Utmaning av arbetsmarknadsenheten, Alingsås kommun
Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd & Entreprenad AB(nedan kallad Stadsmissionen) utmanar
härmed arbetsmarknadsenheten(nedan kallad AME) på Alingsås kommun. Stadsmissionen vill öka
mångfalden inom kommunen och förbättra verksamheten för medborgarna. Stadsmissionen
bedömer att vi har förutsättningar att bedriva en bättre verksamhet såväl kostnads- som
kvalitetsmässigt. Stadsmissionen har redan verksamhet i Alingsås i form av en secondhandbutik samt
på Bälinge återvinningsstation och bedriver här arbetsträning, arbetsprövning, jobbförberedande
insatser och har anpassade anställningar med stöd. Inom Stadsmissionen finns också en stor och
bred erfarenhet av Alingsås kommun i allmänhet och kommunens arbetsmarknadsverksamhet i
synnerhet, samt ett mycket stort och brett kontaktnät inom näringslivet, andra aktörer och
utbildningsanordnare såsom upparbetat samarbete med Hjälmareds Folkhögskola.
Stadsmissionen har gedigen kompetens och lång erfarenhet av att jobba med hela spektret från
komplexa målgrupper med sammansatt problematik och som står långt ifrån arbetsmarknaden till
individer som står nära arbetsmarknaden och behöver stöd i att matchas ut mot lämpligt arbete och
arbetsgivare.

Beskrivning av Stadsmissionens arbetsintegration


Verksamhet

Område arbetsintegration erbjuder arbetsintegrerande insatser i egen regi inom en mängd
branscher: storkök/restaurang, butik, lager & logistik, transport, lego/montering, textil/remake,
industrisnickeri, lokalvård, fastighetskötsel.
Området är uppdelat i fyra delar:
Arbetsintegrationsteamet är navet för Stadsmissionens arbetsintegrationsinsatser. Teamet jobbar
processinriktat för att stötta varje individ i sin utveckling med målet att närma sig eller komma igång
med studier eller arbete. Det är teamet som tillsammans med den enskilda deltagaren planerar
upplägget för varje individuell insats, så som placering på arbetsträningsplats och andra rustande
insatser t ex jobbsök, intervjuträning, påfyllning i grundläggande datorkunskap.
Insatserna sker inom Stadsmissionens egna verksamheter, hos samarbetspartners eller någon av våra
företagsvänner. Teamet består i dagsläget av en samordnare, två koordinatorer och en företagslots.
Second hand-verksamheten består av sex butiker samt en insamlingscentral. En av butikerna är
placerad centralt i Alingsås. Såväl butikerna som insamlingscentralen erbjuder en värdefull möjlighet
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till arbetsintegrerade aktiviteter på en riktig arbetsplats. Butikerna erbjuder arbetsuppgifter som
exempelvis kassahantering, prismärkning, kundbemötande, skyltning. Arbetsträning på
insamlingscentralen ger erfarenhet från att arbeta i en större lagermiljö med sortering, plock och
pack, hantering av beställningar, inleveranser, transport mm.
Second hand-verksamheterna bedrivs affärsmässigt och erbjuder kunderna möjlighet till shopping
med en miljömässigt och socialt hållbar inriktning. Överskottet går till stadsmissionens sociala arbete
och bidrar därmed till ett bättre samhälle!
Kök och matcentralen är en verksamhet som erbjuder arbetsträning inom storkök, restaurang, lager,
transport och logistik.
Matcentralen är ett livsmedelslager som hanterar skänkt mat som distribueras och förädlas i
verksamhetens två kök. Matcentralen har ett viktigt uppdrag i att se till att de mest utsatta
människorna i staden får tillgång till mat på ett värdigt sätt, genom utdelning i bland annat
Johanneskyrkan som också är en social mötesplats.
Köken består av en lunchrestaurang centralt i Göteborg och ett storkök som lagar ca 300 portioner
varje dag.
Ergons lokaler på Norra Ågatan i Göteborg innehåller ett kök och café, industrisnickeri, textil/remake
och datorplatser. Verksamheten på Norra Ågatan är en lågtröskelverksamhet som riktar sig mot
individer som har behov av arbetsmarknadsinsatser och som står relativt långt ifrån
arbetsmarknaden. Här finns även Stadsmissionens lokalvård och fastighetsskötsel, där det också finns
möjlighet att arbetsträna.


Ägarförhållanden

Stadsmissionen är en idéburen aktör inom civilsamhället. Organisationen utför professionellt socialt
arbete utifrån en kristen humanistisk värdegrund. Stadsmissionen riktar sig till människor i utsatta
livssituationer. Stadsmissionen leds av en styrelse som sammanträder sex gånger per år.
Göteborgs stadsmissions koncern består av fem juridiska enheter; Stiftelsen Göteborgs kyrkliga
stadsmission, GKS Bistånd & Entreprenad AB, GKS Ideell Förening, GKS Fastighets AB samt Ingsereds
stiftelsen.
Inom området arbetsintegration verkar både GKS Bistånd och Entreprenad AB samt GKS Ideell
Förening. Allt överskott från verksamheterna går till att finansiera socialt arbete inom Stiftelsen
Göteborgs kyrkliga stadsmission. GKS Bistånd och Entreprenad AB säljer tjänster inom det
arbetsmarknadspolitiska området. GKS Ideell förening säljer second hand produkter.


Marknad

Stadsmissionen erbjuder arbetsintegrerande insatser och arbetsträning inom en mängd branscher
som kräver lite eller ingen utbildning och där det råder anställningsbehov hos arbetsgivarna. Många
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av platserna finns inom vår egen organisation men vi kan även skräddarsy arbetsträning och praktik
hos någon av våra samarbetspartners eller företagsvänner.
Vårt breda kontaktnät med samarbetspartners och företagsvänner innebär också att vi har stora
möjligheter att matcha ut de deltagare som är redo mot arbetsmarknaden.
Personalen har lång erfarenhet och kunskap av samverkan med offentliga myndigheter och har stor
kunskap om Arbetsförmedlingens olika insatser och möjlighet till olika former av
lönesubventionerade anställningsformer.


Processbeskrivning

Vår huvudprocess är vår process deltagare-se bifogat dokument för utförligare beskrivning. Varje
deltagare har en personlig arbetsmarknadskoordinator/handledare som finns med under hela
insatsen, även om hela personalgruppen jobbar i team kring samtliga deltagare. Det är
koordinatorn/handledaren som har kontakt med handläggaren, som dokumenterar under hela
insatsen och som jobbar tillsammans med deltagaren på processen framåt mot ett närmande av
arbetsmarknaden. Metoden Supported Employment, IPS samt motiverande och coachande samtal
ligger som en grund för hela insatsen och deltagarprocessen.


Värderingar

Göteborgs kyrkliga Stadsmission är en diakonal och idéburen organisation. Vår drivkraft är en kristen
och humanistisk värdegrund. Vi vill ta ett samhällsansvar genom att rikta uppmärksamt på svåra
sociala omständigheter och utsatthet. Vi vill både påverka och göra en insats mot missförhållanden,
samt stärka den enskilda till livsmod och eget ansvar. Vi vill visa respekt för människans förmåga och
unika värde, och vår uppgift är att förmedla tro, hopp och kärlek. Vi vill se människan som en helhet
och möta hennes fysiska, psykiska, andliga och sociala behov.
Bilagor:
Förvaltningsberättelse 2019
Process - deltagare
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