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Arbetsmarknadsnämnden

Aktuell information från verksamheten
Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Muntlig information
‒
‒
Skriftlig information
Avdelningen för Arbetsmarknad och försörjnings nämndrapport
Läsanvisningar till avdelningen för Arbetsmarknad och försörjnings
nämndrapport
Avdelningen för Arbetsmarknad och integrations nämndrapport
Arbetsförmedlingens statistik
Sammanfattning från nämndrapporterna
Avdelningen för Arbetsmarknad och försörjnings nämndrapport:
 Aktuella ärenden fortsätter minska i oktober månad. Trenden visar en
minskning omkring 1,6 % jämfört med föregående månad. En tendens
till ökning av ungdomshushållen går att skönja i oktober med omkring
0,08 % i jämfört med september månad. Andelen barnhushåll minskar
under oktober månad med omkring 1,7 % jämfört med föregående
månad.


Det långvariga biståndsbehovet fortsätter öka i oktober med 0,03 %
jämfört med september 2021. Antal hushåll med barn i långvarigt
biståndsbehov är oförändrat jämfört med föregående månad. Däremot
fortsätter antal barn i långvarigt biståndsbehov sakta öka med omkring
1,4 % under oktober månad 2021 jämfört med föregående månad.
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Glädjande nog fortsätter trenden av utbetalt bistånd minska och för
oktober månad 2021 jämfört med föregående månad är minskningen
ungefär 3,8 %. Likaså fortsätter även antal utbetalningshushåll minska
omkring 1,8 % i oktober månad 2021 jämfört med föregående månad
och har inte varit så lågt någon gång under den senaste tvåårsperioden.



Arbetslöshet (37,8 %) följt av arbetshinder på grund av sociala skäl
(27,4 %) är fortfarande de dominerande orsakerna till försörjningsstöd
under oktober 2021. Arbetslöshet som orsak har minskat med ca 2,1 %
jämfört med föregående år samma månad. Likaså har orsaken
Arbetshinder sociala skäl minskat ca 4,7 % i oktober 2021 jämfört med
föregående år samma månad. Orsakerna Föräldralediga och Arbetar
heltid otillräcklig inkomst samt ingen etableringsersättning har ökat
jämfört med föregående år oktober månad. De övriga orsakerna har
minskat eller är oförändrade jämfört med föregående år oktober månad.



5, 2 % färre ny öppnade ärenden har skett under oktober månad 2021
jämfört med föregående månad. 10,6 % färre ärenden har avslutats
under oktober 2021 jämfört med föregående månad.



Notera att nu visas orsakskoder till varför man söker sig till ekonomiskt
bistånd både för registerledare och medsökande jämfört med den
preliminära rapporten för oktober. Arbetslöshet som orsak till varför
man söker sig till ekonomiskt bistånd under oktober månad 2021 är den
vanligaste anledningen följt av Arbetshinder sociala skäl. Jämfört med
föregående år har de flesta av orsakerna till varför man söker sig till
ekonomiskt bistånd minskat, Den mest framträdande skillnaden mellan
åren är för orsakerna Arbetslöshet där det fanns ett större behov oktober
2020 än i oktober 2021.



Medianutredningstiden i rapporten avser nu både pappers- och eansökan för nya ärenden och redovisas med en månads fördröjning.
Medianutredningstiden förändras från dag till dag beroende på när ett
första beslut fattas. Medianutredningstiden visar det mittersta ärendets
handläggningstid. Snittiden för antal dagar från ansökan till första
beslut är för september månad 10 dagar.



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 3 utskrivning från Arbetsförmedlingen skett
under oktober månad 2021.
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Antal avslutade ärenden under oktober månad 2021 är färre jämfört
med föregående år samma månad.
Avslutsorsk självförsörjning oktober 2021 är en summering av följande:
20 st avslutades då de börjat arbeta, 18 st började studera och 11 st fick
annan ersättning.

Avdelningen för arbetsmarknad och integrations nämndrapport
 Under oktobermånad avslutades totalt 52 personer.


Under de senaste månaderna (augusti - oktober) avslutades 12 personer
per månad och totalt 36 personer mot studier med CSN. Av dessa var
14 försörjningsstödsberättigade.



Den positiva trenden fortsätter även bland avslutade till arbete. Under
perioden september - oktober avslutades 17 personer till arbete utan
subvention. Av dessa var 10 försörjningsstödsberättigade.



Antal deltagare på praktik/arbetsträning eller med
arbetsmarknadsanställning - sammanslaget visar nedåtgående trend
under året 2021.



Arbetsmarknadsnämndens nämndmål nr. 2 "Antal deltagare inskrivna i
arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete utan
subvention" har under oktobermånaden överskridit förra årets basvärde
på 57 personer (2020). Hittills under 2021 (januari - oktober) avslutades
totalt 64 personer till arbete utan subvention (36 från TUA och 28 från
AMC).

Arbetsförmedlingens statistik
Arbetsförmedlingen | Månadsstatistik (arbetsformedlingen.se)
QlikView (arbetsformedlingen.se)
Sök statistik - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Verksamhetsinformation (nov -21)
Arbetsmarknad och försörjnings nämndrapport (nov -21)
Läsanvisningar till avdelningen för Arbetsmarknad och försörjnings nämndrapport (nov -21)
Arbetsmarknad och integrations nämndrapport (nov -21)
Orsakskod och tid i bistånd (nov -21)
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