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Statsbidrag för extratjänster
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att statsbidrag för extratjänster övergår till
personalavdelningen och arbetsmarknadsenheten. Pengarna avser att finansiera
en projektanställning av en jobbkoordinator.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor för att stötta kommuner och landsting
som anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Pengarna kan
användas fritt. Antalet extratjänster (beting) är fördelade utifrån antal invånare i
respektive kommun.
I de fall kommuner understiger betinget minskas statsbidraget i proportion till
hur mycket betinget understigs. De medel som eventuellt inte betalas ut till följd
av att vissa kommuner/landsting understiger sina beting (restpost) fördelas till
de kommuner/landsting som överskjuter sina beting. Det innebär att kommuner
som når över sitt beting med stor sannolikhet får ett högre statsbidrag än vad
som anges. Statsbidraget kommer att utbetalas under första kvartalet 2018.
Ljungby Kommun har utifrån sitt invånarantal beting på 17 extratjänster för
2017. Kommunen har under 2017 anställt 23 personer med extratjänst, vilket
innebär att minst 1,2 mkr kommer tilldelas Ljungby kommun.
Ljungby Kommun behöver utveckla sitt arbete och sin struktur för de anställda
som har någon form av anställningsstöd. Administrationen och kunskapen
behöver samlas på ett ställe i kommunen. Dels för att kunna stötta
förvaltningarna vid anställning av personer med anställningsstöd och dels för att
kommunikationen och samverkan med arbetsförmedling och de fackliga
förbunden ska kunna utföras på ett adekvat sätt. Det behövs i flera fall även
skapas individuella planeringar för de som har tidsbegränsat anställningsstöd så
de kommer vidare när väl stödet avslutas.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om
att statsbidrag för extratjänster övergår till personalavdelningen och
arbetsmarknadsenheten. Pengarna avser att finansiera en projektanställning av
en jobbkoordinator.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C), Conny Simonsson (S) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar
bifall till personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag.
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Beslutsunderlag
Personal- och arbetsmarknadsutskottets beslut 2018-03-05.
Tjänsteskrivelse 2018-02-26.
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