Ärendebeskrivning nämndsärende
1 (7)

Christer Grähs, Förvaltningschef
Tfn: 0345-180 44
E-post: Christer.Grahs@hylte.se

2016-01-28

Arbets- och
näringslivsnämnden
2016 ANN0005

Åtgärdspaket ANN
Vi kommer nedan lista insatser dels som startas upp under 2016 utan behov av tillskott från
ändringsbudgeten och dels insatser som behöver tillskott från ändringsbudgeten.
Skapa 45 praktikplatser inom kommunala verksamheter
För att möjliggöra för nyanlända att få arbetslivserfarenhet behöver de kommunala verksamheterna
öppna upp sina arbetsplatser. Målet är en praktikplats per chef. Det kommer krävas en person som
följer upp och administrerar arbetet. Behov av tillskott från ändringsbudgeten är 400 tkr för
lönekostnader m.m. under 2016.
Skapa förutsättningar så att praktikhandledarna får handledning
Personalenheten ser över vilka förutsättningar som behövs ute på respektive arbetsplats för att
kunna ta emot praktikanter på ett bra sätt. De kommer också beräkna hur stort tillskott från
ändringsbudgeten som behövs.
Sysselsättningsprojekt - projekt för ungdomar 18-29 år
Hylte kommun tillsammans med arbetsförmedlingen tittar också på andra alternativ för arbetslösa
ungdomar. Vi behöver större och fler insatser än enbart traineejobb och utbildningskontrakt för att
kunna ta hand om större volymer här i Hylte, eftersom vi tror att de två första varianterna kommer
att passa bara för en liten del av våra arbetslösa ungdomar. I målgruppen finns cirka 200 personer
vara drygt en tredjedel är inom etableringen. Under 2010 och 2011 avsattes medel för en specifik
satsning i Hylte kommun för att motverka/förebygga arbetslöshet hos ungdomar i åldern 18-26 år.
Medlen användes i första hand till riktade anställningar men också till en viss del för handledning.
Handledning förekom direkt till ungdomarna, men också via Ungdomslotsen.
Kärnan i Ungdomslotsen var Biologdesignern som idag är en permanent del i
arbetsmarknadsenhetens insatser. Grundtanken var att ungdomar i första hand skulle gå via
Ungdomslotsen för att uttömma sina egna möjligheter till arbete. Idag ser vi att behovet av en
liknande satsning som för några år sedan. Det finns olika målgrupper som skulle vara behjälpta av ett
liknande upplägg, t ex ungdomar som behöver någon form av arbetserfarenhet att ta upp på sitt CV
eller ungdomar med särskilda behov.
Mål:
-

Arbetslösa ungdomar ska bli självförsörjande, antingen genom arbete eller studier,
Skapa en ny typ av samverkan mellan individ, näringsliv, kommun, föreningsliv och
myndigheter där man med en gemensam vilja arbetar för att minska arbetslösheten och
utanförskap bland ungdomar och unga vuxna.
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Målgrupperna är:
-

Långtidsarbetslösa (mer än tre månader) mellan 18 och 29 år
Unga mellan 18-29 år med särskilda behov

Projektet leds av Arbetsmarknadsenheten (AME). Samverkan sker mellan projektet och
praktiksamordnare.
Personen placeras på AME och får en personlig coach som tillsammans med personen gör en
individuell handlingsplan. Planen syftar till att på olika sätt rusta personen mot praktik och arbete.
Arbetsträning och andra förberedande aktiviteter sker inom AME.
Genom projektet lotsas personen ut på arbetsmarknaden och får en värdefull arbetslivserfarenhet
som kan ligga till grund för framtida arbeten eller studier. Arbetsinsatserna som individen kan vara
en utslussning till den öppna arbetsmarknaden men också bestå samhälsnyttiga insatser knutna till
föreningsliv.
Projektet beräknas pågå 2016-2018 och behöver ett tillskott på 7,5 miljoner från ändringsbudgeten.
Skapa bidragsanställningar
Det kan finnas skäl att mer offensivt möta den grupp som lämnar etableringen och är på väg in i
försörjningsstöd. Vi kan i samband med praktik välja att anställa personer inom den kommunala
sektorn, föreningsliv som en insats för att man inte ska hamna på försörjningsstöd. Vi kan använda
oss av de olika stödformer som finns för anställningar inom Arbetsförmedlingen och då kommer
skillnaden i kostnad mellan försörjningsstöd och anställning vara mycket liten.
Starta aktiviteter inom ESF-projektet "Integration Halland"
I Hylte genomförs tre utvecklingsaktiviteter med start under januari och februari:
- Metodutveckling kring kartläggning och vägledning med stöd av metoden Biologdesignern.
-

Metodutveckling relaterat till friskvård och hälsa i form av en hälsoutbildning.

-

Metodutveckling avseende praktik och mentorskap innefattande stöd till arbetsgivare och till
nyanlända på arbetsplatser.

Följande övergripande resultatmål har formulerats för alla tre aktiviteterna:
- Att utveckla och etablera metoderna under projektperioden så att de vid projektets slut
2018-08-31 vid behov ska kunna vara en del av det reguljära arbetssättet i framtida
etableringsverksamhet.
Följande övergripande leveransmål har formulerats för aktiviteterna:
I Hylte ska sammanlagt 345 nyanlända kvinnor och män delta i de aktiviteter som kommunen
ska bedriva för målgruppen.
-

Medfinansiering i form av deltagarnas närvaro i de beskrivna aktiviteterna ska uppgå till
sammanlagt 82 800 timmar under projektperioden.

Biologdesignern
Biologdesignern är en metod som kombinerar lösningsfokuserad vägledning med relationsbyggande
och vägledning. Utöver studie- och arbetsvägledningen med hjälp av Biologdesignern kommer
verksamheten även innehålla andra moment som friskvård, studiebesök, jobbsökaraktiviteter,
samhällsinformation, träning i det svenska språket samt andra insatser som stärker den enskilda.
Insatserna kommer vara både generella för hela gruppen och specifika för den enskilda.
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Vi kommer uteslutande arbeta med deltagare från Arbetsförmedlingens etableringsfas, varav flertalet
kommer delta i verksamheten under etableringens första år.
Sammantaget ska de olika insatserna inom verksamheten stärka den enskildas kunskap om sin egen
förmåga, kunskapen om det svenska samhället och om arbetsmarknaden. Detta kommer att skapa en
god plattform för det fortsatta arbetet under etableringen och öka möjligheterna till ett arbete.
Metodiken innebär också att den enskildas delaktighet i sin fortsatta planering stärks och att
individen äger sin egen process till ett arbete.
Insatsen kommer att omfatta aktivitet på halvtid för den enskilda deltagaren och både bedrivas innan
utbildning i svenska för invandrare (SFI) har påbörjats och parallellt med SFI. Insatsen kommer att
genomföras i grupper på 10-15 personer och pågå under 3,5 månaders tid per grupp. Totalt kommer
tre personer arbeta med insatsen fördelat på 2,0 tjänster.
Friskvård och hälsa - hälsoutbildning
Det andra verksamhetsområdet i Hylte är aktivitet inom området friskvård och hälsa. Verksamheten
kommer att genomföras i form av en hälsoutbildning.
Tidigare kartläggningar har visat att många nyanlända har problem med hälsan. En god hälsa är en
förutsättning för en etablering på arbetsmarknaden och även för att fullt ut kunna tillgodogöra sig
aktiviteterna i sin etableringsplan. Hylte kommer uteslutande att arbeta med deltagare från
Arbetsförmedlingens etableringsfas, varav flertalet kommer delta i verksamheten under
etableringens första år. Målsättningen är att kunna erbjuda alla deltagare i etableringen i Hylte att
delta i de hälsofrämjande insatserna.
Hälsoutbildningen förväntas ge deltagarna en ökad självkännedom, kunskap om psykisk och fysisk
hälsa och dess påverkan på deras förutsättningar till att må bra. Vidare ger den en ökad rörelseglädje,
delaktighet och möjligheter till att prova på olika träningsformer.
Hälsoutbildningen kommer att genomföras i grupper på 10-12 personer. Utbildningen inleds med en
hälsoprofilbedömning som utförs av den hälsoutvecklare som arbetar med aktiviteten. Gruppen
kommer att träffas två gånger per månad under ett års tid. Varje deltagare erbjuds regelbundna
individuella samtal som hålls utifrån Motiverande samtal-metoden.
Hälsoutbildningens träffar pågår under 1 års tid för att sedan avslutas med en uppföljande
hälsoprofilbedömning. Med detta upplägg får deltagarna god tid på sig att befästa nya vanor och
reflektera över sin situation och hur de kan påverka den i positiv riktning.
Genom föreläsningar, diskussioner, workshops, interaktiva övningar och fysisk aktivitet får deltagarna
fokusera på sin egen livsstil och hälsa. Varje deltagare får hjälp och stöttning med att upprätta en
handlingsplan för vad just individen behöver.
Alla aktiviteter och övningar utgår från individens egna förutsättningar och förmåga. Vissa aktiviteter
såsom simundervisning och cykelskola kan komma att ske i andra gruppkonstellationer.
Praktik och mentorskap
Som ett stöd i etableringen mot den öppna arbetsmarknaden kommer Hylte kommun även att arbeta
med att engagera arbetsgivare som mentorer för de nyanlända. Det kommer i första hand göras för
att öka möjligheter till praktik och anställning.
En resurs kommer att arbeta med att initiera praktikplaceringar samt fånga upp rekryteringsbehov.
Målgruppen för insatsen är deltagare i etableringen som är i slutfasen eller har avslutat sina SFIstudier och som bedöms ha tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna vara attraktiva för en
anställning i nära anslutning till praktikens avslutande.
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Huvudmålet med praktiken kommer vara att öka den enskildas möjligheter till anställning.
Verksamhetens personalresurs kommer att samarbeta med SFI, Arbetsförmedling,
näringslivsutvecklare och företagsorganisationer. Arbetet med hitta praktikplatser och
anställningsmöjligheter kommer i hög utsträckning ske genom personliga kontakter med enskilda
arbetsplatser. Projektverksamhetens arbetsmarknadsresurs kommer att arbeta med att skapa goda
relationer med både de nyanlända och med arbetsgivare.
Arbetet kommer att utgå från metoden Supported Employment som utmärks av att:
- Arbetssättet innebär ett personligt utformat stöd.
-

Stödet ska vara utformat så att det ger långsiktigt hållbar anknytning till arbetsmarknaden.

-

Metoden innefattar även stöd till arbetsgivaren.

Arbetsprocessen sker utifrån tre steg:
- Kartläggning
-

Praktik

-

Arbete

Skapa "Förberedande svenska"
Idag är det cirka 160 personer som står i kö till SFI. Väntetiden kan uppgå till mer än åtta månader.
För att skapa en meningsfull väntetid kommer vi skapa en möjlighet till att förbereda sig inför sina
SFI-studier. Det finns ett antal olika databaserade självstudiemöjligheter. Vi kommer tillsammans med
SFI ta fram ett självstudiematerial och sedan tillhandahålla en lokal med en handledare och
datautrustning. Det kommer både finnas personer som anvisas dit och de som söker sig dit på egen
hand. Insatsen kommer göra att personer som står i kö får en meningsfull sysselsättning fram till dess
att de kan börja SFI. De kommer också komma bättre förberedda till sin SFI-start och därmed öka
genomströmningen.
Rekrytera central koordinator, kommunikatör och ekonom för integration
För att hålla samman arbetet på en övergripande nivå så pågår en rekrytering av en koordinator,
kommunikatör och ekonom som placeras under KS. Behov av tillskott från ändringsbudgeten är 2 850
tkr för perioden 2016-2018.
Det är också bra om man sätter av medel till våra ideella organisationer för integrationsinsatser. Det
skulle göra att vi får en bättre dynamik i den samverkan som koordinatorn ska vara ansvarig för.
Etablera "En väg in"
Hylte kommun har fortsatt en hög nivå av mottagande av nyanlända. Hylte är per capita den kommun
som tar emot flest nyanlända i Halland och bland de absolut högsta i Sverige. Under 2015 bosatte sig
400 flyktingar i kommunen.
I takt med att fler och fler personer får uppehållstillstånd i Sverige så ökar också kraven på
hanteringen av denna målgrupp för organisationerna som är inblandade i denna etableringsprocess.
Personerna i målgruppen slussas flera gånger fram och tillbaka mellan de olika aktörerna. Därmed får
nyanlända personer med uppehållstillstånd en invecklad väg in till det svenska samhället. Dagens
hantering medför att det blir långa väntetider, information uteblir, det uppstår missförstånd och i
slutändan är det den enskilde som drabbas allra mest. I ”En väg in” ska det inrymmas de första
kontakterna inom kommunen för ansökan till skola för både barn och vuxna, ansökan om
barnomsorg, försörjningsstöd i glappet och övriga kommunala insatser inom det kommunala ansvaret
i etableringen, Arbetsförmedlingen kommer ha med sin handläggning för nyanlända under deras
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första år. Servicekontor (Försäkringskassan, Skattemyndigheten, Pensionsmyndigheten) kommer
delta med sin handläggning av nyanlända. Regionen kommer i första hand delta kring processen kring
hälsoundersökningar. Migrationsverkets samtal när man har fått uppehållstillstånd skulle också kunna
vara en del.
Genom att genom skapa ”En väg in” kan vi förbättra vårt mottagande och korta väntetider.
Här beräknas det behövas tillskjutas 600 tkr från ändringsbudgeten för iordningsställande av lokal,
möblering och andra installationskostnader.
Förstärka projekt "Ung i Hylte". Start av Fritidsgård. Skatepark.
Ungdomars möjligheter till utveckling och identitetsskapande via naturliga mötesplatser anser vi vara
mycket viktiga för en kommun. Därför är det positivt att fritidsgårdsfrågan har lyfts och att ett arbete
har inletts för att göra verklighet av planerna.
Barn- och ungdomskontoret har gjort en ärendebeskrivning där man konstaterar att en fritidsgård
lämpligast ligger under Arbets- och näringslivskontorets ansvar. Denna uppfattning delar vi då skolan i
första hand arbetar med omsorgs- och utbildningsfrågor och inte med fritidsfrågor. Det kan snarare
vara en fördel att en sådan verksamhet som fritidsgård är frikopplad från skolan då ungdomarna ska
kunna känna att deras fritid sker utanför skolans verksamheter. På Arbets- och näringslivskontoret
finns det en vana att hantera skilda verksamheter som syftar till att skapa en meningsfull fritid, det
gör också att samverkan mellan dessa olika delar underlättas. Exempel på sådana verksamheter är
Örnahallens Hälsocenter och biblioteket, kopplingen med folkhälsoområdet är också tydlig. Det finns
möjligen även nackdelar med att skolan inte är inblandad i fritidsgårdsverksamheten men detta bör
kunna förebyggas med en god kommunikation kontoren emellan.
Syftet med en fritidsgård är att skapa en mötesplats som skapar möjligheter till samvaro,
engagemang, delaktighet och personlig utveckling. Ungdomarna ska kunna umgås på sina egna villkor
men med en mycket tydlig värdegrund i botten. Ett aktivt arbete för att främja gemenskap samt
förebygga kränkningar, rasism och sexism ska därför bedrivas kontinuerligt som en del i
verksamheten. Målgruppen kommer vara ungdomar i åldrarna 12-18 år och aktiviteterna ska
anpassas efter detta. Värdegrundsarbetet ska hela tiden löpa som en röd tråd i allt som sker, även i
fasta aktiviteter som sker på daglig basis.
För att detta ska kunna bli verklighet behövs det en lämplig lokal som kan uppfylla de krav som ställs.
Någon sådan finns det inte i nuläget men vi anser att det finns goda möjligheter att hitta en när det
blir aktuellt, detta sker i dialog med Hyltebostäder och det lokala näringslivet. En eventuell Skatepark
byggs lämpligen i anslutning till en tänkt fritidsgård.
För att bedriva verksamhet med öppettider på 30 timmar per vecka behövs det två (2) heltidstjänster
på Arbets- och näringslivskontoret, Fritids- och folkhälsochefen kommer att ansvara för
verksamheten på 20 % av sin tjänst. Eventuell fältassistent bör vara placerad på Barn- och
ungdomskontoret då kopplingen till skola, HVB-hem samt barn- och ungdomspsykiatri är tydligare i
det fallet. Löpande utgifter för verksamheten blir främst lokalhyra, löner, utbildningar och inköp av
material. I startskedet kommer också material till personal och brukare att behöva köpas in.
Utöver de resurser som krävs för att bedriva fritidsgårdsverksamhet löpande så ser vi ett behov av att
satsa extra resurser de första tre (3) åren för att främja integration och förebygga sociala risker. Detta
skulle kunna ske genom föreläsningar, workshops, forumteater, diskussionsgrupper men även genom
personalförstärkningar.
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Om inga större hinder uppstår så bör fritidsgårdsverksamheten kunna starta i samband med
skolstarten till hösten. När fritidsgården är igång blir det är naturligt att Camp Vallsnäs bedrivs under
samma paraply då ordinarie fritidsgårdsverksamhet rimligtvis blir mindre omfattande på sommaren
och mer tid kan läggas på andra aktiviteter. Detta sker i så fall från och med sommaren 2017.
Fritidsgården ska också fungera som bas för ett ungdomsråd som sammankallas av Arbets- och
näringslivsnämnden och personalen på fritidsgården.
Behov av förstärkning från ändringsbudgeten för att förebygga sociala risker är 4 500 tkr för perioden
2016-2018.
Finansiering av försörjningsstöd från flyktingkontot förlängs till 4 alternativt 5 år
Det finns stora risker att kostnaderna för vårt försörjningsstöd ökar efter de tre år som våra statliga
ersättningar täcker. Det tar i snitt sju år för en flykting att etablera sig på arbetsmarknaden. Under
2014 och 2015 bosatte sig 656 nyanlända i Hylte kommun. För att undvika stora påfrestningar på den
framtida ekonomiska budgeten bör man avsätta medel för denna framtida kostnad.
Det fjärde året uppskattas idag uppgå till mellan 5-8 miljoner, siffran är mycket osäker.
Det femte året uppskattas till mellan 4-6 miljoner, siffran är mycket osäker.
Behov av förstärkning från ändringsbudgeten för att finansiera år fyra och fem uppskattas till 11
miljoner.
Inrätta en tjänst som enhetschef för arbetsmarknadsfrågorna
Belastningen inom arbetsmarknadsområdet och den kommunala flyktingmottagningen kommer vara
högt de närmaste åren. Personalstyrkan kommer mer än fördubblas och vi kommer starta många nya
aktiviter och bedriva flera större projekt. Ska vi kunna åstadkomma detta inom ANN behöver vi
förstärka organisationen med en enhetschef för arbetsmarknadsfrågorna.
Behov av förstärkning från ändringsbudgeten är 1 100 tkr för perioden 2016-2017.
Sysselsättningsprojekt för att handleda yrkeskunniga i renovering av lokaler och/eller sköta
om och röja t.ex. vandringsleder, elljusspår, naturvårdsområde etc.
SBK kommer titta på möjligheterna att skapa en arbetsgrupp för kvalitetshöjande insatser. SBK
kommer då anställa en handledare för målgruppen och ANN kommer tillsammans med
Arbetsförmedlingen anvisa deltagare till gruppen.
Utöka bemanningen i biblioteksverksamheten
Biblioteken har en hög arbetsbelastning på grund av att nyanlända som
läser nyheter, använder datorerna, lånar läroböcker/körkortsböcker och efterfrågar böcker
på hemspråket. Biblioteken har en viktig roll som informationskanal och stöd till olika grupper. Om
man stöttar upp biblioteken personellt så kan det vara viktigt för integration i samhället.
Behov av förstärkning från ändringsbudgeten är 1 200 tkr för perioden 2016-2018.
Gratishyra för föreningarnas ungdomsverksamhet
Att införa gratishyra för föreningars ungdomslag skulle kosta cirka 250 tkr årligen. I dag finns det cirka
35 föreningar som bedriver ungdomsverksamhet och av dessa skulle cirka 20 föreningar få del av
gratis hallhyra. Det finns en risk att gratis hallhyra leder till en sämre disciplin när det gäller avbokning
av tider som förening inte kan använda. Det kan leda till ett sämre utnyttjande av en begränsad
hallkapacitet.
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Förslaget missgynnar också de föreningar som bedriver sin verksamhet utanför kommunala lokaler
alternativt själva har driftsansvaret för kommunala anläggningar. Om man vill gynna ungdomsidrotten
kan ett alternativ vara att höja LOK-stödet till 10 kr(nuvarande är 6 kr) per deltagare och 35
kr(nuvarande är 20 kr) per sammankomst. Det skulle också innebära en årlig kostnad på 250 tkr.
Behov av förstärkning från ändringsbudgeten är 750 tkr för perioden 2016-2018.
Samarbeta med LRF lokalt/regionalt om praktikplatser i de gröna näringarna
En utmärkt idé. Arbetet passar bra inom det arbetet som praktiksamordnarna kommer att utföra.
Utmana näringslivet om att anordna praktikplatser i samma omfattning som kommunen En utmärkt idé. Arbetet passar bra inom det arbetet som praktiksamordnarna kommer att utföra.
Satsningar gällande nyföretagande bland nyanlända i Hylte kommun
Arbets- och näringslivskontoret bedriver och kan erbjuda ett antal aktiviteter i syfte att hjälpa
nyanlända att starta företag. Nedan listas aktiviteterna:


I samarbete med AlphaCE, Almi, Nyföretagarcentrum, Skatteverket samt Södra Hestra
sparbank genomfördes i höstas en företagarskola för deras deltagare. Under fem tillfällen fick
deltagarna genomgång av
- Affärsidé och företagsformer
- Ekonomi, balans och resultaträkning
- Finansiering
- Skatter och avgifter
- Varumärke, marknadsföring och tillstånd
Språkstöd fanns tillgängligt under samtliga tillfällen och aktiviteten var mycket uppskattad.
Vår förhoppning är att kunna genomföra satsningen vid ett par tillfällen under 2016.



Sommaren 2016 kommer Hylte, Halmstad och Falkenbergs kommun i samarbete med
UngDrive genomföra ett pilotprojekt tillsammans. Syftet är att via en modifierad variant av
UngDrives befintliga koncept erbjuda nyanlända ungdomar som inte går i ordinarie skolform
möjligheten att under sommaren driva ett företag.



Via Almi Företagspartner har vi ett samarbete där företagsrådgivning kan erbjudas på andra
språk än svenska. De ombesörjer att finna tolkar om de inte själva talar språket som den som
vill starta företag gör. I takt med att rådgivningarna succesivt under hösten har ökat i länet
finns det nu två rådgivare tillgängligt att boka möte med.
Denna tjänst är kostnadsfri för deltagarna och finansieras via Region Halland.



Nyföretagarcentrum erbjuder också nyföretagarrådgivning primärt till de som har kommit en
bit på väg med sin svenska. Utöver rådgivningen kan även mentorskap erbjudas.



UF – har sökt och beviljats pengar för att genomföra en satsning under 2016 med elever
kopplade till språkintroduktionsprogrammet. Tanken är att de ska använda sig av sitt grundsamt gymnasiematerial i UF-företagande i projektet

Behov av förstärkning från ändringsbudgeten är 200 tkr för perioden 2016-2018.

