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Vuxenutbildningen

På kompetensnämndens sammanträde 2017-02-15 tog nämnden beslut om inriktning
av Järfälla kommunala vuxenutbildning. Beslutet innebar att Svenska för invandrare
(Sfi) och den grundläggande vuxenutbildningen ska bedrivas i egen regi.
Den gymnasiala vuxenutbildningen ska upphandlas med flera aktörer inom de allmänna ämnena och inom yrkesutbildningarna. Det nya inriktningsbeslutet ska gälla
from 2017-06-30.
De nuvarande avtal som Järfälla kommun har med privata utbildningsanordnare går
ut 2017-06-30. Förvaltningen kommer inte att ha en ny upphandling klar med nya
avtal med externa aktörer när den gamla avtalstiden har gått ut.
Förvaltningen har tillsammans med rektor för vuxenutbildningen påbörjat upphandling av en upphandlingskonsult som kommer att arbeta med hela upphandlingsprocessen där det stora arbetet kommer att vara att utarbeta förfrågningsunderlag.
Det är i nuläget svårt att avgöra hur lång tid upphandlingsprocessen kommer att ta,
men målsättningen är att ha ett förfrågningsunderlag färdigt till nämnden i september
och därefter gå ut med detta. I de fall ett färdigt förfrågningsunderlag finns att lägga
ut i september skulle det kunna vara möjligt att ha tilldelningsbeslut till de nya utbildningsanordnarna klar i slutet av november. Förvaltningen bedömer att det föreligger stor risk för överprövning vilket kommer att försena processen.
Förvaltningen har gått ut med brev till alla anordnare av vuxenutbildning för Järfälla
kommun med frågan om de vill förlänga sina avtal med kommunen i avvaktan på att
upphandling blir klar. De flesta anordnare har tacka ja till detta och nya avtal är på
väg att tecknas.
Lernia AB har dock valt att tacka nej till erbjudandet vilket innebär att kommunen
inte har någon extern aktör som kan bedriva allmänna ämnen i Järfälla kommun.
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Förvaltningen har inlett samtal med Järfälla Lärcentrum (i kommunens egen regi) om
möjligheter att bedriva delar av den gymnasiala vuxenutbildningen inom allmänna
ämnen.
Processen för mål och budget

Förvaltningen har påbörjat arbetet med budgetprocessen 2018. Beslut om kommer att
tas på nämndens möte i maj. Förvaltningen kommer att ha en dialog med kommunstyrelseförvaltningen i den senare delen av april om de eventuella äskande som förvaltningen ser inför budget 2018.
Rapport feriepraktik

Den 26 mars stängdes möjligheten att ansöka till årets feriepraktik. Vid stängningen
hade 1999 ungdomar sökt till feriepraktik 2017.
Fredagen den 24 mars gjordes en avstämning inför denna rapport vilket visade att
1849 ungdomar då sökt feriepraktik. Arbetsmarknadsenheten har i nuläget 1435 platser och arbetet med anskaffning av fler arbetsplatser pågår.
Arbetsmarknadsenheten har under perioden som ansökningsmodulen har varit öppen
arbetat kontinuerligt när ansökningarna kommit in och skickat ut erbjudande om
plats under en viss period. Det har varit mycket uppskattat. Det ger även Arbetsmarknadsenheten en bra överblick och god framförhållning för att planera organisation för genomförande.
Fredagen den 24 mars hade 1089 ungdomar erbjudits plats. 757 av dessa har tackat ja
till plats, 35 har tackat nej och 297 har inte lämnat svar. De som inte svarat inom utsatt tid blir av med sin plats. Det kommer att behövs ytterligare påminnelser till
kommunens egna verksamheter för att få in fler kommunala feriepraktikplatser.
Förvaltningen och Arbetsmarknadsenhetens bedömning är att feriepraktikuppdraget
kommer att kunna genomföras enligt plan.
UF-Järfälla gymnasium

Den 20-22 mars ägde mässan ” UF-mässa - Entreprenörskap på riktigt 2017” rum. På
prisutdelningen den 22 mars placerades sig Svensk gårdsmat UF från Järfälla gymnasium på en mycket hedersam andraplats i kategorin ”Årets tjänst” vilket direktkvalificerade till SM i UF som går av stapeln den 8-9 maj 2017. Evenemanget kommer
att äga rum på Stockholmsmässan i Älvsjö
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Annika Ramsell

