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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Christina Björkman

2021-02-01

Dnr AN 2021-9

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämndens bokslut och
verksamhetsberättelse 2020
Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner upprättat förslag till bokslut och
verksamhetsberättelse för 2020.
2. Verksamhetsberättelsen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens
revisorer.
3. Arbetsmarknadsnämnden uppdrar till presidiet att vid behov lämna
kommentarer eller förklaringar till eventuella synpunkter från revisorerna.
Ärende
Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av arbetsmarknadsnämndens
samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens
verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser
dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med
uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som
avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs
inom tilldelade ramar.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Coronapandemin har påverkat arbetsmarknadsnämndens verksamhet då det har
varit svårt att få arbetsgivare att ta emot deltagare i praktik inför eventuell
anställning. Antal hushåll med försörjningsstöd har stigit sedan 2018, likaså det
långvariga biståndsbehovet. En bidragande orsak till detta är målgrupper med
mer komplexa svårigheter, som är svårare att få ut till självförsörjning. En
marginell påverkan av Covid-19 återfinnas även bland nya hushåll, troligen
kommer en större påverkan att ske på längre sikt.
Under 2020 slutfördes 500-uppdraget. Arbetsgivaren Linköpings kommun har
ökat möjligheten för utvecklingsplatser och arbetsmarknadsanställningar med
sammanlagt 622 platser. I 500-uppdraget har sammanlagt 619
försörjningsstödstagare deltagit i projektet. Under 500-uppdraget har
arbetssättet som tagits fram successivt implementerats. Detta går nu fullt in i
heltidsaktiveringen och Arena Arbetsmarknad. Arena Arbetsmarknad, ett
utvecklat arbetssätt för individens process och nyttjandet av interna och externa
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platser, förbereds över förvaltningsgränserna på Leanlink, Social- och
omsorgsförvaltningen (SOF) samt Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen (UAF).
Trots pandemin har Arbetsmarknadscentrum, om än i nerskalad volym, haft
genomströmning av deltagare. Där inte placeringar på praktik,
utvecklingsplatser eller arbetsmarknadsanställningar kunnat genomföras, har
digitala lösningar använts. De traditionella uppföljningarna har skett på distans.
Arbetsmarknadskonsulenterna har haft kontinuerlig kontakt med arbetsgivare
för att hålla sig uppdaterade om läget och arbetsgivarnas situation.
Nya strategier har tagits fram för att minska kostnader för tillfälligt boende.
Strategierna presenterades på arbetsmarknadsnämnden i april 2020 och beslut
fattades att starta med den nya strategin från den 1 september 2020.
Processen inför upphandling av ett nytt gemensamt verksamhetssystem för
verksamheterna inom Arbetsmarknadscentrum, ekonomiskt bistånd, HRarbetsmarknad och Arbetsmarknadsservice pågår. Ett gemensamt
verksamhetssystem ligger till grund för ett ökat och förbättrat samarbete mellan
verksamheterna och leder till utökad kvalitetssäkring av uppföljning av
deltagare.
Nettokostnaden för arbetsmarknadsnämnden 2020 är 428,8 mnkr vilket innebär
ett nollresultat. Arbetsmarknadsnämnden beviljades i oktober ett tilläggsanslag
från kommunstyrelsen (KS 2020-10-22 § 287) på maximalt 40 mnkr, detta då
nämnden vid delårsrapporten i augusti prognostiserade ett underskott på 38,6
mnkr. Underskottet beror på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd vars
nettokostnad ökade med 14,5 mnkr från föregående år. Vid bokslutet behövde
nämnden använda 17,0 mnkr av det beviljade tilläggsanslaget.
Måluppföljningen utifrån ekonomiperspektivet visar på att nämnden nådde upp
till ett av de två uppsatta målen.
Den pågående pandemin har inneburit stora förändringar kopplat till både
uppdrag och arbetssätt för medarbetare. Stora delar av arbetet har fått
genomföras på distans och medarbetare har fått göra andra arbetsuppgifter för
att lösa de behov som uppstått. Arbetsmiljöarbetet har varit i fokus för att
minska smittspridning och hantera ökad arbetsbelastning och förändrade
arbetssätt. Trots pandemin har sjukfrånvaron dock sjunkit inom både UAF:s
och SOF:s verksamheter och nästintill samtliga målvärden har förbättrats.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Arbetsmarknadsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2020 (feb21).docx
Arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse 2020 (feb-21).docx
Bilaga 1 Arbetsmarknadsnämndens internkontrollrapport 2020 (feb-21).docx
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Bilaga 2 AN Uppföljning av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan
(feb-21).docx
Bilaga 3 Återrapportering åtgärdsplan per 2020-12-31 (feb-21).docx
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Bakgrund
Nämnder ska årligen lämna en verksamhetsberättelse för det gångna året.
Verksamhetsberättelsen beskriver måluppfyllelse och resultat av den
genomförda verksamheten som nämnden ansvarar för. Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen, tillsammans med representanter för
verksamheten och avdelningen för försörjningsinsatser, har utifrån resultaten
gjort en analys och bedömning av respektive verksamhet.
Verksamhetsberättelsen utgör även en av grunderna för kommunens revisorer
när de prövar frågan om ansvarsfrihet.
När en enhet redovisar underskott i samband med årsbokslut ska den enligt
kommunens ekonomistyrningsregler upprätta en åtgärdsplan för att inom 3 år
återställa detta. Det innebär att underskott som uppstår i 2020 års bokslut ska
återställas under 2021-2023, alternativt kan det kvittas mot tidigare års
överskott under en treårig avstämningsperiod.
Ekonomiska konsekvenser
Ingen enhet behöver återställa negativt eget kapital efter bokslut 2020.
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska eget kapital som funnits hos
enheterna i tre år föras vidare till arbetsmarknadsnämndens egna kapital. Efter
ytterligare tre år förs kvarstående resultat tillbaka till kommunens samlade egna
kapital.
Inga av arbetsmarknadsnämndens enheter har ett kvarvarande eget kapital från
2016.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt § 19 sker den 2 mars 2021.
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