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En väg ut
Ärendebeskrivning
Den 12 december 2018 § 226 fastställde kommunfullmäktige Flerårsstrategi 2019-2022. I
denna gavs samtliga nämnder i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den
kommunala organisationen. Därutöver gavs samtliga nämnder i uppdrag att föreslå lämpliga
insatser i kommunens samlade integrationsinsatser samt minska administrationen genom
digitala lösningar.
Under flera år har näringsliv och kommunens förvaltningar efterfrågat en enhetlighet i hur
man samverkar kring praktik, lönestödsanställningar, prao inom grundskolan och
arbetsförlagt lärande för gymnasiet och yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.
För att möta Arbetsförmedlingens neddragningar, ett eventuellt kommunal övertagande av
samordningsansvar för nyanländas etableringsinsatser och kommunfullmäktiges uppdrag
enligt flerårsstrategin föreslår kultur- och utbildningsförvaltningen att funktionen ”En väg ut”
införs i Alingsås kommun. ”En väg ut” är en funktion där samordning av kommunens samtliga
praktikplatser och lönestöd sker. Det är också ”en väg in” för arbetsgivare för att få svar på
frågor gällande ovanstående. Detta för att öka servicen till de arbetsgivare, arbetsplatser och
förvaltningar samt avdelningar i kommunen som tar emot praktikanter och övriga deltagare i
arbetsmarknadsåtgärder.
För närvarande pågår en omställning av Arbetsförmedlingen och myndigheten kommer att få
en minskad lokal närvaro i kommuner vilket påverkar mottagandet och etableringen av
nyanlända. Mot bakgrund av detta har har SKL den 7 maj 2019 överlämnat en skrivelse till
arbetsmarknadsdepartementet där SKL föreslår att regeringen skyndsamt utreder
förutsättningarna för att kommunerna tar över samordningsansvaret för nyanländas
etableringsinsatser från Arbetsförmedlingen. SKL betonar i skrivelsen att en sådan ordning
bygger på att Arbetsförmedlingen även fortsättningsvis har ett tydligt uppdrag i etableringen.
Vidare lyfter SKL i sin skrivelse att det skulle vara mer naturligt att kommunerna har
samordningsansvaret för etableringsinsatserna. Kommunerna har den lokala organisationen
som krävs för en framgångsrik integration, ansvar för flera av de insatser som ingår i
etableringen samt nära kontakter med lokalt näringsliv och civilsamhälle som kan
tillhandahålla de arbetsnära insatser och nätverk som nyanlända behöver för etablering i
samhälls- och arbetsliv. Detta förslag ska ske genom omfördelning av resurser från stat till
kommunerna.
I Alingsås kommun sker idag en samverkan mellan olika förvaltningar och enheter för att öka
anställningsbarheten och kvalitetssäkra arbetsmarknadsåtgärder för den målgrupp som idag
står utanför arbetsmarknaden.
Integrationsavdelningen, Arbetsmarkandsenheten, Alströmergymnasiet och Campus
Alingsås utvecklar olika funktioner för att underlätta processen till ett arbete för unga,
nyanlända och övriga utan sysselsättning.
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Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 juni angett följande:
Förvaltningen har i bilagd skrivelse daterad 25 maj 2019 beskrivit bakgrund, syfte, mål och
effekter med att inrätta funktionen ”En väg ut”.
Funktionen ”En väg ut” föreslås inrättas vid Arbetsmarknadseneheten och samordna
kommunens samtliga praktikplatser och lönestöd.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
Förslaget att införa funktionen ”En väg ut” inom Arbetsmarknadsenheten godkänns.
Expedieras till
Samtliga nämnder
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