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Socialnämnden

Risk- och konsekvensanalys angående flytt av
arbetsmarknadsenheten
Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav socialförvaltningen i uppdrag 2018-09-25, § 92 att göra en Risk och
konsekvensanalys utifrån uppdraget från Kommunfullmäktige att
flytta Arbetsmarknadsenheten (AME) till utbildningsnämnden och
återrapportera detta på oktobernämnden
Arbetsmarknadsenheten (AME) har tre huvuduppdrag: insatser kopplat till försörjningsstöd,
DUA, försäljning av tjänster och två kommunövergripande uppdrag: extratjänster och
feriejobb.
Hur man väljer att organisera AME ser olika ut i landets kommuner, vanligen organiseras det
under socialförvaltningen, under utbildningsförvaltning eller motsvarande tillsammans med
vuxenutbildning eller kommuncentralt, dvs. direkt under kommunledning/kommunstyrelse.
Det finns en tydlig koppling mellan integration och arbetsmarknad som har utgångspunkt i
det viktiga arbetet med att rusta nyanlända för arbetsmarknaden och ge stöd där så behövs
för att få ut människor i arbete. Över hela landet sjunker nu integrationsavdelningarna ihop
eftersom flyktingmottagandet minskar mycket och nästa år sjunker fördelningstalen markant.
Ekonomisk bedömning
Den allvarligaste risken med en flytt av AME från socialförvaltningen till
utbildningsförvaltningen är att vi får högre kostnader för försörjningsstöd. Idag har Alingsås
ett mycket kostnadseffektivt försörjningsstöd jämfört med andra kommuner.
Under de kommande åren väntas landet gå in i en lågkonjunktur. I ett sådant läge är det helt
avgörande att kommunen har ett välfungerande försörjningsstöd kopplat till effektiva insatser
från AME för att kunna möta den nya konjunkturen utan alltför stora kostnadsökningar. De
största utmaningarna kopplat till arbetsmarknad de kommande åren kommer med största
sannolikhet vara att hålla emot kostnadsökningar inom försörjningsstöd snarare än kopplat
till integration av nyanlända. Att flytta AME till utbildningsförvaltningen i ett sådant läge
medför risk att kostnaden för försörjningsstöd i kommunen ökar
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner risk- och konsekvensanalys utifrån uppdraget från
kommunfullmäktige att flytta arbetsmarknadsenheten (AME) till utbildningsnämnden, och
förklarar uppdraget slutfört.
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