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Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Missiv – Ett vägledningscentrum i samverkan
Förslag till beslut
-

godkänna förslaget ”ett vägledningscentrum i samverkan” för fortsatt planering

-

ge förvaltningen i uppdrag att senast februari 2017 återkomma med förslag till
genomförande- och tidplan inklusive riskbedömning enligt arbetsmiljölagen
med sikte på start av verksamheten hösten 2017

Sammanfattning
Idag finns studie- och yrkesvägledning hos flera olika samhällsaktörer i Eskilstuna;
grund- och gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen,
folkhögskolan och högskolan och det finns en avsaknad av samordning mellan de
olika aktörerna. Detta leder till en otydlighet för individen som dels kan behöva
vända sig till olika aktörer, men där också olika aktörer kan erbjuda samma sak.
I den arbetsmarknadspolitiska beredningens rapport 2013, samt i kommunens
årsplan 2015 har behovet av att samordna vägledningen i ett vägledningscentrum
lyfts fram och hösten 2015 gav Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
uppdrag till vuxenutbildningen att utreda förutsättningarna för ett
vägledningscentrum i samverkan med andra aktörer på arbets- och
utbildningsmarknaden i Eskilstuna. Ett förslag har nu arbetats fram där
arbetsförmedling, kommun, folkhögskola och högskola varit representerade med
chefer och medarbetare i arbetet med framtagandet av förslaget. En extern konsult
har även bidragit i det inledande arbetet (se bilaga).
Förslaget innebär att ett vägledningscentrum ska starta i en lokal i centrala
Eskilstuna, dit målgruppen unga vuxna och vuxna ska kunna vända sig för
vägledning kring studier och arbete. Initialt kommer det finnas daglig bemanning
av studie- och yrkesvägledare från den kommunala vuxenutbildningen, samt ett par
dagar i veckan kommer handläggare från Arbetsförmedlingen finnas på plats.
Folkhögskolan kommer medverka veckovis samt Högskolan och näringsliv
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medverka i olika aktiviteter. Utöver de aktiviteter som kommer finnas i den fysiska
lokalen, kommer även vägledningscentrum bestå av en hemsida som kommer
underlätta i att samordna information kring aktiviteter.
Konsekvenser för ordinarie verksamhet blir att den studie- och yrkesvägledning
som bedrivs idag på Kungsgatan 13 ersätts av vägledningscentrum. Personal som
bemannar vägledningscentrum kommer även ha fortsatt tillhörighet till ordinarie
organisationer. En verksamhetsledare bedöms behöva anställas, utöver befintlig
personal för att samordna arbetet. Därtill kan förhöjd lokalkostnad (utifrån
befintlig) tillkomma, samt vissa kostnader för design av digital plattform, samt
årlig driftsbudget för att genomföra och marknadsföra vägledningscentrums
aktiviteter. Kostnaderna för 2017 beräknas till ca 700 000 och föreslås finansieras
inom befintlig ram, utifrån satsningen ”fler i jobb”. Kostnader efter 2017, kommer
att hanteras inom ordinarie verksamhets- och budgetplanering.
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