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Datum

2021-04-07

utskott

Kommunstyrelsen

KSAU F392

Förändrad

Dnr KSN 2021-000314

inriktning

av satsning

på extratjänster

Kommunfulhnäktige beslutade2020-12-21 o'in en driftsbudget för 2021 med
en satsning på extratjänster, denna satsning beliöver revideras på gnnid av
:föiutsäföffngar.

föräi'idrade

I förarbetena inför budgetbeslutet så lämnade förvaltningen ett förslag på en
satsning för att minslca Icosti'iader för ekonomislct bistånd ocli erbjuda
anställningar inom komtnunen för att stödja personer från bidragsberoende till
en anställning.
I den satsning som förvaltningen

föreslog så utgick man från att en,

anstä1liaiingssubvention via arbetsförinedlingens anställningsstöd extratjänst
slculle utgöra gtunden för finansieiing. Satsningen iruiebar en kombination av
praktilc, anställning, yrlcesutbildning ocli förstärkt språlänläriiing. Den
utölcade budgeten för satsningen lcombinerades med ett bespaiingslcrav på
ekonomiskt bistånd.

Tanken med satsningenvar att anställa 50 personer under 2 år och under den
tiden utbilda dem för att sedan hitta mer stadigvarande anställningar.
I slutet av januati meddelar arbetsförmedlingen förändrade föiutsättningar &
sinamöjligheter att anväiida sig av extratjänster. Se bifogat mail nedan som
slcickades till enhetschefer för arbetsmarknadsenheter.
55Nya riktlinjer

för hantering

av Extratjänster

I regleringsbrevet för 2021 beskriver regeringen de mål och uppdrag som
Arbetsförmedlingen har under det kommande året. Utöver mål om att fler människor
ska gå till arbete och att hjälpa fler till utbildning (reguljär utbildning, yrkes- och
arbetsmarknadsutbildning) får Arbetsförmedlingen ett fortsatt uppdrag att säkerställa
en ändamålsenlig lokal närvaro och en likvärdig service i hela landet samt fortsätta
arbetet med reformeringen av myndigheten i enlighet med JanuariöverenskommeIsen.
Denna inriktning påverkar myndighetens möjigheter att anvisa deltagare till
anställningsstöd i form av Extratjänster då medelstilldelningen för insatser till
matchningstjänster prioriterats på bekostnad av anslag till anställningsstöd.
För att tala klarspråk innebär detta att Arbetsförmedlingen Fyrbodal inte erhållit den
medelstilldelning som behövs för att kunna arbeta proaktivt med Extratjänster som en
insats i att bryta långtidsarbetsIöshet.

Som en direkt konsekvensav denna inriktning blirvi tvungna att införa begränsningari
bevi5andet av Extratjänster.
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Det kommer

utskott

konkret

att innebära att vi för ti11föllet inte har möjighet

att förlänga

' pågående beslut.
Det innebär OCkSåatt vi behöver prioritera
arbetsmarknadspoIitiska

bedömningen

bland nya beslut och att den

blir än mer viktigi

Sökande som bedöms ha stora möjligheter,
Extratjänst,

varje enskild bedömning.

att efter avslutad anställning

gå vidare mot reguljära studier eller osubventionerad

med

anställning

kommer att prioriteras.

Vi förstår att denna förändring får konsekvenserför Era verksamheter och vi vill
därför gärna ha en dialog med Er kring hur vi tillsammans kan hitta andra lösningar
för berörda sökande.
Nedan finns kontaktuppgifter

till berörda chefer och ni är välkomna

kring frågor som uppstår i samband med detta beslut om förändrad
Med förhoppning

om fortsatt

att kontakta

oss

inriktning.

god samverkan

\/änligen
Leif Johansson, Enhetschef
Arbetsförmedlingen

Arbetsgivare

Fyrbodal"

Analys

Efter att brevet inkom till Bei'igtsfors lcominun så l'iar förvaltninge;n haft möte
med arbetsförinedlingen för att lclargöra hur man gjoit sina piioriteiingar
och
Bengtsfors koininun liar tillsaininans medÅinåls lcominun tillskiivit ansvaiig
'i'ninister för att om möjligt få änd'iingar till stånd. Om inget nytt tillkornmeri
ändringsbudget så kominer inte den planerade satsningen att vara möjlig att
genomföra. Det beslutsutryinine som arbetsförinedlingen
nya beslut ur en handfull för Bengtsfors del.

har att disponera för

Det är ändå angeläget att på något sätt använda de anslag till subventionerade
ansföllningar som koim'nunfu11rnä1ctige beslutat för att om möjligt minska
kostnaderiia för ekonomiskt bistånd.
Förvaltningen

föreslår därför att Bengtsfors lcominun slcall utnyttja hela det

beslutsutryinine som finns för extratjänster och introduktionsanställningar
komplettera det med anställningar via nystaitsjobb.
För att så många som möjligt

och

skall få ta del av satsningen så föreslås att hela

det anslagna beloppet satsas på lön och lönebikostnader. Antalef personer som
får ta del av satsningen är beroende av på vilket sätt man är Icvalificerad för
nystaitsjobb.

Beredande

organ

Kominunchefens

tjänsteskrivelse

2021-03-25
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förslag

till

beslut

Kon'ununfu11rnä1ctige beslutar att upplföva det tidigare beslutet om satsi'iing p4
extratjänster.

Kominunfullmälctige beslutar att tilldelade medel fullt ut slcall användas till att
anställa personer som uppMr
anställningsstöd.

ekonoinislct

bistånd med någon form av

Paragrafen anses hätmed som direktjusterad.
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Datum

2021-03-25

Kommunledningskontoret
Göran Eriksson

goran.eriksson@bengtsfors.se

Förändrad

inriktning

av satsning

på extratjänster

Sammanfattning
Komtnunfullmäktige

beslutade

en satsning

på extratjänster,

förändrade

förutsättningar.

2020-12-21

denna

om en diiftsbudget

satsning

behöver

för 2021

revideras

med

på gnund

av

Bakgrund
I förarbetena
satsning

inför

budgetbeslutet

för att minslca

anställningar

inom

så läi'nnade

kostnader

koini'nunen

förvaltningen

för ekonomiskt
för att stödja

ett förslag

bistånd

personer

på en

ocl'i erbjuda

från

bidragsberoende

till

en anställning.
I den satsning

som 'förvaltningen

anstäl1ningssubvention
slculle

utgöra

gninden

praktik,

anställning,

utökade

budgeten

ekonomiskt
Tanken
tiden

med

satsningen

till

kombinerades

det kommande

innebar

året. Utöver

extratjänst

en kombination

av

Den

ett besparingskrav

under

stadigvarande

på

en ändamålsenlig

sig av extratjänster.

Se bifogat

den

förutsättningar
mail

nedan

för
som

av Extratjänster

regeringen

de mål och uppdrag

mål om att fler människor
lokal närvaro

av myndigheten

inrikting

ett fortsatt

service i hela landet samt fortsätta

med Januariöverenskommelsen.

av satsning

på extratjänster.docx
Telelon

kommun@bengtsfors.se

0531-52

Postadtess

Besöksadtess

Oiganisationsnr

Box 14

Majbergsvägen

666 21 Bengtsfors

Bengtsfors

60 00

212000-1470

har under

och att hjälpa fler till utbildning

får Arbetsförmedlingen

och en likvärdig

i enlighet

som Arbetsförmedlingen

ska gå till arbete

E-post

4B

2 år och under

anställningar.

förändrade

yrkes- och arbetsmarknadsutbildning)

v:lkIklgemensamltjänsteskriveIserl20211kommuncheflförändrad
kommun

att en,

för arbetsmarknadseiföeter.

för 2021 beskriver

utbildning,

50 personer

mer

för hantering

med reformeringen

Bengtsfors

från

språkinlärning.
med

arbetsföimedlingen

att använda
enhetschefer

I regleringsbrevet

säkerställa

Satsningen

var att anställa

meddelar

riktlinjer

(reguljär

man

anställningsstöd

och förstärkt

dem för att sedan liitta

sina möjligheter

"Nya

för finansiering.
yrkesutbildning

för satsningen

av januari

skickades

så utgick

bistånd.

utbilda

I slutet

föreslog

via arbetsföri'nedlingens

Fax
0531-124

Hemsida

52

www.bengtsfors.se

uppdrag
arbetet

att
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Datum

Kommunledningskontoret

Denna inriktning

2021-03-25

påverkar myndighetens möjliglieter

Extratjänster då medelstilldelningen
anställningsstöd.

att anvisa deltagare till anställningsstöd

för insatser till matcln"iingstjänster prioriterats

iform

av

på bekostnad av anslag till

För att tala ldarspråk innebär detta att Arbetsförmedlingen Fyrbodal inte erhållit den medelstilldelning
behövs för att kunna arbeta proalctivt n'ied Extratjänster som en insats i att biyta 1ångtidsarbetslösliet.
Som en direlct konselcvens av denna inriktning

blir vi tvungna att införa begränsningar i beviljandet

som

av

Extratjänster.

Det kotnmer konkret att innebära att vi för tillfället

inte liar möjligliet

att förlänga

pågående

beslut.

Det innebär OCkSåatt vi beliöver prioritera bland nya beslut ocli att den arbetsmarknadspolitiska bedömningen
blir än mer vilctig ivarje ensläld bedömning. Sökande som bedöms l'ia stora möjligheter, att efter avslutad
anställning med Extratjänst, gå vidare mot reguljära studier eller osubventionerad anställning
kommer
att
prioriteras.

Vi förstår att denna förändring får konsekvenser för Era verksaml'ieter ocli vi vill därför
gärna lia en dialog med Er laing l'iur vi tillsarninans kan l'iitta andra lösningar för berörda
sökande.

Nedan finns kontalctuppgifter
samband

med detta beslut

Med förhoppning

till berörda chefer ocli ni är välkomna att kontalcta

om förändrad

om fortsatt

oss kring

frågor

som uppstår

i

inrilctning.

god samverkan

Vänligen
Leif Johansson,

Enlietschef

Arbetsförmedlingen

Arbetsgivare

Fyrbodal"

Analys
Efter att brevet inkom till Bengtsfors kommun så har försraltningen haft möte med arbetsförmedlingen
för att
klargöra hur man gjort sina prioriteringar och Bengtsfors kommun liar tillsammans medÅmåls kommun
tillskrivit ansvarig minister för att om möjligt få ändringar till stånd. Om inget nytt tillkommer iändringsbudget
så kommer inte den planerade satsningen att vara möjlig ali genomföra. Det beslutsutiyi'nme
som
arbetsförmedlingen har att disponera för nya beslut är en handfull för Bengtsfors del.
Det är ändå angeläget att på något sätt använda de anslag till subventionerade anställningar
som
kommunfullmälctige beslutat för att om möjligt minska kostnaderna för ekonon'iiskt bistånd.

Förvaltningenföreslårdärför att Bengtsforskommun skall utnyttja hela det bes1utsutr3mime som finns för
extratjänster och introdulctionsanställningar

och komplettera det med anställningar via nystartsjobb.

För att så många som möjligt skall få ta del av satsningen så föreslås att hela det anslagna beloppet satsas på lön
och lönebikostnader. Antalet personer som får ta del av satsningen är beroende av på vilket sätt man är
lcvalificerad

för nystartsjobb.
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Datum

KommunIedningskontoret

2021-03-25

Förvaltningens

förslag

Komt'nunfullmäktige

till

beslut

beslutar

att uppliäva

beslutar

det tidigare

beslutet

om satsning

på

extratjänster.
Kommunfullmäktige
anställa

personer

att tilldelade

medel

som uppbär

ekonomiskt

bistånd

fullt

med någon

ut skall användas

beslutar

att upphäva

tidigare

beslut

fonn

av

anställningsstöd.

Alternativ

Kominunfullmäktige
extratjänster

för personer

Bilagor
"[SIlaiv

text liär]"

med ekonomiskt

bistånd.

om satsning

på

till

att

