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Statligt stöd för integration – 2 jobbcoacher inom DUAteamet (delegationen för unga och nyanlända till
arbete). KS 2016/20
Förslag till beslut
Integrationsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Reservera totalt 1,2 mkr för andra halvåret 2018 samt för hela 2019 ur
avsättningen för statligt stöd för integration till 2,0 tjänster i Dua-teamet.
Beskrivning av ärendet
Hösten 2015 beslutade regeringen att fördela tillfälligt stöd till kommuner
och landsting på grund av den rådande flyktingsituationen. Falkenbergs
kommun beviljades 54,2 mkr. Kommunstyrelsen beslutar hur detta stöd ska
användas i Falkenbergs kommun. Av dessa 54,2 mkr finns 6,0 mkr som
ännu inte är slutgiltigt reserverade för specifik aktivitet.
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. I kartläggning framgår behovet av ett
ambulerande team, vidare benämnt DUA-teamet, för att stötta arbetsgivarna
och deltagarna. Teamet kommer att vara ambulerande och ska ha möjlighet
att snabbt dyka upp när det uppstår behov av detta på arbetsplatsen.
DUA-teamets uppdrag
-

-

-

stötta arbetsgivarna i ärenden som kan uppstå kring deltagaren,
vilket de arbetsgivare som varit involverade i framtagandet av
jobbspåren anser vara nödvändigt
arbeta aktivt för att vårda arbetsgivarkontakter och arbeta nära
näringslivet för att marknadsföra arbetet med nyanlända samt
rekrytera fler arbetsgivare till jobbspåren
bistå i myndighetskontakter gällande lagar och regler för nyanlända i
migrations- och arbetsmarknadsärenden
samverka med vuxenutbildningen för att planera och genomföra
relevanta utbildningsinsatser
stötta deltagarna i processen att bli självförsörjande genom att bistå i
ärenden, direkt eller indirekt kopplat till arbetsförmågan. Detta kan
t.ex. gälla coaching, språkstöd, kulturstöd, praktisk handledning och
kommunikation.
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Motivering av beslut
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 individer kommer att behöva försörjningsstöd från kommunen
om de inte lyckats komma i egen försörjning genom arbete eller utbildning
inom dessa två år.
Ett kvalificerat stöd för arbetsgivare som tar emot praktikanter inom ramen
för jobbspåren ökar möjligheter att inkludera en målgrupp som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Arbetsgivares möjligheter att rekrytera kompetent
arbetskraft ökar samtidigt genom denna utbildnings- och matchningsinsats.
Vidare innebär ett individuellt stöd för den enskilda individen ökade
möjligheter att kunna ta ett första och viktigt steg i processen att bli
självförsörjande.
Styrgruppen för Falkenbergsmodellen bedömer att DUA-teamets uppgifter
som stöd till arbetsgivare som tar emot praktikanter från jobbspåren, samt
individuellt till praktikanterna, är nödvändiga för att det ska gå att
genomföra spåren på ett effektivt sätt. Fler individer kommer att kunna
erbjudas möjlighet till praktik eller anställning när processerna förenklas för
arbetsgivarna. Styrgruppen föreslår att det reserveras medel från det
tillfälliga integrationsbidraget på totalt 1,2 mkr ur avsättningen för statligt
stöd för integration. Medlen ska användas för finansieringen av 2,0 tjänster i
Dua-teamet under andra halvåret 2018 samt hela 2019, för att därefter
utvärderas och eventuellt permanentas i samband med budgetplaneringen
för 2020.
Ekonomi
Det finns 6,0 mkr som inte är slutgiltigt reserverade för specifik aktivitet. I
detta förslag reserveras ytterligare 1,2 mkr och posten minskas med
motsvarande. Därefter kvarstår 4,8 mkr som inte är slutligt reserverade för
specifik aktivitet. Beslutet påverkar inte kommunens resultat då kostnaderna
för aktiviteterna finansieras med utbetalt statsbidrag.
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