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Återrapportering av analysen: ”Kartläggning av
målgruppen arbetslösa”
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden godkänner återrapporteringen: Kartläggning av
målgruppen ”arbetslösa”.

Ärende
I december 2018 beslutade bildningsnämnden att bevilja finansiering med 400
tkr för genomförande av kartläggning av målgruppen ”arbetslösa” som finns
registrerade på socialförvaltningen.
Syftet med rapporten är att på grundnivå redovisa fakta och kunskaper om den
målgrupp som kodas som ”arbetslösa” på socialförvaltningens avdelning för
försörjningsinsatser.
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Beslutsunderlag:
Återrapportering av analysen: ”Kartläggning av målgruppen arbetslösa” (maj 2018).docx
Bilaga - Rapport Kartläggning av målgruppen arbetslösa på AFI (maj 2018).pdf
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Bakgrund
I oktober 2017 redovisade avdelningen för försörjningsinsatser att i
målgruppen som erhåller ekonomiskt bistånd per månad i Linköpings kommun
fanns cirka 850 personer som enskilt kodades som ”arbetslösa” enligt
socialstyrelsens nationella riktlinjer för orsakskoder. Arbetsförmedlingen har
huvudansvar för en del av de arbetslösa vad gäller insatser till självförsörjning.
För att kommunen ska kunna erbjuda fler arbetslösa försörjningsstödstagare
relevanta insatser behövde en fördjupad analys av gruppen göras på gruppnivå.
Avdelningen för försörjningsinsatser arbetar efter två huvudstrategier för att
rusta arbetslösa att närma sig arbetsmarknaden. Den ena strategin är att se till
att Arbetsförmedlingen tar sitt huvudansvar för dem som bedöms vara
”anställningsbara” och erbjuder insatser som kan leda till egenförsörjning.
Dessa personer bedöms tillhöra i huvudsak den kategorin som står nära
arbetsmarknaden. Den andra strategin är att rusta individer som bedöms stå
längre ifrån arbetsmarknaden till den nivån där Arbetsförmedlingen tar över
huvudansvaret och erbjuder insatser och stöd som syftar till att individer kan
bli självförsörjande. Båda strategierna innebär mycket samarbete med
Arbetsförmedlingen i olika former. Jobb- och kunskapstorget är en viktig
intern part för målgruppen där kommunen i första hand ska rusta de
”arbetslösa” att närma sig arbetsmarknaden.
Kartläggningens och analysens syfte är att ge en mer nyanserad information
om den aktuella undersökta målgruppen på gruppnivå. Syftet är att presentera
ett besluts - och planeringsunderlag för både politiker och kommunala chefer,
främst på avdelningen för försörjningsinsatser och avdelningen för
arbetsmarknad och integration, vad gäller olika målgruppers behov av
kommunala insatser för att bli självförsörjande.

Ekonomiska konsekvenser
Godkännande av återrapporteringen om kartläggning av målgruppen arbetslösa
föranleder inga ökade kostnader i sig.

Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges:
I Linköping ska fler människor nå egenförsörjning.
En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet.
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Jämställdhet
Kartläggningen är angelägen både för kvinnor och män.
Könsuppdelad statistik visar på skillnader emellan kvinnor och män.
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