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§ 270
Svar på motion – Förbättra möjligheten för
nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att Stefan Krstic (L) har den 29 mars 2017
inkommit med en motion. Motionären föreslår att det ska utredas om att förändra
undervisningen i svenska och introduktion till det svenska samhället så att det blir
mer yrkesinriktat, förbättring av samhällsinformationen till nyanlända invandrare
och att det utreds om en del av bidrag/ersättningen kan kopplas till
arbetsplatsintroduktion/ praktik på företag och Eskilstuna kommun.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 27 april 2017, § 128 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av
ärendet har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens
beslut den 20 september 2017, § 64 (AVN/2017:47) föreslagit att motionen
förklaras besvarad. Av yttrandet framgår bland annat att motionärens förslag ligger
i linje med pågående arbete som finns hos Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen. Utifrån ett åtagande i nämndens verksamhetsplan
2017 arbetar förvaltningen med att starta minst två kombinationsutbildningar
SFI/yrkesutbildning. I höst startas en inom området lager och logistik och en inom
vårdområdet. Den senare har tagits fram i samverkan med vård- och
omsorgsförvaltningen. Inom SFI pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att
samhällsorienteringen bättre ska matcha de nyanländas behov av kunskap om
samhället.
Genom redan pågående utveckling i förvaltningen, och arbetet med att ta fram en
överenskommelse för fördjupad samverkan om nyanländas etablering på
arbetsmarknaden mellan Eskilstuna kommun och arbetsförmedlingen så kommer
även en fortsatt utveckling ske för att förbättra nyanländas etablering på
arbetsmarknaden.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen förklaras besvarad.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Näringsliv
Valentina Andic 016-710 74 54
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Kommunstyrelsen

Svar på motion - Förbättra möjligheten för
nyanlända att få sitt första jobb
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen förklaras besvarad.

Ärendet
Stefan Krstic, Liberalerna, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige
med förslag som syftar till att förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första
jobb (KSKF 2017:269). Motionären föreslår att det ska utredas om att förändra
undervisningen i svenska och introduktion till det svenska samhället så att det blir
mer yrkesinriktat, förbättring av samhällsinformationen till nyanlända invandrare
och att det utreds om en del av bidrag/ersättningen kan kopplas till
arbetsplatsintroduktion/praktik på företag och Eskilstuna kommun.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 27 april § 128 beslutat att motionen
ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet har
kommunstyrelsen inhämtat yttrande från arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
beslutade den 20september § 64 förorda att motionen anses besvarad.

Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret delar Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
bedömning av ärendet, enligt nedan.
Motionärens förslag ligger i linje med pågående arbete som finns hos
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Utifrån ett åtagande i
nämndens verksamhetsplan 2017 arbetar förvaltningen med att starta minst två
kombinationsutbildningar SFI/yrkesutbildning. I höst startas en inom området
lager och logistik och en inom vårdområdet. Den senare har tagits fram i
samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen. Inom SFI pågår ett
utvecklingsarbete som syftar till att samhällsorienteringen bättre ska matcha de
nyanländas behov av kunskap om samhället.

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun
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Genom redan pågående utveckling i förvaltningen, och arbetet med att ta fram en
överenskommelse för fördjupad samverkan om nyanländas etablering på
arbetsmarknaden mellan Eskilstuna kommun och arbetsförmedlingen så kommer
även en fortsatt utveckling ske för att förbättra nyanländas etablering på
arbetsmarknaden.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen förklaras besvarad.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Pär Eriksson
Kommundirektör

Niklas Edmark
Näringslivsdirektör
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§ 64
Protokollsutdrag – Yttrande angående motion från
Liberalerna - Förbättra möjligheten för nyanlända att
få sitt första jobb
(AVN/2017:47)
Beslut
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att
förklara motionen besvarad med nämndens yttrande.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har bett arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden att yttra
sig över inkommen motion - Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första
jobb. Yttrandet ska ha kommit in till kommunstyrelsen via LEX och på papper
senast den 4 oktober 2017.
Stefan Krstic i Liberalerna har inlämnat en motion till kommunfullmäktige med
förslag som syftar till att förbättra för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF
2017:69). Motionären föreslår att det ska utredas om att förändra undervisningen i
svenska och introduktion till det svenska samhället så att det blir mer yrkesinriktat,
förbättring av samhällsinformationen till nyanlända invandrare och att det utreds
om en del av bidrag/ersättningen kan kopplas till arbetsplatsintroduktion/praktik på
företag och Eskilstuna kommun.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen delar motionärens analys över
vikten av att nyanlända behöver en snabbare integration och självförsörjning.
Arbetsförmedlingen ansvarar för tiden då en nyanländ person har fått
uppehållstillstånd och ska etablera sig på arbetsmarknaden. Denna period är i
dagsläget 24 månader. Motionärens förslag ligger i linje med pågående arbete som
finns i förvaltningen. Utifrån ett åtagande i nämndens verksamhetsplan i år arbetar
förvaltningen med att starta minst två kombinationsutbildningar
SFI/yrkesutbildning. I höst startas en inom området lager och logistik och en inom
vårdområdet. Den senare har tagits fram i samverkan med Vård- och
omsorgsförvaltningen. Inom SFI pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att
samhällsorienteringen bättre ska matcha mot de nyanländas behov av kunskap om
samhället.
Genom redan pågående utveckling i förvaltningen, och arbetet att ta fram en
överenskommelse för fördjupad samverkan om nyanländas etablering på
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arbetsmarknaden mellan kommunen och Arbetsförmedlingen så kommer även en
fortsatt utveckling ske för att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Yrkanden
Marie Svensson (S), Firat Nemrud (V), Ingrid Sermeno Escobar (-), Kim
Fredriksson (SD) och Elin Blomberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Helen Wretling (L) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut.
- Bifall till Marie Svenssons (S) med fleras yrkande att bifalla förvaltningens
förslag.
- Bifall till Helene Wretlings (L) yrkande att bifalla motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Propositionsordningen godkänns av nämnden.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutat enligt
Marie Svensson (S) med fleras yrkande, det vill säga bifalla förvaltningens förslag
och avslå Helene Wretlings (L) förslag att bifalla motionen.
Förvaltningen har berett ärendet på arbetsutskottet den 6 september 2017.
Förvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2017.
Muntlig föredragning av Thure Morin, förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
_____
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AVN 2017:47

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över motion om att förbättra möjligheterna
för nyanlända att få sitt första jobb
Förslag till beslut
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att
förklara motionen besvarad med nämndens yttrande

Sammanfattning
Stefan Krstic i Liberalerna har inlämnat en motion till kommunfullmäktige med
förslag som syftar till att förbättra för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF
2017:69). Motionären föreslår att det ska utredas om att förändra undervisningen i
svenska och introduktion till det svenska samhället så att det blir mer yrkesinriktat,
förbättring av samhällsinformationen till nyanlända invandrare och att det utreds
om en del av bidrag/ersättningen kan kopplas till arbetsplatsintroduktion/praktik på
företag och Eskilstuna kommun.
Ärendet har skickats på remiss från kommunstyrelsen och yttrande från
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska översändas senast 4 oktober
2017.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen delar motionärens analys över
vikten av att nyanlända behöver en snabbare integration och självförsörjning.
Arbetsförmedlingen ansvarar för tiden då en nyanländ person har fått
uppehållstillstånd och ska etablera sig på arbetsmarknaden. Denna period är i
dagsläget 24 månader. Motionärens förslag ligger i linje med pågående arbete som
finns i förvaltningen. Utifrån ett åtagande i nämndens verksamhetsplan i år arbetar
förvaltningen med att starta minst två kombinationsutbildningar
SFI/yrkesutbildning. I höst startas en inom området lager och logistik och en inom
vårdområdet. Den senare har tagits fram i samverkan med Vård- och
omsorgsförvaltningen. Inom SFI pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att
samhällsorienteringen bättre ska matcha mot de nyanländas behov av kunskap om
samhället.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Genom redan pågående utveckling i förvaltningen, och arbetet att ta fram en
överrenskommelse för fördjupad samverkan om nyanländas etablering på
arbetsmarknaden mellan kommunen och Arbetsförmedlingen så kommer även en
fortsatt utveckling ske för att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Thure Morin
Förvaltningschef
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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§ 128
Motion - Förbättra möjligheten för nyanlända att få
sitt första jobb (KSKF/2017:269)
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) har den 29 mars 2017 lämnat in en motion – Förbättra
möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb.
Motionären yrkar på följande:
 Att utreda om att förändra undervisningen i svenska och introduktion till det
svenska samhället blir mer yrkesinriktad.
 Att förbättra samhällsinformationen till nyanlända invandrare.
 Att utreda om en del av bidrag/ersättningen kan kopplas till
arbetsplatsintroduktion/praktik på företag och Eskilstuna kommun
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

