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Resurser och tjänster som erbjuds unga som
varken arbetar eller studerar
Svar på skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S)
Förslag till beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Elvir Kazinic m.fl. (S) har i en skrivelse ställt frågor om
verksamheten studier och arbete som är inriktad på att stödja unga
vuxna som varken arbetar eller studerar. Skribenten undrar hur
resursdimensionering kommer se ut i framtiden då verksamheten
föreslås flyttas till ”Framtidens Hus”.
Inför uppstart av den nya verksamheten Framtidens Hus rekryterar
förvaltningen en heterogen arbetsgrupp med olika kompetenser som
ska bidra till ungas möjlighet att få nya färdigheter i kontakt med
verksamheten. Kunskap och erfarenhet inom arbetsmarknadsfrågor
är en av de kompetensprofiler som eftersöks i rekryteringsarbetet
till den nya verksamheten.
Förvaltningen har påbörjat arbetet med erfarenhetsöverföringen från
projektet studier och arbete (motsvarande tre heltidstjänster) till
Framtidens Hus, samt fortsätter samverkansarbetet med de aktörer
som hittills bidragit i det nämnda projektet.
Förvaltningen kommer vidare delta i det nya ESF projektet
”Utvecklat stöd för unga” inriktat mot 15-24 år där erfarenheterna
från studier och arbete kommer användas och där Framtidens Hus
kommer vara en viktig samarbetspart och förstärka
arbetsmarknadsstödet för målgruppen.
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Bakgrund
Elvir Kazinic m.fl. (S) har inkommit med en skrivelse.
Ärendets beredning
Skrivelsen har beretts inom avdelningen stadsutveckling,
medborgarservice och fritid.
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Ärendet
Elvir Kazinic m.fl. (S) har i en skrivelse ställt frågor om
verksamheten studier och arbete som är inriktad på att stödja unga
vuxna som varken arbetar eller studerar. Skribenten undrar hur
resursdimensionering kommer se ut i framtiden då verksamheten
föreslås flyttas till ”Framtidens Hus”. Skribenten ställer ett antal
frågor.





Hur många tjänster blir det?
Hur många heltidstjänster respektive deltidstjänster?
Vilken typ av tjänster? Blir det tillsvidaretjänster?
Hur ser ovanstående resurser ut jämfört med tidigare
verksamhet?

Synpunkter och förslag
Förvaltningen avser inte att minska resurserna utan istället bredda
kompetensen hos de som kommer att anställas i den nya
verksamheten Framtidens Hus. Arbetssättet som utvecklats i
projektet studier och arbete kommer implementeras permanent i
Framtidens hus.
Då gymnasiebehörigheten, utbildningsnivån och
sysselsättningsgraden har varit och är fortsatt låg bland unga vuxna
i stadsdelsområdet startades det sociala investeringsfondsprojektet
”Studier och arbete” år 2018. Projektet har i nuläget tre
heltidstjänster anställda via förvaltningen (exklusive
ungdomsanställningar samt arbetsledning),
arbetsmarknadsförvaltningen bidrar med två heltidstjänster till
projektet (exklusive arbetsledning). Projektets effektmål har
inriktats på att unga i målgruppen 16-29 år (UVAS), efter kontakt
med verksamheten, påbörjar studier eller börjar arbeta.
Verksamheten har under projektperioden byggt på en nära
samverkan mellan Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning,
arbetsmarknadsförvaltningens Jobbtorg Unga i Kista och lokala
samarbetspartners. Från 2019 fram till och med juni 2021,
finansieras satsningen via medel från sociala investeringsfonden.
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Den nya fritidsverksamheten Framtidens Hus ska ha ett främjande
och strukturerat aktivitetsorienterat innehåll där bland annat stöd
kring studier och arbete ska vara ett framträdande
verksamhetsinnehåll. Viktiga erfarenheter från projektet studier och
arbete som nämns ovan, ska tas tillvara och implementeras i
verksamheten. Den nya verksamheten Framtidens hus har som
ambition att anställa en heterogen arbetsgrupp med kompetens som
ska bidra till ungas möjlighet att få nya färdigheter i kontakt med
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verksamheten. Kunskap och erfarenhet inom arbetsmarknadsfrågor
är en av de kompetensprofiler som eftersöks i rekryteringsarbetet
till den nya verksamheten. Då förvaltningen står i begrepp att
implementera projektets erfarenheter så handlar det om fasta
tjänster.
Förvaltningen kommer vidare delta i det nya ESF projektet
”Utvecklat stöd för unga” inriktat mot 15-24 år där erfarenheterna
från studier och arbete kommer användas och där Framtidens Hus
kommer vara en viktig samarbetspart och förstärka det fortsatta
arbetsmarknadsstödet för målgruppen. Det nya ESF projektet leds
av arbetsmarknadsförvaltningen och ämnar särskilt utveckla ett mer
effektivt och omfattande stöd för unga inom ramen för kommunens
aktivitetsansvar (KAA) på Järvafältet där skolavhoppen är
omfattande. Förvaltningen ska delta i projektet med en medarbetare
på heltid och ska utöver det inkludera personalresurs från
skolsociala stödteamet (SST). Just nu är projektet i en analysfas där
organisation och ramar för fortsatt arbete utformas.
Arbetet med att ta emot ungdomsanställningar kommer att utvecklas
i samarbete med Jobbtorg med målet att öka dessa över tid inom
ramen för Framtidens hus.
Framtidens Hus kommer också fortsätta samverkansarbetet med de
aktörer som hittills bidragit i projektet studier och arbete, däribland
Fryshuset som lotsat många ungdomar till verksamheten. Vidare
kommer Jobbtorg unga och andra delar av
arbetsmarkandsförvaltningen med utökat uppdrag i Järva vara
viktiga samverkansaktörer i arbetet med att stödja unga som varken
arbetar eller studerar inom ramen för den nya verksamheten, liksom
Kista Science City, kulturförvaltningen, idrottsförvaltningen,
kulturhuset, stadsteatern och i längden föreningslivet.
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