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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott
Plats och tid

Sammanträdesdatum:

2017-05-22

Gemaket, 2017-05-22, kl.15.00-17.00

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Sara Ridderstedt (MP), ordf.
Lisbeth Waern (M), 2:e ordf.
Anders Åkerlind (M)
Mary Svenberg (S)

Övriga deltagare

Johan Boström, chef arbetsmarknadsenheten, Tomas Stens, rektor
vuxenutbildningen, Jennifer Lendeng, kommunsekreterare, Susanne
Wikström, biträdande enhetschef Arbetsförmedlingen Järfälla UpplandsBro, Linnea Bredwad, lärare specialpedagogik på vuxenutbildningen

Utses att justera

Anders Åkerlind (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-05-24
kl. 10.30

Paragrafer

§§ 2 - 4

Underskrifter

..................................................................
Sekreterare

Jennifer Lendeng

Ordförande

Sara Ridderstedt (MP)

..................................................................

..................................................................
Justerare

Anders Åkerlind (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott

Sammanträdesdatum:

2017-05-22

Datum för anslags uppsättande:

2017-05-24

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

.....................................................................

Jennifer Lendeng

2017-06-14
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott

Sammanträdesdatum:

2017-05-22
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott

§2

Sammanträdesdatum:

2017-05-22

Arbetsmarknadsstatistik februari 2017
Dnr KS 17/0077

Beslut
Arbetsmarknadsstatistiken läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret presenterar statistik över arbetslösheten,

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Statistik per den 15 mars 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott

§3

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2017-05-22

Rapporter
•

Susanne Wikström, biträdande enhetschef Arbetsförmedlingen
Järfälla och Upplands-Bro presenterar organisationen.

•

Linnea Bredwad berättar om fortbildningsprojektet inom
specialpedagogik.

•

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). En kartläggning av
ungdomar mellan 16-24 år som inte har någon sysselsättning.

•

Upplands-Bro Sport camp är sommaraktivitet som vänder sig till
ungdomar mellan 8-15 år. Aktiviteter kommer att finnas från
måndag-fredag med bas på Bro IP och Ekhammarskolan, där det
kommer att finnas för- och eftermiddagspass. Kommer att börja
den 20 juni och kör fram till augusti.

•

Extratjänst och trainee. I dagarna kommer man att dra igång
extratjänsterna och kommer att finnas 45 tjänster. Många av
tjänsterna kommer att finnas inom vård och omsorg men också
inom barn- och fritid.

•

Ferieungdomar med totalt 558 sökande och som ska spridas ut i
verksamheter inom kommunen.

•

Öppnar Torget 4 kommer att öppna upp ett kafé efter att ha gjort en
analys om att det inte kommer att påverka restaurangerna i
kommunen.

•

Ökat tryck på daglig verksamhet 13 med nya på väg in. Ungefär 90
personer har fått beslut om daglig verksamhet.

•

Öppna gruppen. Nu fångar man upp gruppen arbetssökande som
vill ha ekonomiskt bistånd tidigare.

•

Åter i arbete Språkcafé Brohuset Nyfiket har anställt 4 stycken på
språkcaféet i Bro där de anställda är nyanlända.

•

Yrkesutbildning med omvårdnadsutbildning grundkurs för
undersköterska med SFI-inriktning. Finns intresse för att en sådan
utbildning ska starta men har inte gått ut med information ännu.

•

Utbildningssatsningar på SFI och VUX

•

Innehåll på SFI samt arbetet med värdegrund

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott

§4

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2017-05-22

Anmälningar

1.

Arbetslöshetsstatistik mars 2017

2.

Arbetslöshetsstatistik 2017 januari

Utdragsbestyrkande
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