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§ 31

Dnr KS 275075

Upprop, val av justerande samt ändring av föredragningslistan
Upprop forrättas och Rolf Jonsson (L) utses till justerande av dagens protokoll.
Föredragningslistan ändras till foljande:
Information om insatser for att öka anställningsbarheten hos personer med
forsö1jningsstöd
Meddelanden och rapporter 2016-09-14
Uppfoljning av ungdomssatsningen 2016 samt Delegation for unga till arbete
(DUA)
Information om Tillsammans for inkJudering utgår från dagens sammanträde.
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§ 32

Dnr KS 281825

Information om insatser för att öka anställningsbarheten hos
personer med försörjningsstöd
Maria Kullander, avdelningschef inom socialtjänsten och Anna-Lena Svedberg,
socialpedagog inom socialtjänsten informerar om insatser som görs, har gjorts och
skulle kunna göras för att öka anställningsbarheten hos personer med fcirsö1jningsstöd.
Socialtjänstens uppdrag är inte bara att pröva rätten till bistånd utan även att hjälpa till
självförsörjning. Trenden visar på att fårsö1jningsstödet ökar och andelen personer som
bedöms stå till arbetsmarknadens fårfogande minskar.
Andelen sökande till fårsö1jningsstöd efter etableringsuppdraget ökar. Alt kunna arbeta
proaktivt med insatser innan personerna går över i fårsö1jningsstöd är vikti!,>t då det
finns stora risker med att leva med försö1jningsstöd under en längre tid.
Antal nya hushåll med etableringsinsatser under perioden januari-augusti ökade i snitt
från 19 stycken år 2015 till 29 stycken år 2016. Antalet hushållmed etableringsinsatser
under perioden januari- augusti 2015 var i snitt 57 stycken. Den sitTran ökade till87 får
samma period 2016.
Anna-Lena Svedberg informerar om Kom-Jobb. Kom-Jobb är en samverkan mellan
socialtjänsten, arbetsmarknadsavdelningen och vuxenutbildningen. Insatsen startar med
en praktikplats på tre månader på ett vård- och omsorgs boende. Arbetsuppgifterna kan
bestå av tvätt och städ. Efter praktikperioden kan man bli erbjuden anställning med lön
under ett år. Man arbetar fyra dagar i veckan och studerar en dag i veckan på
vuxenutbildningen. Kom-Jobb inom kök kommer att startas upp under hösten.
Socialtjänsten kommer att återkomma till arbetsmarknadsutskottet med fårslag på
gemensamt uppdrag för socialtjänsten, arbetsmarknadsavdelningen och
vuxenutbildningen rörande insatser får att öka anställningsbarheten hos personer med
fårsö1jningsstöd.
Ordfårande tackar får inforn1ationen.
Beslut
Arbetsmarknadsutskottet beslutar

att notera till protokollet att socialtjänsten ska återkomma till arbetsmarknadsutskottet
med fårslag på gemensamt uppdrag får socialtjänsten, arbetsmarknadsavdelningen och
vuxenutbildningen rörande insatser får att öka anställningsbarheten hos personer med
fårsörjningsstöd.

Justerandes signature

c,

/l

/tA,

"

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Arbetsmarknadsutskottet

2016-09-14

§ 33

Dnr KS 278568

Meddelanden och rapporter 2016-09-14
Pi a Strömsho1m, chef för arbetsmarknadsavdelningen på
kommunledningskontoret presenterar aktuell arbetslöshetsstatistik för Uddevalla
kommun.
Anders Brunberg, chef for tillväxtavdelningen på kommunledningskontoret
informerar om Eportdag på Högskolecentrum Bohuslän den 5 oktober, som
bland annat handlar om nyanlända och hur kompetens tillvaratas.
Önskemål films från ledamöterna på arbetsmarknadsutskottet om att få
toredragning/information om utanförskap/radikalism.
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§ 34

Dnr KS 281826

Uppföljning av ungdomssatsningen 2016 samt Delegation för
unga till arbete (DUA)
Rasmus Sjöling, projektledare for DUA på arbetsmarknadsavdclningen, Annie Sörensen
Ringi, konsulent på arbetsmarknadsavdelningen, samt Anna Larsson och Kemal Basic
från Arbetsförmedlingen informerar om ungdomssatsningen och om DUA.
DUA är ett samarbete mellan kommunen och Arbetsformedlingen om arbetslösa
ungdomar 16-24 år. Målet är att hitta arbetsformer for att skapa långsiktiga rutiner och
samarbetsformer mellan myndighetema i syfte att hjälpa unga mellan 16 till 24 år.
Personal inom DUA träffas tisdagar varje vecka. Varannan vecka är det stormöte med
personal från vuxenutbildningen, Arbetsfårmedlingen, Samordningsforbundet Väst,
socialtjänsten, arbetsmarknadsavdelningen och Uddevalla gymnasieskola. V mje tisdag
eftermiddag finns möjlighet till drop-in och då finns personal från Arbetsformedlingen
och arbetsmarknadsavdelningen där.
Insatser som unga i kommunen kan ta del av är till exempel traineejobb,
utbildningskon trakt, praktik/arbetsträning i privata näringslivet och i kommunen,
arbetsmarknadsutbildningar, utbildningar/kurser via vuxenutbildningen och
ungdomssatsningen.
På gång är att inleda samarbete med kommunala aktivitetsansvaret 16-19 år, att söka
statsbidrag for uppsökande verksamhet 20-24 år och att anställa konsulent som ska
arbeta med traineejobb.
Ungdomssatsningen riktar sig till ungdomar mellan 19 och 29 år som stått utanför
arbetsmarknaden en tid. Ungdomarna startar med 14 dagars introduktion på
arbetsmarknadsavdelningen. Introduktionen innehåller externa och interna foreläsningar
och övningar, till exempel att skriva CV, personligt brev och forberedande in for
intervju. Individuella samtal fors under tiden med konsulenterna for rätt matchning.
Praktikplats utgår ifrån personens intresse och fårmåga. Idag finns praktikplatser till
exempel inom kök, tvätteri, Servicecenter Fridhem, Mötesplatserna, lokalvård, skola
och forskol a, hemtjänst, biblioteken och Emaus. I samarbete mellan
arbetsmarknadsavdelningen och kultur och fritid finns också praktikplatser inom
Cumulusprojektet, Dejeviksgruppen och Fritidsbanken.
Praktiken ska sedan övergå till nystartsjobb eller utvecklingsanställning (vid
funktionshinderkod). Deltagaren går utöver ordinarie personal. Fortsatt uppfoljning med
konsulent sker under anställningen.
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forts. § 34
Obligatoriska studier ingår med kurser riktad mot vård och omsorg, pedagogik,
servicekunskap, yrkessvenska eller yrkesinriktad kompetensutveckling såsom
matlagningsdag, hygienkörkort, lokalvårdsutbildning, trädgårdskurs.
Fler än 200 ungdomar har genom Arbetsförmedlingen kallats till information om
ungdomssatsningen, ca 135 ungdomar var anmälda till introduktionen. l 08 ungdomar
startade praktik och av dessa har 19 ungdomar gått åter till Arbetsförmedlingen av olika
anledningar.
l 02 ungdomar har fått anställningar, varav 13 har haft förlängda anställningar sedan

2015 års satsning. Aktiva anställningar i dagsläget är 78, utöver dessa är tre ungdomar
kvar i praktik. Fler än 40 ungdomar har valt att ta del av körkortspaketet

68 % av ungdomarna som fått anställning med nystartsjobb är män, 32 % är kvinnor
och 67 % är födda i Sverige. Totalt 16 av de l 08 ungdomarna som startade praktik har
gått vidare till osubventionerat arbete eller studier.
Utmaningar som man märkt under perioden är ett ökat behov av stöd från
arbetsmarknadsavdelningen och arbetsplatsen, ett ökat behov av språkträning och att få
ner frånvaron.
Målsättningen med ungdomssatsningen är att få referenser, erfarenhet, kontakter,
intresse och motivation, kanske för något av bristyrkena, som leder till anställning på
den reguljära arbetsmarknaden eller till utbildning.
Föredragningen avslutas med besök av tre deltagare från ungdomssatsningen som
berättar om sina erfarenheter av satsningen. Deltagarna har nystartsjobb inom skola, kök
och hemtjänst.
Ordförande tackar for infonnationen.
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