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Driftsform för Råsten förskola i Viksjö

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
1

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att inriktningen är att Järfälla kommun
tar över driften för Råsten förskola i Viksjö förutsatt att överenskommelse
om hyresavtal mellan hyresvärden och Järfälla kommun uppnås

Ärendet i korthet
Järfälla kommun expanderar de kommande åren och behovet av lokaler för förskola
kommer i och med detta att öka. För att hålla jämna steg med prognosticerad
befolkningsökning är bedömningen att kommunen behöver fler förskolor.
För att klara av det kommande behovet av förskola i kommundelen Viksjö och
generellt i kommunen behöver de förskolor som idag har verksamhet finnas kvar.
Råsten förskola drivs idag av Pysslingen förskolor och skolor AB och det har sagt
upp sitt hyresavtal med hyresvärden för deras fastighet och bestämt sig för att
avveckla verksamheten senast 31 juli 2017.
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag är att Järfälla kommun tar över och driver
vidare verksamheten i kommunal regi från och med 1 augusti 2017 förutsatt att en
överenskommelse om hyresavtalet uppnås mellan Järfälla kommun och hyresvärden.
Handlingar
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Bakgrund
Järfälla kommun expanderar de kommande åren och behovet av lokaler för förskola
kommer i och med detta att öka. För att hålla jämna steg med prognosticerad
befolkningsökning behövs det fler förskolor i kommunen. De verksamheter som
finns idag och deras kapacitet behöver även finnas kvar för att expansionen ska
klaras av framåt i tiden.
Vilken driftsform som förskolorna skall ha ska beslutas av barn- och
ungdomsnämnden.

Analys
Förskolor i Viksjö
För att klara av det kommande behovet av förskola i kommundelen Viksjö behövs
förskolor och deras kapacitet som finns idag finnas kvar enligt kapacitetsplanen.
Pysslingen förskolor och skolor AB har valt att säga upp sitt hyresavtal för Råsten
förskola. Idag har förskolan en kapacitet om 95 platser. Om dessa platser försvinner
hamnar Viksjö och kommunen i stort på en underkapacitet gentemot behovet.
Om kapaciteten på 95 barn försvinner behöver Järfälla kommun ersätta kapaciteten
genom nybyggnation. Alternativet som är mer fördelaktigt är att Järfälla kommun tar
över lokalerna och driver vidare verksamheten i kommunal regi. Även utifrpn ett
barnperspektiv är det bra om en förskola finns kvar i lokalerna då det kan ge barnen
en trygghet och kontinuitet under sin förskolegång. Det är även en närhet till hemmet
för många av de barn som idag går på förskolan vilket är bra för både barn och
föräldrar.
Ett alternativ är att Järfälla kommun beslutar att förskolan ska fortsätta att drivas i
privat regi och överlåter därmed åt hyresvärden att hitta en ny privat utförare. Tiden
är knapp för att en privat utförare ska kunna driva förskolan vidare utan avbrott i
förskolegången för barnen. Risken med detta är att hyresvärden kanske inte hittar
någon som vill driva förskola i lokalerna eller att lokalerna används till något annat
ändamål som ryms inom detaljplanens ändamål. Om hyresvärden inte får en ny
hyresgäst som vill driva förskola i lokalerna blir kapaciteten 95 platser färre och som
då måste ersättas genom nybyggnation.
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag är att Järfälla kommun tar över och driver
vidare verksamheten i kommunal regi från och med 1 augusti 2017 förutsatt att en
överenskommelse om hyresavtalet uppnås mellan Järfälla kommun och hyresvärden.
Barnkonsekvensanalys
1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Ja, det kommer påverka deras möjlighet till att gå i kvar i sin nuvarande förskola och
i närheten av deras bostad.
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2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Ja, då de barn som idag går på förskolan Råsten kan välja att gå kvar i samma lokaler
men med kommunal regi
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Nej, ärendet har handlagts av förvaltningen.
Slutsatser
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag är att Järfälla kommun tar över och driver
vidare verksamheten i kommunal regi från och med 1 augusti 2017 förutsatt att en
överenskommelse om hyresavtalet uppnås mellan Järfälla kommun och hyresvärden.
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