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Svar på motion om införandet av yrkesutbildning för
invandrare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Emma Johansson Gauffin (S) lämnade under hösten 2016 in en motion med
yrkandet att Ljungby kommun bör titta närmare på YFI i Stockholms kommun
och utreder införandet av någonting liknande i Ljungby kommun. Det andra
yrkandet är att Ljungby kommun undersöker om det är möjligt att söka medel
från ESF (Europeiska socialfonden) för ett projekt i linje med YFI.
I Stockholm erbjuds YFI med inriktningarna undersköterska, kock och byggoch anläggning. I Ljungby kommun finns ett rekryteringsbehov både vad gäller
undersköterskor och byggnadsarbetare.
Inför läsåret 2016-2017 avvecklades Sunnerbogymnasiets finsnickeriutbildning
på grund av bristande intresse hos våra ungdomar. Träbranschen har de
kommande åren ett stort behov av att nyanställa. På SFI och gymnasiets
språkintroduktion finns många som behöver komma ut i jobb. En idé som
väcktes var att de som går SFI parallellt med sina språkstudier skulle utbilda sig
för att bli anställningsbara inom träbranschen. Upplägget skulle kunna vara
liknande det som Alvesta kommun lanserat inom vård och omsorg (VO på
arabiska).
Frågan diskuterades med politiker och tjänstemän och diskussionerna mynnade
ut i ett utredningsuppdrag. Gymnasiechefen fick i uppdrag att utreda inom vilka
branscher Sunnerbogymnasiet bör bedriva yrkesinriktad vuxenutbildning. Denna
utredning ska presenteras i mars 2017.
Rektor för vuxenutbildningen har under hösten 2016 startat ett projekt som
handlar om integration genom arbete och studier.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-05-30

17(40)

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-21.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag till beslut 2017-04-03.
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för komplettering av
handlingar: Gymnasiechefens redovisning mars 2017 samt Redovisning av
resultatet av undersökningen om EU-stöd.
Beslutsordning
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras enligt Anne
Karlssons (S) yrkande eller om det ska avgöras idag och finner att ärendet ska
avgöras idag.
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och
arbetsmarknadsutskottets förslag att fullmäktige anser motionen besvarad och
finner att de gör så.
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