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Protokollsbilaga 2. Kompetensnämndens
beslut 2016-06-08, § 139

Dnr Kon 2016/82
Gällande granskningsrapport om Järfälla kommuns flyktingmottagande
Kompetensnämnden har per remiss från kommunrevisionen i Järfälla kommun fått
möjlighet att yttra sin mening om en granskningsrapport från KPMG gällande
kommunens flyktingmottagande (dnr. Kst 2016/172).
Kompetensnämndens samlade bedömning är att det finns god grund för revisorernas
rekommendation, att kommunen bör inrätta en samordnande funktion rörande
hanteringen av statsbidrag. Dock delar nämnden inte helt den bedömning som
KPMG och revisionen framför, att det finns en tydlighet i styrning av kommunens
flyktingmottagande. Invändningen gäller kompetensnämndens ansvar för att
samordna det integrationspolitiska arbetet i hela kommunorganisationen, om vilket
det fortfarande råder oklarhet.
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Protokollsbilaga 3. Kompetensnämndens
beslut 2016-06-08, § 140

Dnr Kon 2015/109
Gällande motion om integrationslyft för Järfälla
Kompetensnämnden har per remiss från kommunfullmäktige fått möjlighet att yttra
sin mening om en motion från Cecilia Löfgreen (M) att genomföra ett
integrationslyft för Järfälla (dnr. Kst 2015/401).
Kompetensnämnden bedömer att följande fyra av motionens tio förslag direkt berör
förvaltningens verksamheter, och baserar sitt remissvar på det urvalet:
1. Dubbla tiden på SFI. Nämnden bedömer att förslagets genomförande skulle
innebära höga kostnader för SFI i relation till dess väntade effekt. Istället bör
fokus ligga på ett potentiellt ökat elevantal under hösten och vintern 2016.
2. Erbjuda arbetspraktik för nyanlända. Nämnden bedömer att förslagets
genomförande skulle konkurrera med den befintliga arbetsmarknadsinsatsen
välfärdsjobb, som idag kompletterar Arbetsförmedlingens insatser.
3. Inkludera entreprenörsutbildning inom SFI. Nämnden bedömer att förslaget skulle
kunna arbetas in som ett moment i befintliga och planerade yrkesinriktningar
inom SFI, snarare än att genomföras som en egen yrkesinriktning.
9. Inkludera nyanlända barn och unga i ordinarie undervisning genom att erbjuda
tolkhjälp. Nämnden bedömer att förslagets genomförande skulle innebära höga
kostnader, och hämma elevernas egen språkinlärning och sociala integration.
Istället bör fokus ligga på studiehandledning.
Kompetensnämndens samlade bedömning är att motionens förslag hade hög relevans
hösten 2015, då Järfälla kommun ännu inte hade vidtagit åtgärder för det ökande
antalet asylsökande som anlände under hösten och vintern 2015-2016. Idag är dock
läget ett annat och kompetensnämnden förespråkar att arbetet med mottagande av
nyanlända, som motionen i hög grad adresserar, ska hanteras enligt den upprättade
handlingsplanen för mottagande av nyanlända (dnr. Kst 2015/502).
Kompetensnämnden föreslår att motionen avslås.
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Protokollsbilaga 4. Kompetensnämndens
beslut 2016-06-08, § 141.

Dnr Kon 2016/68-2
Gällande motion om miljöcertifiering enligt miljöutmärkelsen Grön
Flagg
Kompetensnämnden har per remiss från kommunstyrelsen fått möjlighet att yttra sin
mening om en motion från Bo Leinerdal m.fl. (V) att miljöcertifiera för-, grund- och
gymnasieskolor i Järfälla kommun enligt konceptet Grön Flagg.
Kompetensnämndens samlade bedömning är att Grön Flagg har sin främsta styrka i
att konceptet bygger på elevernas delaktighet i miljöarbetet. Det finns förutsättningar
att införa det som ett komplement till den befintliga miljödiplomeringen, eller att ta
inspiration från Grön Flagg i utvecklingen av densamma. Men just eftersom det
redan finns ett system och en organisation för miljöarbetet i gymnasieskolan, så
förespråkar kompetensnämnden inte ett kategoriskt införande av Grön Flagg.
Kompetensnämnden föreslår att motionen avslås.
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Kompetensnämndens beslut 2016-06-08
§ 142

Dnr Kon 2016/25
Järfälla kommun bör utse en barnrättspilot i varje nämnd, motion från
Lennart Nilsson (KD) – remissvar till kommunstyrelsen
Kompetensnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå
förslaget att tillsätta en särskild barnrättspilot.
Lennart Nilsson (KD) har till fullmäktige lämnat motionen ”Järfälla kommun bör
utse en barnrättspilot i varje nämnd”. Motionen har överlämnats till kompetensnämnden m.fl. nämnder för yttrande.
Kompetensnämnden delar motionärens intentioner att stärka kommunens arbete för
att leva upp till Barnkonventionen. Kompetensnämnden avstyrker dock förslaget att
tillsätta en särskild barnrättspilot. Inom nämndens ansvarsområden – framför allt
med gymnasieskola och aktivitetsansvar gentemot unga - är det väsentligt att hela
verksamheten genomsyras av ett synsätt där ungdomars rätt att uttrycka sin mening i
olika forum m.m. tas till vara. Att ungdomar får kunskap om rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle är även grundläggande värden i skollag och läroplan. Nämnden ser inte att en särskild barnrättspilot inom nämndens område är det
mest effektiva sättet att arbeta inom befintliga budgetramar.
Kompetensnämnden konstaterar även att barnkonventionen sannolikt kommer att
inkorporeras som lag från den 1 januari 2018, vilket sannolikt både kommer att
stärka arbetet med genomförande av barnkonventionen, men även ställa större krav
på kommunen. I Barnrättighetsutredningens betänkande (SOU 2016:19) Barnkonventionen blir svensk lag, föreslår utredaren bl.a. ett omfattande treårigt kunskapslyft
för att höja kompetensen om barnkonventionen bland olika statliga och kommunala
myndigheter (sid 31, SOU 2016:19).
Sammantaget avser Kompetensnämnden att ytterligare stärka och följa upp insatser
som framför allt rör Barnkonventionens artiklar om värdegrund och inflytande. Detta
bör ske efter en analys av vilka ytterligare insatser som behövs och med åtgärder som
omfattar såväl nämnden och olika nivåer i förvaltningen. I detta arbete är en av
utgångspunkterna den aviserade lagen som Barnrättighetsutredningen föreslår.

