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Missiv – Verksamhetsplan och budget 2017
Förslag till beslut
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
-

godkänner verksamhetsplan och budget för 2017 och överlämnar den till
kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska den 14 dember besluta om en
verksamhetsplan och budget för 2017. Verksamhetsplanen ska beskriva hur nämnden
avser stödja de strategiska förbättringar som fullmäktige vill uppnå samt hur nämnden
säkrar utveckling och drift av den löpande verksamheten. Som underlag har
förvaltningen utgått ifrån den preliminära verksamhetsplan som nämnden antog den 12
oktober. Utgångspunkten för planen är också Eskilstunas vision om framtiden,
strategisk inriktning 2016-2019 och Årsplan samt Kompletterande årsplan (KÅP) 2017
som kommunfullmäktige beslutar om den 24 november. Verksamhetsplanen utgår
också från nämndens kärnverksamheter och långsiktiga strategiska utvecklingsarbeten
kring utbildning och arbete, samt från de analyser som gjorts i samband med
delårsrapport 2.
Nämndens i april 2016 beslut om behov och prioriteringar inför 2017 utgör även det ett
underlag för förslaget till verksamhetsplan och budget. Prioriteringarna styrs i hög grad
av de lagmässiga kraven som ställs på nämnden utifrån behov som ska tillgodoses på
individ- och familjenivå och det som följer av myndighetsansvaret och kraven på
rättsäkerhet. Föreslagna prioriteringar har även en grund i det arbetsmiljöansvar som
nämnden har som arbetsgivare samt de nationella krav som ställs på kvalitetssäkring
av verksamheten.

Sammanfattning
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål är att skapa förutsättningar för
att tillgodose flickors och pojkars, kvinnors och mäns rätt till arbete, egen försörjning,
social trygghet, aktivt deltagande och påverkan i samhället samt vuxenutbildning och
kompetensutveckling.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens största utmaning är kvinnor och män
som utan förankring på arbetsmarknaden löper risk för utanförskap, sämre hälsa och
ökad risk för att hamna i missbruk och/eller kriminalitet. Särskilt stor är risken för
unga kvinnor och män på väg in i vuxenlivet och för kvinnor och män med utländsk
bakgrund.
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Arbetslösheten i Eskilstuna ligger för närvarande på 13,4% öppet arbetslösa och i
program. Den är fortsatt hög i jämförelse med riket i genomsnitt och med andra
jämförbara kommuner. Andelen ungdomar mellan 18-24 år är 17,8% och har minskat
med 4,3 procentenheter på ett år. Andelen arbetslösa som är utrikesfödda är också
fortsatt stor. För att minska arbetslösheten till målet 10% 2020 har ett arbete i
samarbete med arbetsförmedlingen och näringslivsenheten bedrivits för att föreslå
ytterligare åtgärder som kan bidra till detta mål. Förslagen har utgjort underlag vid
beredningen av den kompletterande årsplanen och i den kompletterande årsplanen har
nu 11,4 Mnkr tillförts i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ekonomiska
ram för att under 2017 genomföra de föreslagna åtgärderna.
”Alla andra vägar ska vara uttömda innan kommunen betalar ut försörjningsstöd”!
Därför kommer nämnden under 2017 att arbeta med en fortsatt aktiv linje med
arbetsmarknadsinsatser och utbildning för att på så sätt stödja kvinnor och män i
Eskilstuna att nå egen försörjning. I enlighet med årsplanens inriktning ska även
tydliga krav ställas på den enskildes eget ansvarstagande för att kunna få jobb och
egenförsörjning. Processen ”tillhandahålla försörjningsstöd” ses över och den kommer
bl a innebära att de försörjningsstödstagare som står till arbetsmarknadens förfogande
ska inom 48 timmar efter att de fått beslut om försörjningsstöd erbjudas och påbörja
deltagandet i en arbetsmarknadsinsats som syftar till jobb och egenförsörjning. Detta
kommer att följas upp under 2017. Ett åtagande har tillkommit i den kompletterande
årsplanen i syfte att följa upp detta. Åtagandet är densamma som nämnden beslutade
om i den preliminära verksamhetsplanen.
Fortsatta satsningar på yrkesutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och teoretiska
utbildningar görs också för att ge kvinnor och män förutsättningar till egen försörjning.
Intresset för att studera i Eskilstuna är fortfarande högt. Nämnden fortsätter att erbjuda
såväl svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning, teoretiska gymnasiala
kurser, lärvux som yrkesutbildningskurser och lärlingsutbildningar. Antalet
utbildningsplatser som kan erbjudas är beroende av såväl kommunala pengar som
statsbidrag. Fokus inom vuxenutbildningen ligger på att utbildning ska leda vidare till
fortsatta studier eller arbete, på betygsresultat, samt på att elever är nöjda med de
kurser de går. Med fortsatt inflyttning och hög arbetslöshet i Eskilstuna ser nämnden
att behovet och söktrycket på sfi (svenska för invandrare) och annan vuxenutbildning
kommer att vara fortsatt högt 2017. Därför har nämnden också sett över sin
organisation för vuxenutbildning för att kunna möta det växande behovet. Den ökade
tillströmningen av sökande till grundläggande vuxenutbildning bedöms behöva extra
resurser.
Vidare anges i den kompletterande årsplanen att nämnder och bolag ska bidra med
resurser som ska stödja insatser i de olika stadsdelarna i syfte att bidra till en social
uthållighet. Kommunfullmäktige har anvisat 5 miljoner kronor för detta och kravet är
att nämnder och bolag förutsätts, utifrån sina uppdrag, att tillföra resurser för att stärka
arbetet. Nämnden har föreslagit att det utarbetas en gemensam plan för hur dessa
resurser ska användas och följas upp. Planen behöver också ange var ansvaret för
insatserna ska ligga. Kommunledningskontoret har nu fått ett uppdrag att arbeta fram
ett program som ska ange inriktning på det fortsatta arbetet.
Ekonomi
En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där
intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och
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långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en
stabil ekonomi.
Den ekonomiska ram som kommunfullmäktige angett för arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden i årsplanen bedöms vara tillräcklig för att klara åtagandena
som följer av årsplanen. Men ett ökat antal personer som efterfrågar eller behöver
insatser från nämnden innebär ett större åtagande för det som nämnden har att utföra
till följd av behovsutvecklingen och gällande lagar. Nämndens verksamhet är till
största delen lagbunden vilket reducerar nämndens rådighet över det som påverkar de
kostnader som uppstår för att upprätthålla kraven på rättsäkerhet och att tillgodose de
behov som finns hos kommuninvånarna. För att så långt som möjligt säkra att
resurserna används på ett effektivt sätt så pågår ett arbete i arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen med att genomföra ett antal olika åtgärder enligt
särskilt beslutad handlingsplan. Nämnden har inför fastställande av den slutliga
verksamhetsplanen och budgeten för 2017 sett över behovet av ytterligare åtgärder för
att säkra en budget i balans.
Nämnden har ambitioner att med hjälp av genomförandet av de åtgärder som den
särskilda handlingsplanen inom försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd innehåller,
insatser i form av yrkesutbildningar och arbetsmarknadsåtgärder klara nämndens
effektiviseringskrav på 1,7 procent jämfört med budgeten för 2016. Behovet av
yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) för att möta behovet av utbildad
arbetskraft är också viktigt för Eskilstuna, och projekt YH-center är ett led i det
arbetet. För att säkra driften av YH-center 2017 har förvaltningen överenskommit med
näringslivsenheten att i budgeten för handlingsplanen för näringsliv och arbete avsätta
1,5 miljoner kronor för detta. Nämnden ska genom bland annat traineeanställningar
möjliggöra för försörjningsstödstagare att kunna nå egen försörjning. Den ekonomiska
ramen som kommunfullmäktige anvisat i årsplanen och i den kompletterande
årsplanen innebär 181,4 miljoner kronor som budgetram för försörjningsstöd. Denna
bedöms vara osäker med tanke på det fortsatt stora antalet nya sökande som finns.
Dock har antalet hushåll som behövt försörjningsstöd under 2016 minskat i antal vilket
är positivt.
Förslaget till verksamhetsplan 2017 har analyserats ur jämställdhets-, barnrätts- och
folkhälsoperspektiv och förvaltningen anser att det på ett tillfredsställande sätt
uppfyller det som bedöms viktigt ur dessa perspektiv.
Bifogas:
Förslag till verksamhetsplan för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2017.
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