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Kommunsnabben
Barn- och ungdomsnämndens
sammanträde den 7 december 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
Nämnden godkänner budget för 2018
Nämnden godkänner ny internbudget och en ny detaljbudget för de kommunala för- och
grundskolorna år 2018 baserad på Barn- och ungdomsnämndens ”Budgetförutsättningar
2018” och de nya ramar som kommunfullmäktige fastställt 2017-11-20. Internbudgeten
och detaljbudgeten för de kommunala för- och grundskolorna redovisar ett resultat i
balans.
Investeringskalkyl för ny för- och grundskola i Barkarbystaden
Nämnden godkänner investerings- och driftkostnadskalkylen för nya förskole och skolenheten i Barkarbystaden. Kommunens befolkningsprognos och nämndens kapacitetsplan visar att det finns behov av fler årskurs F-9 platser och förskoleplatser i kommundelen Barkarby/Skälby. Utöver detta har kommunen behov av fler grundsär- och träningssärskoleplatser vilka även ska inrymmas in den nya förskole- och skolenheten i Barkarbystaden.
Plan för personalförsörjning
Nämnden godkänner Plan för personalförsörjning (revidering) för 2017. Planen grundar
sig i ett ökat behov av personal bland annat till följd av kommunens expansion och pensionsavgångar. Det råder brist på lärare och konkurrensen om arbetskraften är hög. Järfälla
kommun ska därför profilera sig som en intressant och attraktiv arbetsgivare för att kunna
hävda sig gentemot andra arbetsgivare. För att stärka attraktiviteten
kommer även en arbetsgrupp att tillsättas som ska ta fram förslag på ytterligare åtgärder.
Måluppfyllelse- och analysrapporter
Nämnden godkänner enheternas måluppfyllelse- och analysrapporter. Syftet med
rapporterna är att förskolor och skolor får möjlighet att analysera och dra slutsatser om
hur måluppfyllelsen ser ut i deras verksamheter. Det ska ge ett underlag till deras prioriteringar och utvecklingsområden för kommande läsår.
Uppföljning av rapport kring barn och elever i behov av särskilt stöd
Nämnden godkänner rapport. 2017 års uppföljning kan slå fast att arbetet med inkludering och tillgängliga lärmiljöer har inneburit en förbättrad förmåga att hantera barn och
elever i behov av särskilt stöd. Utredningen identifierar ett antal förbättringsområden,
bland annat utbildningssatsningar inom tilläggsbelopp.

Ytterligare information lämnas av Nämndsekreterare Karin Lehnér, tfn 08-580 286 76

