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§ 66
Lokal överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas
etablering. KS 2017-571
Beslut
Arbetsgivarutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna den lokala överenskommelsen om fördjupad samverkan med
Arbetsförmedlingen om nyanländas etablering.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-12-06
Lokal överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering.
Sammanfattning av ärendet
Delegationen för unga och nyanlända är ett regeringsuppdrag som handlar om att öka
samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen för att korta etableringstiden för
målgruppen nyanlända till två år. För att korta etableringstiden har en kartläggning gjorts
av nyanländas erfarenheter och kompetenser samt en kartläggning av lokala och regionala
tillväxtbranscher. Genom samarbete och samverkan mellan Arbetsförmedlingen,
Falkenbergs kommun och det lokala näringslivet har ett antal jobbspår tagits fram som
ingår i en lokal modell som matchar arbetsgivares kompetensförsörjningsbehov.
I kartläggning av målgruppen nyanlända har arbetsgivare och Arbetsförmedlingen tryckt
på att en viss uppsättning mjuka kompetenser är nödvändiga för att vara konkurrenskraftig
på arbetsmarknaden. Dessa mjuka kompetenser kommer att utgöra ett förberedande
jobbspår som följs av branschspecifika jobbspår. Ytterligare en målgrupp har identifierats
som enligt Arbetsförmedlingen tar längre tid att arbetsmarknadsetablera sig. Målgruppen
nyanlända kvinnor utan yrkeskompetens är en växande målgrupp och där behovet av
insatser och stöd skiljer sig. Därför har jobbspåret MOVH skapats för att möta
målgruppens behov.
Utifrån analys och kartläggning har ett antal jobbspår tagits fram i samråd med
arbetsgivare och deras behov av kompetensförsörjning. Dessa är följande:
Serviceassistentutbildning/vårdbiträde, Restaurang, Grön näring, Lokalvård. Samt
förberedande spår: Mjuka kompetenser och MOVH (Motivation, vägledning, hälsa).
Ekonomi
Statliga medel har även sökts för ett gemensamt uppföljningsverktyg.
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Medel från Samordningsförbundet Halland kommer att sökas för en tjänst som koordinator
för målgruppen kvinnor i etableringen utan yrkeskompetens. Vissa kostander kommer att
uppstå för några av utbildningssinsatserna dessa kommer att finansieras med intäkter från
arbetsförmedlingen.
Statliga medel har sökts från DUA till ett ambulerande team. Men många andra kommuner
har också sökt om totalt 250 mkr och Dua har endast 50 mkr att fördela. Möjligheterna för
Falkenbergs del bedöms därmed som små. Om inte DUA beviljar Falkenbergs kommun
sökta medel till två nya tjänster enligt utredningen, kommer det att behövas en finansiering
tas från de tillfälliga statliga medlen.
Övervägande
Ett av Falkenbergs kommuns utvecklingsmål är att bli mer inkluderande. De lokala spåren
bidrar till förbättrad integration genom att utbilda individer som står långt ifrån
arbetsmarknaden i ämnen som exempelvis mjuka kompetenser, hälsa och ohälsa samt
erbjuda kompetensutveckling mot branscher i kommunen och regionen som har ett
kommande rekryteringsbehov. Detta kan bidra till bland annat minskad arbetslöshet,
minskat försörjningsstöd, att utanförskap minskar samt att individernas
gymnasiekompetens breddas.
Beslutet expedieras till:
Socialtjänsten
Försörjning och integration
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