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Kommunstyrelsen

Utmaning - Arbetsmarknadsenheten
Ärendebeskrivning
Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd & Entreprenad AB, nedan kallad Stadsmissionen,
har i skrivelse den 27 februari 2020 utmanat Alingsås kommun gällande driften av
arbetsmarknadsenhetens verksamhet. Stadsmissionen anger att de har förutsättningar att
bedriva en bättre verksamhet såväl kostnads- som kvalitetsmässigt.
Utmaningen remitterades till kultur- och utbildningsnämnden den 12 mars 2020.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 22 september 2020, § 65. Av
yttrandet framgår i huvudsak följande.
Arbetsmarknadsenheten är idag organiserad under avdelningen för integration och
arbetsmarknad. Arbetsmarknadsenheten är en utförarverksamhet som har nära anknytning
till socialnämndens och arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Arbetet bedrivs i egen
regi. Personalen vid arbetsmarknadsenheten är högutbildad med stor kompetens inom
området.
Möjliga risker med en upphandlad aktör:






personalresurser skulle behöva reduceras,
svårigheter att kvalitetssäkra upphandlad tjänst,
försvårar arbetet med kommunens egna kompetensförsörjning och bristyrken,
arbetsmarknadsenhetens bredd, kunskap och lokala förankring riskerar att gå
förlorad,
upparbetade nätverk och samarbeten riskerar att försvåras och skapa en mer
splittrad verksamhet.

Ekonomisk bedömning
Arbetsmarknadsenhetens verksamhet bedrivs idag med högre kvalitet till en betydligt lägre
kostnad jämfört med andra kommuner inom Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen
samt kommuner med mest likartade förutsättningar. De metoder som Stadsmissionen anger
att de kan erbjuda kan likställas med de verksamheter som arbetsmarknadsenheten redan
bedriver idag. Dessutom uppger Stadsmissionen nyckeltal som visar ett lägre antal deltagare
i verksamheten samt deltagare ut i jobb än arbetsmarknadsenheten prognostiserar för 2020.
Stadsmissionen har därmed inte uppvisat hur de kan skapa större mervärde eller driva
verksamheten till en lägre kostnad än vad kultur- och utbildningsnämnden gör idag.
Om utmaningen antas skulle Kultur- och utbildningsnämnden gå miste om intäkter från
Arbetsförmedlingen som årligen köper platser och kartläggningar av
arbetsmarknadsenheten.

Ett antagande av utmaningen bedöms även ge ökade kostnader på sikt om delar av
arbetsmarknadsenheten lyfts ur kultur- och utbildningsnämndens verksamhet.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen avslår utmaningen från Stadsmissionen.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden
Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd & Entreprenad AB
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