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Sammanträdesdatum:

2018-04-05

Dävensö, 2018-04-05 kl. 14:00-15.40

Plats och tid
Ajournering

Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Sara Ridderstedt (MP), ordförande
Camilla Jansson (S), vice ordförande
Jan-Erik Björk (KD)
Lisbeth Waern (M), 2:e vice ordförande
Anders Åkerlind (M)

Mary Svenberg (S)

Övriga deltagare

Tomas Stens, verksamhetschef, Johan Boström, enhetschef, Nassim Nyholm
näringslivsutvecklare, Anna Erlingsson, ungdomscoach, Andrea Andersson,
kanslichef

Lisbeth Waern (M)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2018-04-09
kl. 13.30

Paragrafer

§§ 2 - 3

Underskrifter
Sekreterare

..................................................................
Andrea Andersson

Ordförande

..................................................................
Sara Ridderstedt (MP)

Justerare

..................................................................
Lisbeth Waern (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott

Sammanträdesdatum:

2018-04-05

Datum för anslags uppsättande:

2018-04-10

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................
Andrea Andersson

2018-05-02
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Sammanträdesdatum:
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Innehållsförteckning
§2
§3

Systematiskt kvalitetsarbete
Vuxenutbildningen 2018
Rapporter
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Sammanträdesdatum:

2018-04-05

§2
Systematiskt kvalitetsarbete
Vuxenutbildningen 2018
Dnr KS 18/0114

Beslut
Arbetsmarknadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att fastställa planen för det
systematiska kvalitetsarbetet för Vuxenutbildningen.

Sammanfattning
Planen för det systematiska kvalitetarbetet (SKA-plan) ger uttryck för hur
enheten planerar och utvärderar i relation till läroplanen. Rektor omprövar på
eget initiativ SKA-planen utifrån olika former av interna/externa utvärderingar.
SKA-planen bildar en helhet som skildrar såväl enhetens planering som
utvärdering.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 mars 2018
SKA-plan vuxenutbildning, den 22 mars 2018

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2018-04-05

Rapporter

Aktuellt vuxenutbildningen


Jobbspår vård och omsorg
En grupp som gått sedan augusti 2017 och som blir klara i maj 2018.
Hälften av dessa har redan fått någon form av anställning. Den andra
gruppen startade i januari 2018 och är nu ute på praktik. All utbildning i
svenska är inriktad på vård och omsorg.



Jobbspår lager
Startade i januari, tio veckor lång utbildning, med inriktning på
plocklagerbranschen.



Tekniktrainee
Fyra civilingenjörer som går utbildning. Gör praktik på tekniska
avdelningen i kommunen och kommer förmodligen att få anställning.
Svårt att rekrytera medarbetare med teknisk kompetens till kommunen.

Aktuellt arbetsmarknadsenheten


DUA – delegationen för unga i arbetslivet. Avtal med
arbetsförmedlingen och samarbete med Järfälla kommun.
Ung komp
Extratjänster
Introduktionsanställning/trainee/friår
Jobbspår (lager/vård & omsorg/kortutbildade)



Åter i arbete – tio personer. Inte lika många som tidigare år.



Kommunalt aktivitetsansvar – 206 personer. Unga mellan 16 och 19 år
som inte är inskrivna på gymnasiet.



Integration, Nyfiket, Brobyggarna – ser över samarbetsmöjligheterna.



Feriejobb, 607 personer. SportCamp kommer att köra igång även i år.
Verksamheten flyttas från Bro centrum till Bro IP. Mer samverkan med
kultur- och fritidskontoret samt föreningar detta år. Badbussen.

Aktuellt näringsliv
Governo har gjort en utvärdering av Navet. Generellt positiv utvärdering där
Governo lämnar en rad rekommendationer gällande gemensam målbild,
utarbeta processer, tydliggöra integrationsområdets roll samt fokusera
ledarskapet på Navets verksamheter.

Nästa sammanträde
Sammanträdet den 7 maj utgår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4 (4)

