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1 Sammanfat tning

Sammanfattning
Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Falköping kommun fått uppdraget att

genomföra en granskning avseende flytt och omorganisation av stöd- och

försörjningsverksamheten och dess effekter på kostnader för ekonomiskt bistånd.

Revisionsfr åga
Har kompetens- och arbetslivsnämnden genomfört flytten och omorganisation av stöd- och

försörjningsverksamheten på ett erforderligt sätt och i enlighet med fullmäktiges beslut?

Har syfte och mål med flytten och organisation av stöd- och försörjningsverksamhet

uppnåtts?

Svar  på  r evisionsfr åga
Vår sammanfattande bedömning är att kompetens- och arbetslivsnämnden har till viss del

genomfört flytten och omorganisation av stöd- och försörjningsverksamheten på ett

erforderligt sätt och i enlighet med fullmäktiges beslut. Vår sammanfattande bedömning är

att det i nuläget är för tidigt att uttala sig om syfte och mäl med flytten och

omorganisationen av stöd- och försörjningsverksamheten har uppnåtts.

Iakttagelser

• Övergripande syftet med flytten av stöd- och försörjning till kompetens- och

arbetslivsnämnden (KAN) är att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Falköping

kommun.

• Flytten av stöd- och försörjningsverksamheten var välplanerad, välgenomtänkt och

väldokumenterad. Nämnden har i en liten utsträckning varit involverad.

• En del politiker uttrycker osäkerhet att fatta beslut i frågor kring myndighetsutövning

(Ekonomisk bistånd) eller initiera uppdrag med anledning av bristande kunskaper inom

relevant lagstiftning.

• Nämnden har inte reviderat nämndmålen med tillhörande indikatorer så att även

verksamheten stöd och försörjning (ekonomiskt bistånd) täcks. Detta medför att

nämndens arbete kopplat till ekonomiskt bistånd blir svårare att utvärdera.

• Nämnden har ännu inte gjort någon återrapportering av status och resultat av

verksamhetsövergången till kommunfullmäktige.

• Organisatoriskt återfinns stöd- och försörjningsstöd under verksamhet

"arbetsmarknad", där även enheten "arbetsmarknadscenter" finns. Dessa enheter

huserar i samma lokaler.

• Verksamhetsövergången har inte föranlett några förändringar avseende roller, ansvar

och/eller befattningar inom stöd — och försörjningsstödsenheten. Det är lika många
medarbetare som innan flytten till kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

• Aktivitetskrav för biståndsmottagare har skärpts. Med anledning av detta har riktlinjer

för ekonomiskt bistånd reviderats på tjänstemannanivån. De reviderade riktlinjerna har

inte antagits av nämnden.

• Samarbetet och samverkan mellan stöd- och försörjning och övriga delar av

socialtjänsten har försvårats och försvagats med anledning av flytten.

• Nämnden prognostiserar underskott på 15,7 mnkr för helår 2022 varav 10,7 mnkr

avser ekonomiskt bistånd. Nämnden har inte upprättat en åtgärdsplan för budget i

balans.

• Utbetalning för ekonomiskt bistånd (kr/månad) har minskat med ca 10% under jul -sep

2022. Utbetalningen är dock fortfarande betydligt högre än budgeterat. Om

utbetalningar legat i linje med budget hade den totala utbetalningen uppgått till 29,3

mkr per år i stället för drygt 40 mkr (snitt de senaste 3 åren).

• Andel biståndsmottagare med försörjningsstöd p.g.a. sociala skäl har ökat under 2020-

2022 samtidigt som andel p.g.a. arbetslöshet minskat i lika stor utsträckning.

• Antal biståndsmottagare (exkl. barn) som per augusti 2022 har övergått i egen

försörjning (arbete eller studier) uppgår till drygt 24% vilket är ca 6 % fler än

motsvarande period år 2021.
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Rekommendationer

Kompetens- och arbetslivsnämnden rekommenderas att

• Vidta nödvändiga åtgärder för en budget i balans.

• Säkerställa att nämndmålen med tillhörande indikatorer även täcker verksamheten

stöd och försörjning (ekonomiskt bistånd).

• Tillse att reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd antas politiskt.

• Säkerställa att nämnden har nödvändiga kunskaper kring Socialtjänstlagen (Sol.) och

myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd.

• Utveckla samverkan och samarbete med socialnämnden.

• Utvärdera i vilken omfattning syfte och mål med övergången av stöd- och försörjning

har uppnåtts.

• Vidta fler åtgärder för att fler individer med försörjningsstöd övergår till egen

försörjning, dvs studier och/eller arbete.

Jönköping den 2022-12-04

DELOITTE AB

Revsul Dedic Ghenoa Abbas Torbjörn Bengtsson

Projektledare Verksamhetskonsult Kvalitetsgranskare
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1 Inledning

1. Inledning

Bakgrund

Försörjningsstöd är en form av ekonomiskt bistånd som den enskilde kan ha rätt till för

att försörja sig. Försörjningsstödsverksamheten styrs av socialtjänstlagen som lyder

enligt 4 kap 1 § "Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem

tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och

för sin livsföring i övrigt".

Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd om han

eller hon står till arbetsmarknadens förfogande, i vilket ingår att vid behov delta i

kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid

folkhögskola. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd

även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Kommunfullmäktige i Falköping kommun beslutade om en omorganisation som innebar

att delar av ekonomiskt bistånd flyttades till Arbetsmarknadsenheten 1 maj 2021. Flytten

innebar också att försörjningsstödsverksamheten flyttade från socialnämnden till

kompetens- och arbetslivsnämnden. Fullmäktige beslutade i samband med

omorganisationen att ta fram en ny arbetsmarknadsstrategi för hela kommunen som

riktar sig specifikt till den målgrupp som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Syftet

med omorganisationen är att försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten får ett

starkare samarbete för att uppnå strategins mål.

Syfte och avgränsning

Granskningens syfte är att undersöka om flytten har genomförts i enlighet med vad

kommunfullmäktige i Falköping kommun har beslutat. Granskningen har begränsats till

kompetens- och arbetslivsnämnden samt hur stor andel personer som övergått till egen

försörjning. Avser enbart individer som uppbär/uppbar ekonomiskt bistånd på grund av

arbetsbrist.

Revisionsfråga

Rev isionsfråga 1: Har kompetens- och arbetslivsnämnden genomfört flytten och

omorganisationen av stöd- och försörjningsverksamheten på ett erforderligt sätt och i

enlighet med fullmäktiges beslut?

Rev isionsfråga 2: Har syfte och mål med flytten och organisation av stöd- och

försörjningsverksamhet uppnåtts?

Underl iggande frågestäl lningar

• Har nämnden genomfört flytten och implementerat den organisation som beslutats?

o Har den föregåtts av ändamålsenlig planering och konsekvensanalys?

o Har nämnden redovisat status och effekter av kyffen för kommunfullmäktige?

• Har nämnden säkerställt att stöd- och försörjningsverksamheten har förutsättning för

att bedriva sin verksamhet på ett rättssäkert och effektivt sätt?

o Har stöd- och försörjningsorganisationen fastställts och dokumenterats?

o Är roller och ansvar mellan stöd- och försörjning och arbetsmarknad definierade och
dokumenterade?

o Har intema processer inom stöd- och försörjning och mellan stöd- och försörjning och
arbetsmarknad definierats och dokumenterats? Är dessa kända?

• Har nämnden genomfört uppföljning och utvärdering av organisationsförändringen

med hänsyn till huruvida syftet och målen uppnåtts?

o Har några andra positiva eller negativa konsekvenser noterats?
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Metod och granskningsinriktning

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, statistiska analyser samt genom

intervjuer med följande befattningshavare:

• Kompetens och arbetslivsnämndens presidium

• Förvaltningschef

• Verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten

• Enhetschef Stöd- och försörjningsenheten

Granskningen har  delats in i  fö l jande sju faser :

• Planering av intervjuer.

• Samla fakta/underlag genom intervjuer och dokumentgranskning.

• Genomgång, sammanställning och analys av insamlat material. Vid behov

komplettering med mer material.

• Framtagning av viktiga iakttagelser och rekommendationer samt svar på

revisionsfråga.

• Rapportskrivning inkl. sakavstämning.

• Presentation av granskning till revisorer.

• Godkänd rapport skickas till berörda nämnder & revisorer.

Revisionskri terier

Kommunallag, (2017:7256 kap)

Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer

som fullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna

ska även se till att arbetet med intern kontroll är tillräckligt och att verksamheten bedrivs

på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter

och ha uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen ska

uppmärksammat följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och

ekonomiska ställning.

Socialt jänstlag, (2001:453 10 kap)

För en socialnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen

(2017:725). Lag (2017:742). Socialnämnden skall själv eller genom ombud föra

kommunens talan i mål och ärenden som enligt denna lag eller annan författning

ankommer på socialnämnden.

Socialnämnden skall hos fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder och hos

andra myndigheter göra de framställningar som nämnden finner påkallade.

Reglemente för  kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (2021-03-29, § 32)

Av reglementet, § 1 framgår att kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) är

kommunens organ med ansvar för arbetsmarknadsenheten, ekonomiskt bistånd enligt §

3, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning och eftergymnasiala utbildningar.

Kompetens- och arbetslivnämnden ska fullgöra kommunens ansvar enligt

socialtjänstlagen (2001:453) för försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd.

Undantaget är sådant ekonomiskt bistånd som är direkt kopplat till inledd utredning av

socialnämnden och därpå beviljade insatser, exempelvis placering. Vidare, ska nämnden

fullgöra kommunens ansvar för bistånd till boende i akuta situationer med undantag för

boendesociala avtal samt placeringar som socialnämnden ansvarar för.

Av § 4 framgår att kompetens- och arbetslivnämnden ska ha hand om den ekonomiska

förvaltningen inom sitt förvaltningsområde och följa de av kommunfullmäktige meddelade

föreskrifter för denna.

Kval i tetssäkring
Kvalitetssäkring har skett genom Deloittes interna kvalitetssäkringssystem. Rapporten

har även kvalitetssäkrats av de intervjuade personerna.
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2. Granskningsresultat
Utifrån genomförda intervjuer och granskat material har en övergripande beskrivning av omorganisationen av stöd och försörjningsenheten i Falköpings kommun gjorts nedan. De

iakttagelser som framkommit till följd av intervjuer och dokumentstudier redogörs under den rubrik som ansetts mest lämplig.

2.1 Flytt av stöd- och försörjningsverksamhet

Sy f t e o c h  m ål  m ed  ar b et s m ar k nad s s t r at eg in  o c h  o m o r g an i s er i ng en

Kommunfullmäktige i Falköping kommun antog 2016 en ny arbetsmarknadsstrategi.

Syftet med den nya arbetsmarknadsstrategin är att personer som ansöker om

ekonomiskt bistånd ska komma ut i sysselsättning inom 90 dagar och att behovet av

ekonomiskt bistånd ska minska. Arbetet med arbetsmarknadsstrategin ska verka som en

viktig del i arbetet med att uppnå Falköping kommuns övergripande mål och visioner.

Ansvaret för arbetsmarknadsstrategin låg på kompetens- och arbetslivsnämnden och

uppdraget att genomföra det praktiska arbetet fördelades mellan två förvaltningar,

arbetsmarknadscenter och enheten för stöd och försörjning. I samband med att en ny

arbetsmarknadsstrategi antogs fick socialförvaltningens enhet för stöd- och försörjning

och kompetens- och arbetslivsförvaltningens arbetsmarknadsenhet i uppdrag att

sarnlokaliseras under namnet Arbetsmarknadscenter.

Med hjälp av en extern part har Falköpings kommun utvärderat arbetsmarknadsstrategin

under våren 2019 utifrån vad som genomförts, samt utvärdering av resultat och effekter.

Utvärderingen visade att arbetet med arbetsmarknadsstrategin inte fullt ut uppnått

förväntad effekt, bland annat har samlokaliseringen inte gett de önskade effekterna.

Utredande rekommenderade kommunen bland annat:

att arbetet med arbetsmarknadsstrategin behöver förtydligas avseende organisation,

strategisk styrning och operativ ledning samt att ansvaret för arbetet med

arbetsmarknadsstrategin ska förläggas på en nämnd, att en sammanhållen

organisation skapas på en förvaltning dit alla relevanta resurser allokeras och att

arbetet leds av en ansvarig chef som har mandat att fatta beslut.

• att utifrån en ny och tydligare organisation, arbeta fram en uppdaterad målbild och

tydlig definition för den nya organisationens uppdrag, där mål och målgrupp bör

tydligt utgå från att de individer som får stöd ska ha som mål att komma i

egenförsörjning genom arbete.

Vid tidpunkt för utvärderingen av arbetsmarknadsstrategin (2019) var

ungdomsarbetslösheten i Falköping förfarande hög och det fanns en stor grupp

nyanlända. Målgruppen nyanlända har utmaningar som svaga i det svenska språket

samt allmänt låg eller mycket låg utbildningsnivå. Det fanns därmed en stor andel

personer i Falköping som stod långt ifrån arbetsmarknaden och som svåra att matcha till

arbete, även om arbetsgivarna hade behov av att rekrytera.

Under 2020 fattade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut. En förnyad

arbetsmarknadspolitik för Falköping kommun. Den har utformats mot bakgrund av

följande utmaningar:

• En stor målgrupp som står långt från arbetsmarknaden.

• Ökande kostnader för ekonomiskt bistånd med budgetunderskott som följdverkan.

• Svårigheter att matcha arbetskraftens kompetens mot arbetsmarknadens behov.

Syftet med en förnyad arbetsmarknadspolitik var att skapa bättre förutsättningar för

kommunens medborgare att komma i arbete och delaktighet i stället för arbetslöshet och

utanförskap. Därtill skapa bättre förutsättningar att möta näringslivets behov av

kompetensförsörjning och tillvarata deras vilja till socialt ansvarstagande. Ett av

uppdragen inom den förnyade arbetsmarknadspolitiken var att utreda hur
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arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd kan samlas under kompetens- och

arbetslivsnämnden och dess förvaltning.

Utredningen genomfördes och den nya organisationen där arbetsmarknadsinsatser och

ekonomiskt bistånd samlas under kompetens- och arbetslivsnämnden och dess

förvaltning vara klar och träda i kraft den 1 maj 2021. Ett av målen med en förnyad

arbetsmarknadspolitik och därmed uppdaterad arbetsmarknadsstrategi och den nya

organisationen var att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

I avsnitt 2.1 redovisas iakttagelser och slutsatser avseende den faktiska

planering/förberedelse, genomförande och uppföljningen/utvärderingen av flytt och

omorganisering. Övriga delar kopplande till förutsättningar, och utfall för ekonomiskt

bistånd behandlas i kommande avsnitt.

Fö r b er ed and e o c h  g eno m f ö r and e

De intervjuade tjänstemännen uppger att arbetet inför verksamhetsövergång av stöd och

försörjningsenheten från socialnämnden (SN) till kompetens- och arbetslivsnämnden

(KAN) har föregåtts av ett omfattande förberedelse och förarbete. Vi har tagit del av

riskanalyser, planering, genomförandeplaner (med tidslinje och utpekade ansvariga

personer för olika moment) och övriga dokumentation, vilket bekräftar det som uppges i

intervjuerna. Arbetet inför och under flytten har involverat personer på både

handläggarnivå och personer i ledande positioner. Det finns tydliga och detaljerade

planer och processbeskrivningar för verksamhetsövergång, se exempel i bilaga 1.

Enligt uppgifter har stöd- och försörjningsstödsverksamheten i samband med flytten fått

styra fysisk planering i de nya lokalerna. Vid utformning har det bland annat tagits

hänsyn till säkerhets— och integritetsaspekter. Det har tagits höjd för personalens
säkerhet då risken för incidenter är högre än i andra verksamheter inom både KAN och

kommunen i övrigt. I samband med den fysiska planeringen har även beaktats att

verksamhetens dokumentation bevaras rättssäkert och lätt tillgängligt för handläggarna.

I möte med nämndens presidium uppges det att det skett ett gediget arbete med

delegationsordningen, bland annat uppges att nämnden tillsammans med förvaltningen

har reviderat och anpassat delegationsordningen utefter behov. Detta har vi kunnat följa

genom nämndens sammanträdesprotokoll.

Stöd- och försörjningsenheten har fått behålla samtliga system och arbetsverktyg för att

kunna bedriva sin verksamhet. Förvaltningen har i synnerhet säkerställt att medarbetare

tillhörande andra verksamheter inte kan göra intrång i dessa system.

För att säkerställa rättssäkerheten inför och under flytten av stöd- och

försörjningsstödsverksamhet har klienten enligt de intervjuade tjänstemän varit i fokus.

Bland annat har det genomförts riskanalys avseende risker kopplade till rättssäkerhet.

Vidare har klienterna delgetts nödvändig information om flytten samt vilka delar som

påverkar klienten. Enligt de intervjuade har verksamheten genom prioriteringar

säkerställt att handläggningen inte försenas eller påverkas negativt.

Vid intervju med berörda tjänstemän uppges att handläggningen efter flytten bedrivits på

ett rättssäkert sätt och att medborgare i Falköping kommun inte påverkats negativt av

omorganisationen.

Å ter r ap p o r ter ing

Av kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll går det inte att ta del av någon

återrapportering av status och eventuella resultat av verksamhetsövergången. Vi har

även vid intervjutillfällena undersökt frågan och fått till svar att det inte skett någon

formell återrapportering. Däremot uppges att det i kommunfullmäktige har förekommit

frågor beträffande omorganisationen till kompetens- och arbetlivsnämndens ordförande.

B ed ö m n i ng  o c h  s l u t s at s er

Vår samlade bedömning är att nämnden till stor del har genomfört f lytten och

implementerat den organisation som beslutats.

Vår bedömning baseras på nedanstående slutsatser:

Vår uppfattning är att flytten av stöd- och försörjningsenheten från socialnämnden (SN)

till kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) och dess integrering inom nya nämnden

var välplanerad, genomtänkt och väldokumenterad. Vi noterar att det skett en gedigen

förberedelse och planering inför och under verksamhetsövergången. Det har upprättats

riskanalyser (inkl. interna och externa risker) och upprättats detaljerade planer och

processbeskrivningar. Även ansvarsfördelning inför och under övergången var tydlig.

Vi noterar att det finns olika uppfattningar gällande nämndens deltagande i

planeringsfasen inför implementering av flytten. Enligt uppgifter har vissa ledamöter varit
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mer delaktiga och andra inte alls. Vår uppfattning är att nämndens deltagande och

involvering i flytten av verksamheten varit otillräckligt. Arbetet har i huvudsak skötts av

tjänstemän.

Enligt uppgifter har rättssäkerheten och klienten varit i fokus under hela processen.

Klienter som berörs av verksamheten har underrättats och fått god vägledning.

Verksamheten har i samband med den fysiska flytten tagit hänsyn till sekretess, säkra

system och bevaring av dokumentation.

Det har inte gjorts några förändringar gällande verksamhetssystem samt interna

arbetsprocesser och rutiner. Arbetet att se över och uppdatera roller, ansvar,

arbetsprocesser och rutiner har påbörjats en period efter själva flytten.

Efter genomgång av styrdokument, handlingar beträffande flytten och intervjumaterial

noterar vi att nämnden inte varit särskilt involverade i omorganisationen. Nämnden har

inte fattat avgörande eller dirigerande beslut i och med flytten. Nämnden har inte yttrat

sig om hur integrationen mellan enheterna ska ske utan man har förlitat sig på att arbetet

ska ske på initiativ av tjänstemännen.

Förvaltningen har arbetat hårt med att få flytten på plats samt säkrat arbetsmiljön för

berörda tjänstemän. Vår bedömning är att mycket av arbetet som skett hittills bör ha

initierats av nämnden samt visat vilken riktning förvaltningen ska ta sig an

verksamhetsförändringen.

2.2 Förutsättningar
Organisation

I bilden 1 nedan visas organisationsschema för kompetens- och

arbetslivsnämnden/förvaltning (så som vi har uppfattat det utifrån underlaget i

verksamhetsrapport) inkl. stöd- och försörjningsenheten.

Som bilden visar återfinns stöd- och försörjningsenheten organisatorisk under

verksamhet "arbetsmarknad", där även enheten "arbetsmarknadscenter" finns. Dessa

två enheter återfinns i samma lokaler.

Kompetens- och
arbetsl ivnämnd

Kompetens- och
arbetslivsförvaltning

[Arbetsmarknad

( Ekonom
Namndsekreterare
Kommunikatör

, Koordinator

Rektor Rektor Rektor

ENHET
Stöd- och
försörjning

ENHET
Arbetsmarknads

-center

Bild 1: (Källa Verksamhetsrapport, reviderad)

1 - - - - -

ENHET
X

ENHET
Y

Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade att verksamhetschefen för

arbetsmarknadsenheten även blir verksamhetschef för stöd och försörjningsenheten.

Detta för att skapa en tydlig styrning samt ökad känsla av tillhörighet.

Utöver enhetschefen arbetar 17 handläggare (ink. 1:e sekreterare inom) inom stöd — och
försörjning. Samma antal som innan flytten till KAN.

Av intervjuer och dokument framgår att flytten inte har inneburit några förändringar i

roller, ansvar och/eller befattningar inom stöd — och försörjningsenheten.

I samband med att politikerna intervjuats noterar vi att kunskapsnivån gällande

ekonomiskt bistånd varierar. En del politiker uttrycker osäkerhet att fatta beslut eller

initiera uppdrag med anledning av bristande kunskaper inom relevant lagstiftning. Andra

politiker upplevs besitta mer kunskap i området. Viss utbildning har erbjudits till nämnden

av förvaltningen. Bristande erfarenhet av myndighetsutövning är något som är

gemensamt för samtliga politiker, inte minst med hänsyn till den korta tid som gått sedan

omorganisationen.
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Processer och rutiner

I mötet med både politiker och berörda tjänstemän uppges att interna arbetsrutiner och

processer inte har förändrats sedan övergången. Några särskilda arbetsrutiner eller

beskrivningar i samband med flytten har inte upprättats. Vid upprepade tillfällen i

intervjuer anges den fysiska närheten som ett av huvudargumenten för flytt av stöd- och

försörjning till KAN. Nya arbetssätt och rutiner för samverkan med övrig socialtjänst i

Falköpings kommun har tagits fram. Samarbetet med socialförvaltningen har försvårats

utifrån att verksamheten befinner sig under olika nämnder och är beroende av samtycke

eller sekretessbrytande bestämmelser för att kunna samverka över nämndsgränserna.

De intervjuade uppger att enheterna stöd- och försörjning och arbetsmarknadscenter

arbetar med att forma effektiva arbetssätt på egna håll såsom att upprätta

verksamhetsplaner och rutiner. Det har tidigare funnits ett samarbete mellan enheterna

då man tidigare haft regelbundna möten. Flytten har resulterat i att samarbetet mellan

enheterna förenklats med hänsyn till den fysiska närheten.

Tjänstepersoner på ledningsnivå uppger att arbetsrutiner mellan stöd- och försörjning

och arbetsmarknadscenter är under framställning. Förvaltningen jobbar aktivt med att

integrera enheterna och identifiera gemensamma beröringspunkter.

Ett annat viktigt arbete som pågår enligt uppgift är att förvaltningen undersöker hur

arbetsmarknadsinsatser kan komma in i ett tidigt skede i stöd- och försörjningsarbetet.

Huruvida detta är på uppdrag av nämnden eller på förvaltningens initiativ är oklart.

Riktlinjerna för stöd- och försörjning har reviderats något efter flytten. Aktivitetskraven för

klienten har förtydligats och formulerats i ett dokument av förvaltningen. Revideringen

har inneburit att det ska upprättas en individanpassad skriftlig handlingsplan och om

planen inte efterlevs kan klienten förlora delar av eller hela bidraget efter individuell

bedömning av ansvarig socialsekreterare. Förvaltningen arbetar med att integrera

individplanerna i de gemensamma systemen. Samtliga klienter uppges ha en plan dock

finns viss eftersläpning med att få det nedskrivet.

De nya/uppdaterade riktlinjerna har dock inte antagits av nämnden. Enligt de intervjuade

regleras en del av åtstramningen i arbetsmarknadsstrategin (antagen av

kommunfullmäktige).

Ekonomiska resurser

Samtliga intervjuade uppger att kompetens- och arbetslivsnämnden har tilldelats lika stor

budget för stöd- och försörjningsenheten som socialnämnden hade tidigare.

Enligt de intervjuade var socialnämndens budget för stöd- och försörjningsenheten stram

och konstaterat underbudgeterad då man under flera år rapporterat en budget i obalans.

Kompetens- och arbetslivsnämnden har haft kännedom om att stöd- och

försörjningsenheten har varit underfinansierad inom socialnämnden, men valt att behålla

budget. Chefer på förvaltningen har uttryckt viss oro med anledning av budgeten då

underskottsbudget är svårhanterlig. Nämndens presidium uppger att nämnden medvetet

valt att behålla en underskottsbudget för att signalera politikens riktning till förvaltningen.

Beslutet om att behålla en underskottsbudget är ett majoritetsbeslut inom nämnden.

Något budgetäskade till kommunfullmäktige har inte initierats.

Däremot har nämnden inför 2022 beslutat om ett engångstillägg till budgeten på 5 mnkr

avsedda för arbetsmarknadsinsatser i syfte att fler individer ska nå stegförflyttningar mot

egen försörjning.

Arbetsmarknadsenhetens budget (inkl. stöd- och försörjning) för 2022 uppgår till drygt 60

mkr. Av ekonomiska rapporter per augusti 2022 framgår att nämnden prognostiserar

underskott på 15,7 mnkr för helår 2022. Drygt 70% eller 10,7 mnkr av beräknat

underskott hänförs till ekonomiskt bistånd.

I intervjuer med tjänstemän och politiker framkommer att nämnden inte arbetat fram en

åtgärdsplan för att nå en budget i balans. Nämnden förväntar sig att antalet klienter

kommer att minska och därmed kommer kostnaderna att minska. Enligt interna

uppgifterna har utbetalningar för ekonomiskt bistånd (kr/månad) minskat under de

senaste månaderna, dock inte till den nivå som hade inneburit en budget i balans.

För att nå budget i balans uppges att förvaltningen arbetar vidare med analys om

biståndet. Syftet är att identifiera lämpliga åtgärder för att minska ekonomiskt bistånd på

sikt och framför allt det långvariga biståndet. Det bedöms dock att arbetet inte kommer

ge några effekter på kort sikt.
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Bedömning och slutsatser

Har nämnden säkerställt att stöd- och försörjningsverksamhet har förutsättning för att

bedriva sin verksamhet på ett rättssäkert och effektivt sätt?

Vår samlade bedömning är att nämnden till viss del säkerställt att stöd- och

försörjningsverksamheten har förutsättning att bedriva sin verksamhet på ett rättssäkert

och effektivt sätt.

Vår bedömning baseras på nedanstående slutsatser:

Förutom att stöd- och försörjningsenheten har en ny verksamhetschef har roller och

ansvar för personal inom stöd- och försörjningsenhet inte förändrats jämfört med innan

flytten.

Vi har noterat att kunskapsbrister inom området myndighetsutövning råder bland

ledamöterna i nämnden. Detta resulterar i en ökad risk för att fatta felaktiga eller

bristfälliga beslut. Detta är ett definitivt utvecklingsområde för kompetens- och

arbetslivsnämnden.

Vi gör bedömningen att i nuläget råder det inte säkerskilt tydliga interna processer

mellan enheterna. Däremot har vi uppfattat att det är ett högt prioriterat arbetsområde.

Förvaltningen jobbar aktivt med processen, har en enhetlig syn på metodiken om hur

integrationen ska se ut och inte minst ömsesidig tro på gynnsam samverkan.

Vi delar nämndens uppfattning att interna processer ska hanteras av förvaltningen.

Däremot bör nämnden formulera mål kopplat till integrationen mellan enheterna.

Nämnden bör verka för samverkan mellan politik och förvaltning genom dialog för att

tillsammans arbeta fram processer. Principerna avseende beslut om aktivitetskraven för

den enskilde klienten samt konsekvenserna av att inte följa sin plan bör tas av nämnden.

Vi får en bild av att i nuläget jobbar försörjningsstöd Stöd och försörjningsenheten och

arbetsmarknadscenter på olika fronter. Det förekommer ett visst ökat samarbete som

grundar sig i arbetet som fanns innan omorganisationen.

Som beskrivits tidigare prognostiserar nämnden ett budgetunderskott för helår 2022.

Underskott hänförs till övervägande del till ekonomiskt bistånd. Trots kännedom om

prognoserad negativ avvikelse inom ekonomiskt bistånd upplevs underskottet inte som

något besvärande för varken politiker och tjänstemän vi intervjuat. Det råder förståelse

och acceptans avseende avvikelsen.

Även om nämnden bedömer att de inte får täckning för ekonomiskt bistånd (budgetram

från kf), kvarstår faktum att nämnden ansvarar för att nämndens verksamhet bedrivs i

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt (inkl. tilldelad budget), samt

de föreskrifter som gäller för verksamheten. I nämndens reglemente § 4 anges att

kompetens- och arbetslivnämnden ska ha hand om den ekonomiska förvaltningen inom

sitt förvaltningsområde och följa de av kommunfullmäktige meddelade föreskrifter för

denna. Nämnderna ska även se till att arbetet med intern kontroll är tillräckligt och att

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Med tanke på ovanstående anser vi att nämnden borde ha upprättat en åtgärdsplan för

en budget i balans 2022. Nämnden måste säkerställa att tilldelade resurser

harmoniserar/matchar det faktiska behovet. Det kan handla om ökade resurser och/eller

att nämnden behöver se över ambitionsnivån, arbeta med effektiviteten men även göra

prioriteringar inom nämndens samtliga verksamheter. I det fall där nämnden är tvungen

att prioritera mellan verksamheterna är det den lagstyrda verksamheten som har

företräde i förhållande till icke-lagstyrd verksamhet. Om nämnden bedömer att

budgetunderskott uppstår inom ekonomiskt bistånd (lagstyrd verksamhet) då bör

nämnden se över övriga verksamhet som inte lagstyrda.

En verksamhet som bedrivs med ett ständigt underskott kan ge en känsla av otrygghet,

nedstämdhet och lägre motivation bland ledare och medarbetare.

2.3 Uppföljning och utvärdering

Syftet med avsnitt 2.3 är att undersöka om nämnden följt upp implementering av
verksamheten samt utvärderat effekter i förhållande till fastställda mål och syfte. Syftet
med avsnittet är även att undersöka om flytten har lett/inneburit andra effekter förutom
de som anges i syfte och mål. Syfte och mål med den ny arbetsmarknadsstrategi och
flytt av stöd- och försörjningsstödsverksamhet från socialnämnden till kompetens- och
arbetslivsnämnden har beskrivits i avsnitt 2.1.

Uppföl jn ing och utvärder ing av f lyt ten

Enligt uppgifter har kompetens- och arbetslivsnämnden inte gjort någon utvärdering av

flytten med avseende på syfte och mål. Däremot har nämnden enligt de intervjuade i
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samband med nämndsammanträden tagit del av verksamheternas pågående arbete

med flytt och integration. De har även tagit del av de ekonomiska aspekterna såsom

budget, prognoser och aktuell statisk.

Även om nämnden/förvaltningen inte följ upp och utvärderat kopplingen mellan flytten

och utvecklingen avseende ekonomiskt bistånd (statistik och kostnad) och resultat av

arbetsmarknadsåtgärder under perioden maj 2021- sep 2022 (en "orsak-verkananalys"),

kan vi ta del av att förvaltningen följer och återrapporterar utvecklingen avseende både

ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad. Vi noterar bland annat en gedigen

sammanställning i verksamhetsrapport (nämndens delår 2022).

Då redovisad utveckling inte direkt kopplats till åtgärder/insatser som genomförts går det

inte att uttala sig om flytten påverkat eller inte påverkat utvecklingen inom ekonomiskt

bistånd och arbetsmarknad. Viktigt att ha i åtanke är att det kan ta tid innan en förändring

ger mätbara och märkbara effekter både gällande positiva och negativa konsekvenser.

Uppdater ing/juster ing av mål och indikatorer

Enligt de intervjuade och underlag vi tagit del av har kompetens- och arbetslivsnämnden

inte uppdaterat/justerat nämndmål med tillhörande indikatorer och målvärde med

anledning av att nämnden från och med maj 2021 tog ansvar förr omorganisationen.

Övr iga Iakttagelser

Vid större förändringar och likt denna omorganisation berörs en arbetsgrupp eller

funktion mer än någon annan i organisationen. I denna kontext är det arbetsgruppen

inom försörjningsstödsverksamheten som fått genomgå den stora förändringen.

Enligt intervjuade tjänstepersoner och politiker har beslutet om genomförande av

omorganisering inte varit tacksam bland personalen inom stöd- och försörjning. Vissa

medarbetare har varit tydliga med att de inte stöttar beslutet. Det uppges att trots

personalen fått ta del av riskarbetet och varit delaktig i planeringen, har närmsta chefer

upplevt oro bland personalen. Personalen har uttryckt att de hade behövt mer tid för

implementering av flytten från att beslutet fattades. Då det varit en tid av oro har

förvaltningen varit försiktig med att initiera fler förändringar.

I samtal med tjänstepersoner uppges att arbetet med att integrera enheterna stöd- och

försörjning och arbetsmarknadscenter varit utmanande inte minst på grund av

kulturskillnader. Trots att båda enheterna jobbar i det långsiktiga arbetet med att få

klienter i sysselsättning och egen försörjning finns det olikheter organisatoriskt. En

delförklaring kan vara att stöd- och försörjningsenheten är till stor del lagstyrt vilket är

inte fallet med arbetsmarknadscenter.

Vissa medarbetare hävdar att samarbetet som fanns mellan stöd- och försörjning och

arbetsmarknadscenter innan omorganisationen var bra och tillräckligt. Andra menar att

det samarbetet inte fick den tid som behövdes för att arbeta upp effektiva rutiner och

arbetssätt.

Under intervju med tjänstepersoner i ledande position framförs att avståndet mellan

socialkontoret och handläggarna på stöd- och försörjning har ökat och därmed påverkat

samverkan. Det finns även en oro bland personalen inom stöd- och försörjning att

anknytningen och samarbetet med socialkontoret kommer försämras efter flytten.

Personalen menar att det arbetet trots omorganisationen bör fortgå då samverkan med

socialkontoret bidrar till effektivt arbete inte minst för klienten.

Sekretessen mellan socialkontoret och stöd- och försörjning är ett hinder som uppstått

efter omorganisationen eftersom verksamheterna finns under olika nämnder. Vid

intervjuer uppger tjänstepersoner att sekretesshindret inom arbetsmarknadsenheten kan

och bör åtgärdas juridiskt.

Bedömning och slutsatser

Har nämnden genomfört uppföljning och utvärdering av organisationsförändringen med

hänsyn till huruvida syftet och målen uppnåtts? Har några andra positiva eller negativa

konsekvenser noterats?

Vår samlade bedömning är att nämnden till viss del genomfört uppföljning och

utvärdering av organisationsförändringen avseende på huruvida syftet och målen

uppnåtts

Med hänsyn till den korta tid som gått sedan omorganisationen delar vi dock nämndens

uppfattning att en utvärdering inte hade varit givande i nuläget.

Däremot bedömer vi att delar av omorganisationen går att utvärdera såsom hur flytten

har genomförts. En utvärdering av personalens upplevelse och efterlevnad av

arbetsmarknadsstrategin är andra aspekter värda att undersöka. Dessa delmoment kan
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ligga till grund för en större utvärdering som utförs i framtiden där man även beaktar

aspekter såsom effekter/resultat med anledning av omorganisationen.

Även om det är för tidigt att utvärdera slutliga effekter av flytten borde nämnden ha

utvärderat både implementering/införande av organisationen och dess effekter i

förhållande till syftet och målet.

I vår granskning har vi noterat att personalen inom försörjningsstödsverksamheten har

visat ett stort motstånd med anledning av omorganisationen. Handläggarna är den

arbetsgrupp som fått genomföra den omfattande omställningen och med hänsyn till

ovanstående anser vi att det är angeläget att utvärdera arbetsmiljön samt trivseln. Vi ser

även att trivselhöjande insatser mellan stöd- och försörjningsenheten och

arbetsmarknadscenter gjorts. Det har varit utmanande men samverkan på

handläggarnivå fungerar och beskrivs av medarbetarna inom båda enheterna som

fungerande. Det är av vikt att fortsätta med aktiviteter för att bibehålla det goda

arbetsklimatet mellan enheterna. Utifrån ett samverkansperspektiv bedömer vi att

samarbetet med socialkontoret bör underhållas och utvecklas. Sekretessen som är ett

hinder idag med anledning av de organisatoriska förändringarna bör ses över och

eventuellt åtgärdas. Vi noterar att nämnden inte har uppdaterat/justerat nämndmål med

tillhörande indikatorer och målvärdena med anledning av att nämnden från och med maj

2021 tog ansvar för en verksamhet som tidigare inte ansvarats för. Vi har därför svårt att

se att den nya verksamheten täcks i nämndens nuvarande mål och indikatorer. Vi anser

därför att nämndmål med tillhörande indikatorer bör ses över så att även den nya

verksamheten täcks samt att dessa ligger i linje med arbetsmarkandsstrategin.

2.4 Volym- och kostnadsutveckling (Ekonomisk bistånd)

För att få en viss uppfattning kring utvecklingen inom ekonomiskt bistånd samt

arbetsmarknadsenheten, framför allt de senaste 3 åren har vi dels tagit del av

förvaltningens egen uppföljning och sammanställning, dels officiell statistik kopplat till

ekonomiskt bistånd.

Utveckling av antal hushåll, antal biståndsmottagare, antal biståndsmottagare per

hushåll samt antal barn (<18 år) i hushåll med ekonomiskt bistånd över per månad under

perioden januari 2020 och juni 2022 redovisas i grafen i bild 2.
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Bild 2: (Käl la: Interna uppgifter, Kompetens- och arbetslivsförvaltning)

Av graferna i bild 2 framgår att antal hushåll med ekonomiskt bistånd, total antal

biståndsmottagare samt totalt antal barn (<18 år) har minskat sedan stöd- och

försörjning flyttade från socialnämnden (SN) till kompetens- och arbetslivsnämnden (maj

2021) och fram till juni 2022. Minskningen gäller framförallt totalt antal biståndsmottagare

under 2022. Under samma period har genomsnittligt antal personer per hushåll med

ekonomiskt bistånd varit relativt oförändrat. Detta innebär att antal vuxna

biståndsmottagare har minskat i mindre takt än totalt antal biståndsmottagare.

Av interna uppgifter framgår att utbetalning kronor per hushåll har ökat under perioden

augusti 2021 och juni 2022.

I bild 3 redovisas totalt utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr) per månad under period jan

2020 och september 2022.

Av bild 3 framgår att genomsnittligt utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr) per månad har legat

kring 3340 tkr per månad eller drygt 40,1 mnkr per år. Noterbart är att utbetalning per

månad har varierat mer per månad under perioden jan- juni än under perioden augusti

och december. Noterbart är att utbetalningar per månad under 2022 har varit något lägre

än motsvarande månad under 2021.
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Bild 3: (Käl la: Interna uppgifter, Kompetens- och arbetslivsförvaltning)

Utbetalning per månad under perioden juli och september 2022 har legat på lägre nivå

än tidigare åren (drygt 2943 tkr). Den budgeterade utbetalningen för ekonomiskt bistånd

per månad ligger på drygt 2447 tkr. Ovanstående innebär att den faktiska utbetalningen

ligger betydligt högre än budgeterat, drygt 11 mnkr under 2020 och 2021.

Andel biståndsmottagare som är ensamstående man med eller utan barn av total antal

biståndsmottagare har minskat från 44 % till 39% mellan 2020 och 2022, se tabell 1.

Under samma period har andel har ensamstående kvinna med och utan barn, från 37%

till 45%. Målgruppen sammanboende par 16+ år utan/med barn har legat på samma nivå

mellan 2020 och 2022, drygt 16%.

år 2020 år 2021 år 2022

Ensamstående man 18+ utan barn. 39% 40% 36%

Ensamstående man 18+ med barn. 6% 3% 3%

Ensamstående kvinna 18+ utan barn. 20% 23% 26%

Ensamstående kvinna 18+ med barn. 17% 17% 19%

Sammanboende par 16+ år utan barn. 7% 5% 6%

Sammanboende par 16+ år med barn. 10% 11% 10%

Okänd hushållstyp. 1% 0% 0%

Tabel l  1 (Käl l a: Interna uppgifter, Kompetens- och arbetslivs förvaltning)

Andel biståndsmottagare med försörjningsstöd pga. sociala skäl har ökat under de

senaste 3 åren samtidigt som andel biståndsmottagare med försörjningsstöd pga.

arbetslöshet har minskat i lika stor utsträckning.

Orsak till försörjningshinder år 2020 år 2021 Ar 2022 (jan -sep)

Arbetslöshet 60% 56% 49%

Sociala skäl 29% 35% 38%

Sjukskriven, ingen sjukpeng 11% 10% 13%

Tabel l  1 (Käl l a: Interna uppgifter, Kompetens- och arbetslivsförvaltning)

Försörjningshinder p.g.a. arbetslöshet avser att biståndsmottagare är arbetslös, bedöms

ha arbetsförmåga på heltid eller deltid samt står till arbetsmarknadens förfogande.

Utgångspunkten är att personen i princip omgående kan börja på ett för denne lämpligt

arbete, dvs, det ska inte finnas andra betydande svårigheter som personen måste

komma till rätta med innan ett arbete kan bli aktuellt.

Försörjningshinder p.g.a. sjukdom och ohälsa avser en biståndsmottagare som är

sjukskriven och har ett läkarintyg eller ett läkarutlåtande som styrker nedsatt

arbetsförmåga, eller som har ingen eller otillräcklig inkomst av sjuk- eller

aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Försörjningshinder p.g.a. sociala skäl avser en biståndsmottagare som för närvarande

inte står till arbetsmarknadens förfogande och som socialtjänsten bedömer saknar

arbetsförmåga eller vars arbetsförmåga inte är klarlagd. Arbete kan bli aktuellt i

framtiden men först efter förberedande insatser.

Med modellberäknad nettokostnad avses den förväntade nettokostnaden i förhållande till

följande strukturvariabler: andelen med högst förgymnasial utbildning i befolkningen,

andelen unga vuxna av befolkningen 18-64 år, andelen arbetslösa i befolkningen

(årsgenomsnitt) samt andelen i befolkningen som någon gång under året varit arbetslös

utan ersättning. Alla förklarande variabler avser föregående år. Med nettokostnad avses

bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser kostnader för utredning och utbetalning av

försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt (försörjningsstöd)

enligt SoL.
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Modellberäknad resp. redovisad nettokostnad för ekonomiskt bistånd, kr/inv. i Falköping

kommun samt avvikelse mellan dessa två kostnader under 2020 och 2021 redovisas i

tabell 3.

Ekonomiskt bistånd, kr/inv. år  2020 år  2021

Modellberäknad nettokostnad. 1 432 1 442

Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv. 1 545 1 617

Avvikelse (%) + 7,9% + 12,2%

Tabel l  3 (Käl la: Kolada.se)

Ovanstående indikerar att Falköping kommun har högre nettokostnad än vad som kan

förväntas utifrån egen struktur. Avvikelse ökade från 7,9 % till 12,2 % under 2021 jämfört

med 2020. Om nettokostnad för ekonomiskt bistånd, kr/inv. i Falköpings kommun hade

legat på den förväntade nivån hade den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd år 2020

varit drygt 3,8 mnkr och 2021 drygt 5,8 mnkr lägre än redovisat.

Antal nybesök avseende ekonomiskt bistånd har ökat tre år i rad, från 66 till 114, se

tabell 4. Andel helt nya nybesök har legat på samma nivå, däremot har andel

återkommande ansökningar fördubblats under mellan 2020 och 2022

Nybesök Jan -mars 2020 Jan -mars 2021 Jan -mars 2022

Antal nybesök 66 94 114

Andel helt nya 32% 32% 30%

Andel återkommande 36% 43% 61%

Andel nyinflyttade 32% 24% 12%

Tabell 4 (Käl la: Kolada.se)

Enligt nämndens verksamhetsrapport (delår 2022) avslutas varje månad i snitt ca 30

sökande av ekonomiskt bistånd. Det är en siffra som ligger i samma nivå som för hela

2021. I bild 4 nedan redovisas antal och typ av avslut av ekonomiskt bistånd, per delår

augusti 2021 och 2022.

Typ av avslut  av ekononomiskt  b istånd, per august i
120
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80

60

40 e
20

0 Mem
Ersättn' Annan

Arbete Studier Pension P'g'a' ersättn./biarbetslöshet drag

is 2021 24 8 3 4 17
.2022 44 7 3 2 14

em
Ändrad

Flyttat familje-
situation

22 2
18 6

Bild 4: (Käl la: Verksamhetsrapport/delår Kompetens- och arbetslivsnämnden 2022)

Ile
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orsak avhörd

72 29
99 19

Enligt verksamhetsrapporten/delår 2022 låg det genomsnittliga antalet

biståndsmottagare exkl, barn per mån under januari och juli på 641 år 2021 resp. 567 år

2022. Antal biståndsmottagare exkl, barn per månad år 2022 var ca 11,5% färre än

2021. Vidare, per augusti 2022 har 51 biståndsmottagare (eller 24%) av totalt 212

biståndsmottagare övergått i egen försörjning (arbete/studier). Under samma period

2021 har 32 (eller 18%) av 181 avslutade biståndsmottagare övergått i egen försörjning

(arbete/studier). Andel av samtliga biståndsmottagare exkl, barn som övergått till egen

försörjning uppgick till 5% år 2021 och 9% år 2022.

Kommentarer
Antal biståndsmottagare exkl. barn per månad år 2022 var ca 11,5% färre än 2021.

Vidare noteras att utbetalningar för ekonomiskt bistånd per månad under jul -sep 2022

minskat med ca 10% jämfört med genomsnittliga utbetalningar (drygt 3,3 mnkr/månad)

per år under 2020, 2021 och början av 2022. Budgeterad utbetalning av ekonomiskt

bistånd uppgår till 2,45 mnkr per månad. Detta innebär att skillnaden mellan faktiskt utfall

och budget fortfarande är relativt stor.
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Om utbetalningarna varit i linje med budget hade den totala utbetalningen för ekonomiskt

bistånd legat på drygt 29,3 mnkr per år. Den totala utbetalning av ekonomiskt bistånd de

senaste 3 åren har varit drygt 40 mnkr, en differens på drygt 11 mnkr kr mot budget.

Vi noterar att nettokostnad för ekonomiskt bistånd i Falköping kommun år 2021 var ca

12% högre än förväntat enligt kommunstrukturen.

I mötet med både tjänstepersoner och ledamöter undersöker vi om omorganisationen är

bidragande till de förbättrade siffrorna inom ekonomiskt bistånd. Till svar får vi att det är

svårt att göra den slutsatsen av olika anledningar. Dels har omvärldsläget varit osäkert,

arbetsmarknaden har haft ett enormt behov av personal samtidigt som omorganisationen

medfört stramare aktivitetskrav för klienten.

Vi delar denna uppfattning. Det är svårt att uttala sig om den faktiska förklaringen till den

minskade utbetalningen per månad de senaste månaderna. Det vi dock har fått

kännedom om är att stöd- och försörjning börjat tillämpa nya riktlinjer, med stramare

aktivitetskrav. Vi noterar inflöde av nya biståndsmottagare har minskat, detta gäller

framför allt målgrupp vuxna biståndsmottagare utan barn. Det vi också har noterat är

något fler deltagare som deltagit i kommunala arbetsmarknadsåtgärder har övergått till

egen försörjning (arbete/studier). Enligt intern statistik har dock antal individer som

initierats från socialtjänsten ökat i både antal och andel av alla som initierats till

arbetsmarknadsenheten.

Med hänsyn till ovanstående går det därför inte att dra någon slutsats om minskningen

av utbetalat bistånd kan kopplas till flytten av stöd- och försörjning, eller om den beror på

andra omständigheter och/eller ändringar som har gjorts i samband med flytten, till

exempel ökat aktivitetskrav. Vi har också en stark arbetsmarknad!

Förvaltningen har noterat att ensamstående medelålders män är den målgrupp som

lättast lyckas få anställning eller sysselsättning. Kvinnor och hushåll med flera barn

tenderar att fastna i bidragsverksamheten. Fokusmålgruppen som är de personer som

står allra längst ifrån arbetsmarknadens förfogande har förvaltningen inte jobbat aktivt

med ännu. Vi noterar att verksamhetschef inom berört område har bland annat

genomfört en gedigen orsaksanalys för att i ett tidigt skede identifiera "varför vissa

individer i Falköpings kommun fastnar i ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd?" På

så sätt har man lyckats sätta fokus på få men prioriterade områden för att enklare ta sig

an problematiken. Orsaksanalysen omfattar även av en tydlig genomförandeplan för hur

arbetet med fokusområdena ska än mer utvecklas.
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Bilagor

Bilaga 1: Planer och processkartor

Översiktsplan Verksamhetsövergång försörjningsstöd till KAF
2020 2021

Oktober November December Januari Februari Mars April Maj

Process Ansvarig
Pre.

Deadline
v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18

Arbete arbetsmarknadsstrategi Namn.Förnamn
-

Ekonomi Namn.Förnamn

Reglemente Namn.Förnamn

Delegationsordning Namn.Förnamn

Kvalitöt- och ledningssystem Namn.Förnamn

Administration Namn.Förnamn

System personal Namn.Förnamn

Lokaler Namn.Förnamn

IT Namn.Förnamn

Arbetssätt Namn.Förnamn

Facklig samverkan Namn.Förnamn

Arbete aktivitetskrav Namn.Förnamn
-

Arbete arbetsmarknadsanställningar Namn.Förnamn

Samverkan KAF + KLF Näringsliv Namn.Förnamn

Kvalitöt Namn.Förnamn

Kartläggning målgrupp Namn.Förnamn
-

Utbildning personal Namn.Förnamn
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Workshop process våren 2021

HANDLINGSPLANETVARBETSOMRADEN

FOKUSOMRADEN e TEMAN
• Kompetensoch utbildning

• Ledningens förståelse/ • Ledningens ansvar
e Aktivitetskrav
• Teamutveckling

kunskap • Fokus deltagare/ • Info om flytt till målgrupp
• Profession och egen klienter • Lokaler

..... arb.situation • Kunskapsutbyte/
•• Logistik/förflyttning

CL input: beslut e Samarbete ny org. utbildning Medarbetarnas delaktighet
c verksamhets- . Samarbete med SOC • Inställning/motivation Mötesstruktur—

övergång • Säkerhet och hot/vald • Aktiviteter för Trivsel
• Utebliven förbättring för

medarbetare (socialt) •
• Sarnverkansstru kur

deltagare/klient • Arbetssätt • Verksam hetssystem
• Säkerhetsrutin hot och våld

CL
__

Nr

Workshop 2 mors: , ,
0

1 W orkshop 1 Ta fram handling, ' W orkshop 3 april: Vision. mal och- =
to Enkät december:

januari:
' Arbete utifrån

, fånga farhågor, hitta lösningar på _ planer -i- handlingsplaner handlingsplanför

ö rädslor och oro
e, farhågorna. Arbete I prioriteringar med SMARTa mål -

fortsatt
para 3 omgångar utifrån SMARTa • skapa vision och mål processubredding,

mål. Arbete i grupp I
om 5-6 st.

V

Kategorisera

Nr

Sammanställning

Y

Sammanställning

W
• Vision/målbild

1-3 årfarhågor/rädslor/ material till nya material och • Uppdelade
oro områden/teman återkoppla arbetsgrupper

..._. för fortsatta
=
CL

processer
•-•
0

Fokusonnråden
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