Socialfonden, prioritering SFP 30 mars 2017
Sökande

Piteå kommun

Akademi Norr

Medlefors folkhögskola

Region Västerbotten

Stiftskansliet Luleå Stift

Medlefors folkhögskola
Summa prio totalt

Projektnamn

Kompetensomställning Migration,
Diarienummer 2017/00026

Stärkt attraktiv mottagning,
Diarienummer 2017/00033

Möten i Mångfald, Diarienummer
2017/ 00029

YH Nord, Diarienummer 2017/ 00049

MARY en väg till egenmakt,
Diarienummer 2017/00032

Vägen vidare, Diarienummer
2017/00035

Beskrivning och motivering

ESF

Projektet syftar till att kompetensutveckla personal inom integrationsverksamheten för att
de ska kunna gå vidare till andra arbeten inom kommunen. Bakgrunden är att när
verksamhet kopplat till integrationen läggs ned blir personer som inte har rätt formelll
utbildning utan arbete. Projektet bidrar både till en viktig kompetensutveckling för
individen och till en förbättrad matchning på kommunens arbetsmarknad. Projektet
inkluderar även civila samhällets aktörer.
4 199 660

Projektet syftar till att genom kompetensutvecklingsinsatser och en generell
översyn av arbetet skapa ett förstärkt mottagande av nyanlända i
medlemskommunerna. Arbetet inkluderar kommunala integrationsplaner och
samverkan/nätverk samt basutbildning för personal.
Projektets syfte är att höja kompetensen i värdegrundsarbete, mångfaldsfrågor,
interkulturell kompetens och situationsanpassat bemötande hos medarbetare i
offentlig, ideell och privat sektor som i sina uppdrag möter asylsökande,
ensamkommande barn och utrikesfödda med särskilda behov. Det finns idag brister
i dessa kunskaper, och med hjälp av projektet kommer medarbetarna bättre kunna
individanpassa insatserna. Projektet kommer därför leda till bättre
kompetensförsörjning och bättre integration och inkludering på arbetsmarknaden.
Projektet ska stärka yrkeshögskolan och yrkesutbildning i Norrbotten och
Västerbotten då antalet Yh-utbildade i regionen är otillräckligt i förhållande till
arbetsmarknadens kompensförsörjningsbehov . Fokus ligger på att öka
förutsättningrna för en starkare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad så
att en effektiv och väl fungerande kompetensförsörjning möjliggörs, framförallt
inom länens bristyrken. Projektet är ett konkret kompetensförsörjningsprojekt som
syftar till att arbeta i nära samverkan med näringslivet.
Projektet är en fortsättning på tidigare ESF-projekt och ska i tre församlingar i
Norrbotten och Västerbotten (Haparanda, Piteå och Sävar) införa arbetssättet
MARY-metoden som i korthet handlar om praktik och arbetsträning. Arbetet syftar
till att Svenska kyrkan tar ett tydligt ansvar som arbetsgivare och integrationsaktör,
att utveckla en metod som kan spridas i församlingarna samt att utveckla
samverkan med Arbetsförmedlingen på regional nivå. Projektet är
länsöverskridande och är väl jämställdhetsintegrerat.
Projektet syftar till att skapa ett högre arbetskraftsdeltagande i Skellefteå och
Norsjö arbetsmarkandsområde för gruppen långtidsarbetslösa med sammansatt
problematik. Övergripande mål är att utveckla metoder och individbaserade
insatser för att stärka personer med särskilt svag anknyting till arbetsmarkanden.
Samverkansprojekt mellan Medlefors Foklhögskola och Arbetsförmedlingen.
Samverkan ska även ske med Försäkringskassan Samordningsförbundet NorsjöSkellefteå Skellefteå kommun och Norsjö kommun.
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