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Kompetensnämnden

Dnr Kon 2016/20
Kompetensförvaltningens organisation av och insatser inom områdena
arbetsmarknad och Unga 16-24 år.
Kompetensnämnden startade 2015 då Utbildningsnämnden övertog kommunens arbetsmarknadsinsatser och bytte namn till Kompetensnämnden.
I det nya uppdraget förutom att överta enheten Jobbcenter ingick medel för att starta
en verksamhet för att erbjuda välfärdsarbete för målgruppen som står utanför arbetsmarknaden och uppbär försörjningsstöd eller blir remitterade direkt från Arbetsförmedlingen.
Ett ytterligare uppdrag var att erbjuda feriepraktiksgaranti för alla ungdomar mellan
15-18 år som önskade ett kommunalt sommarjobb.
Den tidigare Utbildningsnämnden hade i sitt uppdrag drivit ”Unga på gång” som är
det kommunala aktivitetsansvaret som innebär att ha kunskap om alla mellan 16-20
år och erbjuda aktivitet för den som inte går ett gymnasieprogram.
Utbildningsnämnden hade också tidigare ett uppdrag att bedriva uppsökande verksamhet för målgruppen mellan 20-24 år som stod utanför arbete och studier, ”Unga
vuxna på gång”.
Kompetensnämnden har under 2016 ingått ett sammarbete med Arbetsförmedlingen
genom en överenskommelse att arbeta tillsammans med målgruppen 16-24 år. Statliga medel har via Delegationen för unga vuxna i arbete (DUVA) tillförts kommunerna för att arbete med Arbetsförmedlingen kring åtgärder för denna målgrupp.
Järfälla kommun har skrivit på överenskommelsen och har inlett en nära sammarbete
med AF bl a genom projektet ”Ung Komp”.
Kompetensförvaltningen har valt att använda delar av resurserna i Unga vuxna på
gång” för att ingå i verksamheten ”Ung komp” då dessa verksamheter vänder sig till
samma målgrupp och kan på detta sätt få en bättre samordning för att erbjuda arbete
och studier för de som ingår i projektet.
Enligt förvaltningens bedömning har samverkan med Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen utvecklats och förbättrats under året. Det finns mycket kvar att
utveckla men med de statliga medel som kommunens fått för samordningsfunktion är
vår bedömning att detta arbete kommer att underlättas.
Samordnaren kommer att vara anställd på Kompetensförvaltningen och vara chef för
vårt ungdomsteam som arbetar med gruppen 16-24 år.
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Kompetensförvaltningen har under året 2015 då vi fick uppdraget att ansvara för
arbetsmarknadsinsatserna bedrivit ett stort arbete med att utveckla samverkan mellan
arbetsmarknadsinsatserna och vuxenutbildningen.
I Kompetensnämndens uppdrag inför 2105 fanns att utveckla former för vuxenutbildningen.
Genom att erbjuda olika former av utbildning för de som ingår i välfärdsjobbsatsningen har vuxenutbildningen skapat olika insatser av utbildning för att möta det
behov som målgruppen har.
Arbetsmarknadsenheten (Jobbcenter) och vuxenutbildningen har under året 2015
arbetat med att koppla verksamheterna närmare varandra för att erbjuda en väg in till
utbildning och arbete. Planering för samlokalisering har också skett under året vilket
har resulterat i en flytt från Utbildningscentrum till H-huset i gymnasiet from årsskiftet 2016-2017.
Järfälla vägledningscentrum, Jobbcenter och vissa delar av Lärcentrum kommer att
bedriva sin verksamhet i dessa lokaler vilket vi hoppas kommer att underlätta för de
grupper som vi arbetar med och som vi finns till för.
Feriepraktiken kommer i vår organisation knytas närmare arbetsmarknadsfrågorna.
Den erfarenhet vi fått efter förra årets enligt vår bedömning lyckade insats har fler
koppling till arbetsmarknadsinsatserna än till verksamheten på Järfälla vägledningscentrum.
I och med den nya samlokaliseringen och närmare samarbete mellan arbete och studier hoppas vi att kunna genomföra ett tydligare och mer flexibelt uppdrag. Samverkan med Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen bedömer förvaltningen också
kommer att bli enklare och tydligare med denna organisation.

Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Annika Ramsell

