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Sammanfattning från nämndrapporterna
Avdelningen för försörjningsinsatsers nämndrapport:
Nytt utseende på nämndrapporten utifrån övergången från Qlikview till
Qliksense.


Under sommaren har aktuella hushåll ökat något däremot visar augusti
månad åter en minskning omkring 1,5 % jämfört med föregående
månad. Vid en längre tillbakablick så har inte antal aktuella hushåll
varit på samman nivå någon gång tidigare under 2021. Likaså har andel
barnhushåll minskat något (0,3 %) och ungdomshushållen visar också
en minskning (1,6 %) i augusti 2021 jämfört med föregående månad.



Det långvariga biståndsbehovet fortsätter sakta öka (1 %) i augusti 2021
jämfört med föregående månad. Den nya rapporten visar även antal
hushåll med barn och antal barn i långvarigt biståndsbehov vilka också
har ökat under sommaren.



Utbetalt bistånd har ökat under sommaren och i augusti månad 2021
ökade det utbetalade biståndet (1,2 %) jämfört med föregående månad.
Däremot visar rapporten att antal utbetalningshushåll har minskat (0,8
%)i augusti 2021 jämfört med föregående månad.



Arbetslöshet (38,4 %) följt av arbetshinder på grund av sociala skäl
(26,2 %) är de dominerande orsakerna till försörjningsstöd under
augusti 2021. Arbetslöshet som orsak har ökat med ca 3,5 % jämfört
med föregående år samma månad medan Arbetshinder sociala skäl har
minskat ca 10 % i augusti 2021 jämfört med föregående år samma
månad. Orsakerna Arbetar heltid, Deltid, väntar etableringsersättning
och övrigt har ökat något i augusti 2021 jämfört med föregående år
samma månad. Orsak föräldralediga är oförändrat jämfört med
föregående år samma månad. För de övriga orsakerna till
försörjningsstöd framgår en liten minskning under augusti 2021 jämfört
med samma månad föregående år.



Antal nya inskrivna ärenden (öppnade ärenden) har minskat med 14 %
jämfört med föregående månad och samma period föregående år var
minskningen 28 %. 6 % färre ärenden har avslutats under augusti
månad 2021 jämfört med föregående månad.



Arbetslöshet som orsak till varför man vänder sig till ekonomiskt
bistånd är den vanligaste anledningen följt av Arbetshinder sociala skäl
och sjukdom. Notera att endast registerledares orsak till varför
redovisas.
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Medianutredningstiden avser pappersansökan vid nyansökan och kan
först efter avslutad månad redovisas, därför visar rapporten föregående
månads utfall i rapporten för augusti månad. Notera att mediantiden är
en sak medan snittiden är en annan. Mediantiden visar det mittersta
ärendets tid. Snittiden för juli var 3 dagar för pappersansökan.



Utskrivning från Arbetsförmedlingen är en individuell statistik som
hämtas från handläggarna efter månadens utgång och underlag
inhämtas inte för sommarmånaderna juni, juli och augusti.



Antal avslutade ärenden under augusti månad 2021 är färre jämfört med
föregående år samma månad.
Avslutsorsak självförsörjning är en summering av följande 8 st som
gick till annan ersättning, 3 blev pensionärer, 17 st avslutades då de
börjar studera och 21 st avslutades då de fått arbete.

Avdelningen för arbetsmarknad och integrations nämndrapport
Det totala antalet deltagare som är inskrivna i arbetsmarknadsnämndens
verksamheter (AMC och TUA) har minskat under sommaren (se figur 1 och figur
9, som visar skillnaden mellan antalet nyinskrivna och utskrivna deltagare per
månad).
- Antal deltagare med arbetsmarknadsanställning fortsatte under sommaren att
minska. Främst bland kvinnor (se figur 5).
- Under augusti månad avslutades 12 personer mot studier med CSN (se figur 7).
Av dessa var åtta försörjningsstödsberättigade (se figur 13).
- Under juni-månad avslutades 15 personer till arbete utan subvention, vilket var
det högsta uppmäta värdet sedan uppstarten av arbetsmarknadsnämnden (se figur
8). Av dessa var 14 försörjningsstödsberättigade (se figur 12).
- Antal försörjningsstödsberättigade som avslutats mot annat visar nedåtgående
trend (se figur 14). I det här fallet är annat; åter till AMF, vidare mot psykiatri eller
annan aktör som deltagare förmedlas vidare till.
Diagrammen som stödjer sammanfattningen återfinns i rapporten.

Arbetsförmedlingens statistik
Arbetsförmedlingen | Månadsstatistik (arbetsformedlingen.se) för
månadsstatistik , t.ex. arbetslöshet med mera.
QlikView (arbetsformedlingen.se) för veckostatistik
Sök statistik - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)
Här finns lite info om de olika länkarna ovan samt info om hur man tar fram
fakta
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