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Ärendebeskrivning
Under 2019 har i genomsnitt 83 hushåll per månad varit beroende av försörjningsstöd för att 
trygga sin försörjning. Många av dessa tenderar dessutom att bli kvar i ekonomiskt beroende 
en längre tid.  Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat påtagligt under första kvartalet 2020. 
Flera av de som idag uppbär ekonomiskt bistånd gör detta på grund av att de inte har ett 
arbete och inte heller är berättigade till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. En 
bidragande orsak till kostnadsökningen bedöms vara att det är svårare att hitta arbete idag och 
då inte minst på grund av pandemin.

Vi befarar att utvecklingen det närmaste året gällande arbetsmarknaden inte kommer att 
förbättras och vill med projektet bryta en negativ utveckling för ett antal individer som 
riskerar en lång tid i utanförskap.     

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för arbetslösa försörjningsstödstagare att komma 
ut på arbetsmarknaden genom att anställa dessa under 6 månader i kommunens verksamheter 
med start 1 juli 2020. Under det här året har staten beslutat att sänka kravet  på tiden man ska 
ha arbetat för rätt till A-kassa från tolv månader till sex månader vilket innebär att de som 
anställs i projektet ges möjlighet till stöd och ersättning från A-kassan efter projekttiden om 
man inte går vidare till annat jobb eller studier direkt efter anställningen i kommunen. 

Projektet ska också öka möjligheterna att komma ut i arbete på den reguljära arbetsmarknaden
efter projekttidens slut. Ljusnarsbergs kommun tar i och med detta också ett socialt ansvar 
genom att öppna upp för de målgrupper som har svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden. 

De som anställs kommer att vara ute på olika arbetsplatser och skapa ett mervärde  i 
verksamheterna. Projektet kommer att ledas av en styrgrupp och projektledare kommer att 
utses inom befintlig ram så någon förstärkning behöver inte göras. De som anställs kommer 
att ha sin arbetsledning på den enhet man har sin placering men anställningen kommer att 
hanteras av Arbetsmarknadsenheten     

Kommunens beräknade merkostnad för att anställa 12 personer under projekttiden blir 
321 835 kr utöver det försörjningsstöd som skulle utbetalats under perioden.   

Beräknat anställningsbidrag från arbetsförmedlingen för projekttiden är 1 184 280 kr. 



I beräkningen har ingen hänsyn tagits till den skatt man också betalar som anställd jämfört 
med den som får försörjningsstöd. 

Den beräknade kostnadsminskningen för ekonomiskt bistånd under år 2021 uppskattas till 
1 014 000 kr och innebär också en positiv påverkan på längre sikt för både den enskilde och 
kommunen ur socioekonomiskt perspektiv. 

Bilaga: Projektplan Komijobb

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget enligt projektplan och att anta förslaget till 
finansiering och att maximalt 12 personer bereds möjlighet till anställning under perioden.

Kommunstyrelsen beslutar att reservera högst 321 835 kr ur kommunstyrelsens medel för 
kostnader till projektet. 

Kommunstyrelsen beslutar att projektet följs upp kontinuerligt under hösten och att en 
slutredovisning görs efter avslutad projekttid och att en ny uppföljning på individnivå görs ett 
år efter avslutad anställning.    

  

 

Charlotte Dahlbom
Socialchef
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