ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN
Handläggare

Datum

Diarienummer

Svar på interpellation om insatser för inkludering av Tomas
Karlsson (FI)
Tomas Rimeika Karlsson, F! har ställt en interpellation om insatser för inkludering. I
interpellationen ställs ett par frågor utifrån handlingsplanen kopplad till programmet för
kommunens arbetsmarknadspolitik. De åtgärder i handlingsplanen som frågorna utgår från är:
”Erbjuda nyanlända möjlighet att kombinera praktik, språkträning och utbildning”, samt
”Öka samordningen för att förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning”.
Följande frågor ställs:
Vilka specifika aktiviteter har Arbetsmarknadsnämnden utfört för att genomföra dessa
två åtgärder hittills under 2018 och vilka planer finns i övrigt för att uppfylla kraven?
Vilka resurser har avsatts för att genomföra dessa åtgärder?

Arbetsmarknadsnämnden har i sitt huvuduppdrag att genomföra aktiviteter för att arbeta med
de områden som tas upp i interpellationen. Detta sker inom ramen för den budget nämnden
har för arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. Både med det kommunbidrag som
beslutas av kommunfullmäktige, och där det tillkommer särskilda statsbidrag för den
verksamhet som bedrivs inom dessa områden.
Arbetsmarknadsverksamheten har en budget för 2018 på 361,7 mnkr, där kommunbidrag är
129,4 mnkr, särskilda statsbidrag 217,6 mnkr och övriga intäkter 14,6 mnkr.
Vuxenutbildningen har en budget på 234,5 mnkr, där kommunbidraget är 164,1 mnkr,
särskilda statsbidrag 63,6 mnkr och övriga intäkter 6,8 mnkr.
Tkr
Arbetsmarknad
Vuxenutbildning
Kommunbidrag
129 441
36%
164 141
70%
Statsbidrag
217 594
60%
63 609
27%
Övriga intäkter
14 640
4%
6 796
3%
Summa
361 675 100%
234 546 100%

Arbetsmarknadsförvaltningen har en omfattande extern finansiering av olika projekt som sker
via olika medel från till exempel ESF-finansiering, Samordningsförbundet Uppsala län,
Länsstyrelsen, m fl. Arbetsmarknadsförvaltningen har under 2017 varit projektägare eller
deltagit i 17 externt finansierade projekt till en omsättning på 18,9 mnkr. För år 2016 var
motsvarande belopp ca 6 mnkr. Av de 17 olika projekten är det 13 som fortsätter in under
2018.
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Nedan har några exempel på aktiviteter och planer på insatser valts ut från nämndens
verksamhetsplan.


Det pågår flera satsningar där utbildning i sfi/svenska som andraspråk kombineras
med yrkeskurser. T ex finns sedan november 2017 vårdbiträdesutbildning med särskilt
språkstöd. Ytterligare kombinationsutbildningar är under planering bland annat
grundläggande husbyggnad samt gästvärd.



I Uppsala län pågår ett långsiktigt utvecklingsarbete för att få fler nyanlända i arbete
på kortare tid. Ett led i det arbetet är projekt KISA, Kortare Integration Snabbare till
Arbete, med Arbetsförmedlingen som huvudprojektägare.
Ett av delprojekten är SFX, med projektledning under arbetsmarknadsnämnden. SFX
är ett samlingsnamn på kommunala vuxenutbildningar i svenska för personer med
utbildning och/eller yrkesbakgrund från sina hemländer. Inom SFX finns SFA. SFA
riktar sig till de som redan har en akademisk examen/utbildning när de anländer till
Sverige. SFA medicin finns i Uppsala på Vuxenutbildningen sedan november 2016.
SFX-utbildningarna innehåller svenska, yrkessvenska, yrkeskontakter, nätverk,
branschkunskap, studiebesök på arbetsplatser samt språkpraktik inom det egna och
andra yrken i branschen. SFX i Uppsala län ska fortsätta i den vanliga driften efter
projektet.



Extratjänster är ett verktyg som kan ge både nyanlända och långtidsarbetslösa en väg
in på arbetsmarknaden. Under insatsen extratjänst kan personerna erbjudas
kompetensutveckling inom sfi, grundläggande och gymnasial nivå. Målgruppen för
extratjänster är personer som:
-

har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar.
är nyanländ och har/ eller har haft en etableringsplan.
är nyanländ och inom de senaste 36 månaderna har fått uppehållstillstånd eller
uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

Uppsala kommuns målsättning är att 700 personer under 2017 och 2018 ska erbjudas
en extratjänst. Arbetet för 2017/18 har fungerat bra och fram sista april har totalt 367
personer fått en extratjänst.


I ESF- projektet KIVO-C samarbetar aktörer på regional och kommunal nivå för att
utveckla språkstödjande strukturer och metoder inom vårdsektorn. Det handlar bl a om
att utbilda språkombud och inkluderingshandledare. Projektet ska underlätta i
mottagandet av utlandsfödda genom att stärka språkkunskaper och ta vara på deras
kompetens. Ett syfte är att utveckla ett arbetsplatslärande där språkutveckling, kultur
och normer är i fokus.
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Inom avdelningen försörjningsstöd har man identifierat behov av att ha SFIkoordinator anställd, i dagsläget är det en enhetschef som har större fokus på att
personer med språkhinder snabbare ska komma ut i arbetsmarknadsinsatser.
Avdelningen har ansökt om projektmedel hos Länsstyrelsen för att utveckla arbetet.
Svar på projektansökan väntas i juni 2018.



Nämnden har slutit en särskild överenskommelse med Arbetsförmedlingen om tidiga
jobbspår för nyanlända i etableringen. På nämndens initiativ omfattas även
långtidsarbetslösa. Dessa insatser som görs inom Delegationen för unga och
nyanlända till arbete (DUNA) finns flera exempel på aktiviteter som görs i samverkan
mellan arbetsmarknadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt
Arbetsförmedlingen. I den pågående överenskommelsen ingår bl a feriejobb,
yrkesintroduktionsanställningar, samt jobbspår.
Ett exempel på jobbspår är det kombinerade arbetsmarknads- och utbildningsprojektet
”Yrkessvenska i köksutbildning”. De första deltagarna startar efter sommaren 2018.
En prioriterad målgrupp för utbildningen är utomeuropeiskt födda kvinnor som är i
behov av en anpassad utbildning med språkligt stöd. I denna utbildning finns goda
möjligheter att kombinera praktiska arbetsmoment och att öva svenska språket och på
så sätt öka anställningsbarheten.
Teori och praktik varvas med sikte på anställning inom offentliga och privata
måltidsverksamheter.
Andra jobbspår som finns är bland annat barnskötare och vårdbiträde. Fler jobbspår
mot lokala bristyrken planeras i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Slutligen kan nämnas att avdelningen arbetsmarknad inom förvaltningen under våren
förändrat sitt arbetssätt och justerat organisationen för att öka genomströmning av deltagare
och öka tillgången till insatser. En handlingsplan har tagits fram och avdelningen arbetar
intensivt med att genomföra dessa förändringar.
Dessa förändringar kommer att innebära snabbare aktivering för personer med
försörjningsstöd.
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