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Vision 

År 2025 har Bodens kommun genomfört en omställning till en långsiktigt hållbar 

tillväxt ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt hänseende. Boden har mer än 30 

000 invånare och är en växande kommun med utveckling, trygghet och 

livskvalitet som främsta kännetecken.  

 

Kommunen lägger stor vikt vid dialog, insyn och jämställdhet och vill att 

medborgarna upplever att den kommunala organisationen finns till för dem, inte 

tvärtom. Medborgarna behandlas med respekt och känner trygghet i alla skeden 

av livet. 

 

Kommunen upplevs som attraktiv att komma till och att stanna kvar i. 

Sysselsättningen ökar, med goda arbetsplatser och framgångsrika företag. Nya 

bostäder har byggts för att möta ett ökat behov.  

 

Många av de nya invånarna är nya svenskar som valt att stanna i Bodens 

kommun, för att där skapa sin framtid och bidra till samhällets utveckling. 

 

Samverkan är ett ledord i Bodens kommun. Samverkan inom kommunen, mellan 

myndigheter, med företag, med föreningar och med enskilda.  

 

Föreningar, kommun och näringsliv möts på gemensamma arenor och samverkar 

för att tillsammans skapa förutsättningar att genomföra nya aktiviteter som är 

givande för bodensarna och som väcker omvärldens intresse för Boden. Detta har 

skapat en kreativ och utvecklingsvänlig atmosfär med ett vitalt kultur- och 

nöjesliv, med en levande centrumkärna, en blomstrande landsbygd och spännande 

idrottsevenemang. 

 

För att förverkliga kommunens utvecklingsvision sker en kraftsamling inom 

följande fyra områden: 

 Människa och miljö 

 Utbildning och kunskap 

 Näringsliv och arbetsliv 

 Välfärd och hälsa 

För närmare beskrivning av dessa områden hänvisas till utvecklingsplanen. 

I denna plan skiljs på långsiktig ambition och kortsiktigt mätbart mål. Den 

långsiktiga ambitionen kan vara att nå 100 % genomförande, medan de 

kortsiktiga målen ligger på andra nivåer. Detta står inte i motsats till vartannat, 

utan visar på behovet av en långsiktig ansats. Målen ska efterhand närma sig 

ambitionen. 
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Verksamhetsidé 

Kommunens arbetsmarknadsförvaltning har ett samlat ansvar för 

vuxenutbildnings-, integrations- och arbetsmarknadsfrågor som berör kommunens 

invånare.  

 

Förvaltningens ansvar inkluderar även det kommunala aktivitetsansvaret och 

feriearbete för ungdomar.  Arbetsmarknadsförvaltningen är placerad under 

kommunstyrelsen. 

Utvecklingsområden 

En trivsam växande småstad 

I enlighet med Bodens kommuns vision för 2025 är nya svenskar en stor tillgång 

för kommunen, både kompetens och befolkningsmässig.  

 

Arbetsmarknadsförvaltningen har en väl utvecklad strategi för att underlätta för 

nya kommunmedborgare att etablera sig i kommunen. Denna strategi baseras på 

tillgång till utbildning, både i svenska som andraspråk men även 

yrkesutbildningar, samt praktiskt stöd för att underlätta vägen till egen 

försörjning. 

 

Arbetsmarknadsförvaltningen har även en välplanerad strategi för att underlätta 

för funktionshindrade att ta sig in på arbetsmarknaden då kommunen ser dessa 

medborgare som en stor tillgång. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Arbetslöshet unga, andel öppen 5,3 4,8 4,0 

SFI-studier, andel som har möjlighet att påbörja inom  

3 månader 

100 100 100 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utvecklad samverkan med 

Arbetsförmedlingen och andra aktörer 

Thomas 

Reinholdt 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 

påbörjad 

Strukturerad kartläggning inför 

planerad start vid Sfi 

Thomas 

Reinholdt 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 

påbörjad 
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Barnvänliga Boden 

Bodens kommuns vision trycker på att medborgarna ska behandlas med respekt 

och att medborgarna ska känna trygghet i alla skeden av livet. Ungdomar, 16-20 

år, som väljer att inte påbörja eller avbryta sina gymnasiestudier faller enligt lag 

under det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och ska av hemkommunen 

erbjudas individuellt anpassade insatser.  

 

Ett av Arbetsmarknadsförvaltningens mål är att dessa ungdomar ska få snabba 

evidensbaserade insatser som baseras på individens önskemål och behov. Syftet 

med dessa insatser är att skapa motivation för fortsatta studier.  

 

Målindikatorn "okänd åtgärd" betyder att antalet ungdomar som faller under det 

kommunala aktivitetsansvaret där kommunen inte har kännedom om 

ungdomarnas sysselsättning ska vara 0. 

 

Alla barn skall beredas möjligheten att ta del av det svenska samhällets fritid- och 

kulturliv, föreningsliv. Eftersom pojkar hittills till större del tagit del av 

idrottsaktiviteter ska särskilt flickor beredas möjligheten att ta del av idrottslivet i 

Boden. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Ungdomar i okänd åtgärd, antal 13 0 0 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Uppsökande verksamhet via 

förvaltningens handläggare 

Thomas 

Reinholdt 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 

påbörjad 

 

Boden en plats för företagsamma 

För att stärka våra nyanländas möjlighet till eget företagande skall vi vara en länk 

mellan de nyanlända och organisationer som arbetar med nyföretagande.  

 

Sociala företag syftar till att underlätta för personer i långtidsarbetslöshet, 

långtidssjukskrivning eller funktionsnedsatta att skapa meningsfull sysselsättning. 

Arbetsmarknadsförvaltningen verkar aktivt för att underlätta etableringen av 

dessa företag. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Nystartade sociala företag, antal 0 1 2 
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Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Samverkan med 

Coompanion 

Thomas 

Reinholdt 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 

påbörjad 

Deltagande i SKL:s nätverk 

för IOP 

Thomas 

Reinholdt 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 

påbörjad 

 

Integration som tillgång 

Kommunen har ett ansvar för att aktivt arbeta för att ge nyanlända utbildning och 

kunskaper för att snabbt kunna etablera sig i samhället och få egen försörjning.  

 

Vuxenutbildningen ska genom kartläggning av nyanländas kompetenser vara 

behjälplig med detta. 

 

En satsning behöver göras för att öka möjligheten till integration för både kvinnor 

och män. Kvinnorna bär ofta huvudansvaret för omvårdnad av barn och hem 

vilket innebär en risk för utanförskap. Detta kan undvikas genom att aktivt arbeta 

för att få in kvinnor i olika projekt. Främja integrationen i samarbete med andra 

aktörer i samhället.  

 

Antal deltagare som ingår i integrationsprojekt ska öka samhörigheten med 

lokalsamhället. Som en förberedelse under asyltiden har projektet Klondyke och 

samverkan med BBK fotboll samt Boden United en viktig roll som en väg in i 

föreningslivet och lokalsamhället. 

 

Målet är att fler personer i kommunen ska komma ut i arbetslivet. För att möta 

behovet av arbetskraft samt ta vara på den kompetens som många av våra 

nyanlända har så behöver lärcentrum marknadsföra möjligheter till att starta 

uppdragsutbildningar. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

SFI yrkesinriktad, andel elever  10 20 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utveckla yrkesinriktade Sfi-

utbildningar som svarar mot 

arbetsmarknadens behov 

Thomas 

Reinholdt 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 

påbörjad 
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Här talar vi med medborgarna, inte till dem 

Arbetsmarknadsförvaltningen ska delta i mässor och andra forum för ökad dialog 

med kommunmedborgare som har svårigheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden; nyanlända invandrare, ungdomar, funktionsnedsatta eller 

personer med annan problematik som försvårar att få arbete.   

 

Arbetssätt och särskilda insatser ska utvecklas för att svara mot individens behov 

och möjliggöra matchning mot vidare studier och/eller arbete. 

För att skapa möjlighet till praktik, även i kombination med studier eller 

anställning måste samverkan med det privata näringslivet utvecklas.  

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Medverkan vid mässor/arrangemang, antal 5 5 6 

Genomförda företagsbesök, antal 0 17 18 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Årsplan upprättas med strategi och 

prioriteringar för deltagande vid 

mässor/arrangemang 

Thomas 

Reinholdt 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 

påbörjad 

Årsplan för företagsbesök 

upprättas 

Thomas 

Reinholdt 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 

påbörjad 

 

Alla är värdefulla i Boden 

Arbetsmarknadsförvaltningen anser att jämställdhetsintegrering som metod ska 

vara en naturlig del i verksamheten. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Jämställdhetsarbetet enligt makEQuality,  

betyg (skala 1-10) 

 6,0 8,0 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Deltagande i 

kommungemensam utbildning 

Thomas 

Reinholdt 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 

påbörjad 

 

 

Kontinuerlig verksamhetsutveckling 

Arbetsmarknadsförvaltningen sätter igång verksamheten med ambitionen att 

jobba med ständiga förbättringar av de verksamhetsprocesser som förvaltningen 

ansvarar för.  
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Ett led i detta arbete är att arbeta med BodenRaketen (Lean). Alla arbetsplatser på 

Arbetsmarknadsförvaltningen ska arbeta enligt Bodenraketen.  

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Arbetsmarknadsförvaltningens 

kvalitetsledningssystem 

implementeras 

Thomas 

Reinholdt 

2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

Förbättringsarbete ska vara stående 

punkt på dagordningen vid APT på 

alla nivåer i förvaltningen 

Thomas 

Reinholdt 

2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

 

Vi arbetar tillsammans 

Arbetsmarknadsförvaltningen vill utveckla samverkan både internt inom 

kommunen men också externt. Förvaltningen kommer att verka för att lokala 

samverkansöverenskommelser med andra myndigheter upprättas. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Samverkansmöjligheter, antal 1 5 6 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Samverkansavtal som upprättas med 

andra aktörer ska syfta till att 

åstadkomma ökad kvalitet för kund 

Thomas 

Reinholdt 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 

påbörjad 

Årsplan för mötesagenda med 

samverkanspartners upprättas 

Thomas 

Reinholdt 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 

påbörjad 

 

Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verksamhet 

Arbetsmarknadsförvaltningen bidrar aktivt för att underlätta det kommande 

personalbehovet i kommunen genom att erbjuda individuellt formade 

praktikplatser av hög kvalité med handledare inom de kommunala 

verksamheterna.  

 

Vi arbetar även aktivt med att skapa ett brett kontaktnät med övriga förvaltningar 

samt det lokala näringslivet.  

 

Vidare erbjuder Arbetsmarknadsförvaltningen yrkesutbildningar via 

vuxenutbildningen som i sin tur bidrar till att nyanställd personal har rätt 

kompetens. 
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Förvaltningen bidrar även till framtida personalförsörjning genom att ta vara på 

både den teoretiska och reella kompetens som finns hos nya kommunmedborgare 

genom att underlätta validering av utländsk kompetens.  

 

Arbetsmarknadsförvaltningen deltar i marknadsföringsarbetet genom att delta och 

anordna evenemang samt bidra med aktuell och substantiell information om 

arbetsmarknads- och vuxenutbildnings utbudet i Bodens kommun. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 

2015 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Praktikplatser för arbetssökande, antal  50 50 

Praktikplatser för arbetssökande, andel som övergått till 

anställning 

 15 20 

Sysselsatta personer enl SoL/LSS, andel med 

företagsplacering 

 15 20 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Marknadsföringsaktiviteter genomförs  för 

att attrahera praktikanter och skapa intresse 

för kommunen som framtida arbetsgivare 

Thomas 

Reinholdt 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 

påbörjad 

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Arbetsmarknadsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare med hållbar 

personalpolitik Förvaltningen ska förverkliga avsikterna som uttrycks i     HR-

visionen. 

 

Förvaltningen strävar efter att ha kompetenta medarbetare. Alla medarbetare ska 

ges möjlighet till lärande och utveckling. Kompetensutveckling ska ges genom 

olika former av lärande och aktiviteter och alla medarbetare har en personlig 

kompetensutvecklingsplan. 

En del av arbetsmiljöarbetet är att medarbetarna ska ges förutsättningar att ta 

ansvar för sin egen friskvård och hälsa.  

 

Förvaltningens skyddskommitté sammanträder regelbundet och genomför 

arbetsmiljöronder. En god arbetsmiljö är den miljö där vi kan känna arbetsglädje 

och där samtliga medarbetares resurser tas tillvara och utvecklas.  

 

Medarbetarna ska ha inflytande och kunna påverka sin arbetssituation. 

Arbetsbelastning och arbetstakt ska vara bra och arbetet med att organisera och 

planera arbetet så att övertid undviks, fortsätter 
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Målindikator 

Titel Utfall 

2015 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Medarbetarnas betyg för hälsa (skala 1-8) 6,8 6,2 6,5 

Medarbetarnas betyg för möjlighet till lärande och utveckling, 

(skala 1-8) 

6,8 6,2 6,5 

Medarbetarnas betyg för arbetsbelastning och arbetstakt (skala 

1-8) 

6,7 6,3 6,5 

Medarbetarnas betyg för inflytande och påverkansmöjligheter 

(skala 1-8) 

6,4 6,3 6,5 

Medarbetarnas betyg för ledarskapet (skala 1-8) 6,9 6,1 6,2 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Intern kommunikationsstrategi 

upprättas 

Thomas 

Reinholdt 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 

påbörjad 

Kompetensutvecklingsplan kopplat till 

befattning, organisationsförändring, 

uppdrag och omvärldsfaktorer som 

påverkar verksamheten 

Thomas 

Reinholdt 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 

påbörjad 

 

En kommun med långsiktigt stabil ekonomi 

För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling i Bodens 

kommun krävs en hållbar ekonomisk utveckling. Förvaltningen ska arbeta aktivt 

för att säkerställa en ekonomi i balans. Förvaltningen ska arbeta aktivt för att öka 

den externa finansieringen kopplade till olika arbetsmarknadsprojekt. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Budgetavvikelse nämnder är minst, % 0,2 0,0 0,0 

Extern finansiering, antal beviljade ansökningar 0 2 4 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Kontinuerligt följa ekonomiskt utfall 

för att kunna vidta åtgärder om så 

krävs 

Thomas 

Reinholdt 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 

påbörjad 

Bevaka möjligheter till extern 

finansiering kopplat till förvaltningens 

verksamheter och utvecklingsområden 

Thomas 

Reinholdt 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 

påbörjad 
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Uppdrag 

Minska kommunens arbetslöshet 

 
Kommunfullmäktige har gett arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att 

tillsammans med kommunledningsförvaltningen redovisa åtgärder för att 

minska kommunens höga arbetslöshet.   

 

Uppdraget är avrapporterat till Kommunfullmäktige 2016-09-12. Kommunfullmäktige  

beslutade att anta Arbetsmarknadsförvaltningen förslag till åtgärdsplan         

2017-2019 för minskad arbetslöshet i kommunen. 

 

Åtgärdsplanen omfattar nio insats- och utvecklingsområden: 

1. Inrättande av Jobbcentrum/Jobbtorg 

2. Samordning arbetsmarknadsåtgärder inom kommunen 

3. Riktade åtgärder till gruppen unga  

4. Satsning på enkla jobb – breddad kompetensförsörjning 

5. Sociala arbetsintegrerade företag 

6. Entreprenörsprogram för nyanlända/utlandsfödda 

7. Ökat antal praktikplatser inom kommun och privata näringslivet  

8. Utökad samverkan med, och uppdragsutbildningar utifrån, lokala 

näringslivets behov  

9. Ny  verksamhet inom Arbete och sysselsättning  

 

Återrapportering till Kommunfullmäktige ska ske årligen. 
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Budget 

Drift 

Bokslut Prognos

2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter 22 177 17 766 17 652 17 678

Kostnader 76 397 75 196 75 357 75 973

Nettokostnader 0 54 220 57 430 57 705 58 295

Tilldelad ram 58 347 57 430 57 705 58 295

Resultat 0 4 127 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Förvaltningsövergripande verksamhet 11 702 9 541 10 237 10 677

Arbete och sysselsättning 27 399 35 211 35 387 35 395

Integration 2 219 284 297 313

Lärcentrum/vuxenutbildning 12 900 12 393 11 784 11 810

Summa (tkr) 0 54 220 57 430 57 705 58 295

Tilläggsbudget  flyktingmiljonerna 5 094 15 500 0 0

Budget/plan

Budget för årlig lönerevision är inte inkluderat i budget ovan. Kostnader för 

löneökningar tillförs årligen som en tilläggsbudget efter avslutad 

lönerevisionsprocess.  

Jämförelser med bokslut 2015 har inte gjorts  med anledning av stora delar av  

den verksamheten som finns 2016 var organiserad i andra nämnder 2015. 

Därutöver har  ändrats ansvarsfördelning och budget, mellan delverksamheter och 

för förvaltningsgemensamma kostnader.  

Av de 15,5 mkr ”flyktingmiljoner” som tillförs 2017 är  8,0 mkr avsedda för 

integrationsprojekt som genomförs av föreningar och organisationer.  

I övrigt är det medel för utbildningsinsatser; lokförarutbildning för 

andraspråkselever, språkstöd inom vård- och omsorg samt språkinlärning i 

arbetslivet.   

Egen personal motsvarande 8,6 årsarbetare finansieras via flyktingmiljonerna.  

Befattning Åa 

Administratör projekt 1,0 

Integrationshandläggare 1,0 

Specialpedagog 1,0 

Sfi samordnare 1,0 

Sfi-lärare 2,0 

Projekt språkinlärning i arbetslivet 1,9 

Projekt språkstöd inom vård & omsorg 0,5 

Körkortsteori nyanlända 0,2 

Antal åa 8,6 
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Under 2017  gör det tillfälliga flyktigstödet/flyktingmiljonerna att befarad 

minskning av schablonbidrag via Migrationsverket kan överbryggas samtidigt 

som bibehållna och i vissa delar utökade insatser för nyanlända kan genomföras.  

När finansiering via flyktingmiljonerna inte möjliggörs 2018 för de tjänster     

(8,6 årsarbetare) som finansierats utöver grundbudget måste verksamheten 

anpassas och/eller att annan finansiering möjliggöras om det finns behov av 

berörda personalgrupper.  Vad gäller Sfi tillämpas i stor utsträckning  

visstidsanställningar enligt Skollagen varför anpassning av organisation bedöms 

kunna göras successivt beroende på volymutveckling.  

Intäktsutvecklingen för perioden 2017-2019  vad gäller schablonersättning via 

Migrationsverket är svårprognostiserad.  

Den schablonersättning som kommunen erhåller via Migrationsverket fördelas 

sedan 2016 enligt politiskt beslutad fördelningsmodell mellan tre förvaltningar:  

Arbetsmarknads-, Social- och Utbildningsförvaltningen.   

Budget för schablonersättning 2017  för kommunen som helhet har justerats ner 

2,8  mkr till 11 mkr varav 6,4 mkr budgeterats som intäkt för Arbetsmarknads-

förvaltningen. Andelen (58%) baseras på utfallet t o m september 2016 utifrån 

beslutad fördelningsmodell.  

Schablonersättning erhålls under 24 månader för den kommun i vilken den 

nyanlända blir folkbokförd när hon/han får  permanent uppehållstillstånd (PUT).  

Schablonersättningen följer individen d v s flyttar hon/han till annan kommun är 

det den mottagande kommunen som fortsatt erhåller schablonersättning. 

De kraftiga svängningar som nu sker i flyktingmottagandet, hur många som kan, 

vill och kommer bosätta sig i Boden är svårbedömt..  

Redan vid inskrivning på Sfi, i kartläggningssamtalet, påtalar många nyanlända 

att flytt till annan kommun är förestående inom några månader.  Att man redan i 

detta skede har fått kommunanvisning och/eller planerar flytt till annan kommun i 

närtid skiljer sig från hur det hittills sett ut fram till sommaren 2016.   

Ett sannolikt fortsatt scenario är att den enskilde som fått PUT ganska snart efter 

beslutet erhållits anvisas annan kommun eller själv söker sig till annan kommun 

för bosättning. 

Som en följd av minskat flyktingmottagande kommer behov av Sfi att minska, i 

vilken omfattningen och i takt det kommer ske är svårbedömt. 
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Planerade förändringar 

2017 2018 2019

Förvaltningsgemensamt, + 3,0 åa 2 086 2 086 2 086

Ej budgeterad handläggartjänst  - 1,0 åa förvaltningsgemensamt -630 -630 -630

Lärcentrum , -2,6 åa -867 -1 314 -1 314

Arbete och sysselsättning, +1,0 åa 556 556 556

Netto budgetjustering kostnader och intäkter alla verksamheter -1 145 -698 -698

Summa (tkr) 0 0 0

Budget/plan

 

Förvaltningsgemensamt 

Samtliga delverksamheter inom förvaltningen  har  justerats vad gäller kostnader 

för material och tjänster samt intäkter (+/-) beroende på historik och ansvarig 

chefs bedömning av realistisk nivå utifrån behovet 2017. Därutöver har vissa 

budgetposter omfördelats från att ha budgeterats på verksamhetsnivå till att 

budgeteras centralt och förvaltningsgemensamt. 

Exempel på olika budgetposter för vilka förvaltningsgemensam budget upprättats 

är kompetensutveckling, arbetsmiljöåtgärder, marknadsföring, IT-kostnader samt 

lokaler på Sandenskolan. 

Under förvaltningsövergripande ansvar finns utöver ovanstående budgeterat för 

förändrad organisation under 2017; enhetschef för Öppet Torg/Jobbcenter, en 

gruppledartjänst till Arbete och sysselsättning (ny verksamhet för  personer i eller 

på väg ur missbruk med sysselsättningsbeslut) samt en controllertjänst.  

Controllertjänsten kan komma att externfinansieras helt eller delvis beroende på 

förvaltningens möjligheter att ansöka om och få externfinansiering för olika 

projekt. 

En befintlig handläggartjänst  budgeteras inte.  Tjänsten förutsätts kunna 

finansieras via externa projektmedel för perioden 2017-2019. 

Övrig budgetjustering som görs är att feriearbete (3,6 mkr) flyttas  till Arbete och 

sysselsättning. 

 

Lärcentrum 

Lärcentrums verksamhet anpassas utifrån minskad efterfrågan vad gäller vissa 

kurser varför arbetsbrist uppstår.  Arbetsbrist bedöms motsvara 2,6 årsarbetare, 

Intäkter via statsbidrag för vuxenutbildning bedöms bli något lägre än 2016. 

Statsbidrag till utbildningskontrakt samt bidrag till en förstelärare upphör.  

Femkantssamverkan sker i form av gemensamma statsbidragsansökningar och 

upphandlingar av externa kursanordnare vilket möjliggör att deltagande 

kommuner kan vara kostnadseffektiva. Kommunerna kan var och en ha ett 

bredare kursutbud genom att kompetensförsörjning för kurser som efterfrågas i 

mindre utsträckning tillgodoses genom avrop från externa utbildningsanordnare.   
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Schablonbidragen via Migrationsverket som bland annat finansieras Sfi är för 

lärcentrum budgeterat  1,5 mkr  lägre än 2016. Detta förväntade intäktsbortfall  

kompenseras 2017 med motsvarande belopp via flyktingmiljonerna för att svara 

mot tre Sfi-tjänster. 

Fortsatt behov av Sfi är svårbedömt. Anpassning av organisationen måste dock 

ske kontinuerligt utifrån uppdrag och volym med beaktande av  tilldelad 

budgetram, möjlighet till schablonersättning via Migrationsverket eller annan 

extern finansiering. 

Arbete och sysselsättning 

Utökning av budget görs motsvarande 1,0 årsarbetare  jämfört med 2016, 

finansierar tjänst som arbetsmarknadskonsulent.  

Budget  för tre tjänster tillfördes Arbetsmarknadsförvaltningen vid avveckling av 

Tillväxtkontoret augusti 2016. Budget för två tjänster tillfördes Arbete och 

sysselsättning och en tjänst förvaltningsövergripande/gemensam verksamhet. Den 

sistnämnda tjänsten, en handläggartjänst, bedöms kunna externfinansieras under 

perioden 2017-2019 varför budget för 1,0 årsarbetare kan överföras till Arbete 

och sysselsättning.  

Från förvaltningsgemensam verksamhet har även omfördelats budget för 

feriearbete som från och med 2017 ligger under Arbete och sysselsättnings 

ansvar. 

 

Integration 

En av två integrationshandläggare finansieras via flyktingmiljonerna 2017.  

Behov av organisation för mottagande kan under perioden komma att förändras 

om flyktingmottagandet fortsatt minskar.  

Budget för integrationsprojekt finansieras via flyktingmiljonerna 2017.   

Budget för  integrationsprojekt 2018 och framåt, när de tillfälliga 

flyktingmiljonerna upphör, är inte inlagt i planerade förändringar för perioden 

med anledning av osäkerhet kring utveckling av schablonintäkter via 

Migrationsverket eller annan alternativ finansiering.  

Budget för integrationsprojekt efter 2017 lyfts i budgetprocessen för 2018-2020 

utifrån då kända förutsättningar.  
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Investeringar 

Bokslut Prognos

2015 2016 2017 2018 2019

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter 0 0 560 160 6 160

Nettoinvesteringar 0 0 560 160 6 160

Specifikation per område

Tvättservice inventarier 0 0 60 60 60

Tvättservice ombyggnation lokaler 0 0 100 0 0

Utustning lärmiljöer 0 0 300 0 0

Övriga utbytesinvesteringar 0 0 100 100 100

Ombyggnation aula 0 0 6 000

Summa (tkr) 0 0 560 160 6 160

Budget/plan

 

Planerade förändringar 

Tvättservice investeringsbehov avser utbytesinvesteringar vad avser 

tvättutrustning samt viss anpassning av lokalerna. 

Investeringsbudget finns utrustning av lärmiljöer där tanken är att kunna anskaffa 

videkonferensanläggning/annan utrustning för att möjliggör för elever att 

deltagande i föreläsningar på annan ort via distansteknik. 

För 2018 finns investeringsbudget för ombyggnation av aulan till en modern 

miljö för lärande. 

Ï övrigt finns budget för utbytesinvesteringar om 100 tkr per år. 
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Serviceförklaringar 

Kommungemensamma 

Kommunmedborgare samt kunder och brukare av kommunal service kan av 

kommunen förvänta sig: 

 ett trevligt och serviceinriktat bemötande. 

 en snabb och korrekt handläggning. 

 vid telefonkontakt eller besök få kontakt med någon på den enhet som 

söks alternativt få lämna meddelande. 

 svar av telefonväxeln inom fyra signaler. 

 begärd enstaka offentlig handling erhålls samma arbetsdag som begäran 

framställs. 

 att den information som lämnas skriftligt eller på kommunens webbplats 

är enkel och lätt att förstå. 

Vuxenutbildning 

 Vid behov kan du få får extra stöd i dina studier. 

 Det är högst en månads väntetid från ansökningsdatum till start av studier. 

 Du har möjlighet till studier motsvarande heltid 

Integration 

 Du får hjälp med ansökan till förskola, skola, vuxenstudier  

 Du får hjälp och stöd i kontakten med andra myndigheter 

 Du har rätt till tolk på ditt modermål eller annat språk utifrån önskemål 

 Ditt ärende dokumenteras enligt gällande bestämmelser och behandlas 

med sekretess 

Personer med funktionsnedsättning 

 

Daglig verksamhet/sysselsättning 

 Du erbjuds meningsfull sysselsättning och stöd för att kunna delta i det 

aktiviteter som daglig verksamhet erbjuder. 

 Du har möjlighet att påverka innehållet i din dagliga verksamhet, bland 

annat genom arbetsplatsträffar som genomförs fyra gånger per år. 

 Den genomförande-/arbetsplan som upprättats tillsammans med dig följs 

upp senast tre månader efter att du påbörjat din sysselsättning. 

 Vi samverkar med myndigheter, närstående eller för dig andra viktiga 

personer utifrån dina önskemål och behov. 
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Socialt stöd 

Arbete 

 Du  får stöd och coachning  för att hitta vägar mot studier och arbete utifrån dina 

önskemål och behov. 

 Vi samverkar med andra förvaltningar, myndigheter eller andra för dig 

viktiga personer utifrån dina önskemål och behov.  

 Praktik i  kommunen ger inblick i olika branscher och yrkesroller  och kan 

ge dig erfarenheter  av värde inför fortsatt studier och framtida yrkesval. 

 Du får en bra introduktion på den arbetsplatsen du ska praktisera. 

 Vid praktik i kommunen får du ta del i olika föreläsningar, 

informationsträffar och hälsobefrämjande insatser. 

 

 

 


