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Interpellationssvar
Marielle Lahti (MP) har till Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) ställt en interpellation
angående ”150-jobb”. Jimmy Jansson har delegerat interpellationen till Arbetsmarknad- och
vuxenutbildningsnämndens ordförande Marie Svensson (S).
Hur många personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning omfattas
idag av satsningen på 150 jobb?
91 personer varav 56 personer i aktiv anställning och 35 personer i aktiv praktik på en
arbetsplats med målet att bli anställda. Utöver de har 7 personer slutat på grund av
pension, flytt, sjukdom med mera.
Hur många av dessa personer har fått en visstidsanställning i Eskilstuna
kommun?
18 personer har aktiv visstidsanställning.
Hur tänker majoriteten uppfylla målet om 150 jobb?
Inom Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen är det IPS (Enheten för
individuell placering och stöd) som ansvarar för verksamheten. De är i dagsläget 23
arbetsspecialister som jobbar aktivt med cirka 380 brukare.
IPS arbetar med en metodik som utgår från bland annat samverkan med brukarens
nätverk (professionellt och privat) för att ge brukaren bästa förutsättningar att hitta, få
och behålla ett arbete eller sysselsättning.
Arbetsspecialisten jobbar motiverande och arbetssökande inleds tidigt.
Arbetsspecialisten introducerar brukaren på arbetsplatsen och är behjälplig att utforma
en för brukaren fungerande arbetsmiljö och arbetsplats. Det är en komplex
verksamhet utan enkla snabba lösningar. Matchningen mellan arbetsplats och brukare
måste gå rätt till.
Trots ett idogt och professionellt arbete av framförallt IPS-enheten ser det i dagsläget
ut som att målet inte kommer att nås i år. Utmaningarna är inte ekonomiska, resurser
finns. De största svårigheterna är att framförallt hitta arbetsplatser, i
kommunkoncernen, som är villiga att anställa samt den individuella matchningen
mellan brukare och arbetsplats.
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Trots det ser vi att vi kommit långt. Eskilstuna var en av de första kommunerna att
starta ett arbete i den här omfattningen för personer med funktionsnedsättning. Det vi
lärt oss på resan är att det tar tid att hitta rätt former och metoder.
Den politiska majoriteten avser att fortsätta arbetet med att nå målet om 150 jobb.

MARIE SVENSSON (S)
Ordförande Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden
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