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§ 16
DUA – jobb med kortare utbildning, KS 2018/196
Beslut
Arbetsgivarutskottet beslutar
1. Notera i dagens protokoll att information lämnats om nuläget i DUA
samt hur jobb med kortare utbildning kan vara en dellösning på den
förväntade rekryteringsproblematik som uppstår inom vissa
yrkesområden.
Arbetsgivarutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
1.

Uppdra åt samtliga förvaltningar att kartlägga förutsättningar för
införande av arbeten med kortare utbildningstid.

Beskrivning av ärendet
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) är ett
regeringsuppdrag som handlar om att öka samverkan mellan kommunen och
Arbetsförmedlingen för att korta tiden till egen försörjning för målgruppen
nyanlända. En kartläggning av nyanländas erfarenheter och kompetenser
tillsammans med en kartläggning av privata och offentliga arbetsgivares
rekryteringsbehov har genomförts, och genom en samverkan mellan
Arbetsförmedlingen, Falkenbergs kommun och det lokala näringslivet har
ett antal jobbspår tagits fram som matchar arbetsgivarnas
kompetensförsörjningsbehov.
De aktuella jobbspåren är inom Vård- och omsorg, Restaurang- och
livsmedel, Gröna näringar samt lokalvård.
För att möta framtidens stora rekryteringsbehov, där vi som arbetsgivare
med allra största sannolikhet inte kommer att kunna rekrytera tillräckligt
många nya medarbetare med önskvärd utbildning och kompetens, behöver
vi tänka i nya banor. Många arbetsuppgifter som utförs idag ligger under
den kompetensnivå medarbetaren har och vi behöver ställa oss frågan om
andra personer kan utföra dessa arbetsuppgifter som kräver lägre
utbildningsnivå. Vi behöver då ställa oss frågan vilken utbildning och
kompetens dessa medarbetare i så fall behöver ha?
Genom att presentera att exempel på hur en stegvis utbildnings- och
jobbstrategi för arbete inom vård- och omsorg kan se ut, går det att få en
uppfattning om hur en sådan strategi kan vara en dellösning för framtidens
kompetensförsörjning. Nya viktiga riktiga jobb kan skapas där man kan få
en tillsvidareanställning utan att vara färdigutbildad undersköterska.
Om dessa jobb finns möjliggör det för våra nyanlända att inom rimlig tid
skaffa sig utbildning som leder till egen försörjning. Tiden för nyanländas
etablering är av stor betydelse för kommunens ekonomi då
Arbetsförmedlingens etableringsprogram tar slut efter 2 år och de nyanlända
då inte längre får pengar från staten. Det finns en uppenbar risk att fler
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individer kommer att behöva försörjningsstöd från kommunen om de inte
lyckats komma i egen försörjning genom arbete eller utbildning inom dessa
två år.
Ekonomi
Informationen innebär ingen extra påverkan på kommunens kostnader i år
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-04-05
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