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§ 4 KS 274/2021-001 

Analys och förslag till organisation vad gäller 
arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och 
vuxenutbildning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ett nytt verksamhetsområde, arbete och vuxenutbildning, 

bildas under socialnämndens ansvar från och med den 1 april 

2022. Verksamhetsområdet innehåller de tre delarna 

arbetsmarknadsverksamheten, försörjningsstöd och 

vuxenutbildning. 

2. Omorganisationen ska följas upp ett år efter genomförandet. 

Sammanfattning 

I juni 2021 gav kommunstyrelsen kommundirektören uppdraget att 

analysera behovet av att stärka arbetet för att fler i Arboga blir 

självförsörjande i arbete eller utbildning. I uppdraget ingick att 

föreslå organisatoriska förändringar som understödde den 

inriktningen. En arbets- och styrgrupp har analyserat och arbetat 

med frågan under hösten 2021. 

Förslaget är att det bildas ett nytt verksamhetsområde inom 

socialförvaltningens ansvar som består av 

arbetsmarknadsverksamheten som idag är organiserade som ett eget 

verksamhetsområde inom Socialförvaltningen tillsammans med den 

del av Individ- och familjeomsorgen som ansvarar för 

försörjningsstöd - samt vuxenutbildningen – som idag tillhör Barn- 

och utbildningsförvaltningen. Detta innebär att nämndernas ansvar 

förändras i samma riktning. 

Det nya verksamhetsområdet föreslås benämnas Arbete och 

vuxenutbildning. 

Förslaget är att den nya organisationen samlar sina verksamheter i 

Högskolecentrum och i fastigheten Strängen. Detta lokalförslag 

bedöms ge en ökad kostnad på 61 000 kr. 

Vad gäller budget för den nya enheten ansvarar kommundirektören 

och förvaltningschefen i dialog med ekonomichefen för att utarbeta 
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ett förslag som sedan kan beslutas i gällande ordning inför starten 1 

april 2022. 

Till detta har arbets- och styrgruppen formulerat några 

rekommendationer och råd i några punkter för att utveckla det nya 

arbetssättet och organisationen. Dessa skall ses som ett förslag och 

får i nästa skede hanteras av kommundirektören, förvaltningschefen 

och den nya verksamhetschefen. Likaså återstår viktiga formella 

frågor gällande delegationsordning och nämndansvar. Dessa frågor 

får hanteras inom ramen för kommunens rutiner och verkställighet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Ett nytt verksamhetsområde, arbete och vuxenutbildning, 

bildas under socialnämndens ansvar från och med den 1 april 

2022. Verksamhetsområdet innehåller de tre delarna 

arbetsmarknadsverksamheten, försörjningsstöd och 

vuxenutbildning. 

2. Omorganisationen ska följas upp ett år efter genomförandet. 

Yrkande 

Marie-Louise Söderström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Akten 


