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Utbildnings-och arbetsmarknadsdirektörens rapport
Organisation

Kompetensförvaltningen beslutar om en organisationsförändring för att bättre kunna
arbeta med de uppdrag som Kompetensnämnden har att utföra. Organisationsförändringen syftar till att ge medborgarna en väg in till arbete och studier.
Genom att samlokalisera arbetsmarknadsenhet tillsammans med Järfälla vägledningscentrum ser förvaltningen vinster för de som söker våra tjänster att gå till ett ställe
och där mötas av olika professioner som kan vara ett stöd för vägen ut till arbete direkt eller via studier.
Förvaltningen ser också bättre möjligheter att samplanera insatser som efterfrågas av
våra målgrupper.
Kirsti Jolma kommer att vara verksamhetschef och chef för rektor vuxenutbildning/enhetschef för Järfälla vägledningscentrum (JVC) och arbetsmarknadschef. I
samband med organisationsförändringen kommer biträdande enhetschef/chef för
ungdomsteamet på JVC inte vara biträdande enhetschef utan vara direkt underställd
verksamhetschef som chef för all verksamhet för gruppen 16-24 år och för det team
som arbetar med den målgruppen.
Sommarskola

Gymnasieskolan kommer att erbjuda sommarskola även i år. Det kommer som vanligt att erbjudas undervisning för de som är nära att nå sina mål och få betyg för att
kunna komma in på nationellt program till hösten.
Nytt för i år är att vi kommer att kunna erbjuda sommarskola för elever på Språkintroduktionen under de flesta veckorna under sommaren. Förvaltningen har också
tillsamman med Mälargymnasiets Språkintroduktion planerat studier i svenska istället för feriepraktik för våra nyanlända elever som saknar sina sista fyra siffror. Tanken är att förhindra ett långt uppehåll i språkinlärningen som kan medföra en förlängning i tid innan eleverna kan gå vidare till andra program. Dessa elever kommer
att studera svenska halva dagen och planerade aktiviteter för övrig tid. Det kommer
att vara ett arbetsområde inom feriepraktiken att vara studiehandledare och kamratstödjare inom denna aktivitet.

Feriepraktik

Drygt 1700 ungdomar har anmält sig till feriepraktik. Bedömningen är att alla som
sökt ska kunna erbjudas plats. Det har pågått ett intensivt arbete för att få fram platser inte minst inom kommunen där vi idag har drygt 700 platser.
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Den budget vi har för uppdraget medger inte kostnader för personal vilket gör att
verksamheten försöker lösa handledning genom personer inom välfärdsjobb och
andra personer inom arbetsmarknadsenheten. Förvaltningsledningen kommer också
att delta ute i verksamheten.
Det är dock viktigt att verksamhetsledning känner sig säkra och kan ta ansvaret för
de volymer av ungdomar som är ute under de fyra perioder som är planerade. Vi
kommer inte att riskera säkerheten om bedömningen är att bemanningen är för liten.
Riksrekryterande estetisk spetsutbildning för estetiska programmet inriktning
bild och formgivning.

Mälargymnasiet har fått ett positivt beslut från Skolverket på sin ansökan om att få
bedriva en riksrekryterande estetisk spetsutbildning för estetiska programmet inriktning bild och formgivning (se bilaga 1).
Det var ett fantastiskt glädjande beslut och otroligt roligt för det arbetslag som tillsammans med skolledningen lagt ner mycket kraft och energi för att få till en bra
ansökan. Vetskapen om att det är svårt att få ett positivt besked på en ansökan gör att
stoltheten blir stor.
Bedömningen är att det finns ett stort behov av utbildning inom denna inriktning och
förhoppningen är detta ska få elever från länet och hela landet att söka till Järfälla.
Upphandlingen av vuxenutbildningen

Rektorsgruppen inom Vux9 har arbetat intensivt med upphandlingsenheten i Täby
samt inhyrd expert med att ta ett förslag till LOU-modell för upphandlingen samt
förslag på utvärderingsmodell av anbuden (krav i LOU). Arbetet har tagit längre tid
än planerat dels pga. att en expert har upphandlats dels för att en Request for Information dvs för att information om leverantörernas produkter/tjänster inför en upphandling har tagits fram. Med anledning av detta kan inte ett komplett FFU underlag vara
klart enligt den ursprungliga tidplanen fram till den 24 maj.
Nu finns det två förslag på tidplaner och båda innebär nämndbehandling efter sommaren:




alternativ 1 innebär nämndbehandling i oktober 2016 eller i början på november och avtalsstart 1 juli 2017. Järfälla har nämnd den 9 november och
förfrågningsunderlag publiceras den 14 november. Eventuellt behöver beslut
om förfrågningsunderlaget tas redan i AU.
alternativ 2, med nämnbehandling i augusti/september, med första möjliga
avtalsstart 20 mars 2017.

Alternativ 1 förordas av Vux9-gruppen, Vuxenutbildningen i Järfälla och andra involverade parter.
Förvaltningen kommer att informera nämnden löpande om den pågående upphandlingsprocessen.

Annika Ramsell

