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Skolinspektionens granskning av Järfälla kommun

Skolinspektionen kommer att genomföra en granskning av Järfälla kommun i höst.
Inspektionen inkluderar både Barn- och ungdomsnämnden och Kompetensnämnden.
Granskningens fokus kommer att ligga på huvudmannafrågor samt yrkesutbildningar
och gymnasiesärskolan. Skolinspektionens besök kommer att ske på de program som
finns inom tidigare YTC den 24-25 november och på gymnasiesärskolan den 23 november. Ett uppstartsmöte i kommunen för förvaltningen och rektorer kommer att
genomföras den 14 oktober. Kommunen förväntas skicka in efterfrågad dokumentation och information till Skolinspektionen senast den 28 oktober. Intervjuer med huvudmannen är planerade den 8 och 9 december. Förvaltningen kommer att återkomma med ytterligare information till nämnden.
Bas Barkarby

Arbetet med BAS Barkarby har efter sommaren gått in i en intensiv period. Enligt
plan skulle planeringen av våningsplanen där Kompetensnämndens verksamheter dvs Järfälla gymnasium och KomTek – vara påbörjad efter sommaren. Det ändrades
så att planeringsarbetet istället inriktades på de plan där Multihallen och Bibiliteket
kommer att vara. Det har inneburit en snabb process med stor delaktighet från verksamheterna. Eftersom BAS Barkarby ska präglas av samutnyttjande och samverkan
inom lokalerna har det varit viktigt att få in synpunkter och kunskap från alla verksamheter som kommer att arbeta och bedriva verksamheter i dessa lokaler.
Från och med september kommer Per Eklind - tidigare rektor för YTC- att arbeta i
Kompetensförvaltningen i ett projekt för att utveckla och samordna insatser för Yrkeshögskoleverksamhet (YH) i Järfälla kommun BAS Barkarby ska vara ett center
för både gymnasieutbildning, kultur, näringsliv och högre utbildning vilket gör att
det har varit angeläget att få en resurs som kan driva arbetet och utvecklingen av Yrkeshögskola. Det krävs stora insatser för att samarbeta med branschföreträdare, näringsliv, högskolor och andra utbildningsaktörer som vill samarbeta med Järfälla
kommun inom YH.
I nuläget har Yrkesakademin i samarbetet med vår kommun lämnat in åtta ansökningar till Myndigheten för Yrkeshögskola.
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Information om Kammarrättens beslut i mål nr 317-16 – Laglighetsprövning enligt
kommunallagen

Förvaltningen informerade nämnden i februari 2016 om Förvaltningsrättens dom
med anledning av överklagande av kompetensnämndens budgetbeslut för 2015, med
avseende på välfärdsjobb (Dnr Kon 2015/49).
Förvaltningsrättens dom i december 2015 innebar att rätten avslog överklagandet.
Domen överklagades till Kammarrätten, som i augusti 2016 beslöt att inte meddela
prövningstillstånd (se bilaga). Förvaltningsrättens tidigare avgörande står därför fast..
Se bilaga 1.
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