr och inarbetas i internbudget för 2022
förutsatt att extra medel för detta ändamål tillförs ram. Målsättning är att
tjänsterna skall finansieras genom sänkt ekonomiskt bistånd från och med Q 3
2022.
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Kommunala mål
Ärendet relaterar till det kommunövergripande målet om hållbar ekonomi och
arbetsmarknadsnämndens mål om god ekonomisk kontroll och ekonomi i
balans.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information §19 är lämnad 17/5. Förhandling enligt §11 MBL ej
genomförd.
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