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Kommunsnabben
Barn- och ungdomsnämndens
sammanträde den 21 september 2017
Kommunsnabben ger en koncentrerad information om ett urval beslut som är av allmänt intresse efter
varje nämndsammanträde. Det kompletta protokollet läggs in på kommunens webbplats inom cirka en
vecka efter sammanträdet. Samtliga handlingar till sammanträdet finns på jarfalla.se/handlingar

Beslut
Syskonförtur underlättas vid önskemål om skola
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett nytt förslag angående regler för fördelning av skolplatser i Järfälla kommun. De nya reglerna innebär bland annat att tilllämpningen av syskonförturen underlättas. Reglerna medför även att elever som är på väg
att flytta till kommunen kan omfattas av skolvalet under förutsättning att den blivande
bostadsadressen kan styrkas. Dessutom upphör prioriteringsordningen mellan första-,
andra- och tredjehandsalternativ.
Lekvärdesfaktor sätter fokus på förskolans utemiljö
Nämnden har beslutat att införa en lekvärdesfaktor, ett vägledande utvärderingssystem
som undersöker kvalitén på förskolegårdens utemiljö inför byggandet av en ny förskola.
Syftet med lekvärdesfaktorn är att nå en kvalitet som uppfyller barnens dagliga lek- och
rörelsebehov enligt aktuell forskning.
Kommande förskolors driftsform
Nämnden beslutade att:
Förskolan på sydöstra Söderhöjden i Jakobsberg ska drivas i enskild regi
Förskolan i Jakobsberg C som Järfällahus bygger ska drivas i kommunal regi
Förskolan i Söderdalen som JM bygger ska drivas i kommunal regi
Barn- och ungdomsdirektören ges i uppdrag att tillse att personal och barn på de två
kommande förskolorna i Jakobsberg C och i Söderdalen demokratiskt får bestämma
namnet på sina förskolor.
Uppdaterad kapacitetsplan för Järfällas för- och grundskolor
Lokalernas kapacitet har matchats mot befolkningsprognosen och analysen har visat att
de investeringsäskanden som nämnden gjort för perioden 2017-2020 ligger högre än vad
2017 års prognos visar behovet av. Investeringsäskanden för 2017-2020 bygger på 2016
års prognos och 2017 års prognos är lägre än 2016 års prognos. Det beror till stor del på
att genomförandeplanen för bostäder i Barkarbystaden och dess influensområde men
även i Jakobsberg blivit längre och att det byggs färre bostäder per år och under en längre
tid.
Utredning om nyanlända elevers skolsituation
Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en modell för skolplacering av
nyanlända elever. Modellen ska främja integration och ska tas fram i samråd med Järfälla
språkcentrum (JSC) och kommunens rektorer. Barn- och ungdomsförvaltningen ges i
uppdrag att utreda hur studiehandledningen i Järfälla kan förbättras. I det kommande
budgetarbetet beaktas att ytterligare resurser riktas till Järfälla barn- och elevhälsa (JBE) i
syfte att stärka elevhälsan kring nyanlända elever.
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Utredning om daglig rörelse i grundskolan
Nämnden beslutade att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att följa de påbörjade pilotprojekten som handlar om fysisk aktivitet i skolan och ta del av skolornas utvärderingar. Hösten 2018 ska barn- och ungdomsförvaltningen genomföra en uppföljning av
pilotprojekten. I det kommande budgetarbetet beaktas att ytterligare resurser riktas till
barn- och ungdomsförvaltningen i syfte att möjliggöra en kostnadstäckning för pilotprojekten.
Utredning om införandet av lärarassistenter och specialpedagoger
För att skapa studiero och god arbetsmiljö i Järfällas skolor finns det anledning att utreda hur
införandet av lärarassistenter och socialpedagoger kan bidra till ökad måluppfyllelse genom
att frigöra tid för lärarna att ägna sig år undervisning. Barn- och ungdomsförvaltningen ges i
uppdrag att utreda i vilken mån införandet av yrkeskategorierna socialpedagog samt lärarassistent kan bidra till måluppfyllelsen i Järfällas skolor.
Ytterligare information lämnas av nämndsekreterare Karin Lehnér, tfn 08-580 286 76

