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Kommunsnabben
Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 2 juni 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 till för- och grundskola 2017
Nämnden beslutade att socioekonomisk ersättning tilldelas enligt grundskolor och förskolor enligt förslag. Socioekonomisk ersättning syftar till att kompensera för de skillnader i förutsättningar som finns mellan olika för- och grundskolor som följer av barn- och
elevsammansättningen. I februari 2016 fattade nämnden beslut om en ny modell för socioekonomisk ersättning ska införas.
Pysslingen Förskolors ansökan om fristående förskola godkänns
Nämnden beslutade att godkänna Pysslingen Förskolor och Skolor, som huvudman för
Hovslagarens förskola för bedrivande av förskola i enskild regi. Förvaltningens bedömning är att Pysslingen Förskolor och Skolor har både kompetens och erfarenhet att driva
förskola i enskild regi och att lokalerna uppfyller kraven enligt gällande styrdokument.
Förskolan beräknas starta den 1 augusti 2016 på Hästskovägen.
Ändrat åtagande gällande öppna förskolan i Jakobsberg
Nämnden beslutar att verksamheten för Jakobsbergs öppna förskola riktas till hemmavarande barn som inte är inskrivna i förskola eller pedagogisk verksamhet. Barnen som berörs är de barn som redan har en inskriven plats i förskola eller pedagogisk omsorg.
Program för resultatförbättring - revidering 2016
Nämnden fastställer revideringen av Program för resultatförbättring. Följande punkter
ingår i programmet: Systematiskt kvalitetsarbete, inkluderande arbetssätt, utbildning på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt digital kompetens.

Rapport
Utvärdering av skolvalet 2016
Nämnden godkänner rapporten där utvärderingen har visat på förbättringsåtgärder:
• Hanteringen av skolvalet bör samordnas av den centrala förvaltningen.
• En programvara som ändamålsenligt stödjer skolvalsprocessen bör införskaffas till
nästa skolval.
• Reglementet kring skolplaceringar bör uppdateras och förtydligas.
• Hur samordningen mellan det kommunala skolvalet och antagningsprocessen för fristående huvudmän kan fördjupas bör undersökas närmare för att eventuellt identifiera
ytterligare förbättringsåtgärder.
Ytterligare information lämnas av Nämndsekreterare Karin Lehnér, tfn 08-580 286 76

