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§ 13
Statligt stöd för integration – UngDrive, Barn- och
utbildningsförvaltningen. Dnr 2016-20
Beslut
Integrationsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Reservera 100 000kr ur avsättningen för statligt stöd för integration till kostnader för
sommarentreprenörskola UngDrive.
Beskrivning av ärendet
2016 genomfördes sommar-entreprenörsskolan av den externa aktören UngDrive i samverkan
mellan Hylte, Laholm och Falkenbergs kommuner. Region Halland stod för knappt 50% av
kostnaderna och Falkenbergs medfinansiering täcktes efter kommunstyrelsens beslut februari 2016
via tilldelning av det tillfälliga integrationsbidraget. Efter förslag från styrgruppen beslutade
kommunstyrelsen att tilldela100 tkr från det tillfälliga integrationsbidraget till Barn- och
utbildningsnämnden för medfinansiering av entreprenörsskola även för 2017. Region Halland
bidrog detta år med 52 tkr för Falkenbergs del i projektet.

Motivering av beslut
Syftet med entreprenörsskolan är bland annat att skapa intresse för eget företagande och ge
ungdomar möjlighet att testa idéer och få kunskaper om processer i företagande. Konceptet har
följts upp och fallit ut mycket väl. Från Falkenberg deltog 12 ungdomar från gymnasiets nationella
program och från språkintroduktion för nyanlända. För deltagarna från språkintroduktionen innebär
entreprenörskolan även möjlighet att utveckla kunskaperna i svenska. Ungdomarna skapar nätverk
över kultur- och sociala gränser och över kommungränser. Vi ser stora vinster i att integrera
sammansättningen av deltagare (social- och kulturell bakgrund, kön, språk) och utvärderingarna
visar att deltagarna utvecklat positiva effekter på individnivå såsom ökad självständighet och mod.
Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att fortsätta med samma koncept under 2018.
Förvaltningen har lämnat ansökan om medel från Region Halland också för detta år och önskar
använda 100 tkr från det tillfälliga integrationsbidraget för kommunens medfinansiering.

Beslutsunderlag
Beslutförslag 2018-03-19
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