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BOTKYRKA KOMMUN
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-16

§9
Årsredovisning 2016 (AVUX/2017:17)

Beslut

Arbetsmarknads – och vuxenutbildningsnämnden godkänner årsredovisningen för 2016.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden antog i ettårsplanen för
2015 en visionsbild kombinerat med målsättningar och prioriterade målgrupper. Under året har målen följts upp vid fyra tillfällen.
Det övergripande målet var högt satt, 2 100 Botkyrkabor skulle vara i egen
försörjning genom arbete, vidare studier eller start av eget företag. Insatserna genomfördes inom våra, två fokusområden utbildning och lärande samt
externa arenor. Resultatet av uppföljningarna visar att vi inte nådde målet
fullt ut. Antalet Botkyrkabor i arbete eller vidare till utbildning 6 månader
efter avslutad utbildning eller insats är 942 personer. Antalet personer som
är med i uppföljningen är färre än beräknat.
Det bör även nämnas att svarsfrekvensen vid uppföljningar av upplevd förbättrad hälsa i samband med egen försörjning är mycket låg, vilket innebär
att resultaten saknar validitet och reliabilitet.
Nämndens ekonomiska utfall överskrider budget motsvarande – 3 303 tkr.
Överskridandet beror till två tredjedelar av tidigare misstag i anslagstilldelningen avseende IT-funktionskostnad. Det resterande överskridandet
förklaras av underskott i två av nämndens verksamheter, Jobbcenter och
Daglig verksamhet.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (L), Björn Lagerstedt (M) och Leif Nilsson (KD) lämnar
särskilt yttrande, se bilaga.
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Särskilt Yttrande
2017-02-16

Ärende 3: Årsredovisning 2016
Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna ställer sig bakom förslaget till
årsredovisning, men vi har några påpekanden.
Nämnden visar ett underskott på 3,3 miljoner kronor och det är givetvis inte bra. Speciellt
eftersom det under hela året sagts att vi ska hamna på en budget i balans vid årsslutet. Det är
endast tack vare att nämndens intäkter blivit större än budgeterat som inte underskottet blir
ännu större.
Underskottet hamnar brutto på ca 9,5 miljoner kronor. Den allra största delen av detta beror
på att kostnaderna för IT-funktionen blivit större än beräknat. Detta pga att kostnaderna från
Kommunledningsförvaltningen för IT blivit större samt att det inte i nämndens interna
budgetarbete har uppmärksammats att det genom fler deltagare har genererats ökande
kostnader för IT. Det senare utgår vi ifrån att förvaltningen tar till sig så att det inte upprepas i
framtiden.
Vi vill uttrycka vårt missnöje då inget av detta kommunicerats i nämnden.
Jobbcenter visar ett stort underskott. Vi kan konstatera att detta beror på sämre intäkter vilket
naturligtvis inte är bra. Dessutom har Arbetsförmedlingen anvisat färre deltagare till
Jobbcenter än vad som tidigare sagts. Vi vet att det också funnits andra problem på Jobbcenter
och vi är därför nöjda med att åtgärder har vidtagits för att få ordning på denna enhet.
Slutligen, när det gäller Daglig verksamhet och det underskott som denna enhet uppvisar vill
vi påpeka att till skillnad från de andra underskotten så är detta glädjande i sig då det är fler av
de som står långt från arbetsmarkanden som på detta sätt fått en värdig sysselsättning.

Lars Johansson (L)

Leif Nilsson (KD)

Björn Lagerstedt (M)
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Annette Westerberg
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X
MP Ali Khalil
X
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Lars Johansson
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Hans Richardsson
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S
Ewa Ellis
X
M Björn Lagerstedt
X
M Magdalena Jonsson
X
TUP Karin Nakamura
X
Lindholm
SD Nils Ahlin
X
V
Ronnie Andersson
X
Ersättare
S
Hans Richardsson
X
S
Åsa Bruto
X
S
Ayisha Farooq
X
M Asta Holm
X
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X
MP Inger Grönberg
X
MP Saleh Karrani
X
TUP Leif Thunholm
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X
JUSTERING: 2017-02-23

JUSTERARE: Magdalena Jonsson (M)

ja

punkt
nej

avst.

Ersättare:

ja

(S)
(M)
(MP)
(TUP)
(SD)
(V)
(KD)
(L)

Votering
punkt
nej

avst

ja

punkt
nej

avst

(S), (MP), (V), (L), (KD), (C), (M), (TUP)
(M), (KD), (L), (C), (TUP), (MP), (S), (V), (SD)
(MP), (S), (V), (L), (KD), (C), (M), (TUP), (SD)
(TUP), (C), (L), (M), (MP)
(SD), (KD)
(V), (S), (MP), (KD), (L), (C), (M)
(KD), (M), (L), (C), (TUP), (S), (MP), (V), (SD)
(L), (KD), (C), (M), (TUP), (MP), (S), (V), (SD)

