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Motion – Ökat antal resursjobb, praktikplatser och utbildningsplaster i Falu Kommun.
Enligt arbetsförmedlingen var 7,4% av Falu Kommuns befolkning öppet arbetslösa år 2013.
Samtidigt fick 1800 av Falu kommuns hushåll försörjningsstöd enligt social förvaltningen. I
genomsnitt har 970 hushåll/månad försörjningsstöd och den genomsnittliga kostnaden/hushåll
motsvarar 7250 kronor/månad från Falu Kommun. Totalt 500 av dessa hushåll är långtidsberoende
av detta stöd dvs är i behov av ekonomiskt bistånd mer än 11 månader. Falu Kommun
subventionerar alltså årligen anställningar som motsvarar kostnader på mellan 69-125 miljoner
kronor per år (genomsnittskostnaden = 87 mkr/år). Omräknat till anställningar innebär det ca 140250 heltidstjänster i Falu Kommun. Enligt socialförvaltningen är de flesta som har försörjningsstöd
arbetslösa men samtidigt inte ens registrerade hos arbetsförmedlingen. Endast 54% uppfattas vara
arbetssökande.
Enligt uppgift så stimuleras inte de personer som uppbär försörjningsstöd att aktivt söka tillfälliga
arbeten. För lika mycket som medborgaren får för sitt extraarbete dras samtidigt bort från
försörjningsstödet.
Enligt jämförande statistik så har Falu Kommun högre kostnader för försörjningsstödet än
jämförbara kommuner. Lite jämförande statistik från socialförvaltningens budgetdialogen 2014:
 Ekonomiskt bistånd i kronor/innevånare. Falun 2012 = 1828: Ekonomiskt bistånd i kronor/innevånare. Jämförbara kommuner = 1206: Andel biståndsmottagare i befolkningen. Falun 2012 = 5,5%
 Andel biståndsmottagare i befolkningen. Jämförbara kommuner = 3,8%
 Andel unga vuxna 18-24 år med ekonomiskt bistånd. Falun 2012 = 13,1%
 Andel unga vuxna 18-24 år med ekonomiskt bistånd. Jämförbara kommuner = 7,6%
 Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder pga. arbetslöshet. Falun 2012 = 54,7%
 Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder pga arbetslöshet. Jämförbara kommuner =
44,4%.
I Fagersta har man sedan flera år tillbaka valt att omvandlat försörjningsstöd till Arbete och
utveckling för den enskilde individen och samhället. Det innebär att alla arbetsföra medborgare som
får del av försörjningsstöd får ett/flera vägledningsmöte tillsammans med en arbetslivscoach och en
handläggare/socialsekreterare. Tillsammans med klienten diskuterar man personens arbetsförmåga,
intressen, talanger och olika möjligheter till sysselsättning, friskvård, studier, praktik, fördjupad
coachning, mm. Ett nära samarbete finns med arbetsförmedlingen.
Försörjningsstödet i Fagersta har omvandlats till utvecklingsmöjligheter för den enskilde
försörjningsstödsmottagaren och genom ”Arbetsmarknadsenheten” så utförs tjänster som gör nytta
för hela samhället. Inom Arbetsmarknadsenheten finns tjänster/praktikplatser inom biltvätt,
caféverksamhet (äldreboenden), fastighetsskötsel, flyttverksamhet, jobbsök (inklusive
körkortsteori), lokalvård, montering, pensionärsservice, röjning, transport.
Hela tiden tas hänsyn till det privata näringslivet så att en sund konkurrens infinner sig.
Om Falu kommun ska finna 140-250 resursjobb inom Falu Kommun så gäller det att ”tänka nytt” så
att det inte konkurrerar ut den befintliga arbetsmarknaden. Å andra sidan finns flera arbetsuppgifter
som skulle förbättra Faluns välfärd och samtidigt öka attraktiviteten för oss Falubor att bo och leva i
Falu Kommun. Exempel på sysselsättning i Falu Kommun som inte motverkar ett sunt näringsliv:

 Rastvakt/vaktmästare/värd/värdinna på någon av Faluns ca. 45 skolor/fritidshem (inkluderar
friskolor).
 Rastvakt/vaktmästare/värd/värdinna på någon av Faluns 60 förskolor (inkluderar friskolor)
 Vaktmästare/värd/värdinna på någon av Falu kommuns 10 fritidsgårdar.
 Vaktmästare/värd/värdinna/tränare på någon av Falu Kommuns föreningar.
 Vaktmästare/värd/värdinna på någon av Falu Kommuns LSS boenden (inkluderar privata
alternativ).
 Vaktmästare/värd/värdinna på någon av Falu Kommuns äldreboenden (inkluderar privata
alternativ).
 Isbekämpning som dessutom förebygger halkolyckor
 Spolning av Falu Kommuns offentliga is-banor.
 Skötsel av Falu Kommuns offentliga utomhus/friluftsbad.
 Skötsel av Falu Kommuns vandringsleder/motionsleder.
 Skötsel av Falu Kommuns stadskärna/tätorter.
 Röjning av sly i samtliga kommundelar.
 Skötsel av kommunens rondeller.
Förslag till beslut:
 att man omedelbart omvandlar Falu Kommuns försörjningsstöd till
resursjobb/praktikplatser/utbildningsplatser vilket ökar attraktiviteten att bo och verka i
Falun.
 alla Falubor som uppbär försörjningsstöd ska inom två månader få ett ”Utvecklingssamtal”
med socialsekreterare/handläggare och en arbetslivscoach som kan stötta individen till
personlig utveckling.
 att Falu Kommun ställer krav på att alla arbetsföra som uppbär försörjningsstöd skall vara
aktivt arbetssökande hos arbetsförmedlingen.
 att en utredning genomförs kring Falu Kommuns norm av försörjningsstöd så att mottagaren
känner stimulans att förvärvsarbeta.
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