RAPPORT

1 (1)

2018-10-15
Kompetensnämnden

Dnr Kon 2018/16
Utbildning-och arbetsmarknadsdirektörens rapport
Vuxenutbildningen

Från och med hösten 2018 ingår Järfälla vuxenutbildning i Vux 6. Det är kommunerna
Ekerö, Lidingö, Norrtälje, Sundbyberg och Upplands-Bro som tillsammans med Järfälla
kommun bland annat kommer att samverka i frågor om statsbidrag, kvalitetsuppföljning av
skolor samt utbyta erfarenheter.
Vuxenutbildningen har även fått 350.000 kronor i statsbidrag för rekryterande insatser till
vuxenutbildningen. För dessa medel har Vux vägledning bland annat tagit fram
informationsmaterial, anordnat en utbildningsmässa och annonserat i lokalpress.
Studiebesök på Arbetsmarknadsenheten

Det finns ett stort intresse för Järfälla kommun bland andra kommuner och de insatser som
sker på Kompetenscentrum inom Arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen då
verksamheterna har fått uppmärksamhet nationellt.
Arbetsmarknadsenheten har haft flera studiebesök och den 22 oktober kommer besök från
Nacka-Värmdö och den 15 november får vi besök från Eskilstuna. Besökarna är både från
förvaltning, arbetsförmedling och verksamma tjänstemän.
Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten är genomförd av Stockholms stad i samarbete med länets kommuner och
sammanställs och redovisas av Länsstyrelsen i Stockholms län. I år deltog 23 kommuner,
däribland Järfälla.
Enkäten genomförs i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet och går ut till alla ungdomar i
åldersgruppen i kommunen. Resultatet redovisas kommunvis och är inte kopplat till eleverna
på kommunens egen gymnasieskola.
Resultatet som redovisas är mycket omfattande och förvaltningen bifogar länk så att
nämnden kan ta del av materialet (se länken nedan, scrolla ner på sidan.) Förvaltningen har
tagit del av kommunens resultat och kan konstatera att det som utmärker sig för Järfälla
kommun är flickors otrygghet vilket också har framkommit i andra enkätsvar som tex i
undersökningen Lupp (se rapport till nämnden 2018-10-18). Eftersom svaren kommer från
ungdomar som går på många andra gymnasieskolor i länet är detta inte bara något som ska
beaktas och åtgärdas av kommunens egen gymnasieskola utan bör även diskuteras övergripande i kommunens trygghetsarbete.
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/social-hallbarhet/andtforebyggande-arbete.html
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