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Fortsatt satsning på extratjänster 2019
Bakgrund
Genom extratjänster har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden
möjlighet att få extra resurser som kan stötta verksamheten. Långtidsarbetslösa och
nyanlända kan även anställas i viss kulturell, idrottslig och social verksamhet.
För att ytterligare uppmuntra kommuner och landsting att anställa långtidsarbetslösa
och nyanlända föreslår den sittande regeringen för andra året i rad ett särskilt stöd på
500 miljoner (425 miljoner till kommunerna och 75 miljoner till landstingen) för att
stötta dem som tar ett stort ansvar och anställer personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Beslut om detta fattas dock först i december 2018 av den nya
riksdagen.

Ärendebeskrivning
Kommunstödet på 425 miljoner kronor kommer att fördelas till de kommuner som
per den 31 december 2018 har uppfyllt sitt beting på anställda extratjänster. För
Trelleborgs kommuns del så är betinget 68 anställningar, vilket skulle innebära ett
extra statsbidrag på 1 864 636 kr under 2019.
Summan kan bli högre eller lägre, för alla 425 miljonerna ska delas ut. De medel
som eventuellt inte betalas ut till följd av att vissa kommuner understiger sina
beting fördelas till de kommuner som överstiger sina beting. Trelleborgs kommun
har idag 50 extratjänster, vilket innebär att antalet behöver utökas med ytterligare
18 anställningar under hösten.
Arbetsmarknadsnämnden lade i sitt budgetförslag i våras in ett önskemål om 1,5
miljoner kronor i ramförstärkning 2019 för att fortsätta satsningen på extratjänster,
men ser hellre att vi tillskjuts dessa medel genom detta generella statsbidrag.

Konsekvensbeskrivning
Det är viktigt att poängtera att om arbetsmarknadsnämnden inte tilldelas några
medel så kommer alla samtliga 50 extratjänster att behöva avslutas så fort som
möjligt. De flesta tjänsterna löper dock en bit in på 2019 och beräknas redan idag
att belasta nämnden med cirka 300 000 kr innan samtliga anställningar avslutats.

Förvaltn.ledn Arbetsmarknadsfv

Fakturaadress:
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr: 212000-1199

2 (2)

Förslag till beslut
Under förutsättning att riksdagen i december beslutar om att tillskjuta medel enligt
nuvarande regerings förslag, så föreslår Arbetsmarknadsnämnden att
kommunstyrelsen beslutar
- att tillskjuta 1,5 mnkr av statsbidraget till arbetsmarknadsnämndens budget
2019 för att kunna fortsätta satsningen på extratjänster (vilket ersätter
äskandet i budgetskrivelsen).
- att ge arbetsmarknadsnämnden i uppgift att i december 2019 återkomma
med en redovisning hur pengarna använts.
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