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Den första januari 2019 skulle Arbetsmarknadsförvaltningen flytta in på översta våningsplanet i 

Gottsunda centrum i syfte att bedriva lärcentrum med vuxenutbildning och på det sättet 

tillgängliggöra utbildning och arbetsmarknadsinsatser genom ökad närhet till prioriterade grupper. 

Först lovades Arbetsmarknadsförvaltningen tillträde redan i november 2018. Senare skrevs avtal om 

den första januari. Nu har det planerade tillträdet skjutits fram till den första september 2019. 

Ersättningslokaler är utlovade att finnas på plats första januari 2019 men även dessa kommer nu 

behöva få ett senare tillträde. Det finns därmed en risk för att de statsbidrag vi fått för lärcentrum 

måste betalas tillbaka på grund av förseningen och planerad verksamhet måste skjutas upp.  

Den 20 augusti var det planerat startdatum för yrkessvenska i köksutbildning i Allishuset med 

Europeiska socialfonden som medfinansiär. Lokalerna är ännu inte färdigställda i november 2018 

vilket innebär att projektet avbrutits och Arbetsmarknadsförvaltningen får stå för hela finansieringen 

själv. Medfinansieringen på 7,2 miljoner kronor uteblir och blir istället en merkostnad. Även 

Arbetsmarknadens flytt av yrkesinriktade utbildningar, SFI / Vuxenutbildning och Navets 

arbetsmarknadsverksamheter till Bolandgymnasiets tidigare lokaler fördröjs.  

Arbetsmarknadsförvaltningen beställde lokaler av stadsbyggnadsförvaltningen i Samariterhemmet, 

för att användas som en tillfällig lösning i mottagandet av nyanlända. Planerad inflytt var oktober 

2016. Våren 2018 återgick fastigheten till stadsbyggnadsförvaltningen då planerad ombyggnation 

inför inflytt aldrig blev klar. Arbetsmarknadsförvaltningen har under 2017 och 2018 betalat över sex 

miljoner kronor i hyror för ett tomt Samariterhemmet som aldrig kom att användas. 

Arbetsmarknadsförvaltningen har även behövt betala hyra för boendelösningar som varit helt eller 

delvist tomma på Björngården, Kronparken Ulleråker, vandrarhemmet Kvarntorget och 

vandrarhemmet Humana rest. 

Vi ser ovanstående händelser som ett strukturellt problem där samordning och samverkan mellan 

kommunala förvaltningar och bolag inte fungerar. Vi tror inte att de nya lokalförsörjningsstrategierna 

kommer vara tillräckligt för att lösa denna problematik då de inte rymmer en översyn eller förslag till 

åtgärder som rör organisation. 2016 beslutade kommunstyrelsen att under 2017 genomföra en 

översyn av stadsbyggnadsförvaltningens organisation. Vi har ännu inte tagit del av någon redovisning 

av detta uppdrag. Ovanstående exempel visar på hur angelägen en sådan översyn är.  

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande: 

- Vad är anledningen till att Arbetsmarknadsförvaltningens behov av lokaler och 

boendelösningar vid upprepade tillfällen inte tillgodosetts på den tid som utlovats? 

- Anser du att politiska åtgärder behövs för att liknande problem inte ska uppstå igen? 

- När kommer den översyn av stadsbyggnadsförvaltningen som beslutades av 

kommunstyrelsen 2016 att redovisas? 
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