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Arbetsmarknadsnämnden

Aktuell information från verksamheten
Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Muntlig information


Återrapport nämndbesök AMS och AMF – deltagande politiker

Skriftlig information


Avdelningen för Arbetsmarknad och försörjnings nämndrapport



Läsanvisningar till avdelningen för Arbetsmarknad och försörjnings
nämndrapport



Avdelningen för Arbetsmarknad och integrations nämndrapport



Mötesanteckningar från nämndbesöket på AMS



Bilaga till mötesanteckningarna från nämndbesöket på AMS



Dokumentation av nämndbesök vid verksamheten Arbetsmarknad och
försörjning -AMF (maj-21)



Dokumentation av nämndbesök vid verksamheten Team Utreda
Arbetsmarknadsinriktning - TuA (apr-21)

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Sammanfattning från nämndrapporterna
Avdelningen för försörjningsinsatsers nämndrapport:
Nytt utseende på nämndrapporten utifrån övergången från Qlikview till
Qliksense.
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Vissa diagram har uppdaterats från den preliminära nämndrapporten på
grund av efterregistreringar.


Aktuella hushåll har fortsatt minskat något (0,4 %) i maj 2021 jämfört
med föregående månad. Barnhushåll är oförändrat jämfört med
föregående månad och ungdomshushållen har minskat något (0,7 %) i
maj jämfört med föregående månad.



Det långvariga bostadsbehovet är relativt oförändrat dock med en
tendens till ökning (0,6 %) under maj 2021 jämfört med föregående
månad. Den nya rapporten visar även antal hushåll med barn och antal
barn i långvarigt biståndsbehov. Det som framkommer för maj månad
2021 är att antal hushåll med barn är oförändrat jämfört med
föregående månad och att det har blivit några färre antal barn.



Utbetalt bistånd minskade under maj 2021 med ca 3,8 % jämfört med
föregående månad och antal utbetalningshushåll minskade med ca 3,2
% jämfört med föregående månad.



Arbetslöshet (36,8 %) följt av arbetshinder på grund av sociala skäl (27
%) är fortfarande de dominerande orsakerna till försörjningsstöd under
maj 2021. Arbetslöshet som orsak har ökat med ca 16,6 % och
Arbetshinder sociala skäl har ökat med ca 7,6 % jämfört med
föregående år maj månad. En liten ökning går även att se för orsakerna
SFI-studerande (7 st), väntar etableringsersättning (3 st) och arbetar
heltid eller deltid otillräcklig inkomst (3 st) för maj månad 2021 jämfört
med föregående år maj månad. För de övriga orsakerna till
försörjningsstöd framgår att en liten minskning har skett genomgående
under maj 2021 jämfört med samma månad föregående år. Orsak
arbetar deltid otillräcklig inkomst är ny i och med den nya rapporten
och den visar att i maj månad har orsaken ökat (31,5 %) jämfört med
föregående år samma månad.



Antal öppnade hushåll har ökat med ca 15,9 % maj månad 2021 jämfört
med föregående månad. Färre antal ärenden (13,3 %) har avslutats
under maj månad 2021 jämfört med föregående år samma månad.



Arbetslöshet följt av akut tillfälligt behov och arbetshinder på grund av
sociala skäl är främsta orsakerna till kontakt med ekonomiskt bistånd
under maj månad 2021. Jämfört med föregående år maj månad har
anledningen till behov av försörjningsstöd minskat för dessa grupper
medan orsakerna sjukdom, otillräcklig etableringsersättning,
deltidsarbete otillräcklig inkomst och heltid otillräcklig inkomst har
blivit fler. En felskrivning har smugits sig in i diagrammet för orsaker
vid inskrivning - finns en orsak “Gruppering” som har blivit fel.
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Gruppering står för totalen av inskrivningsorsaker och det pågår ett
arbete med att justera det.


Medianutredningstiden avser pappersansökan vid ny ansökan och det
visar en minskning i april jämfört med mars 2021. Notering
mediantiden är en sak medan snittiden är en annan. Snittiden för april
var 5 dagar. Medianutredningstiden avser från inlämnad ansökan till
första beslut. Medianutredningstiden visar föregående månad då alla
beslut för senaste månaden inte har genomförts.



Utskrivning från Arbetsförmedlingen har fortsatt minska lite under maj
jämfört med föregående månad.



Totalt antal avslutade ärenden under maj månad 2021 är något fler i maj
2021 jämfört med föregående år samma månad. Av de ärenden som
avslutas mot självförsörjning är det 17 som har erhållit annan
ersättning, 30 som har fått arbete, 8 som har börjat studera och två har
fått arbetslöshetsersättning samt en har fått pension.

Avdelningen för arbetsmarknad och integrations nämndrapport


Antalet deltagare som är inskrivna i arbetsmarknadsnämndens
verksamheter (AMC och TUA) har varit stagnerande hittills under 2021
(se fig. 1).



Antalet deltagare ute i verksamheterna på praktik och arbetsträning
fortsätter visa en ökande trend för både män och kvinnor (se fig. 4).



Antalet deltagare på arbetsmarknadsanställning fortsätter i sin
nedåtgående trend även under maj 2021 (se fig. 5).



Sju personer avslutades under maj 2021 mot arbete utan subvention (se
fig. 8). Av dessa var sex försörjningsstödsberättigade (se fig. 12).



Två personer avslutades under maj 2021 mot arbete med subvention (se
fig. 8) och två mot studier utan CSN (se fig. 7). Alla fyra var
försörjningsstödsberättigade (se fig. 12 och 13).

Diagrammen som stödjer sammanfattningen återfinns i rapporten.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Verksamhetsinformation (juni -21)
Arbetsmarknad och försörjnings nämndrapport (juni -21)
Läsanvisningar till avdelningen för Arbetsmarknad och försörjnings nämndrapport (juni -21)
Arbetsmarknad och integrations nämndrapport (juni -21)
Mötesanteckningar från nämndbesöket på AMS (jun-21)
Bilaga till mötesanteckningarna från nämndbesöket på AMS
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Dokumentation av nämndbesök vid verksamheten Arbetsmarknad och försörjning -AMF (maj21)
Dokumentation av nämndbesök vid verksamheten Team Utreda Arbetsmarknadsinriktning TuA (apr-21)
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