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Rapport till arbetsmarknadsnämnden avseende
myndighetsjour utanför arbetstid under perioden
1 januari till 30 juni 2017
Bakgrund

2015-04-01 anslöt arbetsmarknadsnämnden sig till kommunövergripande
jour avseende myndighetsutövning utanför arbetstid.
Jouren är en samverkan mellan åtta kommuner, Vellinge, Trelleborg,
Svedala, Skurup, Sjöbo, Ystad, Tomelilla och Simrishamn. 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 digitalt 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 arbetsmarknadsnämndens del.
Arbetsmarknadsnämndens budget motsvarar 9 % av socialnämndens
varför kostnaderna mellan nämnderna initialt har fördelas enligt denna
princip.

Utveckling i jämförelse med de två senaste åren
Jourärende Arbetsmarknadsförvaltningen Socialförvaltningen
År 2015
840
188
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År 2016

97

280

Antal jourärenden som rör arbetsmarknadsnämndens verksamhet har
under den aktuella perioden 1 januari- 30 juni 2017 varit 38 ärenden. De
vanligaste jourärendena är ansökan om försörjningsstöd i akuta
nödsituationer, akut ansökan om tillfälligt boende samt ensamkommande
barn och unga. Vad gäller ensamkommande ungdomar handlar det oftast
om att de avviker eller av polisiär karaktär. Det bör poängteras att de
ensamkommande ungdomarna inte nödvändigtvis tillhör Trelleborgs
kommuns ansvar.
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Slutsats

Jourärendena tenderar över tid att ligga på en stabil nivå kring dryga 30talet ärenden per halvår bortsett från hösten 2015 och våren 2016 som ett
led av transitperioden.
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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