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§ 24 2019.101 KUN

Ansökan ur flyktingfonden 2019
Ärendebeskrivning
Enligt antagen riktlinje för kommunens flyktingfonder (KF § 2016 2016-09-28) ska
Kommunfullmäktige besluta om ianspråktagande av fonderade medel. I en analys inför
Kultur- och utbildningsnämndens flerårsstrategi uppmärksammas att det vid
Introduktionsprogrammen (IM) finns ca 30 ungdomar födda 1998 och 1999 och som tidigare
finansierats genom Migrationsverket ej kommer att erhålla extern finansiering under 2019.
Detta medför att medel ur flyktingfonden kommer att sökas för att ge denna målgrupp
adekvat utbildning och praktikplatser samt uppfylla de uppdrag som givits av
kommunfullmäktige enligt flerårsstrategi 2019 (2018-12-12 § 226):
att utveckla integrationsskapande arbetsmetoder som kan implementeras inom flera
områden samt att stärka Arena 11:s integrationsinsatser,
att integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet,
att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i
kommunens samlade integrationsarbete.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 februari angett följande:
För att kunna fullfölja utvecklingsarbetet gällande arbetet med nyanlända vid
introduktionsprogrammet på Alströmergymnasiet krävs medel för att genomföra utbildning för
asylsökande ungdomar vilka kommunen inte erhåller externa medel för. Vid
introduktionsprogrammet finns ca 139 elever varav ca 80 kräver särskilt stöd på grund av
annan språklig bakgrund än svenska. De sökta medlen om 4 miljoner kronor kommer
medföra att Alströmergymnasiet och vuxenutbildningen kan behålla och utöka personal
såsom koordinator, språkstödjare och yrkeslärare samt samverka med
arbetsmarknadsenheten.
För att kunna möta elevers olika behov vid introduktionsprogrammen vid gymnasiet utöver
nämnda målgrupp kommer ytterligare 30 elever att kunna delta på nationella yrkesprogram
och yrkesvuxutbildningar. Eleverna ges därmed möjlighet att inkluderas i en miljö på
nationella program där de ingår i en yrkesinriktad utbildning och inkluderas i en
svensksspråkig miljö samt får praktik vilket bidrar till att snabbare inträde på
arbetsmarknaden.
Personalresurser för att genomföra ovanstående innebär en koordinator, som kan följa
elevernas utveckling utifrån ett utbildnings- och arbetslivsperspektiv men även utifrån ett
socialt perspektiv samt vara en länk mellan eleven och arbetslivet/arbetsplatsen (praktik). En
handledare som syftar till att följa eleverna på arbetsplatsförlagt lärande (APL) och praktik
samt yrkeslärarkompetens för att kunna individanpassa utbildningarna utefter elevens behov.
De program som berörs av nämndens utvecklingsarbete är bygg- och
anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, el- och energiprogrammet samt
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restaurang- och livsmedelsprogrammet.
Utöver detta kommer yrkesvuxutbildningarna plåt och svets, kockutbildning samt
barnskötarutbildning utökas med 20-30 platser för nyanlända under etableringen och
gymnasieungdomar. Även elever från Alströmergymnasiet kommer att kunna beredas plats
på utbildningen utifrån efterfrågan.
Målet är att varje enskild individ vid IM ska ha en tydlig individuell plan för sin nuvarande
situation oavsett om du är asylsökande eller återfinns i målgruppen ungdomar som har
finansiering enligt gymnasielagen eller är i avsaknad av ett ämne eller flera från grundskolan.
Utöver nämnda utbildningsinsatser kommer ett genomgående integrationsarbete för
målgruppens livsvillkor att iscensättas genom samverkan mellan vuxenutbildningen,
arbetsmarknadsenheten och Arena Elva.
Sammanfattningsvis för att kunna fullfölja det planerade utvecklingsarbetet ansöker Kulturoch utbildningsnämnden om 4 miljoner ur kommunens flyktingfond då ca 2,5 miljoner för de
30 asylsökande ungdomarna hemmahörande i Alingsås kommun som ej längre finansieras
av Migrationsverket. Övriga medel ansöks för att genomföra de yrkesinriktade utbildningarna
för nyanlända.
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 13
februari § 7
Arbetsutskottet för kultur, turism och evenemang och anläggning och fritid har behandlat
ärendet den 13 februari § 4
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden ansöker om att få erhålla 4 mkr ur kommunens flyktingfond.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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