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Arbetsmarknadsförvaltningens nya organisation
Förvaltningens övergripande mål är att fler ska komma ut i arbete. Det finns tre
verksamhetsområden:
•
•
•

Arbetsmarknadsinsatser
Ekonomiskt bistånd
Vuxenutbildning

Dessutom jobbar förvaltningen med integrations- och etableringsfrågor, stadsdelsarbete och
samverkan med företag, organisationer, myndigheter och kommuner.
De har cirka 400 medarbetare. Arbetsmarknadsdirektör är Jesper Theander och nämndsordförande
Anna Jähnke (M).
De har genomfört en utvecklingsresa som ska leda till mer samarbete och helhetstänk, där invånarna
vet bäst vad som efterfrågas. Detta har lett till en rad utvecklingspunkter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbete är huvudmål
Invånaren som medskapare
Delat på myndighetsutövning och planering (guidning)
Samlat all vuxenutbildning
Jobbmål för vuxna som studerar
Gemensam ingång
Guide som huvudsaklig kontakt
Ökat fokus på digitalisering

Verksamheten är visionsstyrd med gemensamma mål, tillit och invånarinflytande i fokus.

Hela organisationen ska jobba med invånarinflytande. Det finns en utvecklingsgrupp i tre delar som
jobbar operativt med sin respektive verksamhet. Det ska bli en systematisk del av verksamheten att
hämta in invånarnas synpunkter.

Adolfsberg
Vorta Drom har flyttat in i nya lokaler i Adolfsberg från den 1 februari. De har fått ett bra mottagande
i området. Verksamheten ska vara öppen för alla – inte bara romer.
De har bjudit in till möten med kyrkan, skolan, arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen
för att diskutera hur området kan bli tryggare och fler kan komma i sysselsättning. Träffpunkten och
familjecentralen är också involverade.
Bättre hälsa, Po drom och eftermiddagsskolan har flyttat till de nya lokalerna. Kvinnogrupper och
musik- och barngrupper är på gång. Framöver kan vi samverka för att utveckla verksamheten med
digitalt utanförskap, hälsa och demokrati- och samhällsfrågor.
Den 5 maj ska det bli en heldag för allmänheten: ”Kul i Adolfsberg”.
Det finns stadsdelsprojekt på Drottninghög, Fredriksdal och Planteringen. Skillnaden här är att det
drivs av en frivilligorganisation. Just nu drivs mycket av arbetet på volontärarbete. Ett mål för
föreningen är att det ska kunna bli betalt arbete så småningom.

Digitalt utanförskap
Kan vi samla ihop alla insatser mot digitalt utanförskap och utöka verksamheten tillsammans? Vad
behövs för att komma vidare?
Idag finns insatser på:
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteket
Mötesplats etableringen
Olsgården
Carnot
Plutogatan
Café Ria
Villa Viva

Framöver?
•
•

Kan vi testa småskaligt i Adolfsberg? Går det att locka invånare i ett område?
Jobbtorget.

Behov som vi har mött:
•
•

Äldre som har problem med telefoner och appar
Information från myndigheter

•
•
•
•

Bank-ID
E-tjänster (försörjningsstöd, vuxenutbildningen), Skills (app)
Förtroende för att använda digitala tjänster
Samhällsinformation (hur fungerar myndigheterna bakom e-tjänster och appar)

Utmaningar:
•
•
•
•

•

Hur skalar vi upp organisationen?
Hur får vi en ledning med mandat?
Hur kan vi dra nytta av samhällets arbetsmarknadssatsningar och ge möjlighet till en
meningsfull sysselsättning?
Sysselsättningsfrågan kommer att peka på brister i våra organisationer. Är vi rustade för att
tänka omvänt? Det får inte bli en inlåsningseffekt att engagera sig i projektet, det måste
finnas en plan och en väg vidare.
Kan vi knyta fler förvaltningar och myndigheter till projektet?

Filmvisning av Jag, Daniel Blake
Vorta Drom vill visa filmen Jag, Daniel Blake och skapa en diskussion om hur individer hamnar i kläm i
kontakt med byråkratiska myndigheter och problem med digitalt utanförskap.

Övrigt
Nästa möte
• Vilka gemensamma mål har vi för den här gruppen?
o Vi ska arbeta med det som är gemensamt mellan arbetsmarknadsförvaltningen,
socialförvaltningen och brukarorganisationerna.
• Fritidsbank, vad händer?
Jag kan
Jag kan är igång. Det går att lämna intresseanmälningar nu på deras webbplats:
http://jagkan.helsingborg.se/.

