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Rapport till arbetsmarknadsnämnden avseende
myndighetsjour utanför arbetstid under perioden julidecember 2016
Bakgrund

2015-04-01 anslöt arbetsmarknadsnämnden sig till kommunövergripande
jour avseende myndighetsutövning utanför arbetstid.
Jouren är en samverkan mellan nio kommuner i södra Skåne (Staffanstorp
anslöt sig i januari 2016) och innebär att Vellinge kommun är den kommun
som bedriver jour på icke kontorstid och är den samverkande kommunen.
Jouren handlägger samtliga akuta myndighetsärenden som blir aktuella och
lämnar kl 08.00 nästa vardag en skriftlig rapport över utfört arbete till den
kommun för vars räkning man har agerat.

Ekonomi

Kostnaden för jouren fördelas lika mellan de ingående kommunerna, vilket
för Trelleborgs kommun innebär en årskostnad på 732 tkr varav 65 tkr
utgör arbetsmarknadsförvaltningen del.
Arbetsmarknadsnämndens budget motsvarar 9 % av socialnämndens
varför kostnaderna mellan nämnderna initialt har fördelas enligt denna
princip. För kommande år är det tänkt att kostnaden fördelas utifrån hur
stor andel av jouren som tas i anspråk.
Under 2016 har arbetsmarknadsnämnden ärenden enligt en preliminär
beräkning uppgått till 20 % men då det i denna beräkning ingår
transitperioden i början av året är det rimligt att tro att fördelningen
stämmer i stora drag.
.

Utveckling i jämförelse med tidigare perioder
Jourärende Arbetsmarknadsförvaltningen
År 2015
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År 2016

97

Socialförvaltningen
188
280

Antal jourärenden som rör arbetsmarknadsnämndens verksamhet har
under den aktuella perioden juli – december 2016 varit 36 ärenden. De
vanligaste jourärendena är ansökan om försörjningsstöd i akuta
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nödsituationer 8 st., akut ansökan om tillfälligt boende 9 st. samt
ensamkommande barn och unga 8 st. Vad gäller ensamkommande
ungdomar handlar det oftast om att de avviker och/eller är misstänkta av
polisen för inblandning i kriminell verksamhet.

Framtid

För att göra jourens arbete effektivare infördes under hösten en digital
tjänst som innebär att underskrift av ordföranden i akuta
omhändertagande ärenden sker helt digitalt (Dnr: AMN 2016/15).
Detta kommer belasta varje kommun med 25 000 kronor i en
engångskostnad vid införandet och därefter ökar den årliga kostnaden med
1000 kronor per kommun.
Tjänsten har nu varit i drift under några månader och enligt samstämmiga
uppgifter har den fungerat helt enligt plan

Slutsats

Med undantag för första halvåret 2016 verkar jourärendena ligga på en
stabil nivå kring dryga 30-talet ärenden per halvår .
Jouren har i de ärenden där man blivit uppringda agerat sakligt och korrekt
och de beslut som fattats ligger helt i linje med riktlinjer som föreligger
inom arbetsmarknadsnämndens verksamhet.
Flera av ärendena har krävt kunskaper i juridik och korrekt bemötande.
Arbetsmarknadsnämndens medverkan i jouren har inneburit skyndsam och
korrekt hantering av dessa ärenden.
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