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§ 77 2018.537 KS

Utmaning av arbetsmarknadsenhetens verksamhet
Ärendebeskrivning
Arbetslivsresurs AR AB har den 11 september 2018 inkommit med en utmaning till Alingsås
kommun gällande driften av hela, alternativt delar av arbetsmarknadsenhetens verksamhet.
Kommunledningskontoret remitterade 19 november 2018 utmaningen till kultur- och
utbildningsnämnden i enlighet med tillämpningsföreskrifter för utmaning i Alingsås kommun.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 23 april 2019 § 59 att anta kultur- och
utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till kommunstyrelsen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 april 2019 lämnat följande yttrande:
Kultur- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse lämnat följande underlag inför beslut.
Arbetsmarknadsenheten bedrivs i dagsläget helt utan någon upphandlad verksamhet.
Enheten bedriver inte någon myndighetsutövning. Vad gäller personalkonsekvenser lyfts en
styrka med intern organisation fram om en möjlighet att arbeta mot kommunens egna
kompetensförsörjning. Även verksamhetens lokala förankring lyfts fram som en
nödvändighet och fördel med det nuvarande systemet. Vad gäller ekonomiska aspekter
nämns att nämnden har ett underskott om 2 mnkr som ska hanteras under kommande år.
Detta bedöms försvåras i och med en extern drift av arbetsmarknadsenhetens verksamhet,
då handlingsutrymmet för att vidta kostnadsbesparande åtgärder minskar.
Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 innehåller ett övergripande mål om att det
ska finnas valfrihet och självbestämmande i Alingsås. Utöver detta finns delmål om att
antalet kommunala tjänster med valfrihet samt antalet verksamheter som omfattas av LOV
ska öka. Utifrån dessa mål har kommunstyrelsen i Flerårsstrategi för kommunstyrelsen 20192021, antagen den 4 februari 2019 § 25, åtagit sig att ta fram en handlingsplan som
kartlägger valmöjligheterna inom kommunen, samt att rikta resurser för att stödja
förvaltningarna att möjliggöra fler införanden av LOV. Frågan om konkurrensutsättning av
kommunala verksamheter enligt LOV är således för nuvarande föremål för ett flertal åtgärder
inom olika förvaltningar.
Arbetsmarknadsinsatser omfattas av LOV och därmed görs bedömningen att om och hur
denna verksamhet ska konkurrensutsättas bör avgöras inom ramen för det större arbete som
pågår i kommunen med att öka valfriheten i enlighet med flerårsstrategin. Utmaningen bör
därför i det här läget avslås.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Utmaningen avslås.
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