Steg 1
Ansökan från IFO till nämnden - avseende medel ur Järfälla kommun
kompetensfond
Ansökan gäller - flera alternativ är möjliga:
Person:
Enhet/grupp: Ungdomsenheten, Vuxenenheten, Försörjningsstödsenheten, Stöd- och
behandlingsenheten
Förvaltning/verksamhet: Social- och Kompetensförvaltningen, Polismyndighet, JHAB samt Frivården
ytterligare samarbetspartners som ännu inte är tillfrågade
Kommunövergripande:

Redogör för identifierade kompetensutvecklingsåtgärderna, på vilket/vilka sätt planerar ni
att genomföra åtgärderna och vilka som berörs?
Bakgrund:
Polisen har uppmärksammat en grupp unga vuxna med kriminell livstil som kontaktat polisen för att
försöka hitta vägar ur kriminaliteten. Individ- och familjeomsorgens ungdomsfältare har också
uppmärksammat målgruppen under sitt arbete på kvällar och helger.
Gruppen består främst av unga män i åldern 20-30 som bor i de av områden som av polisen klassas
som socialt utsatta områden. Gemensamt för målgruppen är att de har en kriminell problematik
men även missbruk, arbetslöshet samt bostadslöshet finns i gruppen.
Tjänstemän i kommunen ser ett behov av att öka kunskaperna om målgruppen, undersöka effektiva
metoder för att nå och rehabilitera målgruppen. Behov finns även av att utöka samverkan mellan
berörda aktörer då målgruppen ofta faller utanför respektive myndighets ansvarsområde. Polisen
har tydligt adresserat att de har behov av fungerande förebyggande och rehabiliterande insatser
från kommun och arbetsförmedling.
En fungerande samverkan finns för målgruppen arbetslösa med bristande utbildning i åldern 16-25
mellan kommun och arbetsförmedling. Samverkanstrukturer finns för SIG unga med en samordnare
inom socialförvaltningen. En stor del i arbetet blir att undersöka hur arbetet med den "nya äldre
målgruppen" kan samverka med de fungerande strukturer som redan finns.

Kostnadsredogörelse:
Resekostnader för studieresor (Södertälje, Malmö, Gbg): Ca 50 000 kr
Frigörande av arbetstid för förstudier och studiebesök: 50 000 kr
Kostnad projekttjänst: 700 000
Ovanstående kostnader avser socialförvaltningens medarbetare
Utbildningskostnader kan tillkomma
Dessa kostnader kan även omfatta andra förvaltningar eller myndigheters medarbetare beroende
på typ av utbildning.

Redogör kortfattat för hur utvecklingsåtgärderna är sammankopplade med
Gruppens/Enhetens/Förvaltningens/Verksamhetens mål och uppdrag samt
kompetensbehov?
Insatsen syftar till ökad livskvalitet och möjlighet till ett självständigt liv för den enskilde.
Insatsen är brottsförbyggande och kommer på så vis Järfälla kommuns invånare till godo. Insatsen
förebygger dessutom att yngre ungdomar rekryteras av äldre kriminella.
Målgruppen söker sällan stöd från kommun eller arbetsförmedling i detta skede. Avdelningen träffar
dem oftast då de redan har stora konsekvenser av sin kriminalitet och är då en svår grupp att jobba
med då de vanligen saknar jobb, bostad och har stora skulder.
Polisen och kriminalvård träffar dem i det aktiva skedet.
Avdelningen behöver utöka sin kompetens om gruppen och utveckla nya arbetsmetoder.
Enstaka individer kommer i kortvarig kontakt med försörjningstöd men traditionella metoder fångar
inte upp och behåller individerna inom verksamheten.

Ange vilka värderingar och förhållningssätt, i enlighet med personalpolicyn, som
utvecklingsåtgärderna stödjer:
 Med tydlighet, engagemang och mod arbeta tillsammans för att nå våra mål
 Ge god service av hög kvalitet till invånare i livets alla skeden



Alltid agera ansvarsfullt och stäva efter en hållbar utveckling både ur ett ekonomiskt,
miljömässigt och socialt perspektiv
Möta människor med respekt och lyhördhet

Ange vilka inriktningsmål, i enlighet med personalpolicyn, som utvecklingsåtgärderna
stödjer:
Aktivt medarbetarskap och gott ledarskap
Bra arbetsmiljö och god hälsa
God kompetensförsörjning

Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet
God lönepolitik
Goda resultat och uppföljning

Samverkan har skett med de fackliga organisationerna

Övrig information
Hur beviljade medel har använts och effekterna av insatsen följs upp av Kommunstyrelsen med
hjälp från nämnderna, vilket redogörs för i årsredovisningen.
Utvärderingsmodell: - nulägesanalys – målbild – insats - effekt
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