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§ 42
Svar på motion (V) om konsekvenser av nedläggningen av 
arbetsmarknadsavdelningen (KS 2018.406)

Beslut
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå att fullmäktige avslår motionen.

Reservationer
Jaana Tilles (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Gunnar Bergström (V) och Johan Fagerhem (V) väckte 2018-12-10 en motion om att 
fullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen efter årsskiftet 2019-2020 genomföra en 
fullständig konsekvensbeskrivning och analys av nedläggningen av 
Arbetsmarknadsavdelningen innefattande utfall, konsekvenser för dem som var inskrivna vid 
nedläggningen, hur andra verksamheter har påverkats och de ekonomiska konsekvenserna. 
Motionären skriver att det i samband med beslutet saknades en konsekvensanalys, både för 
hur individer påverkas och för kommunens ekonomi och resursfördelning. 
Kommunledningskontoret framhåller att man utifrån det politiska beslut som fattades genom 
beslutet om kommunplan, gjorde en risk- och konsekvensbedömning.

Yrkanden
 
Ordförande Bengt-Åke Grip (M) yrkar att kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att fullmäktige avslår motionen.
Jaana Tilles (S) yrkar att näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet bifaller motionen.
Beslutsgång
 
Ordförande Bengt-Åke Grip (M) ställer proposition på sitt eget yrkande samt på Jaana Tilles 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott beslutar 
i enlighet med Bengt-Åke Grips (M) yrkande.

Beslutsunderlag
1. Svar på motion (V) om konsekvenser av nedläggningen av 

arbetsmarknadsavdelningen
2. Motion (V) gällande konsekvenser av nedläggningen av Arbetsmarknadsavdelningen 

(AMA)

Expedieras till 
Akt
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (V) om konsekvenser 
av nedläggningen av 
arbetsmarknadsavdelningen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendet i korthet
Gunnar Bergström (V) och Johan Fagerhem (V) väckte 2018-12-10 en motion om att 
fullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen efter årsskiftet 2019-2020 genomföra en 
fullständig konsekvensbeskrivning och analys av nedläggningen av 
Arbetsmarknadsavdelningen innefattande utfall, konsekvenser för dem som var 
inskrivna vid nedläggningen, hur andra verksamheter har påverkats och de 
ekonomiska konsekvenserna.
Motionären skriver att det i samband med beslutet saknades en konsekvensanalys, 
både för hur individer påverkas och för kommunens ekonomi och resursfördelning.
Kommunledningskontoret framhåller att man utifrån det politiska beslut som 
fattades genom beslutet om kommunplan, gjorde en risk- och konsekvensbedömning. 

Bakgrund
I samband med beslutet om kommunplan gjordes för 2019-2021 flera politiska 
prioriteringar. Prioriteringarna inför 2019 innehöll både satsningar och 
effektiviseringar av verksamhet. Arbetsmarknadsenheten avvecklades och 
socialnämnden tillfördes samtidigt 2,5 miljoner i syfte att kunna stärka Vallentuna 
arbetscoachning (VAC).

Kommunen genomför alltid risk- och konsekvensbedömningar i samband med 
förändringar, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. I  arbetet 
identifieras vem/vilka som berörs av ändringen, positiva effekter på verksamheten, 
risker och åtgärder. Risker och positiva effekter kopplas till perspektiven samhälle och 
miljö, medarbetare, övriga intressenter (tex kund/elev/barn) såväl som ekonomi. 
Inför verkställandet av det politiska beslutet planerades åtgärder, dessa har 
genomförts och följts upp. Arbetet med risk- och konsekvensbedömningar sker 
huvudsakligen utifrån arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.

Konsekvenser av nedläggningen finns inom socialförvaltningen, då främst inom 
Vallentuna arbetsmarknadscoachning, vars uppdrag förändrats och utökats i och med 
organisationsförändringen. Konsekvenser finns möjligen även relaterat till 
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ekonomiskt bistånd, då förändringen syftade till att kommunens 
arbetsmarknadsåtgärder i högre utsträckning skulle kunna riktas till personer i behov 
av ekonomiskt bistånd. Detta utifrån att de inskrivna vid 
Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet oftast inte var hänvisade från 
socialtjänsten. Effekter kan även finnas inom övriga förvaltningar, men i mindre 
omfattning.

Vad gäller de ekonomiska konsekvenserna innebär ett bifall till motionen om 
utredningsarbete att resurser tas i anspråk för att utreda frågan. Påverkan blir främst 
inom socialförvaltningen, för att beskriva i vilken utsträckning deras verksamheter 
påverkats, samt inom kommunledningskontoret, för att sammanställa ett underlag i 
enlighet med förslaget. Val av omfattning och metod kan förväntas påverka 
resursåtgången, kostnaden är därmed svår att uppskatta.  

Handlingar

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Akt
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2018-12-t0
Vänsterpartiet
Vallentuna Kommunfullmäktige

Vallentuna kommun

Motion gällande konsekvenser av nedläggningen av
Arbetsmarknadsavdel n ingen (AMA)

I budgeten for 2019 beslöt fullmåiktige enligt den borgerliga majoritetens förslag att lägga ner
Arbetsmarknadsavdelningen.

Det saknades i samband med detta en konsekvensanalys, både ftir hur individer påverkas och
ft)r kommunens ekonomi och resursfrirdelning.

Vänsterpartiet ftireslår nu att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att efter
årsskiftet 2019-2020 redovisa en fullständig konsekvensbeskrivning av detta beslut.

Därflor yrkar Vänsterpartiet i Vallentuna att Kommunfullmäktige beslutar att
. uppdra åt Kommunstyrelsen att efter årsskiftet 2019-2A20 genomfüra en fullsttindig

konsekvensbeskrivning och analys av nedläggningen av Arbetsmarknadsavdelningen,
innefattande utfall, konsekvenser ftir dem som var inskrivna vid nedlâggningen, hur
andra verksamheter har påverkats och de ekonomiska konsekvenserna.

För Vänsterpartiets Kf- grupp

,*Ñã;
Gunnar Bergström Johan Fagerhem
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