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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Av Ulrik Wärnsberg (S) aktualiserad fråga om nämndens underskott för kostnaderna
för socialbidrag
Utbildnings- och arbestmarknadsnämnden föreslås besluta
att en kartläggning av långvarigt biståndsmottagande hos personer med psykisk
funktionsnedsättning genomförs för att identifiera behovet av insatser,
att en kartläggning görs över bostadskostnadernas andel av utbetalt socialbidrag samt
att anse den av Ulrik Wärnsberg (S) aktualiserade frågan besvarad.
Sammanfattning
Ulrik Wärnsberg (S) har aktualiserat en fråga om nämndens underskott för kostnaderna för
socialbidrag. Nämnden redovisar ett negativt resultat för försörjningsstöd och bostadssocial
verksamhet på - 66 500 tkr för 2012. Nämnden gav kontoret i uppdrag att komma med förslag
på ändring av riktlinjerna för försörjningsstöd för att kunna minska kostnaderna.
Frågeställaren menar på att det är viktigare att analysera och utforma en politik för de
strukturella frågor som driver upp kostnaderna. Det handlar främst om insatser som minskar
andelen mycket långvarigt biståndsmottagande samt det höga kostnadsläget på bostadsmarknaden.
Ärendet
Ulrik Wärnsberg (S) har vid nämndens sammanträde 2013-03-21 aktualiserat en fråga om
nämndens underskott för kostnaderna för socialbidrag. Nämnden reddovisar ett negativt
resultat för 2012 på – 80 826 tkr, varav kostnaderna för försörjningsstöd och bostadssocial
verksamhet svarar för – 66 500 tkr. Med anledning av underskottet fick kontoret i uppdrag att
komma med förslag på ändring av riktlinjerna för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till
livsföring i övrigt med inriktning på att minska kostnaderna. Förslagsställaren menar att den
lagstiftning med förordningar och rättspraxis som styr ekonomiskt bistånd inte medger
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förändringar som resulterar i besparingar av det utbetalda biståndet. Att analysera och sätta in
insatser mot strukturella faktorer är en bättre politik. Ulrik Wärnsberg (S) föreslår därför
följande:
att nämnden tar fram en handlingsplan med insatser för att minska kommunens höga andel av
mycket långvarigt bidragsberoende hushåll genom att öka deras förmåga till egen försörjning
att nämnden gör en kartläggning över bostadskostnadernas andel av utbetalt försörjningsstöd
som underlag för fortsatta initiativ tillsammans med kommunstyrelsen för att bidra till att få
en gungerande bostadsmarknad i kommunen
Nämnden har vid flera tillfällen genomfört kartläggningar av personer/hushåll med långvarigt
biståndsmottagande för att skapa en bild om hur stor gruppen är, vilka insatser som de
personerna erhållit och vilka behov av insatser som funnits. Dessa kartläggningar har bland
annat legat till grund för olika projekt. Sedan flera år har nämnden satsat särskilda medel till
anställningar av personer som är biståndsmottagare och har bildat en ny verksamhet, Navet
Uppsala, som arbetar för att matcha personer till arbete eller utbildning. En upphandling av
arbetsmarandsinsatser har genomförts, som kommer att tillhandahålla ett brett spektra av
insatser. Utöver det finns föreningar och sociala företag som kan ta emot människor i praktik,
arbetsträning eller för anställning.
Ett nära samarbete kommer att ske mellan nämndens myndighet för ekonomiskt bistånd och
Navet Uppsalaför att säkerställa att behovet av insatser kan matchas mot utbudet av insatser
på ett för individen optimalt sätt.
Förslagsställaren vill att nämnden tar fram en handlingsplan med insatser för att minska det
långvariga biståndsmottagandet. Såväl Navet Uppsala som myndigheten för ekonomiskt
bistånd utarbetar utifrån nämndens uppdragsplan med effektmål en verksamhetsplan som
visar hur verksamheten ska genomföra nämndens uppdrag. En sammanställning av vilka
insatser de olika utförarna har finns, och kommer att presenteras på Uppsala.se. Något
ytterligare uppdrag behövs därför inte.
En grupp av biståndsmottagare som ännu inte omfattas av Navets uppdrag är personer med
psykisk funktionsnedsättning. Behovet av insatser och stöd som leder till arbete för dessa
bedöms vara stort, men är inte analyserat. En kartläggning kommer att genomföras under året,
som en del av överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning i Uppsala län, med fokus på bland annat arbete och sysselsättning. En
grupp som är svår att identifiera är personer med psykisk ohälsa och/eller psykisk
funktionsnedsättning som har invandrarbakgrund. De är inte alltid kända hos landstinget, men
kan ha kontakt med kommunen. I många fall finns behov av psykosociala eller psykiatriska
insatser för att personen ska komma vidare till en arbetsmarknadsinsats. Därför bör en
kartläggning med fokus på att identifiera personer med invandrarbakgrund som har psykisk
ohälsa/funktionsnedsättning göras, som kan ligga till grund för en dialog med såväl
landstinget som Arbetsförmedlingen om insatser.
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Bostadsläget i Uppsala kommun med omnejd är besvärligt ur flera aspekter. Dels är tillgången
på hyreslägenheter begränsad vilket gör det svårt får unga personer, för personer med låga
inkomster och för personer som bott kort tid i landet att få en bostad. Dels är kostnadsläget på
hyresnivån högt, jämfört med många andra kommuner. Det påverkar nämnden ekonomiskt
såväl när det gäller kostnaderna för socialbidrag som kostnader för den bostadssociala
verksamheten. En kartläggning av hur stor andel av utbetalat försörjningsstöd som utgör
boendekostnader kan ge ett underlag till nämnden att initiera en dialog med kommunstyrelsen
i syfte att få en bostadsmarknad som inte genererar klienter till socialtjänsten.
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