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Yttrande En hand extra, dnr: KS 2016/615
2017-05-19 inkom motionen En hand extra daterad 2016-09-12 till
arbetsmarknadsnämnden.
Då motionen berör fler nämnder/förvaltningar är frågan ställd till dessa
gällande svar. Vid frågeställning framkommer att enbart
arbetsmarknadsnämnden erhållit motionen för yttrande.

Nyanlända
Nyanlända som anvisats till Trelleborgs kommun eller har bosatt sig i
kommunen på egen hand ingår i det statliga sk etableringsuppdraget. Inom
ramen för etableringsuppdraget ingår såväl studier i svenska (SFI) som
praktik och validering. Det är även möjligt att inom etableringsuppdraget
arbeta parallellt med studier i svenska. Trelleborgs kommun samverkar,
genom arbetsmarknadsförvaltningen med Arbetsförmedlingen från dag ett i
etableringsuppdraget vilket innebär att nyanlända erbjuds samma service
som övriga Trelleborgare i stöd till arbete. Stödet innebär bland annat;
mentorskap, rekryteringsutbildningar, aktivt jobb sök och praktik i olika
former. För att underlätta för personer som är aktiva i praktik och studier
under dagtid håller förvaltningens verksamhet även kvällsöppet en kväll per
vecka.
I skrivande stund ingår 88 personer i den samordnade etableringen, som
innebär en samlad planering med Arbetsförmedlingen och
arbetsmarknadsförvaltningen i syfte att den enskilde skall finna, få och
behålla ett arbete.
Trelleborgs kommuns resultat inom etableringen har uppmärksammats av
bland annat SKL (Sveriges kommuner och Landsting) då ungefär dubbelt
så många nyanlända har ett arbete efter etableringen som i övriga riket.

Extra tjänster
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Trelleborgs kommun har en överenskommelse med arbetsförmedlingen om
att erbjuda 50 så kallade extra tjänster inom välfärdsyrkena. Extra
tjänsterna erbjuds till personer som varit utan arbete under en längre period
och kan ses som en möjlighet dels till att få ett utökat nätverk och dels till få
intresse för ett nytt yrke med därtill kommande utbildning.

Arbetsmarknadsnämnden
www.trelleborg.se
E-post:
arbetsmarknadsforvaltningen@trelleborg.se

Postadress: Box 63, 231 21 Trelleborg
Besöksadress: Gasverksgatan 3 b
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg

Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-102 64
Org.nr: 212000-1199

Arbetsmarknadsnämndens yttrande
Arbetsmarknadsnämnden delar motionens uppfattning att arbete är en
viktig väg in i samhället och ger bra möjligheter att skaffa kontakter och öka
kunskapen om såväl arbetslivet generellt som om välfärdssektorn specifikt.
Vidare menar arbetsmarknadsnämnden att de processer som finns inom
förvaltningen och mellan berörda förvaltningar, näringslivet och
arbetsförmedlingen täcker det behov som motionen avser.
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