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Dnr KS/2017:60

Extratjänster, äskande om medel från kommunstyrelsen
Bakgrund
Regeringen avsatte i höstens budgetproposition 500 miljoner för att premiera de
kommuner och landsting som har överträffat målet med antal inrättade
extratjänster. Mjölby kommun har 2018 erhållit 1 134 tkr av dessa medel. Bidraget
är att betrakta som ett generellt statsbidrag och har bokförts på finansieringen.
Regeringen anger ”De extra pengarna kommer att kunna användas fritt av
kommun och landsting. De kan till exempel gå till att anställa fler i skola, vård och
omsorg, men också till ökade möjligheter till handledning vid nyanställningar eller
insatser för att förbättra arbetsmiljön.”
Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2018-03-27 § 38 om att begära av
kommunstyrelsen att få förvalta det generella statsbidraget avseende extratjänster.
Omsorgs- och socialnämnden avser använda medlen till två ändamål.
1. Offentligt skyddad anställning.
En anställningsform som inte är fullt utnyttjad. Den innebär att personer
med viss arbetsförmåga kan erbjudas längre anställning.
2. Samordnare/handläggare för återsökning av statliga medel hos
Migrationsverket.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att bidraget är att betrakta som ett generellt
statsbidrag likt byggbonusen. Flera förvaltningar kan sägas ha bidragit till
bonusen då de möjliggjort inrättandet av extratjänster.
Då bidraget är av engångskaraktär är det svårt att anse att det kan användas till
inrättande av nya tjänster enligt förslag två ovan.
Utifrån rådande ekonomiskt läge i prognos per 31 mars där nämnderna
sammantaget bedömer en negativ budgetavvikelse på 30 mnkr anser
kommunstyrelsens förvaltning det vara olämpligt att utöka driftramarna och
föreslår således att det generella statsbidraget förstärker finansieringen.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2018-03-27 § 38 om att begära av
kommunstyrelsen att få förvalta det generella statsbidraget avseende extratjänster.
Utifrån rådande ekonomiskt läge anser kommunstyrelsens förvaltning det vara
olämpligt att utöka driftramarna och föreslår således att det generella statsbidraget
förstärker finansieringen
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§ 80 fortsättning
Beslutsunderlag
Missiv – Svar – Extratjänster, äskande av medel från kommunstyrelsen, 2018-04-18
Missiv - Extratjänster, äskande av medel från kommunstyrelsen, 2018-03-22
Tjänsteskrivelse - Extratjänster, äskande av medel från kommunstyrelsen, 2018-0322
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

___

1.

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Omsorgs- och socialnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(2)
Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2018-04-16

KS/2017:60

Handläggare

Maria Åhström
Tfn 0142-851 27

Kommunstyrelsen

Svar – Extratjänster, äskande av medel från
kommunstyrelsen
Bakgrund
Regeringen avsatte i höstens budgetproposition 500 miljoner för att
premiera de kommuner och landsting som har överträffat målet med
antal inrättade extratjänster. Mjölby kommun har 2018 erhållit 1 134
tkr av dessa medel. Bidraget är att betrakta som ett generellt
statsbidrag och har bokförts på finansieringen.
Regeringen anger ”De extra pengarna kommer att kunna användas
fritt av kommun och landsting. De kan till exempel gå till att anställa
fler i skola, vård och omsorg, men också till ökade möjligheter till
handledning vid nyanställningar eller insatser för att förbättra
arbetsmiljön.”
Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2018-03-27 § 38 om att
begära av kommunstyrelsen att få förvalta det generella statsbidraget
avseende extratjänster.
Omsorgs- och socialnämnden avser använda medlen till två ändamål.
1. Offentligt skyddad anställning.
En anställningsform som inte är fullt utnyttjad. Den innebär att
personer med viss arbetsförmåga kan erbjudas längre
anställning.
2. Samordnare/handläggare för återsökning av statliga medel hos
Migrationsverket.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att bidraget är att betrakta som
ett generellt statsbidrag likt byggbonusen. Flera förvaltningar kan
sägas ha bidragit till bonusen då de möjliggjort inrättandet av
extratjänster.
Då bidraget är av engångskaraktär är det svårt att anse att det kan
användas till inrättande av nya tjänster enligt förslag två ovan.
Utifrån rådande ekonomiskt läge i prognos per 31 mars där nämnderna
sammantaget bedömer en negativ budgetavvikelse på 30 mnkr anser
kommunstyrelsens förvaltning det vara olämpligt att utöka
Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Missiv
Datum

Diarienummer

2018-04-16

KS/2017:60

driftramarna och föreslår således att det generella statsbidraget
förstärker finansieringen.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2018-03-27 § 38 om att
begära av kommunstyrelsen att få förvalta det generella statsbidraget
avseende extratjänster. Utifrån rådande ekonomiskt läge anser
kommunstyrelsens förvaltning det vara olämpligt att utöka
driftramarna och föreslår således att det generella statsbidraget
förstärker finansieringen
Beslutsunderlag
Missiv – Svar – Extratjänster, äskande av medel från
kommunstyrelsen, 2018-04-18
Missiv - Extratjänster, äskande av medel från kommunstyrelsen, 201803-22
Tjänsteskrivelse - Extratjänster, äskande av medel från
kommunstyrelsen, 2018-03-22
Kommunstyrelsens förvaltning förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå omsorgs- och socialnämndens
begäran att få del av det extra statsbidraget avseende extratjänster.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Omsorgs- och socialnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Maria Åhström
Ekonomichef

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Extratjänster, äskande om medel från kommunstyrelsen - Beslut

Bakgrund
Kommunen kommer att erhålla ett generellt statsbidrag på minst 1 134 tkr
för utförda prestationer inom verksamheten Arbete och välfärd hos
Omsorgs- och socialförvaltningen.
Kommunstyrelsens förvaltning har begärt att omsorgs- och socialnämnden
äskar för dessa medel, varför omsorgs- och socialförvaltningen har förberett
ett förslag om detta.

Sammanfattning
Medlen som omsorgs- och socialförvaltningen föreslår
att nämnden äskar avser extratjänster, vilket är en
prestationspeng som skapats genom det arbete som är
utförts inom verksamheten Arbete och välfärd.
Medlen som kommer att utbetalas beskrivs enligt följande: ”Bidrag för att
minska antalet långtidsarbetslösa”. Bidraget riktar sig till kommuner och
landsting som satsar på att anställa personer som står långt från
arbetsmarknaden. Bidraget är kopplat till ett mål för antalet personer
anställda med extratjänster den sista december 2017 hos respektive kommun
och landsting”.

Beslutsunderlag
-

Justerandes sign

Missiv - Extratjänster, äskande om medel från kommunstyrelsen,
2018-03-22
Tjänsteskrivelse – Extratjänster, äskande om medel från
kommunstyrelsen, 2018-03-22
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§ 38 fortsättning
Beslutsgång
Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden begär att av kommunstyrelsen få
förvalta det generella statsbidrag som kommer att erhållas avseende
extratjänster
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-04-05

1 (3)
Diarienummer
OSN/2017:47

Handläggare

Helen Albrektsson
Tel. 0142-85118

Extratjänster, äskande av medel från
kommunstyrelsen
Sammanfattning
Arbete och välfärd har fått bonus för vårt framgångsrika arbete med
Extratjänster. Nyckeln är god samverkan mellan fackförbund,
arbetsförmedlingen, kommun och ansvarstagande inom hela
organisationen.
Arbetsmarknadsdepartementet har avsatt ett extra bidrag om lägst
1 134 089 kr förutsatt att enheten Arbete och integration hade minst 16
personer ute i Extratjänst den 31 december 2017. Vi hade 30 personer i
sådan anställning och kan eventuellt även få ta del av andra kommuners
bonusar om de inte själva uppfyllt kravet. Detta är inte klargjort ännu.
Eftersom arbete och välfärd har uppdraget att få ut personer i arbete
och egen försörjning äskar vi samtliga medel som härrör från ovan
nämnda bonus. Detta i syfte att pengarna ska gå till det de är avsedda
för och att vi därmed kan verka för ett ännu bättre resultat. Förutom
bättre förutsättningar att nå verksamhetens mål är medlen även tänkta
att bidra till effektiviseringsuppdraget i stort. Även detta kommer
kommunens innevånare till del.
Bakgrund
Medlen som utbetalats har i Sveriges kommuner och landstings cirkulär
beskrivits så här: ”Bidrag för att minska antalet långtidsarbetslösa”
Bidraget riktar sig till kommuner och landsting som satsar på att
anställa personer som står långt från arbetsmarknaden. Bidraget är
kopplat till ett mål för antalet personer anställda med extratjänster den
sista december 2017 hos respektive kommun och landsting”.
Medlen som avser extratjänster är en prestationspeng som skapats inom
enheten Arbete och välfärd/integration baserat på det arbete personalen
lagt ned. Att jobba mot och nå mål är en viktig del av hela vår
verksamhet, och som i detta fall få feedback genom extra medel att
Postadress

Besöksadress

Telefon

www.mjolby.se

Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Stadshuset
Burensköldsvägen 11-13

0142-850 00
Telefax
0142-851 20

social@mjolby.se

Organisationsnumme
r
212000-0480
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Datum
2018-04-27

2 (3)
Diarienummer
OSN/2017:47

använda för att ytterligare öka möjligheterna för medborgarna i vår
kommun att integreras i samhället måste vara av högsta prioritet.
Användning av medlen
En god arbetsmarknad gör att de personer som är fullt arbetsföra och
anställningsbara nu har arbete. Utmaningen som återstår är att få övriga
personer samt nyanlända i arbete eller i utbildning. Detta kräver mera
resurser och högre grad av olika anpassningar och subventionerade
anställningsformer. Vi som kommun och arbetsgivare behöver
arbetskraft för att klara kompetensförsörjningen och därmed får vi se
över möjligheter till ”enkla arbeten” för att avlasta ordinarie
befattningar och se möjlighet att skapa extra insatser i verksamheter
riktade till våra innevånare.
Medlen föreslås gå till:


En subventionerad anställningsform som funnits flera år hos
Arbetsförmedlingen men som inte utnyttjats är Offentligt
skyddad anställning. Den kostar kommunen lika mycket som
Framtidsjobb men medför att de som har viss arbetsförmåga
inom ett visst område kan erbjudas längre anställning – minskar
rundgången och återgång till ekonomiskt bistånd.



Anställa en samordnare/handläggare för återsökning av statliga
medel från Migrationsverket samt bevakning och utveckling av
området – detta ligger inom ramen för effektiviseringsuppdraget
och verksamhetens mål att få tillbaka bland annat utbetalat
ekonomiskt bistånd för att kunna erbjuda flera Framtidsjobb etc.
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Verksamheten ”Försteg Skänninge” är startad och även samarbetet med
Kultur och Fritid där målet är att utveckla verksamheten ”Skogssjön”
med flera servicetjänster. Det är av stor vikt att vi har medel till att
kunna erbjuda en variation av insatser för deltagare – från en första
chans till sysselsättning i hemmaplansalternativ efter placering, praktik,
arbetsförmågebedömningar till dess att anställning blir aktuell. Då kan
vi bygga verksamheter med personal/deltagare som finansieras av
statliga medel – ett viktigt spår att utveckla och bevaka så att vi inte
använder kommunala skattemedel när statliga alternativ finns.
I tjänsten

Helén Albrektsson
Verksamhetschef
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