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§ 61 SN 119/2021-001 

Förslag till organisation vad gäller 
arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och 
vuxenutbildning 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till analys och 

översyn av organisation gällande arbetsmarknadsinsatser, 

försörjningsstöd och vuxenutbildning. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Arbogas vision om en plats för inspiration bygger på tre strategiska 

områden - Inspirerande livsmiljö, Inspirerande lärande och arbete 

och Inspirerande organisation. 

När det gäller Inspirerande lärande och arbete så finns mycket gott 

att bygga på. Utbildningsmöjligheterna liksom kommunikationerna 

bedöms som goda av medborgarna. Likaså bedömer det lokala 

näringslivet Arbogas näringslivsklimat som mycket bra. 

Samtidigt finns ett antal utvecklingsområden. Arbetslösheten är 

relativt hög och har också under pandemiåret 2020 ökat från 9,2 till 

10,0%. Det är 1,2% högre än rikssnittet. 

Ungdomsarbetslösheten har ökat något men ligger med sina 11,5% 

lägst i Västmanland och något lägre än rikssnittet. Arbetslösheten 

bland utrikesfödda är markant högre 27,3% i Arboga jämfört med 

rikets 21,1%. 

Det är naturligtvis en rad insatser som behöver sättas in för att 

förbättra Arbogas läge och stödja att fler kommer i arbete eller 

utbildning och blir självförsörjande. En åtgärd handlar om 

kommunens inre organisation. 

Även om det finns ett gott samarbete mellan kommunens nämnder 

och förvaltningar så kan det arbetet stärkas ytterligare. 

Idag ansvarar socialnämnden och dess förvaltning för 

arbetsmarknadsinsatser som ingår i ett eget verksamhetsområde och 
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försörjningsstöd som en del av verksamhetsområde Individ- och 

familjeomsorgen Vuxen. 

Vuxenutbildningen är en del av barn- och utbildningsnämndens och 

dess förvaltnings ansvar. 

En analys och översyn bör därför initieras där en omvärldsanalys 

och förslag till förändringar arbetas fram. 

Arbetet bör också utmynna i konkreta verksamhetsmål som 

understödjer förverkligandet av Arboga kommuns vision och 

strategiska mål. 

Arbetet presenteras under hösten 2021 för beslut i kommunstyrelsen 

om inriktning inför år 2022. 
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