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Missiv Avtal avseende budget- och skuldrådgivning
Beslut
Avtalet godkänns och förvaltningschefen ges i uppdrag att underteckna det för
nämndens räkning

Ärendet
En dialog har förts mellan arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen och Konsult och Uppdrag/Eskilstuna Direkt
i syfte att överföra utförandet av budget- och skuldrådgivning från arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsförvaltningen till Konsult och Uppdrag/Eskilstuna Direkt..
Förvaltningen bedömer att förändringen innebär en förbättring vad gäller service och
tillgänglighet för de eskilstunabor som har behov av detta stöd.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden föreslås därför ge Konsult och
uppdrag Eskilstuna Direkt i uppdrag att utföra utföra budget- och skuldrådgivning i
från och med 2017-01-01. KoU Eskilstuna Direkt åtar sig att utföra budget- och
skuldrådgivning enligt 5 kap. 12§ SoL första stycket:
Kommunen skall lämna budget- och skuldrådgivning till
skuldsatta personer. Denna skyldighet gäller även under
ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad
skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad.
Uppdraget innefattar:
- Hushållsekonomisk rådgivning
- Råd och stöd vid frivilliga uppgörelser
- Råd och anvisningar vid skuldsanering i samband med ansökan om
skuldsanering, under skuldsaneringsförfarandet samt under den tid som
betalningsplanen löper.
- Förebyggande arbete i syfte att motverka överskuldsättning.
Uppföljning och återrapportering
Återrapportering till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden sker i samband
med delårsrapporter samt årsrapport eller i övrigt på anmodan av nämnden. Ansvarig
enhetschef för Eskilstuna Direkt bär ansvar för rapportering av detta slag.
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Återrapporteringen i samband med delårsrapport och årsredovisning ska innehålla en
redovisning av antalet personer som sökt stöd i form av budgetrådgivning och vid
ansökan om skuldsanering. Redovisningen behöver även innehålla en redovisning av
förekommande insatser som är att hänföra till förebyggande arbete.
En uppföljning av personernas upplevelser av de stöd de fått bör göras 1 g/år och
redovisas för nämnden enligt en metodik som bestäms av arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen och Konsult och Uppdrag/Eskilstuna direkt.
Finansiering en kommer även fortsättningsvis att ske inom ramen för
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden budget. Konsult och Uppdrag
fakturerar nämnden för kostnaderna som avtalet innebär dvs personalkostnader och
tillhörande driftkostnader.
Förslaget innebär att de två befattningarna som finns som budget- och
skuldrådgivare överförs till Konsult och Uppdrag och Eskilstuna Direkt. En risk- och
konsekvensanalys har genomförts och en handlingsplan har upprättats för att hantera
det som kommit fram i analysen.
Samverkan har genomförts med de fackliga organisationerna som är eniga med
arbetsgivaren om förslaget.
Arbetsmarknads- och
Vuxenutbildningsförvaltningen

Thure Morin
förvaltningschef
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