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Effekterna av kommunens arbetssätt rörande 
arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd på utfallet i 
den kommunala kostnadsutjämningen 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 8 december 2016 § 127 att 
ekonomichefen skulle utreda de höga kostnaderna för Arbetsmarknadsenheten 
relaterat kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Uppdraget skulle rapporteras till 
kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige. 

Ekonomichef Sara Jonsson inkom med utredning daterad den 3 januari 2019. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 30 januari 2019 § 31 bland annat 
uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson presentera en beräkning av vilka effekter 
nuvarande arbetssätt får på kommunens utfall i det kommunala utjämningssystemet. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 februari 2019 § 5 anse 
uppdraget rörande att utreda de höga kostnaderna för Arbetsmarknadsenheten 
relaterat kostnaderna för ekonomiskt bistånd. 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med skrivelse daterad den 5 april 2019 
med bland annat beräkning av vilka effekter nuvarande arbetssätt får på 
kommunens utfall i det kommunala utjämningssystemet. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Förslag 
Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen godkänner skrivelsen daterad 
den 5 april 2019 och anser uppdraget slutfört. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Expediering: 
Kommunchef Sara Jonsson 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Effekterna av kommunens arbetssätt rörande 
arbetsmarknadsåtgärder och forsörjningsstöd på utfallet 
i den kommunala kostnadsutjämningen 

Med anledning av utredningsuppdraget rörande kommunens jämförelsevis höga kostnader 
för arbetsmarknadsåtgärder (Dnr KS 0203/2016, KF § 127) gav kommunstyrelsen ett 
uppdrag 20 19-0 1-30 § 3 1 åt undertecknad att presentera en beräkning av vi lka effekterna 
är av nuvarande arbetssätt på utfallet i den kommunalekonomiska utjämningen. 

Med nuvarande arbetssätt menas att kommunen i hög grad sysselsätter personer inom 
arbetsmarknadsenheten istället för att dessa passivt uppbär försö1jn ingsstöd. I den 
kommunala kostnadsutjämningen kompenseras kommunerna för personer med 
fö rsörjningsstöd längre tid än sex månader med 95 562 kr per person och år samt för 
personer som är arbetslösa utan ersättning med 31 003 kr per person och år. 

Riksnormen för försö1jningsstöd per person är strax under 50 000 kr. Kostnaden per 
individ sysselsatt inom arbetsmarknadsenheten varierar som fö ljd av lönebidragens storlek 
och antalet deltagare relaterat fasta kostnader för verksamheten. Under perioden 2015-
2017 var genomsnittskostnaden per individ ca 185 000 kr. När kostnaderna för 
arbetsmarknadsåtgärder läggs till förlorade bidrag i kostnadsutjämningssystemet (som mest 
126 565 kr) blir kostnaderna för kommunens arbetssätt dyrare än vad tidigare utredning 
påvisade. 

I förslaget till revideringen av kostnadsutjämningssystemet "Lite mera lika" tas 
parametrarna ovan (jörsö1jningsstöd längre tid än sex ,nånader och arbetslösa utan 

ersättning) bort. I kommunens remissvar (datum som ovan) tillstyrks fö rslaget. 

Förslag till beslut 

att kommunstyrelsen godkänner presentationen och anser uppdraget slutfört. 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 




