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Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per april 
2020  

Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 

1.  att lägga informationen till handlingarna 

 

 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden beslutade 2019-12-16 om en regelbunden återkoppling och 
uppföljning av ekonomiskt bistånd med ett särskilt uppdrag utifrån olika punkter 
utöver besluten som rör redovisning och uppföljning. Redovisade punkter visar 
sammanfattningsvis att arbetet mot svarta kontrakt och eventuella dubbla hyror 
fortlöper. Avdelningen genomför kontroller av månadsansökningarna om ekonomiskt 
bistånd genom slagning i informationssystemet Sammansatt bastjänst ekonomiskt 
bistånd (SSBTEK). Totalt har 5 498 personers uppgifter (inklusive barns) kontrollerats i 
förhållande till de 3 743 antal hushåll som sökte om ekonomiskt bistånd under april 
månad. Anvisade individer från avdelning Socialtjänst – ekonomiskt bistånd till 
avdelning Utbildnings-och jobbcenter arbetsmarknad (UJC) är under april månad 198 
stycken. Avseende redovisning av försörjningshinder har majoriteten av hushållens 
registerledare kodats med ett försörjningshinder i kategorin ”Arbetslös och SFI-
studier” (44,8%). 
 

Ärendet 
Arbetsmarknadsnämnden beslutade 2019-12-16 om en regelbunden återkoppling och 
uppföljning av ekonomiskt bistånd med ett särskilt uppdrag utifrån olika punkter 

Arbetsmarknadsnämnden  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden  2020-05-11 AMN-2020-00102 
  
Handläggare:  
Ida Bylund Lindman/Lena Jeremiasen 
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utöver besluten som rör redovisning och uppföljning. För april månad redovisas 
nedanstående punkter enligt nämndens beslut:  

1. att vid varje nämnd möter redovisa hur arbetet mot svarta kontrakt och 
eventuella dubbla hyror fortlöper  

2. att uppdra till förvaltningen att månatligen säkerställa kontroller, innan beslut 
har fattats, i bil- respektive företagsregister för samtliga i hushållet, såväl nya 
som gamla biståndstagare (SSBTEK) 

3. att vid varje nämndmöte redovisa hur många bidragstagare som har anvisas 
till en insats/utbildning under föregående månad  

4. att minst två gånger per termin redovisa kostnader för tandvård samt redovisa 
snittkostnad per individ 

5. att minst två gånger per termin redovisa hur många (fördelat på 
åldersgrupper) som erhöll försörjningsstöd redovisat på olika orsakskoder 
(arbetslöshet, ohälsa osv) samt utbetalt belopp per orsakskod 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-11 

 

Redovisning punkt 1  

Det är få nyansökningar (hushåll) som erhållit avslagsbeslut på grund av icke godkänt 
andrahandsavtal eller erhållit avslagsbeslut där inneboendeavtalet bedömts vara ett 
icke godkänt andrahandsavtal. Fyra ansökningar har tillkommit under april månad. 
Hittills är det totalt 18 ansökningar som erhållit avslagsbeslut.  För att motverka dubbla 
hyror sker alltid en slagning i kommunens invånarregister (KIR) för att utreda 
hushållets sammansättning samt antal skrivna på adressen som den biståndssökande 
är folkbokfört på. 

 

Redovisning punkt 2 

 

Under april månad sökte 3 743 hushåll om ekonomiskt bistånd. Socialsekreterarna har 
totalt fattat 7 531 beviljade- och avslagsbeslut kopplat till dessa ansökningar. Det har 
också genomförts 17 382 ”slagningar” i informationssystemet Sammansatt bastjänst 
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ekonomiskt bistånd (SSBTEK). Genom SSBTEK kan handläggare inom socialtjänstens 
verksamhetsområde ekonomiskt bistånd få utlämnat information från 
Arbetslöshetskassornas Samorganisation, Arbetsförmedlingen, CSN, 
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Migrationsverket. Totalt 
har 5 498 personers uppgifter (inklusive barns) kontrollerats i förhållande till de 3 531 
antal hushåll som sökte om ekonomiskt bistånd under april månad. 

 

Redovisning punkt 3 

 

Under april månad har 198 individer anvisats från avdelning Socialtjänst – ekonomiskt 
bistånd till avdelning Utbildnings-och jobbcenter arbetsmarknad (UJC).  
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Redovisning punkt 4 

 

Redovisning punkt 5 
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Majoriteten av hushållens registerledare har kodats med ett försörjningshinder i 
kategorin ”Arbetslös och SFI-studier” (44,8%). Därefter följer ”Sjukskrivning och 
aktivitetsersättning” (18,6%) och ”Sociala skäl” (14,1%). 

 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

 

 

Lena Winterbom 
Direktör 
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