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Sammanfattning från nämndrapporterna
Avdelningen för arbetsmarknad och försörjnings nämndrapport:
 Aktuella ärenden fortsätter sakta minska i september månad. Trenden
visar en minskning omkring 0,7 % jämfört med föregående månad.
Likaså visar ungdomshushållen en minskning omkring 6 % i september
jämfört med augusti månad. En anledning till detta kan vara att många
ungdomar valt att studera. Det kan också bero på att samhället sakta
öppnar upp vilket skapar tillgång till fler jobb inom hotell- och
restaurangbranschen som varit hårt utsatt under pandemin. Däremot
fortsätter inte andel barnhushåll minska utan är åter på samma nivå som
juni vilket innebär en ökning med 0,3 %.


Det långvariga biståndsbehovet fortsätter sakta öka i september (1,7 %)
jämfört med augusti 2021. Även antal hushåll med barn i långvarigt
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biståndsbehov (1,9 %) och antal barn i långvarigt biståndsbehov(2,9 %)
visar också på en fortsatt ökning har ökat under sommaren.


Utbetalt bistånd har minskat med ungefär 4,7 % i september 2021 och
antal biståndshushåll minskat ungefär med 3,2 % jämfört med
föregående månad. Antal utbetalningshushåll har inte sedan november
2019 med undantag för maj månad 2020 inte legat under 2600.



Arbetslöshet (36,8 %) följt av arbetshinder på grund av sociala skäl
(27,1 %) är fortfarande de dominerande orsakerna till försörjningsstöd
under september 2021. Arbetslöshet som orsak har minskat med ca 1,4
% jämfört med föregående år samma månad. Likaså orsak Arbetshinder
sociala skäl har minskat ca 6,4 % i september 2021 jämfört med
föregående år samma månad. Orsakerna Språkhinder, Föräldralediga
samt Väntar etableringsersättning har ökat jämfört med föregående år
september månad. De övriga orsakerna har minskat eller är oförändrade
jämfört med föregående år september månad.



24 % fler nya inskrivna ärenden (öppnade ärenden) har skett i
september 2021 jämfört med föregående månad. 13 % fler ärenden har
avslutats i september 2021 jämfört med föregående månad.



Arbetslöshet som orsak till varför man söker sig till ekonomiskt bistånd
under september månad 2021 är den vanligaste anledningen följt av
Akut tillfälligt utan försörjningshinder, Arbetshinder sociala skäl och
Väntar etableringsersättning. Notera att endast registerledares orsak
redovisas. Jämfört med föregående år är det ungefär samma orsaker till
varför man söker sig till ekonomiskt bistånd, den mest framträdande
skillnaden mellan åren är för orsakerna Arbetslöshet och SFistuderande där det fanns ett större behov september 2020 än i
september 2021 samt orsaken Väntar etableringsersättning visar att det
behovet är mer framträdande för september 2021 jämfört med
september 2020.



Medianutredningstiden i rapporten avser endast pappersansökan vid
nyansökan. Medianutredningstiden kan även förändras från dag till dag
beroende på när ett första beslut fattas. Medianutredningstiden visar det
mittersta ärendets handläggningstid.



Utskrivning från Arbetsförmedlingen är en individuell statistik som
hämtas från handläggarna efter månadens utgång. Underlag hämtas inte
in för sommarmånaderna juni, juli och augusti. Några handläggare har
dock valt att fylla i för sommarmånaderna men bör inte beaktas
eftersom det inte är representativt för verksamheten. Enligt den
individuella statistiken har endast 1 utskrivning från
Arbetsförmedlingen skett under september månad 2021.
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Antal avslutade ärenden under september månad 2021 är färre jämfört
med föregående år samma månad.
Avslutsorsak självförsörjning är en summering av följande: 38 st
avslutades då de börjat arbeta, 12 st fick annan ersättning, 10 st började
studera och 2 st blev pensionärer samt 1 har fått ersättning pga
arbetslöshet.

Avdelningen för arbetsmarknad och integrations nämndrapport
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
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Verksamhetsinformation (okt -21)
Arbetsmarknad och försörjnings nämndrapport (okt -21)
Läsanvisningar till avdelningen för Arbetsmarknad och försörjnings nämndrapport (okt -21)
Arbetsmarknad och integrations nämndrapport (okt -21)
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