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•Utgångspunkt – kommungemensamma inriktningsmålet om trygghet
•Trygghetsarbetet ska prägla all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl
förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder. Fler
mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i
trygghetsarbetet.

Påverkar insatserna det övergripande målet?
Nämnd:
Gymnasieskolan: Andelen gymnasieelever som upplever en lärandemiljö som präglas av tolerans, respekt och arbetsro ska öka.

•Nämndens mål kring trygghet med utgångspunkt i det egna uppdraget
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Arbetsmarknadsenheten: Andelen deltagare inom arbetsmarknadsinsatser som upplever en arbetsmiljö som präglas av trygghet, tolerans och respekt ska
öka.

•Konkretiserade mål

Målen har inte brutits ner ytterligare från nämndens ovan nämnda mål för de olika målgrupperna/verksamheterna.
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 Koppling 

Vuxenutbildningen: Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever en lärandemiljö som präglas av tolerans, respekt och arbetsro ska öka.

Gymnasieskolan: Fortsatt arbete för målgruppen 16-20 år genom gymnasieskolans förebyggande insatser och prioriterade utvecklingsområde. Utveckla
arbetet inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Unga På Gång genom fortsatt samverkan med socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och polisen.
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Vuxenutbildningen: Fortsatt arbete med insatser inom Unga Vuxna På Gång (20-24 år) genom att i samverkan med ovan nämnda myndigheter arbeta för att få
unga vuxna i studier och arbete.

•Planerade insatser som syftar till att förebygga brott och ökar
tryggheten i kommunen

Arbetsmarknadsenheten: Samarbete med vuxenutbildningen inom ramen för Järfälla Kompetenscentrum, i syfte att ge målgruppen ökade möjligheter för
arbete och studier. Fortsätta samarbete med arbetsförmedlingen gällande välfärdsjobb.

Gymnasieskolan: Ett urval av frågor ur avsnittet trygghet och studiero i Storsthlm:s (f.d. KSL:s) elevenkät åk. 2 (redovisas i verksamhetsberättelsen och den
årliga kvalitetsrapporten).

•Mätetal – vad och hur mäter vi
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Vuxenutbildningen: Ett urval av frågor inom Storsthlm:s (f.d. KSL :s)Studerandeenkät (redovisas i verksamhetsberättelsen och den årliga kvalitetsrapporten).
Arbetsmarknadsenheten: Deltagarundersökning, enkät och intervjuer (redovisas i verksamhetsberättelsen).
Gymnasieskolan: 2016 mättes att YTC hade 67 % måluppfyllnad, NT-gymnasiet hade 67 % och Mälargymnasiet 68 %. Från och med 2017 mäts den
sammanslagna gymnasieskolan – Järfälla Gymnasium – som en enhet och hade 57 % måluppfyllnad.
•Utfall – vad blev mätningarna i jämförelse med målen

Vuxenutbildningen: Mellan 2016 och 2017 mättes att gymnasial och grundläggande vuxenutbildning gått från 92 % till 88 % måluppfyllnad och SFI/SFX låg kvar
på 92 % måluppfyllnad både 2016 och 2017.
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Arbetsmarknadsenheten: Mellan 2016 och 2017 mättes att arbetsmarknadsenheten gått från 82 % till 88 % måluppfyllnad.

•Analys – vad kan förbättras inom respektive nämnds ansvarsområde
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Kompetensnämndens samlade bedömning är att resultaten inom vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten är tillfredställande, vilket föranleder fortsatt
arbete i samma inriktning. Framgent bör istället fokus ägnas åt gymnasieskolan, och att stärka resultaten där. Enheten arbetar systematisk med detta, och
bland de trygghetsskapande insatserna kan nämnas den HBTQ-certifiering som Järfälla Gymnasium genomgår under läsåret 2017-2018.

Rapportering av trygghet

