Motion till Värnamo Kommunfullmäktige
Bristyrkesutbildning för vuxna.
Yrkeskompetens är en av de mest efterfrågade
punkterna när näringsliv och offentlig sektor
summerar sina framtidsutmaningar. Bland
annat yrkeschaufförer och svetsare saknas.
Alla yrken kräver inte högskolenivå.

(S) Vision:
Värnamo, en
framtidskommun
för alla

I vår kommun finns både Campus och Komvux
som stora och viktiga utbildare av vuxna.
Regeringen har i sin budget för 2017 ett anslag
för yrkesvux som bör kunna användas till vårt
förslag.

Jobb och framtidstro;

Härmed yrkar vi att Barn- och
utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram
och genomföra ett par yrkesutbildningar för
vuxna. Att teckna avtal med berörd bransch
om praktikplats för utbildningarna.

Övergripande mål:
”Verksamheten i Värnamo Kommun
ska främja fler och bättre jobb”

Ansvar för kommande
generationer; ”Verksamheten i
Värnamo Kommun ska på ett
meningsfullt och långsiktigt hållbart
sätt främja trygg och skapande miljö”.

Pålitlig samhällsservice;
”Verksamheten i Värnamo Kommun
ska på ett ansvarsfullt och hållbart sätt
möta medborgarna”

För att arbetslösheten ska fortsätta att minska krävs satsningar på
utbildning och kompetens som svarar mot arbetsmarknadens behov.
Tillgång till relevant kompetens är också avgörande för näringslivets
möjlighet att växa och klara den internationella konkurrensen. Och för
offentliga sektorns möjligheter att ge en pålitlig samhällsservice.
Regeringen har inlett ett nytt kunskapslyft med en satsning som fullt
utbyggd omfattar ca 70 000 utbildningsplatser inom yrkesvux, lärlingsvux,
folkbildning, högskola och yrkeshögskola. En del av dessa platser borde
kunna hamna i vår region där efterfrågan på yrkesutbildningar är stor.
Utformningen av utbildningarna behöver ske i samverkan med
Arbetsförmedlingen och organisationer som söker just den tänkta
utbildningen. En inventering och dialog med näringslivsbolaget m.fl. är på
sin plats.
Vi ser och hör att det finns människor som gärna vill byta yrke samt
vuxna arbetssökanden som önskar en konkret yrkesutbildning. Komvux i
Värnamo har ett flexibelt och bra upplägg, anser vi. Eftersom det nu
också, från regeringen, görs satsning på studiemedel för vuxna och
öppnade regler för att kunna gå komvux, ser vi en möjlighet till
yrkesutbildning för vuxna som Värnamo kommun inte bör missa.

Värnamo den 24 oktober 2016
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