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Beskrivning av DUA-samverkans styrning och arbete

Under 2018 startades en operativ grupp bestående av arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen,
samordnare från kommunens integrationsavdelning, arbetsmarknadskoordinator från kommunens
arbetsmarknadsenhet, SFI-samordnare från Campus Alingsås och projektledare från Campus
Alingsås. I arbetsgruppen kan även komma att ingå representant från Hjälmareds folkhögskola där en
stor del av kommunens nyanlända studerar samt ungdomskoordinator från gymnasiets IM-program.
Projektledaren rapporterar till styrgruppen och vid krav på beslut på mer övergripande nivå lyfts
detta till styrgruppen. Styrgruppen består av chef för arbetsförmedling, enhetschef för
arbetsmarknad, verksamhetschef för integration och arbetsmarknad samt rektor för Campus.

Lokala jobbspår
Lokala jobbspår startas upp efter behov från företagen. Hittills är ett spår igång och ett spår i
startgroparna. Det ena är inom grönyteskötsel och markarbete och det andra inom skolkök. Ett
företag är anslutet till vardera spår. Arbete pågår tillsammans med arbetsgivarna för att sätta tydliga
processer och strukturer för samarbetet kring jobbspåren. Parallellt arbetar den operativa gruppen
med att få fler arbetsgivare att ansluta sig till jobbspåren samt med att starta igång fler jobbspår
inom andra branscher.

Arbetsprocessen kring individerna och rollfördelning i operativa gruppen
Urvalet av personer som är aktuella att ingå i jobbspåren görs initialt av arbetsförmedlingen. Därefter
följs modellen för det lokala jobbspåret vilket kan se olika ut beroende på inriktning och
samverkande företag. Generellt kan sägas att:






Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för att göra urval och identifiera olika lönestöd som
kan bli aktuella i samråd med den operativa gruppen. Här ingår också ansvaret för att följa
upp så att eventuella förlängningar eller avbrott av aktuella beslut görs.
Arbetsmarknadskoordinatorn har huvudansvaret för att uppföljningar/avstämningar görs
med de individer som är ute i praktik och rapporterar därefter till den operativa gruppen.
Arbetsmarknadskoordinatorn bestämmer i samråd med arbetsgivaren hur ofta och under hur
lång period som uppföljningarna ska ske.
SFI-samordnare har huvudansvaret för att se till att en anpassning av individernas
språkundervisning görs möjlig utifrån arbetsgivarens önskemål. SFI-samordnaren rapporterar
till operativa gruppen om elevernas progression och eventuella behov av en minskning eller
ökning av språkstudierna.







Samordnare från Integrationsenheten ansvarar för att delge den operativa gruppen
information om inflödet av nyanlända till kommunen samt om eventuella projekt som kan
ingå i DUA-samverkan.
Projektledare ansvarar för att driva DUA-arbetet framåt. Här ingår bland annat att hålla den
operativa gruppen och styrgruppen uppdaterad på vad som händer i DUA nationellt och
lokalt, kalla till möten i den operativa gruppen samt styrgruppen, ha huvudansvaret för
kontakten med arbetsgivare i befintliga jobbspår och för kontakten med regeringskansliet
(DUA nationellt).
Samtliga deltagare i den operativa arbetsgruppen har ett ansvar att förmedla information om
DUA som berör kollegorna på den egna arbetsplatsen.

Jämställdhet
Det pågår arbete och insatser från både kommun och arbetsförmedling för att motverka
arbetsmarknadsval som är specifikt kopplade till traditionella könsmönster. Inom ramen för
överenskommelsen, likt i tidigare DUA-överenskommelse gällande unga, kommer speciellt fokus
läggas på jämställdhetsarbetet. Uppföljning och resultat som föredras styrgrupp skall vara
könsuppdelad.

Identifierade utvecklingsbehov
-

Formalisera arbetet med överlämning mellan gymnasieskola till vuxenutbildning och
arbetsförmedling genom att till exempel ta fram rutiner, tydliggöra roller och ansvar.
Alingsås har redan tagit och kommer ta emot en stor andel kvotflyktingar med lite eller ingen
utbildningsbakgrund, obefintlig erfarenhet av arbete och i många fall psykisk och fysisk
ohälsa. Detta kommer att kräva mycket resurser från flera av kommunens förvaltningar och
arbetsförmedlingen samt höga krav på samverkan.

