Verksamhetsplan 2019
Inflyttning och arbete
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1 Verksamhetsområdets mål
Inflyttning och arbetes huvuduppdrag utifrån resultatmålet 2019 är att bidra till
ökade förutsättningar för att ungdomar och vuxna ska komma i självförsörjning,
bidra till att kommunen är en attraktiv arbetsgivare samt genom ett gott
mottagande vid nyinflyttning till kommunen bidra till kommunens vision om
15000 stolta Göingar.
Under 2019 har Inflyttning och arbete följande mål:
-

Minska antalet hushåll som har försörjningsstöd i mer än 6 mån

-

Höja utbildningsnivån hos kommuninvånare i åldern 16-65 år

-

Attraktiv arbetsgivare
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2 Förutsättningar
Verksamhetsområdet Inflyttning och arbete har i uppdrag att ansvara för gymnasieoch vuxenutbildning, feriearbetet, Kommunala aktivitetsansvaret (KAA), inflyttningoch integration, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsfrågor.
Inflyttning och arbete består utav fyra enheter, Göinge Utbildningscenter (GUC),
Arbetsmarknadsenheten (AME), Enheten för ekonomiskt bistånd (EB) och
Inflyttningsenheten.
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3 Nulägesanalys
Analys utifrån Resultatmål från Mål och resultatplanen som berör
verksamhetsområdet
Utmaningsområdena Arbete och Företagande samt Kunskap och Kompetens.
Styrkor: Samarbetet inom verksamhetsområdet och enheternas olika uppdrag
möjliggör att kommuninvånarna utifrån sina individuella förutsättningar snabbt kan
komma i aktivitet genom ett brett utbud av insatser som leder till självförsörjning och
delaktighet i samhället.
Uppdraget för Inflyttningsenheten är att verka för en bra start och ett bra liv i
kommunen för nya och befintliga invånare, med särskilt fokus på integration och
aktivt deltagande i samhällslivet, som ökar den sociala inkluderingen och möjliggör
självförsörjning.
Uppdraget för Enheten för ekonomiskt bistånd (EB) är att främja människors
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i
samhällslivet som möjliggör att kommuninvånaren blir självförsörjande.
Uppdraget för Arbetsmarknadsenheten (AME) är att medverka till att de invånare i
Östra Göinge kommun som står utanför arbetsmarknaden ska nå självförsörjning
genom arbete, studier eller eget företagande.
Uppdraget för Göinge utbildningscenter (GUC) handlar om att ge vuxna och ungdomar
möjlighet att utveckla kunskaper och kompetens för att stärka deras ställning i arbetsoch samhällslivet och främja den personliga utvecklingen, bland annat genom att
möjliggöra fortsatta studier.
Utmaningsområden:
I Östra Göinge kommun är arbetslösheten hög i jämförelse med riket. En stor del av
dess förklaring är att kommunen under 2015 tog emot 73,8 flyktingar per 1000
invånare, vilket var det högsta antalet i Skåne län. Kommunens stora mottagande
genererar i nuläget ett tillflöde av familjer som kommer på anknytning.
Arbetslösheten i Östra Göinge kommun (augusti 2018, statistik AF) bland utrikes
födda ligger på ca 53,7 %. Motsvarande siffra för inrikes födda i kommunen är 4,3 %.
Även om Sverige just nu befinner sig i en högkonjunktur har de med svagast ställning
på arbetsmarknaden svårt att komma i självförsörjning. Inom etableringsuppdraget
saknar flertalet av deltagarna gymnasieutbildning samt har en obestämd
yrkeskompetens. Bristande språknivå och ofullständig kompetens inom efterfrågade
yrkesområden är hinder för att nå en anställning och egen försörjning. Många
arbetssökande saknar körkort vilket ofta krävs för att kunna ta ett arbete. Avsaknad
av referenser och kontaktnät gör det än svårare att hitta arbete på egen hand.
Statistik från Arbetsförmedlingen visar att ungefär 50 % av de arbetssökande i
etableringen har låg eller ingen utbildningsbakgrund. Det innebär att individerna
behöver rustas från en lägre nivå och under längre tid.
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Under 2018 har antalet individer som uppbär försörjningsstöd ökat. En anledning är
hinder i form av ohälsa, men även att det är många som nu avslutar sin tid i
etableringen och därmed går in i andra garantier som har betydligt lägre
ersättningsnivå. Det innebär att de behöver söka försörjningsstöd som komplettering
eftersom de ännu inte är självförsörjande.
En kartläggning av hushållen som uppbär försörjningsstöd visar att 46 % uppger
ohälsa som hinder för att komma i arbete, och 36 % av hushållen har sjukintyg på sin
ohälsa men saknar sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) på grund av att de inte
arbetat tillräckligt länge i Sverige. Avsaknad av SGI resulterar att det inte utgår någon
ersättning från Försäkringskassan trots ohälsa. Försäkringskassan ansvarar för
samordningen av rehabiliteringen och bilden som ges är att Försäkringskassans
insatser inte sker i tillräckligt stor utsträckning.
Ungefär 17 % av försörjningsstödsärenden har ett dokumenterat missbruk. I flera
ärenden finns komplexa svårigheter både av psykisk och fysisk ohälsa tillsammans
med missbruk som kräver ett långt arbete innan individen kan stå till
arbetsmarknadens förfogande.
Utbildningsnivån i Östra Göinge kommun är lägre än riket och Skåne. År 2016 hade 20
% av befolkningen mellan 20-64 år högst en grundskoleutbildning, 54 % högst en
utbildning på gymnasienivå, 12 % högst en kort högskoleutbildning på mindre än 3 år
och 12 % hade en högskoleutbildning på längre än 3 år. Det finns stora skillnader
mellan kvinnor och män där kvinnor i större utsträckning har eftergymnasial
utbildning. Av kvinnorna mellan 25-34 år hade 19,4 % minst en treårig
högskoleutbildning, medan motsvarande andel av männen var 7,1 %.
Kommunen har en hög andel unga (28.7 %) som inte fullföljer sina gymnasiestudier
och därför inte får en gymnasieexamen. Det finns en tydlig koppling mellan
arbetslöshet och avsaknaden av en gymnasieexamen.
Avsaknaden av gymnasieskola i egen regi (undantaget IM) ställer högre krav på
kommunen gällande uppföljning av kommunens gymnasieelever hos andra huvudmän
för att förhindra avbrott och möjliggöra att fler får sin gymnasieexamen.

Analys utifrån förvaltningens övergripande prioriteringar – Sysselsättning
Styrkor: Via Inflyttningsenheten får de flesta nyanlända familjer sin första kontakt
med Östra Göinge kommun. Genom en flexibel och snabb inskrivningsprocess till
skolan via Göinge In förkortas även tiden för den vuxne att komma i sysselsättning,
samtidigt som föräldrar får en ökad förståelse för vikten av utbildning. Med en bra
start i kommunen med tydlig och anpassad information om den svenska skolan, ökar
barnens möjligheter att lyckas med sin skolgång.
Genom att Inflyttningsenheten träffar nyanlända i ett tidigt skede möjliggörs också att
andra verksamheter kan få information om vilka insatser som kan behövas och
därmed med en viss framförhållning kunna vidta de åtgärder som krävs.
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Östra Göinge har ett rikt föreningsliv med många möjligheter till ideellt engagemang
och social inkludering för nyanlända. Forskningen visar att möjligheten att få arbete
är betydligt större för den som är föreningsaktiv än den som inte är det.
Inflyttningsenheten kommer därför att intensifiera samarbetet med Kultur- och
fritidsenheten genom att ha en anställd som inom ramen för sin tjänst arbetar med att
stötta föreningarna i sitt integrationsarbete likväl som att lotsa in nyanlända i
föreningslivet.
Projektet Samtal för integration har blivit beviljat medel av Samordningsförbundet.
Genom social inkludering syftar projektet till att möjliggöra att fler unga vuxna ska
komma i arbete genom att stärka dem med höjd kunskap om samhällets förväntningar
och arbetsmarknaden samt trygga dem på vägen in i vuxenlivet.
Uppföljningsteam KAA arbetar både förebyggande och med det kommunala
aktivitetsansvaret för att fler ungdomar ska nå en gymnasieexamen. Arbetet sker i
nära samarbete grundskolan, Individ och Familjesupporten, GUC, externa
gymnasieskolor och Fryshuset.
Genom att AME framöver främst arbetar med individer som ligger närmare
arbetsmarknaden ger det möjligheter för EB att utveckla arbetsmetoder och
samarbeten med exempelvis Försäkringskassan och vården, vilket bidrar till att stödja
individer som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden framåt.
För att möta familjer med långvarigt försörjningsstöd som har komplexa hinder
kommer projektet Hela familjen startas med finansiering via Samordningsförbundet.
AME har ansvar för samtliga arbetsmarknadsinsatser inom den kommunala
organisationen genom en väg in. En viktig förändring som skett är exempelvis att all
praktik/praktikförfrågan inom kommunen, förutom APL, går via AME för att
säkerställa kvalitet och rätt insats för rätt målgrupp. Extratjänster är ett verktyg hos
AME som gett resultat och lett till sysselsättning och självförsörjning för flertalet individer
med bristande språkkunskaper och/eller utbildning. Det finns en överenskommelse
gällande extratjänster från Arbetsförmedlingen, som under 2018 har ökat från 50 till
100, vilket ger utrikesfödda möjlighet till en första anställning och referenser som kan
ta dem vidare. Under extratjänsten finns möjlighet till studier och även aktiv
matchning ut mot arbetsmarknaden görs för att säkerställa långsiktiga lösningar.
Genom att AME och näringslivschefen har inlett ett samarbete utökas möjligheterna
kring rekrytering och kompetensförsörjning i samspel med arbetsgivarna för att
arbetssökande med lägre kompetens ska kunna komma till sin rätt och utvecklas.
Delar av AME och Arbetsförmedlingen är samlokaliserade vilket är en grund för
erfarenhetsutbyte, snabbare beslut och ett gott samarbetsklimat på lokal nivå.
GUC har under augusti 2018 startat två nya utbildningar inom vuxenutbildningen, SFI
Hälsa Omsorg och Industri Bas, som är utformade för att möta de med låg
utbildningsbakgrund.
GUC och AME har ett samarbete mellan serviceteamet och trädgårdsutbildningen där
eleverna får teoretiska kunskaper på GUC som de genomför praktiskt på APL i
serviceteamet. Detta ökar anställningsbarheten för individen efter avslutad
extratjänst.
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Utmaningsområden: Andelen hushåll som uppbär långvarigt försörjningsstöd (över
6 månader) har under 2018 ökat. Idag lägger handläggarna på EB största delen av sin
arbetstid på administration kring handläggning av ärenden och har små möjligheter
att arbeta med det sociala förändringsarbetet.
Mottagningskapaciteten hos arbetsgivare behöver höjas gällande möjligheten att ta
emot praktikanter och extratjänster. Yrkesutbildning kräver APL-platser men bristen
på APL-platser gör att GUC inte kan anordna yrkesutbildningar i den omfattningen
som de skulle ha kapacitet till. Relaterat till detta har AME det svårt att få ut personer i
extratjänster i den utsträckning det skulle vara möjligt. Flera kommunala
verksamheter som är potentiella mottagare av praktikanter och extratjänster tar i dag,
av olika anledning, inte emot tillräckligt många av dessa vilket gör att det finns en
outnyttjad potential att öka sysselsättningen ytterligare i kommunen.
Bristen på utbildningslokaler och utmaningar med att hitta behörig personal till
yrkesutbildningarna försvårar möjligheterna att öka antalet utbildningsplatser.
Andelen elever som inte har svenska som modersmål kräver mer resurser i form av
utökat stöd/språkresurser.
Svårigheterna med att statliga myndigheters, såsom Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen, uppdrag och lagstiftning inte helt harmoniserar utan ibland
motverkar möjligheterna att få kommuninnevånare i självförsörjning.
Genom anhöriginvandring och familjeåterförening kommer nya grupper utrikesfödda
med andra förutsättningar än tidigare vilket kräver särskilda insatser som delvis
saknas idag. En sådan grupp är vuxna analfabeter som står väldigt långt från såväl
arbete som yrkesstudier och som riskerar att hamna i livslångt utanförskap och
försörjningsstödsberoende.
Bristen på sociala företag i kombination med svårighet att pendla för den som saknar
körkort och förutsättningar för att skaffa ett, är en försvårande omständighet för den
här gruppen nya Göingar.

Analys utifrån förvaltningens övergripande prioriteringar – Digitalisering
Styrkor: Generellt sett finns det idag en god datorkunskap hos de flesta medarbetarna
i verksamhetsområdet. Utbildningsdelarna har en stor förtrogenhet med att arbeta
med exempelvis, digitala dokument och digitala klassrum. De har även kompetens och
teknik för att jobba mer digitalt t.ex. möten via Skype. Många av medarbetarna på
utbildningssidan har slutfört och klarat kursen e-medarbetare. Utbildningsdelarnas
erfarenhet kan användas i resten av verksamhetsområdet för att höja den generella
nivån.
EB har påbörjat processen att införa en digital e-ansökan för försörjningsstöd som
dels kommer underlätta för kund men också frigöra tid för handläggarna.

Sida 8 av 12

Utmaningsområden: Idag saknas både kunskapen och hård- och mjukvara för att
automatisera handläggningsprocesser.
Verksamhetssystemet Treserva är inte användarvänligt och stjäl tid. Det saknas även
en utdatamodul för att underlätta uttagning av statistik som idag sker manuellt och
tar tid.

Analys utifrån förvaltningsmål – Attraktiv arbetsgivare
Styrkor: Inflyttning och arbete har en hög frisknärvaro som stigit positivt under flera
år. Det finns många olika insatser och resurser inom Inflyttning och arbete som
möjliggör att medarbetaren kan få goda samarbetspartners mellan enheterna för att
utföra sitt uppdrag. Inflyttning och arbete har anställda med olika kulturell bakgrund
vilket är en styrka utifrån kundperspektivet då den etniska mångfalden bland
befolkningen återspeglar sig i organisationen. Möjligheten till extratjänster har också
ökat förutsättningarna för att skapa en arbetsplats där olika kompetenser och
bakgrunder tas tillvara.
AME kommer gå från att vara projektmedelsfinansierat till att bli ordinarie
verksamhet i kommunens regi. Detta ger stabilitet och kan minska risken att
medarbetare söker sig från arbetsplatsen på grund av osäkerhet kring hur länge
tjänsten kommer finnas kvar. För att utveckla AME ytterligare pågår det även ett
aktivt arbete med att söka relevanta projektmedel.
För första gången sedan Inflyttning och arbete inrättades finns nu all personal på
ledningsnivå på plats. Tillsammans med den nyinrättade tjänsten
verksamhetsutvecklare finns det därmed goda möjligheter att kunna lyfta det
strategiska arbetet och samordningen mellan enheterna.
Utmaningsområden: Säkerställa att alla medarbetare har förståelse för hur deras
arbete och uppdrag påverkar och hör samman med kommunens och politikens
övergripande mål och prioriteringar.
Inom verksamhetsområdet är inte kunskapen om varandras uppdrag fullt ut är kända
hos medarbetarna. Genom att inte känna till varandra och de möjligheter som finns
sker ibland dubbelarbete, medarbetaren gör saker som någon annan har i uppdrag att
göra osv.
Inflyttning och arbete har anställda med begränsad erfarenhet av den svenska
arbetsmarknaden vilket ställer särskilda krav på chefer och kollegor.
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4 Verksamhetsmål, uppföljning och övergripande
prioriteringar
4.1 Minska antalet hushåll som har försörjningsstöd i
mer än 6 mån.
Målet kopplar till följande:
Mål och resultatplanen (utmaningsområde Arbete och Företagande).
Resultatmålet – År 2019 har antalet sysselsatta bland kommuninnevånarna ökat.
Övergripande prioritering i förvaltningens årsplan samt utifrån digital agenda.

Uppföljning av verksamhetsmål
Indikator
Andelen aktuella hushåll som får
försörjningsstöd i max 6 mån.

2018
32 %

Målnivå 2019
75 %

Verksamhetsområdets övergripande prioriteringar
Snabb process från passiv arbetssökande/försörjningsstödstagare till aktivitet.
Bredda utbudet på aktiviteter/insatser som stödjer individen utifrån sina individuella
behov för att nå en självförsörjning.
Digitalisera handläggningsprocessen.

4.2 Höja utbildningsnivån hos kommuninvånare i
åldern 16 – 65 år
Målet kopplar till följande:
Mål och resultatplanen(utmaningsområde Kunskap och Kompetens samt Arbete och
Företagande )
Strategin vägen till arbete och en bra start i livet

Uppföljning av verksamhetsmål
Indikator
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
hemkommun, (inkl. IM) andel (%) *
Andel som slutför med grundläggande
behörighet svenska 2*
Andel som slutför med grundläggande
behörighet matematik
Andel som slutför med grundläggande
behörighet engelska

*avser läsåret 2016/17
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2018
71.3 %

Målnivå 2019
73 %

88 %

90 %

97 %

99 %

91 %

95 %

Verksamhetsområdets övergripande prioriteringar
Öka måluppfyllelsen och förebygga avbrott från utbildningar.
Utveckla och utforma utbildningar som möjliggör studier även för
kommuninnevånare med hinder och/eller lågutbildningsnivå.

4.3 Attraktiv arbetsgivare
Målet kopplar till följande:
Övergripande prioritering i förvaltningens årsplan

Uppföljning av verksamhetsmål
Indikator
Höjd frisknärvaron
Personalomsättning

2017
95,15 %
15,33 %

Målnivå 2018
96,50 %
<10 %

Målnivå 2019
96,50 %
<10 %

Verksamhetsområdets övergripande prioriteringar
Säkerställa att samtliga medarbetare känner sig trygga med och förstår hur deras roll
hör samman med kommunen som helhet.
Stärka medarbetarnas kunskap om vilka uppdrag de olika enheter inom Inflyttning
och Arbete har, samt vilka resurser det finns att tillgå inom verksamhetsområdet.
Rusta organisationen för ett kvalitativt mottagande av medarbetare med annan
bakgrund än svensk.
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5 En förvaltning
Prioriterade samarbeten inom förvaltningen (mellan enheter och
verksamhetsområden, samt relevanta verksamheter där kommunen är
medfinansiär)
Hälsa & Omsorg – För att fler ska komma i sysselsättning och utbildas i bristyrken
inom vården.
Digital utveckling – För att kunna implementera en digitaliserad
handläggningsprocess på ekonomiskt bistånd.
Strategi och tillväxt – För att genom ett närmare samarbete med Näringslivschefen nå
fler företagare som påskynda vägen till arbete och självförsörjning.
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