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Specifikation av budgetposter
Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden har 22 ledamöter, varav 11 är ordinarie och 11 är ersättare.

NÄMNDEN
Kostnader
Arvoden
Administration
Kurser och konferenser

Tkr
1 343
155
259
1 757

Summa kostnader

Arvoden
Budget för de förtroendevaldas arvoden och förlorad arbetsinkomst i samband med nämndsammanträden, arbetsgrupper
samt platsbesök.
Administration
Kringkostnader i samband med nämndens sammanträden. Kostnader för utbetalning av nämndens ekonomi-, löne- och
personaladministration samt för kommunens ärendehanteringssystem. Här finns även budgeterade medel för tjänsteköp
och uppdrag/utredningar som nämnden kan ge.
Kurser och konferenser
Kostnader för deltagaravgifter, resor och hotell.
Avdelningen för försörjningsinsatser

Avdelningens tre huvuduppdrag är att utreda de bakomliggande orsakerna till försörjningsproblem och tillsammans med
den enskilde planera för hur vägen till självförsörjning ska bli så kort som möjligt, att följa upp planerade insatser samt
att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd. Inom avdelningen hanteras också dödsbohandläggning och en
service i form av förmedlingskonto av egna medel.

AVDELNINGEN FÖR FÖRSÖRJNINGSINSATSER
Kostnader
Personalkostnader, lokalhyra och andra omkostnader
Kontakt Linköping

Summa kostnader

Tkr
49 799
2 685
52 484

Personalkostnader, lokalhyra och andra omkostnader
Avdelningens budgetpost innehåller kostnader för lön, lokaler, data, telefoni, etcetera. Medlen överförs till social- och
omsorgsförvaltningen där personalen har sin anställning.
Kontakt Linköping
Avdelningens delfinansiering i det kommungemensamma Kontakt Linköping.
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Ekonomiskt bistånd

EKONOMISKT BISTÅND
Kostnader
Ekonomiskt bistånd flykting
Ekonomiskt bistånd
Konsulter
Övriga kostnader
Summa kostnader
Intäkter
Driftbidrag ekonomiskt bistånd
Driftbidrag ekonomiskt bistånd flykting
Summa intäkter

Tkr
40 178
263 592
1 201
284
305 254
3 000
17 000
20 000

NETTOKOSTNADER

285 254

Kostnader
Ekonomiskt bistånd flykting
Budgetposten består av utbetalt ekonomiskt bistånd till klienter kodade som nyanlända.
Ekonomiskt bistånd
Budgetposten består av utbetalt ekonomiskt bistånd till klienter ej kodade som nyanlända.
Konsulter
Kostnad för tandläkartjänst som avdelningen anlitar för att lämna utlåtanden om nödvändigheten och skäligheten
gällande kostnadsförslag om tandvårdsåtgärder. Innehåller även kostnaden för tolkar inom ekonomiskt bistånd.
Övriga kostnader
Posten innehåller främst bankkostnad för kontantkort, licenskostnader och administrationskostnader
Intäkter
Driftbidrag ekonomiskt bistånd flykting
Intäkter för återbetalning av försörjningsstöd, återsökningar, samt schablonersättning från Migrationsverket som avser
nyanlända flyktingar.
Driftbidrag ekonomiskt bistånd
Intäkter för återbetalning av försörjningsstöd, samt återsökningar.
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser

Arbetsmarknadsnämndens insatser inom området arbetsmarknad omfattar huvudsakligen tre delar; arbetsförberedande
insatser via Arbetsmarknadscentrum och Arbetsmarknadsservice, arbetsmarknadsinsatser via 500-uppdraget och
extratjänster, samt offentligt skyddad anställning (OSA) via Arbetsmarknadsservice (Leanlink). Kommunens ansvar för
nyanlända omfattar bland annat samhällsorientering.

ARBETSMARKNADS- OCH INTEGRATIONSINSATSER
Kostnader
Samhällsorientering
ArDaKo
Ungdoms- och stadsdelssatsning
Anställningsstöd
Återbruket
Utvecklingsplatser
Extratjänster

Tkr
2 752
1 906
830
10 300
1 752
2 307
2 000
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Ungdomssatsning
Grundläggande körkort jobbspår
Språkutvecklare
Näringslivssatsning
OSA anställning
Heltidsaktivering

2 500
1 500
1 500
2 000
26 982
8 079

Arbetsmarknadscentrum
Arbetsmarknadsinsatser
Övriga kostnader
Kontaktcenter UAF
Summa kostnader
Intäkter
Schablonbidrag flyktingar (samhällsorientering)
Statsbidrag OSA
Summa intäkter

33 979
6 012
465
348
105 211

NETTOKOSTNADER

93 511

1 500
10 200
11 700

Kostnader
Samhällsorientering på modersmål eller lätt svenska
Obligatoriskt för flyktingar som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Ska även erbjudas övriga invandrare.
Samarbete med Region Östergötland. Erbjuds i två delar, dels den lagstadgade delen om min. 100 timmar per deltagare
dels den fördjupade delen om 45 timmar per deltagare.
ArDaKo
Verksamhetsuppdrag som tidigare tillhört Social- och omsorgsnämnden. Med i nämndens budget sedan 2021.
Ungdoms- och stadsdelssatsning
Medel för delfinansiering av arbetsmarknadssatsningar riktade mot unga respektive prioriterade stadsdelar. Satsningar i
stadsdelarna Berga, Skäggetorp, Ryd och Lambohov bland annat i form av bemanning på medborgarkontor, projekt och
insatser efter stadsdelarnas behov.
Anställningsstöd
Nettokostnaden för anställningar inom kommunen som helt eller delvis täcks av olika anställningsstöd från
Arbetsförmedlingen.
Återbruket
För individer på utvecklingsplatser är syftet att insatsen/arbetsuppgifterna rustar personen att komma vidare i sin
process mot arbete och/eller studier för att sedan kunna slussas vidare till rätt insats som på sikt ska leda till egen
försörjning. Platserna ingår i uppdrag till Arbetsmarknadsservice (Leanlink), men är placerade på
återvinningscentralerna Gärstad, Malmen och Ullstämma.
Utvecklingsplatser
För individer på utvecklingsplatser är syftet att insatsen/arbetsuppgifterna rustar personen att komma vidare i sin
process mot arbete och/eller studier för att sedan kunna slussas vidare till rätt insats som på sikt ska leda till egen
försörjning.
Extratjänster
Politisk satsning på extratjänster.
Ungdomssatsning
Ungdomsarbetslösheten stiger på grund av arbetsmarknadsläget samt Covid -19. Nämnden satsar på tidiga insatser efter
ansökan om ekonomiskt bistånd. Detta sker i samverkan med arbetsförmedlingen (LÖK). Satsning på interna jobbspår
tillkommer, samt utökad satsning för att ta vid på sommaren efter ungdomens student.
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Grundläggande körkort jobbspår
Efter ett lyckat §37-medelsprojekt via Länsstyrelsen ska verksamheten fortsätta. Möjligheter för fortsatt samverkan med
övriga kommuner i länet kommer att utredas. Målet är att individer med låg skolbakgrund/ språkliga utmaningar ska
kunna genomföra ordinarie körkortsutbildning. Detta ska kunna komplettera jobbspår, där körkort är en förutsättning.
Ordinarie körkortsutbildning kan bekostas av CSN, eller egna medel.
Mobila pedagoger
Språkutveckling ska kunna ske på våra insatsplatser. En kombination av traditionellt lärande med praktiska inslag.
Målet är individers språkliga utveckling i en ny tappning – för att öka anställningsbarheten alt komma upp i språklig
nivå för att klara SFI, vuxenutbildning.
Näringslivssatsning
En ökad strategisk samverkan med näringslivet är nödvändig för att individer ska kunna lämna försörjningsstöd och gå
ut i anställningar med och utan subventioner. Arbetskraftsbrist råder trots en ökad arbetslöshet. En gemensam strategi
tillsammans med arbetsförmedlingen och näringslivet kommer att utformas och ligga som grund för det fortsatta arbetet
med individers självförsörjning, samt för att undvika inlåsningseffekter inom kommunens insatser.
Offentligt skyddad anställning (OSA)
Personer med kognitiv funktionsnedsättning eller nedsatt arbetsförmåga på grund av missbruks- eller
beroendeproblematik kan få en Offentligt skyddad anställning. Även personer som tidigare inte haft kontakt med
arbetslivet eller har varit borta från arbetslivet under en längre tid på grund av en långvarig och svår psykisk sjukdom
kan få en offentligt skyddad anställning. Uppdraget utförs inom Arbetsmarknadsservice (Leanlink). Verksamheten är en
kvalificerad arbetsmarknadspolitisk insats och ska i första hand riktas mot individer som efter insats hos Idrott och
service bedöms kunna nå den öppna arbetsmarknaden, med eller utan anställningsstöd.
Heltidsaktivering
En politisk satsning som innebär att alla som har möjlighet och kan, ska bidra och komma i någon form av
aktivitet/utvecklande sysselsättning.
Arbetsmarknadscentrum (AMC)
Kommunens enhet för arbetsmarknadsinsatser. Budgetposten innehåller en integrationsdel där medel för
stadsdelssatsningar och gruppverksamhet finns. Den innehåller även en del som går till AMC för deras arbete med
kommuninvånare som har försörjningsstöd. Kommuninvånare kan också på eget initiativ söka stöd på AMC för
exempelvis studie- och yrkesvägledning. Syftet med uppdraget är att korta vägen till egenförsörjning samt att erbjuda
vägledning till vuxenutbildning och ge kunskap om arbetsmarknaden.
Inom AMC finns även nedanstående delar:
Jobbslussen
Linköpings kommuns verktyg för kompetensförsörjning.
Etableringsteam
Etableringsteamet har valt att ta emot deltagare från Arbetsförmedlingen som har 12-8 månader kvar inom etableringen
och som står ganska nära arbete eller studier. Etableringsteamet jobbar intensivt med vägledning och matchning för att
förhindra att deltagarna hamnar i försörjningsstöd.
Arbetsmarknadsinsatser
Här samlas arbetsmarknadsnämndens idéburna offentliga partnerskap (IOP) samt övriga medel för
arbetsmarknadsinsatser som exempelvis språk- och arbetsträning.
Övriga kostnader
Posten innehåller kostnader för delfinansiering av AMIF.
Kontaktcenter UAF
Kostnader för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens del av Kontakt Linköping.
Intäkter
Schablonbidrag (samhällsorientering)
Ersättning från Migrationsverket till kommunen för att kunna utföra samhällsorientering.
Statsbidrag OSA
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Statsbidrag för offentligt skyddad anställning inom Arbetsmarknadsservice.
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

From 2022 finns nämndens övergripande kostnader samlat under en egen förvaltning.

INTEGRATIONS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN
Kostnader
Personalkostnader inkl. omkostnader
PM3

Summa kostnader

Tkr
24 736
4 404
29 140

Personalkostnader inkl. omkostnader
Här finns de samlade kostnaderna och omkostnaderna för personal på integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. I
posten finns också lokal- samt IT-kostnader för hela Avdelningen vuxna. Den nya förvaltningen består av personal från
UAF, SOF och AMS.
PM3
Förvaltningens gemensamma PM3-kostnader.

