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Kommunsnabben
Barn- och ungdomsnämndens
sammanträde den 14 april 2016
Syftet med Kommunsnabben är att kort efter sammanträdet ge koncentrerad information om ett
urval beslut som är av allmänt intresse. Det kompletta protokollet, inkl. eventuella reservationer
med mera, läggs in på kommunens webbplats inom cirka en vecka efter sammanträdet.
Samtliga handlingar till sammanträdet återfinns på kommunens webbplats under
www.jarfalla.se/handlingar.

Beslut
Socioekonomisk ersättning
Nämnden beslutar att ärendet återremitteras. Barn och ungdomsförvaltningen ska åter se
över det förslag som tagits fram i form av golv och tak för ersättningsnivåerna för att
säkerställa att modellen kan verka fullt ut och bli effektiv.
Driftsform för- och grundskolor i Barkarbystaden och i Jakobsberg
Nämnden beslutar att en ny för-, grund-, grundsär- med träningsskola (F-9) i Barkarbystaden ska drivas i kommunal regi. Enheten ska byggas i Barkarbystaden och detaljplanen
väntas bli klar under slutet av 2017, skolan är klar för inflyttning tidigast hösten 2019.
Nämnden beslutar att grundskolan, F-5, i Jakobsberg ska drivas i fristående regi på
Sydöstra Söderhöjden, eller i direkt anslutning till området. Barn-och ungdomsdirektören
ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att skolan istället planeras som en F-6
grundskola och i samråd med samhällsbyggnadsdirektören tillse att inom detaljplan
möjliggöra för en framtida högstadieskola i direkt anslutning till den aktuella grundskolan, F-5, på Sydöstra Söderhöjden.
Yttrande till skolinspektionen – ansökningar om nya friskolor i Järfälla
Nämndens yttrande överlämnas till Skolinspektionen för svar. Under 2016 års
ansökningsomgång har tre ansökningar om att starta upp fristående skola i Järfälla inkommit till Skolinspektionen. Det övergripande elevunderlaget i kommunen förväntas
enligt prognosen att öka fram till 2024. Det behov av skolplatser som finns är i första
hand geografiskt kopplat till Barkarbystaden, där mest inflyttning sker. Med utgångspunkt i det ökande elevunderlaget, bedöms en etablering av de tre friskolorna på sikt inte
medföra negativa ekonomiska-, organisatoriska- eller pedagogiska konsekvenser för
kommunens skolväsende. Utrymmet i kommunen bedöms dock inte vara tillräckligt för
samtliga tre aktörer som ansöker om godkännande hos Skolinspektionen.

Rapporter
Kvalitetsuppföljning för 2016
Nämnden godkänner rapporten. Resultaten från årets kvalitetsuppföljningar visar att
Järfälla kommun har verksamheter av god kvalitet, men att det finns områden som skulle
kunna utvecklas än mera. Av detta skäl bör en eventuell tidsmässig förlängning av fokusområdena till nästkommande läsår övervägas.
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Tillsyn av fristående friskolor och pedagogisk omsorg
Nämnden godkänner rapporten. Under perioden april 2015 till och med februari 2016 har
Järfälla kommun genomfört tillsyn på fyra förskolor och en pedagogisk omsorg. Fyra av
de fem verksamheterna har inte fått någon sanktion. Den form av sanktion som har förekommit under året är anmärkning, vilket är den lägsta formen av sanktion. I detta fall har
anmärkningarna handlat om likabehandlingsplanen och det systematiska kvalitetsarbetet.
Ytterligare information lämnas av nämndsekreterare Karin Lehnér, tfn 08-580 286 76

