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Sportotek

Uppbyggnad av ett Sportotek är i gång. Förvaltningen har bildat en referensgrupp
tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och kultur-, demokrati- och fritidsnämnden. Rekrytering av en samordningstjänst pågår. Tanken är att Sportoteket ska
tillhöra Arbetsmarknadsenhetens verksamhet, där samordnaren kommer att arbeta
tillsammans med medarbetare inom välfärdsjobben.
Förvaltningen har under en längre tid efterforskat en lämplig lokal, men har nu
beslutat att samordna Sportotekets verksamhet och Återbruk av möbler i Kompetenscentrums lokaler. Tanken är att använda den tidigare teaterlokalen, som i nuläget
används som en samlingslokal och som Arbetsmarknadsenheten redan har kostnaden
för. Det finns naturligtvis nackdelar med att ta bort en större samlingslokal men
bedömningen är att lokalen används mycket sällan. Arbetsmarknadsenheten kan
heller inte belastas med ökade kostnader.
Lokalen är ändamålsenlig för såväl verksamheten med Sportotek som för Återbruksverksamheten. Det finns möjlighet till verkstad, lagring och transport. Lokalen
kan även erbjuda samlingslokal för dem som arbetar inom dessa verksamheter samt
för Gröna jobb. Planering och projektering har påbörjats.
Nytt avtal för Samhällsorienteringen

Samhällsorienteringen är en övergripande orienteringskurs om det svenska samhället
och ska vara en grund för deltagarnas fortsatta kunskapsinhämtning. Järfälla kommun har sedan år 2010 ingått i ett samverkansavtal om samhällsorientering tillsammans med länets kommuner. Syftet med denna samverkan är att verksamheten ska
kunna uppfylla lagstiftningens krav samt att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet. Samverkan sker genom ett gemensamt kansli; Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO).
Det är nu dags att påbörja ny upphandling. Det avtal som finns idag sträcker sig till
31 augusti 2019.
Järfälla kommun har skrivit under det nya avtalet och att vi vill delta i den nya
upphandlingen. Bedömningen är att Järfälla kommun inte själva kan anordna denna
verksamhet för att leva upp till lagstiftningens krav. Förvaltningen kommer att följa
upp och utvärdera verksamheten, bl.a. genom det systematiska kvalitetsarbetet inom
samhällsorienteringen.
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Skolinspektion

Järfälla kommun har fått en begäran från Skolinspektionen om yttrande angående
situationen på Järfälla gymnasium. Grunden till detta är att Skolinspektionen under
2017 och 2018 tagit emot signaler gällande Järfälla gymnasium kring sexuella
trakasseriet och kränkningar mellan elever.
Här kan Förvaltningen konstatera att Järfälla gymnasium och förvaltningen har
svarat på flera anmälningar till Skolinspektion samt Barn- och elevombudsmannen
och har i svaren från dessa myndigheter inte blivit ålagda att vidta några åtgärder.
I den ovan nämnda begäran är rutinen enligt Skolinspektionen att man går ut med en
generell begäran om yttrande från huvudman kring hur skolan arbetar med kränkningar, sexuella trakasserier, skolans värdegrundsarbete, trygghet och arbetsro.
Svaret till Skolinspektionen ska vara inne till senast 16 april.
Ombyggnationen av Jakobsbergskolan

Arbetet med ombyggnationen av Jakobsbergskolan tillsammans med Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen pågår enligt plan. Processen bedrivs i kontinuerligt
samråd med berörd personal, inom de ytor som är aktuella för de olika ombyggnationsområdena.
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