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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
1 500
150
250

Summa kostander

1 900

Arvoden, förlorad arbetsinkomst
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 som uppdrag.
Kurser och konferenser
Kostnader för deltagaravgifter, resor och hotell.
Avdelningen för försörjningsinsatser

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

AVDELNINGEN FÖR FÖRSÖRJNINGSINSATSER
Kostnader
Personalkostnader, lokalhyra och andra omkostnader
Kontaktcenter

Tkr
61 225
1 350

Summa kostander

62 575

Personalkostnader, lokalhyra och andra omkostnader
Avdelningens budgetpost innehåller kostnader för lön, lokaler, data, telefoni, etcetera.
Kontaktcenter
Avdelningens delfinansiering i det kommungemensamma Kontaktcenter.
Ekonomiskt bistånd

EKONOMISKT BISTÅND
Kostnader
Ekonomiskt bistånd

Summa kostander

Tkr
226 615
226 615
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Ekonomiskt bistånd
Budgetposten består främst av utbetalt ekonomiskt försörjningsstöd till klienter, men här finns även bankkostnad för
kontantkort och kostnad tandläkartjänst.
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser

Arbetsmarknadsnämndens insatser inom området arbetsmarknad omfattar huvudsakligen tre delar; arbetsförberedande
insatser via Jobb- och kunskapstorget, arbetsmarknadsinsatser via Arbetsmarknadssatsningen och offentlig
serviceanställning via Idrott och service. Kommunens ansvar för nyanlända omfattar bland annat samhällsorientering.
Linköpings kommun har under 2018 slutit en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen och Kinda kommun
gällande födjupad samverkan om nyanländas etablering.

ARBETSMARKNADS- OCH INTEGRATIONSINSATSER
Kostnader
Integrationsinsatser
Samhällsorientering
Jobb- och kunskapstorget
Biblioteksservice
Bostäder
Projektmedel till föreningar
Hälsokommunikatörer på modersmål
Ungdoms- och stadsdelssatsning
Arbetsmarknadsinsatser
Jobb- och kunskapstorget arbetsmarknad
OSA anställning
Arbetsmarknadssatsningen - jobbslussen
Arbetsmarknadssatsningen - etableringsteam
Arbetsmarknadssatsningen - arbetsmarknadsprojekt
Övriga kostnader
Arbetsmarknadsinsatser
Summa kostnader
Intäkter
Schablonbidrag flyktingar (samhällsorientering)
Bostäder
Statsbidrag OSA
Summa intäkter

NETTOKOSTNADER

Tkr

2 680
610
165
80
450
850
1 145
16 800
32 000
16 000
3 400
7 000
3 060
2 300
86 540
2 590
80
12 200
14 870

71 671

Integrationsinsatser
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 70 timmar per deltagare dels
den fördjupade delen om 45 timmar per deltagare.
Jobb- och kunskapstorget
Kommunens enhet för arbetsmarknadsinsatser. Budgetposten innehåller medel för stadsdelssatsningar och
gruppverksamhet.
Biblioteksservice
Bidrag till biblioteket för inköp av böcker och media på utomnordiska språk.
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Bostäder
Bildningsnämnden äger en bostadsrätt som hyrs ut i andra hand till före detta flyktingmottagna. Säljs när hyresgästen
säger upp lägenheten. Motsvarande intäkt finns för inbetalning av hyra.
Projektmedel till föreningar
Bidrag till föreningar för insatser som stöd för flyktingars och invandrares etablering i svenskt samhälls- och arbetsliv.
Hälsokommunikatörer på modersmål
För flyktingar och invandrare i olika verksamheter. I samarbete med Region Östergötland. En del i etableringsarbetet.
Samhällsinformation utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv.
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.
Arbetsmarknadsinsatser
Jobb- och kunskapstorget arbetsmarknad (JKT)
Kommunens enhet för arbetsmarknadsinsatser. Hela posten går till JKT som arbetar aktivt med kommuninvånare som
har försörjningsstöd. Kommuninvånare kan också på eget initiativ söka stöd på JKT 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.
Offentlig serviceanställning (OSA)
Offentlig serviceanställning kan personer med kognitiv funktionsnedsättning eller nedsatt arbetsförmåga på grund av
missbruks- eller beroendeproblematik få. 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 offentlig
serviceanställning.
Uppdraget utförs inom Leanlink, Idrott&Service. Syftet är att utveckla kommuninvånares förmåga att konkurrera på
ordinarie arbetsmarknad genom att från början ha en offentlig serviceanställning.
Arbetsmarknadssatsningen – Jobbslussen
Jobbslussen är Linköpings kommuns verktyg för kompetensförsörjning.
Arbetsmarknadssatsningen – 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.
Arbetsmarknadssatsningen – Arbetsmarknadsprojekt
Inom Arbetsmarknadsprojekt bevakas kommunens intressen inför, under och efter projekt. Att säkra innehållet, att det
finns deltagare och att det finns en utgång efter projektet som leder mot studier eller arbete.
Övriga kostander
Kostander för nytt uppföljningssystem. Kostander för Kontaktcenter, system och administration.
Arbetsmarknadsinsatser
Övriga medel för arbetsmarknadsinsatser som exempelvis språk- och arbetsträning.
Intäkter
Schablonbidrag flyktingar (samhällsorientering)
Ersättning från Migrationsverket till kommunen för att kunna utföra samhällsorientering.
Bostäder
Bildningsnämnden äger en bostadsrätt som hyrs ut i andra hand till f d flyktingmottagna. Säljs när hyresgästen säger
upp lägenheten.
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Statsbidrag OSA
Statsbidrag för offentliga serviceanställningar inom Leanlink, Idrott och service.
Utbildningsförvaltningen

From 2019 finns respektive nämnds del av förvalningarnas budget under respektive nämnd.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kostnader
Personalkostnader inkl omkostnader

Summa kostander

Tkr
2 911
2 911

Personalkostnader inkl omkostnader
Här finns kostanderna för personal på förvalningen. Vissa kostander för förvaltningen kan även finnas under andra
budgetposter.

