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Vad är vårt uppdrag?
Hur arbetar vi med vårt uppdrag?

Operativt
Strategiskt

Vilka möter vi i vårt uppdrag?
Fokusområdet ”Skapa 
förutsättningar för arbete”
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Arbetsmarknad

Utveckling

Vuxenutbildning
Nämnden för 

arbetsmarknad och 
vuxenutbildning har 

övergripande ansvar för 
den kommunala 

vuxenutbildningen och 
särskild utbildning för 

vuxna. 

Nämnden ska för hela 
stadens räkning anordna 
arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder och i övrigt ta 
de initiativ som behövs 

för att främja 
sysselsättnings-

situationen. 

24 000 göteborgare inom 
vuxenutbildningen.

27 000 personliga besök på 
vägledningen

2 800 göteborgare i 
arbetsmarknadsinsatser

2 500 sommarjobb till 
Göteborgs ungdomar

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nämndens uppdragVår organisatoriska uppdelningExempel på ungefär hur många göteborgare vi möter årligen och hur brett vårt uppdrag är.Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har övergripande ansvar för den kommunala vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna. Nämnden ska för hela stadens räkning anordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder och i övrigt ta de initiativ som behövs för att främja sysselsättningssituationen. Förutom det vi ser på bilden satsar vi även på Ung helg där vi ger ca 400 ungdomar chansen att arbeta varannan helg 10 månader om året. Vi avsätter också 30 miljoenr till skräddarsydd kompetensutveckling för deltagare varje årI år kommer vi att ha ca 900 arbetsmarknadsanställningar igångVi har också de senaste åren arbetat intensivt med nyanlända för att de inte skall belasta försörjningsstödet – 800 personer de senaste 1,5 åren
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Hur arbetar vi med uppdraget?

AktiviteterMålgrupper

Samverkan Struktur och 
strukturomvandling

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kan prata om detta som du brukar prata om det.Målgruppen är komplex: Du kan stå utanför arbetsmarknaden för att du inte behärskar det svenska språket, för att du saknar adekvat utbildning eller kompetens, på grund av en funktionsnedsättning eller bristande kontaktnät. Det kan finnas många olika anledningar till att man inte arbetar - och det är det som är vår utmaning.Vi brukar säga att de vi möter saknar språk, kompetens, nätverk eller har ett funktionshinder av något slag. Eller en kombination. 70% av de inskrivna på KC har högst 9 årig grundskola och 40% har nästan ingen skola alls.  Vi måste göra de arbetslösa arbetssökande. Aktiviteter är det vi gör i vardagen varje dag. Branschkontakter, jobbmässor, handledarutbildningar och en del förhandlingar för att få nya insatser på plats till exempelInget av det vi gör blir verklighet utan samverkan. Jag sticker ut hakan och säger att vi är en av de förvaltningar i stan som har mest utåtriktade kontakter av alla. VI har de senaste två åren utbildat hundratals handledare på kommunala arbetsplatser, vi har byggt flera stegar i nära samverkan med branscher med stort rekryteringsbehov, förra året slog vi rekord i antalet tecknade IOP med den idéburna sektorn, vi slog också rekord i antalet påbörjade interkommunala samarbeten, ofta med ekonomiskt stöd. Struktur och strukturomvandling kanske mer handlar om jämlikt Göteborg men jag ser även i vårt grunduppdrag att vi måste våga utmana föreställningar om hur arbetsplatser inte kan ta emot de målgrupper som vi möter. Att bygga förtroende, att hjälpa arbetsgivare att tänka nytt och kanske också införa nya befattningar t ex. 
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Kompetensförsörjningens komplexitet:
Efterfrågad och tillgänglig kompetens 
matchar inte

Göteborgsregionen 2035
110 000 tillkomna jobb
240 000 fler invånare

Göteborgsregionen 2018
28 000 arbetslösa 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Efterfrågad och tillgänglig kompetens matchar inteAldrig har så många arbetsgivare upplevt så påtaglig brist på arbetskraft21000 av de arbetslösa finns i Göteborg. Så hela regionens arbetskraftsreserv finns i vår kommunGöteborgsregionen 20351000 miljarder kronor i investeringar110 000 fler jobb105 000 fler bostäder240 000 fler invånareSamtidigt kommer 75% av de inskrivna på arbetsmförmedlingen i år att vara särskilt utsatta grupper.Vi har ett näringlivspolitiskt program som till 25% handlar om kompetensförsörjningsfrågan. Så den är otroligt viktig!Göteborgsregionen har cirka 471 000 sysselsatta personer i åldern 16-64 Göteborgsregionen har cirka 28 000 arbetslösa personer i åldern 16-64. Sammantaget ger detta regionen en registerbaserad arbetskraft på 499 000 personer. Andelen sysselsatta i arbetskraften är därmed strax över 94 procent. Göteborgsregionen har dock 629 000 folkbokförda personer i åldern 16-64. Detta ger en sysselsättningsandel för regionen på cirka 75 procent. De två andelarna skiljer sig från varandra eftersom alla folkbokförda i åldern 16-64 inte ingår i arbetskraften, till exempel heltidsstuderande eller personer som av förklarliga omständigheter inte kan sysselsättas.. Källa: https://www.businessregiongoteborg.se/sites/default/files/downloadable_files/arbetsloshet_2018.pdf Största utmaningarnaÖkat antal arbetslösa med kortare utbildningEtablering av utrikesfödda på arbetsmarknadenÖkade rekryteringsproblemHålla tillbaka långtidsarbetslöshetenKompetensutvecklingKomplexiteten gör att vi måste arbeta med uppdraget både operativ och strategiskt
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Hur arbetar vi med uppdraget strategiskt?

Främja 
sysselsättningssituationen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tillgång till likvärdiga insatser över stadenDet näringslivsstrategiska programmetKompetensförsörjningsplan, framtagen av Arbetsmarknad och vuxenutbildning och Business region Göteborg.Ungefär 25% av det näringslivsstrategiska programmet utgörs av kompetensförsörjningsfråganInsatskedjor och samverkan:-Samordningsförbunden-Social hänsyn i upphandlingGöteborgsregionens kompetensrådAvsluta med att såhär arbetar vi med frågan ur det stora perspektivet där alla delar i arbvux jobbar med uppdraget ”Skapa förutsättningar för arbete”. Men att vi har extra fokus på en målgrupp som påverkar denna såväl som nästa generation.
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Hur arbetar vi med uppdraget operativt?

En väg in

Presentatör
Presentationsanteckningar
Via arbetsmarknad och vuxenutbildning så är det samlat ”under samma tak eller genom en dörr” och vi kan hitta lösningar till göteborgaren:Vägledning inför studier eller insatsUtbildning:Komux, flex, distans, yrkesutbildningarSfiLärvuxSpråkstödsutbildningarna har mångdubblats de sista åren och byggs ut. Arbetsmarknadsanställningar 920 stycken i årBranschstegarJobbspårTalangerSfi-slussenProjekt plus som erbjuder arbetsgivare extra stöd på arbetsplatsen genom att ta emot våra deltagare. Idag skulle jag också vilja slå ett slag för Göteborgsjobb som blir vårt nya initiativ i år!
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Fokusområde:
Skapa förutsättningar för arbete

Presentatör
Presentationsanteckningar
Övergångsbild.Nu har vi beskrivit arbvux uppdrag i helhet och hur arbetar med det både strategiskt och operativt. Det uppdraget har mycket gemensamt med fokusområdet vi har i jämlikt. I arbetet med jämlikt Göteborg har vi valt att lyfta en målgrupp som vi möte i vår verksamhet – barnfamiljer.
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Barn till föräldrar med långvarigt försörjningsstöd löper nästan 
70 procent större risk än andra att hamna utanför både 

arbetsmarknad och studier.*

Målgrupp med extra fokus: barnfamiljer

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har hört många fina exempel här idag på insatser och arbete som görs kring barn och unga. Vi tänkte att det var viktigt att knyta an till det arbetet och därför landade vi i barnfamiljerna och de vuxna där. Avklarad gymnasieskola är en annan sådan spännande del. Om en ungdom klarar gymnasiet så raderas skillnaden i sysselsättningsgrad mellan barn som har två utlandsfödda föräldrar och två svenskfödda föräldrar. Det säger inget om livsinkomst men sysselsättningen påverkas så positivt!Bland vår målgrupp arbetar vi med extra fokus på barnfamiljer.4 workshops med alla stadsdelar (ca 100 deltagare från KC + IFO) sprunget ur frågan ” Vad kan vi tillsammans göra för att förbättra förutsättningarna för föräldrar/vårdnadshavare att komma ut i arbete/studier?”Diskussionerna var liknande i alla workshops och det blev väldigt tydligt att hela staden måste samarbeta.För att öka samverkan och utveckla arbetsmetoderna mellan Kompetenscenter och IFO-FH har Kompetenscenter som mål att under 2019 arbeta med ett extra fokus på ett antal barnfamiljer per stadsdelsförvaltning. Vi gör också:Statsbidrag för att knyta kvinnor närmare arbetslivetSommarjobbenIntressegrupper ”Letter off intent”ExtratjänsterSpråkstöd för föräldralediga - IOP
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Tillsammans skapar vi 
förutsättningar för arbete

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vision:Det är Arbvux uppdrag – med hela staden och våra samarbetspartners gör det möjligtTillsammans skapar vi förutsättningar för studier och arbete  
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Andreas Lökholm
Förvaltningschef
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