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Remissvar – Förslag på Arbetsmarknadsstrategi för
Haninge kommun
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden möjlighet att lämna synpunkter på

förslag på Arbetsmarknadsstrategi för Haninge kommun.
Synpunkterna ska lämnas till kommunstyrelseförvaltningens
registrator senast den 3 september 2020.
Förvaltningens synpunkter

Utbildningsförvaltningen lämnar följande synpunkter på
förslaget till Arbetsmarknadsstrategi för Haninge kommun:


Strategiområde 1 pekar ut utbildningsförvaltningens
kärnverksamhet och två huvudsakliga målsättningar, att
fler elever i årskurs 9 ska nå gymnasiebehörighet och att
fler gymnasieelever ska nå gymnasieexamen.
Förvaltningen delar bilden av att det är tydligt att dessa
faktorer har en stor inverkan på Haninge kommuns
arbetsmarknad.



I strategiområde 1 används begreppet Effektiv

vuxenutbildning. Begreppet förklaras inte och kan tolkas
som att vuxenutbildningen ska vara kostnadseffektiv
och/eller tidseffektiv. Den vuxenutbildning som idag
bedrivs på Centrum Vux är både kostnads- och tidseffektiv
och utgör viktiga aspekter i den befintliga
verksamhetsplaneringen. För att intentionen med strategi
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1.3 ska få en tydligare koppling till strategins avsikt
föreslås ordet effektiv bytas ut mot ett lämpligt
egenskapsord så som flexibel, anpassningsbar och/eller

samarbetsvillig.


Utbildningsförvaltningen vill särskilt lyfta fram vikten av
att utveckla samverkan med andra parter kring ungdomar
mellan 16–24 år för att säkerställa att det finns bra
strukturer och insatser för unga som avbryter
gymnasiestudierna eller avslutar gymnasiet med eller utan
examen och vill komma ut i arbete. Nästan hälften av
Haninge kommuns gymnasieungdomar studerar i andra
kommuner eller i fristående skolor. Detta utgör en
betydande del i sammanhanget då en god samverkan med
andra huvudmän kan vara betydande för ungdomars
möjlighet att nå gymnasieexamen.



Begreppet yrkesinriktade program används i strategin
vilket föreslås ändras till yrkesprogram vilket är det
vedertagna begreppet för att beskriva gymnasieprogram
som leder till ett yrke.



I strategiområde 2 anges Utöver insatser som riktar sig till

den enskilde med försörjningshinder finns ett system med
utveckling av nätverk, praktikplatser, anpassade arbeten,
vilket ska utvecklas och förstärkas.
Utbildningsförvaltningen anser att ordet system bör
definieras för att skapa en bättre förståelse för ordets
innebörd i sammanhanget alternativt bytas ut. Samma
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förändring eller förtydligande föreslås för samma ord i

Strategi 2.1.


Utbildningsförvaltningen vill inom ramen för

strategiområde 2 förtydliga vikten av att de egna
verksamheterna i Haninge kommun bör vara goda
förebilder i mottagande av praktikanter. Synnerligen
praktikanter från gymnasie- och vuxenutbildningens
utbildningar med praktiska inslag eftersom att Haninge
kommun är kommunens största arbetsgivare.


Förvaltningen vill förtydliga vikten av en god regional
samverkan mellan kommuner för att kostnadseffektivt
planera för utbudet av utbildningar. Genom dialog och
kontinuerligt samarbete med andra kommuner kan
kostnaderna hållas nere samtidigt som utbudet av
utbildningar gemensamt kan planeras efter näringslivets
behov och efterfrågan.



För att säkerställa att strategin får bästa effekt och för att
få ett helhetsperspektiv bör en handlingsplan som är
kopplad till arbetsmarknadsstrategin tas fram av
kommunstyrelseförvaltningen.

Underlag för beslut

- Remiss Förslag på Arbetsmarknadsstrategi för Haninge
kommun den 2 mars 2020.
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Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, registrator kommunstyrelseförvaltningen

