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Kompetensnämnden
Redovisning av Välfärdsjobb, per 31 augusti 2016
Välfärdsjobb är en arbetsmarknadsinsats som syftar till att öka möjligheten för fler
Järfällabor att komma ut i arbete. Sedan april 2015 erbjuder Kompetensförvaltningen
i samarbete med Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen en tidsbestämd anställning för personer som varit arbetslösa i minst 1 år (6 månader för den som är under
25 år), uppbär eller riskerar att uppbära försörjningsstöd och förväntas klara av ett
reguljärt arbete.
Efterfrågan på ett välfärdsjobb är stor och många deltagare ser det som en möjlighet
att få den erfarenhet som ett arbete innebär för att kunna komma ut i den reguljära
arbetsmarknaden. Att dessutom kunna kombinera arbete med studier förstärker ytterligare möjligheten till ett reguljärt arbete. Majoriteten av målgruppen är inte språksvaga och utbildningsinslagen har anpassats till det reella behovet.
Tabell 1. Volymstatistik Välfärdsjobb - Augusti 2016

Insatser
Välfärdsanställningar
1)
Välfärdsjobb
OSA
Andra trygghetsanställningar inom kommunen
Välfärdsanställningar totalt

December Augusti
2015
2016
Antal
Antal
156
218
48
54
77
77
281
349

1)

33 deltagare anställdes inom välfärdsjobb under 2016 fram till 31 augusti, 218 anställdes
under 2015, totalt 251 deltagare.
Tabell 2. Statistik över de deltagare som avslutat Välfärdsjobb per 31 augusti 2016

Utfall
Reguljärt arbete (heltid, deltid, timanställd)
Studier (sfi, yrkesutbildning, andra utbildningar)
A-kassa
Annat. (Utflyttning, sjukskrivning. Ej försörjningsstöd)
2)
Finns åter på Försörjningsstöd enligt Socialförvaltningen

Antal
17
39
79
2
11

Totalt har 101 deltagare avslutat sin anställning i välfärdsjobb i slutet av
augusti 2016. Observera att en och samma deltagare kan finnas representerad i
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olika utfallskategorier i tabellen ovan.
2)

Statistik från socialförvaltningen
Siffrorna från socialförvaltningen avseende klienter som remitterats från socialförvaltningen.
År 2015 anställdes 165 klienter som var aktuella inom försörjningsstöd. Under 2016
har hitills 15 personer anställts. Totalt sett har 11 personer av dessa återvänt/blivit
aktualiserade för försörjningsstöd. Det handlar i de flesta av dessa fall om komplettering till A-kassa (ALFA-kassa, alternativt att A-kassa/ALFA-kassa ännu inte kommit
igång och det uppstår ett glapp).
Snittiden på försörjningsstöd hos de som varit aktuella innan de fick jobb är 2 år och
7 månader. Under hösten 2015 och våren 2016 har ytterligare ca 70 klienter utöver
de som beretts jobb, remitterats från Socialförvaltningen för att få välfärdsjobb.
Dessa har än så länge inte fått erbjudande om välfärdsjobb.
Tabell 3. Statistik - beslutade utbildningsinsatser fördelade på olika utbildningsanordnare sedan välfärdsjobb startade (1 maj 2015- 31 aug 2016)

Utbildning
Svenska för
invandrare
Yrkesutbildning
restaurang/kök
Yrkesutbildning vård
Yrkesutbildning
fastighetsskötsel
Väktarutbildning
Totalt

Kvinnor Män

Totalt

59

5

64

0

0

0

23

2

25

0

25

25

0

5

5

82

37

119

Utbildningar som har erbjudits och erbjuds:
- Svenska för invandrare (sfi)
- En vårdutbildning som inriktar sig mot den grupp arbetar inom vården.
- En köksutbildning som inriktar sig mot den grupp som har välfärdsjobb inom
Restaurang och Kök.
- En anpassad yrkesutbildning med inriktning mot arbete som fastighetsskötare.
- Väktarutbildning
Nya utbildningar planeras och skapas utifrån behoven.
Har välfärdjobben fyllts på enligt ursprunglig planering?
Välfärdsjobben fylldes på enligt ursprunglig planering under 2015 och 2016 tills
ursprungliga budgeten på 20 000 tkr hade förbrukats.
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