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§ 140
Samlokalisering av försörjningsstöd och
arbetsmarknadsavdelningen, KS 2018/48
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Under förutsättning att socialnämnden tillstyrker förslaget om
samlokalisering, ge avdelningschefen på arbetsmarknadsavdelningen i
uppdrag att teckna avtal gällande förhyrning av lokaler på Kanslistvägen
10 för arbetsmarknadsavdelningens verksamhet.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige gav i samband med 2018 års budget i uppdrag till
socialnämnden och kommunstyrelsen att under 2018 genomföra en
samlokalisering av arbetsmarknadsavdelningen och
försörjningsstödsverksamheten. Uppdraget ska redovisas för
kommunfullmäktige senast i juni 2018.
En översyn av lämpliga lokaler i vilka kommunen redan bedriver
verksamhet har gjorts. Bedömningen är att det saknas lokaler som är eller
som skulle kunna göras tillgängliga som är tillräckligt stora. Externa lokaler
har undersökts och tre olika lokaler har besökts. Två av dessa alternativ föll
på storleken. Det alternativ som bedöms tillräckligt stort och som också i
övrig bedöms lämpligt är lokaler på första och andra våningen på
Kanslistvägen 10 i Falkenberg.
Motivering av beslut
Utifrån en samlad bedömning bedöms lokalerna på Kanslistvägen 10 som
lämpliga för en samlokaliserad verksamhet bestående av försörjningsstödet
och arbetsmarknadsavdelningen. Lokalerna bedöms uppfylla, eller kunna
uppfylla, de uppsatta kriterierna. Lokalerna bedöms vidare ge goda
möjligheter för samverkan samt kunna tillgodose de behov verksamheterna
har.
Närheten till Arbetsfördelningen bedöms som positivt då det genom detta
skapas goda förutsättningar till en fördjupad samverkan kring personer
utanför arbetsmarknaden och med försörjningsstöd. Det får ses som en
närmast unik möjlighet att på detta sätt kunna föra kommunens
arbetsmarknadsinsatser och Arbetsförmedlingen närmare varandra.
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas i socialnämnd och
kommunstyrelse kan flytt ske andra kvartalet 2019.
Ekonomi
För att samlokaliseringen ska vara möjlig behöver verksamheterna
kompenseras för de ökade hyreskostnader som samlokaliseringen skulle
medföra vilket har beräknats till 890 000 kronor för socialförvaltningen och
600 000 kronor för kommunstyrelseförvaltningen. Till detta kommer de
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investeringskostnader som krävs i samband med flytten. Sammanlagt
bedöms investeringskostnad och flyttkostnad utgöra 2 250 000 kronor.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-04-23
Utredning Samlokalisering av Arbetsmarknadsavdelningen och
försörjningsstödsverksamheten 2018-04-26
Kommunstyrelseförvaltningen, Riskanalys AMA, 2018-04-05
Socialförvaltningen, Riskanalys stöd och försörjning, 2018-04-25
Bilaga Ritning plan 1
Bilaga Ritning plan 2
Bilaga fasad
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar att förslaget avstyrks och att nytt förslag återkommer
till kommunstyrelsen i oktober.
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande
mot Per Svenssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
Reservationer
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) reserverar sig till förmån för Per
Svenssons (S) yrkande
Anteckning
Rebecka Kristensson (S) anteckningar sin avvikande mening till förmån för
Per Svenssons (S) yrkande.
Jäv
Marcelle Farjallah (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av ärendet.
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