Datum

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Ledning och administration
Thure Morin
016-7102424, 073-9506078

Diarienummer

1 (2)

2017-04-12
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Missiv Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämndens behov och
prioriteringar 2018
Förslag till beslut
Godkänna underlaget för behov och prioriteringar för 2018, och översända dessa
till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Enligt Eskilstuna kommuns styrsystem ska samtliga nämnder besluta om behov
och prioriteringar 2018 som ett underlag till dels kommunfullmäktiges årsplan
2018, dels nämndens egen verksamhetsplan 2018. Dokumentet ska sändas till
kommunstyrelsen senast den 20 april, och presenteras på budgetberedning i maj.
Nämndens bedömningar baseras på förvaltningsledningens och ledningsgruppernas
inom område Arbete och försörjning och område Vuxenutbildnings analys av
omvärldsfaktorer, nämndens verksamhetsberättelse 2016 och delårsrapport 1 2017.

Sammanfattning
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prioriterar fler utbildningsplatser
på yrkesutbildningar, samt på sfi och svenska som andra språk. Vidare prioriteras
arbetet med att säkerställa ett effektivt utbud av arbetsmarknadsinsatser, ett
processorienterat arbetssätt med brukaren som medskapare, samt att attrahera och
behålla personal. En del av lösningen på utmaningar som finns är en fortsatt
utveckling utifrån jämlikhets- barnrätts-och jämställdhetsperspektiv.
Prioriteringarna har gjorts utifrån de behov som har identifierats för nämndens
brukare och elever, nämndens nuläge, samt utifrån den omvärldsanalys som har
gjorts. I underlaget redovisar även nämnden även idéer till effektiviseringsåtgärder
som bidrar till ett bättre utnyttjande av resurserna och ökad service och
tillgänglighet.
För 2018 finns effektiviseringskrav om minst 1,5% vilket utgör ca 3,3 miljoner
kronor. Dessutom finns ytterligare sparkrav inom kommunen som inte är
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specificerade men där samtliga nämnder tillsammans skall spara in ytterligare 50
miljoner kronor enligt anvisade planeringsförutsättningar från
kommunledningskontoret. Nämnden ombeds göra aktiva nedprioriteringar och ta
fram en lista på vad man kan sluta göra. Nya satsningar skall göras inom befintlig
ram. Vid nya investeringar skall lägsta driftkostnad samt flexibilitet, d v s
möjligheten att komma ur vissa avtal, vara avgörande. Prioriteringar gällande
medarbetare och processkvalitet bedöms kunna hanteras inom en befintlig ram.
Kraven på effektiviseringar blir en utmaning för nämnden och måste ses över i
samtliga verksamheter. Tydligt är dock att nämnden inte, i befintliga rammedel, har
utrymme att fortsätta med flertalet arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildningar
som fortgår under 2017. Här behöver en dialog föras i budgetberedningen om
eventuella omprioriteringar av de insatser som ryms inom ramen för uppdraget från
kommunstyrelsen avseende samordning och utförande av de särskilda
arbetsmarknadsinsatserna som pågår och som fått sin finansiering genom särskilda
beslut i kommunstyrelsen 2016 och i den ekonomiska ramen för 2017.
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