Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-10-16

§ 64 2019.175 KUN

Återrapporteirng av handlingsplan Arbetsmarknadsenheten (AME)
Ärendebeskrivning
Enligt Kultur- och utbildningsnämndens flerårsstrategi 2019-2021 ska en omdedelbar
anpassning till fördelning av tilldelad budget gällande Arbetsmarkandsenhetens verksamhet
genomföras och en handlingsplan utarbetas. Nämnden antog en handlingsplan för
Arbetsmarknadsenheten vid sitt sammanträde den 20 mars § 42. Förvaltningen genomför
här en återrapportering av genomförda åtgärder utifrån den fastställda handlingsplanen för
Arbetsmarknadsenheten.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 oktober angett följande:
Arbetsmarknadsenhetens syfte och uppdrag är att stötta olika målgrupper som står utanför
arbetsmarknaden. Målgrupperna är indelade i aktiviteter för ungdomar, nyanlända och övriga
vuxna. Samverkanspartner för bland annat kartläggningar av individer är
Arbetsförmedlingen. I Alingsås kommun finns även verksamheten vid Actusgården vilken
bedriver olika insatser och verksamheter så som kartläggning, arbetsträning och cvskrivning. Utöver detta finns ”Vinden” och olika arbetsträningsplatser så som café Kvarnen.
Arbetsmarknadsenheten arbetar årligen med cirka 320 individer.
Arbetsmarknadsenhetens verksamhet drivs genom externa intäkter utöver kommunbidraget
medan personalkostnaden utgör den största kostnaden för verksamheten. För att bedriva
verksamheten inom tilldelad budget krävdes vid årets ingång en anpassning om 5,5 mkr.
Förvaltningen har under året tillsatt en projektledare för att arbeta fram tydliga
samverkansarenor i förvaltningen utifrån Arbetsmarknadsenhetens uppdrag. Nya arbetssätt
har implementerats och ökad andel externa uppdrag, till exempel arbetsförmågebedömning,
har givits.
Förvaltningen har under året genomfört åtgärder såsom skapandet av funktionen ”En väg ut”,
caféspråkträningsplats, delade tjänster mellan Integrationsavdelningen, IM och AME, ej
återbesättning av ledigheter eller vikarier, lönestöd och handledning, renovering och nystart
av Actusgården. Verksamheten har också genomfört systematiska åtgärder för att möta
minskad ramtilldelning, en förväntad lågkonjunktur och Arbetsförmedlingens minskade
service och tillgänglighet. En personalenkät har genomförts vid Arbetsmarknadsenheten och
arbetsplatsmöten sker varje vecka inom verksamheten.
Nämnden har erhållit muntlig uppföljning av handlingsplanen vid varje nämndssammanträde.
Nästa uppföljning av handlingsplanen kommer att redovisas i samband med årsbokslutet.
I tabell nedan redovisas prognos för respektive åtgärd för 2019 samt 2020.
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Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
Nämnden godkänner återrapporteringen av handlingsplan för Arbetsmarknadsenheten.
Expedieras till
Verksamheten för Integration och arbetsmarknad
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