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att

besluta enligt föreslagen fördelning av utökad ekonomisk ram

Sammanfattning

Socialförvaltningen har för 2021 tilldelats en utökad ekonomisk ram
om 24 000 tkr. Den utökade ramen kommer att fördelas mellan en
lönebudget för anställningar med stöd och personalförstärkning
inom arbetsmarknadsinsatserna samt en förstärkning av
försörjningsstödsbudgeten. Sammantaget ska den utökade ramen
bidra till att målbilden gällande minskning av antal hushåll med
försörjningsstöd ska uppnås och att underskottet för utbetalt
försörjningsstöd för 2021 minskar.

Underlag för beslutet
•
•
•

SO tjänsteskrivelse 2021-02-04 (denna skrivelse)
SO tjänsteskrivelse 2021-01-05, Stärkt arbetsmarknadsfokus
SO tjänsteskrivelse, 2021- 01-11, Verksamhetsplan med
internbudget

Ärendet

Socialnämnden har tilldelats en extra ekonomisk ram om 24 000 tkr
för 2021 som ska användas för att minska kostnaderna för
försörjningsstöd.
Socialnämnden beslutade på nämndsmötet i januari 2021 om ett
stärkt arbetsmarknadsfokus i arbetet med försörjnings- och
arbetsmarknadsinsatser. Processorienteringsarbetet med fokus på
förbättringar i handläggningsarbetet mot självförsörjning
tillsammans med kommunala arbetsmarknadsinsatser ska
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möjliggöra att fler hushåll blir självförsörjande med resultatet att
kostnaderna för försörjningsstöd i Lund minskar.
Arbetsmarknadsinsatserna ska bland annat bestå av anställningar
med stöd, praktik och vägledning mot studier. Insatserna har
målsatts och barnfamiljer ska prioriteras.

Anställningar med stöd

Framöver kommer ansvaret för anställningar med stöd att utgå och
administreras ifrån socialförvaltningen. För att klara målet att uppnå
minst 200 försörjningsstödsmottagare i anställningar med stöd i
kommunen krävs en lönebudget. Som nämndes i tjänsteskrivelsen i
januari månad (SO tjänsteskrivelse 2021-01-05, Stärkt
arbetsmarknadsfokus) är extratjänster fullt finansierade genom
statlig ersättning, medan introduktionsjobb medför en lönekostnad
för kommunen om cirka 8 000 kronor per månad.
Anställningar med stöd (extratjänster) har tillsatts under januari
2021 och kommer fortsätta framöver under hela året. Nedan
uppskattad lönebudget bygger på att anställningar med stöd
(introduktionsjobb) succesivt kommer igång med ett femtontal
anställningar per månad under helåret 2021. Om tillsättningen av
tjänster kan genomföras i en snabbare takt, innebär det att
lönebudgeten måste justeras.
•
•
•

Beräknad kostnad för lönebudget för 100 anställningar med
stöd (introduktionsjobb) är 5 000 tkr för helåret 2021.
Beräkningen utgår från att cirka 15 personer får sin
anställning i februari månad, ytterligare 15 personer startar
sin anställning i mars månad osv.
En helårsbudget, dvs. att alla anställda med stöd startar sin
anställning i januari månad och har sin anställning under ett
år, innebär en kostnad för lönebudget på 9 600 tkr.

Personalförstärkning

Uppdraget att arbeta mot självförsörjning som inkluderar tidiga och
aktiva arbetsmarknadsinsatser kräver riktade och väl avvägda
personalförstärkningar. För att få en snabb start och ha kraft i
förändringsarbetet med tydligt kravställande kombinerat med stöd
och uppföljning samt anställningar med stöd kommer
förstärkningarna att riktas mot flera personalgrupper som alla är
viktiga i arbetet för att stödja försörjningsstödsmottagare till
självförsörjning. Det sträcker sig från chefsledet till administrativt
stöd, utvecklings- och uppföljningsstöd samt medarbetare som
jobbar direkt med försörjningsstödsmottagare.
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Enheterna som arbetar med arbetsmarknadsinsatser och
försörjningsstöd behöver stärkas för att kunna träffa fler brukare
och med ett tydligt, individuellt anpassat kravställande kunna stödja
och koordinera praktik, vägledning eller anställning med stöd som
leder till självförsörjning.

Arbetsintegrerade sociala företag kan bli en viktig
samverkanspartner till socialförvaltningen i arbetet med
försörjningsstödsmottagare som står långt ifrån arbetsmarknaden,
t.ex. genom fler arbetstillfällen eller arbetsträningsplatser. I
personalförstärkningen finns också medräknat ett utrymme att delta
aktivt i utvecklingsarbetet tillsammans med kollegor från andra
förvaltningar.
•

•
•

Totalt planeras cirka 3 000 tkr att riktas mot
personalförstärkning under 2021 och motsvarar cirka 6
tjänster i en satsningsfas.
Beräkningen är gjord att anställningar kommer att tillsättas
under året och därmed inte utgöra helårslön.
Helårskostnad för personalförstärkningar uppskattas till
4 000 tkr.

Central budgetpost

För att kunna tillmötesgå behov eller väl avvägda satsningar inom
arbetsmarknads- och försörjningsstödsarbetet som kan uppkomma
under 2021 skapas en central budgetpost. I det fall utrymmet inte
används kommer pengarna att flyttas till posten för utökad ram för
försörjningsstöd.
•

2 000 tkr läggs i central budgetpost

Stärkt försörjningsstödsbudget

För att möta beräknat underskott i försörjningsstödet reserveras
14 000 tkr till försörjningsstödsbudgeten.
•

14 000 tkr till utökad ram för försörjningsstöd

Sammanfattning

Lönebudget anställning med
stöd

5 000 tkr

Central budgetpost

2 000 tkr

Personalförstärkningar

Förstärkt ram försörjningsstöd
Totalt

3 000 tkr
14 000 tkr
24 000 tkr
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Beredning
Beredningen är genomförd av förvaltningens chef med ansvar för
arbetsmarknadsfrågor med stöd av resurs- och utvecklingsenheten
samt ekonomienheten på socialförvaltningen.

Barnets bästa

Barn i hushåll med långvarigt behov av försörjningsstöd löper högre
risk för fysisk och psykisk hälsoproblematik än andra barn, samtidigt
som de ekonomiska förutsättningarna har påverkan på barnens
möjlighet att tillgodogöra sig bland annat utbildning. Syftet med att
prioritera vuxna försörjningsstödsmottagare som har barn är att
minska risken för att barnen själva hamnar i ett utanförskap både
ekonomiskt och hälsomässigt. Vidare ska prioriteringen av föräldrar
också medverka till att barn och unga vuxna inte växer upp i en
familj med långvarigt bidragsberoende som kan medföra att risken
att inte att få gymnasieexamen och få svårigheter att etablera sig på
arbetsmarknaden

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet är en beskrivning av hur tilldelad förstärkt ram om 24 000
tkr riktad mot arbets- och försörjningsstöd ska fördelas.

Föredragning

Syftet med skrivelsen är att ge beskrivning av hur socialförvaltningen
föreslår hur ramförstärkningen om 24 000 tkr för 2021 ska fördelas för
optimalt resultat år 2021. Ekonomiska medel bör riktas till insatser som
bedöms ge resultat i arbetet mot självförsörjning, bl.a. genom
lönebudget för anställningar med stöd och personalförstärkning med
tillhörande OH-kostnader. En del av förstärkningen läggs i en central
budgetpost för eventuella satsningar under 2021. Resterade del av
förstärkt ram läggs som en utökad ram för försörjningsstödet.

Annika Pettersson
socialdirektör

Beslutet skickas till

Karin Säfström
verksamhetschef

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Akten
För kännedom:
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