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Barn- och ungdomsnämnden

Dnr Bun 2016/123

Driftsform för för-, grund-, grundsär- med träningsskola i
Barkarbystaden och grundskola i Jakobsberg
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
1

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att för-, grund-, grundsär- med
träningsskola i Barkarbystaden ska drivas i kommunal regi

2

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att grundskolan i Jakobsberg ska
drivas i kommunal regi om grundskolan byggs bredvid Kvarnskolan och i
fristående regi om grundskolan byggs inom detaljplanen för Sydöstra
Söderhöjden eller på annan plats i Jakobsberg

Ärendet i korthet
Järfälla kommun expanderar de kommande åren och behovet av lokaler för både
förskola och skola kommer i och med detta att öka. För att hålla jämna steg med
prognosticerad befolkningsökning är bedömningen att kommunens egna lokaler
behöver kompletteras med lokaler som andra intressenter både bygger och äger.
För att klara av det kommande behovet av förskola och årskurs F-5 i kommundelen
Barkarby/Skälby och årskurs 6-9 samt grundsär- med träningsskola i hela kommunen
behövs denna enhet till hösten 2018 enligt kapacitetsplanen men mer troligt är att den
kan stå klar för inflyttning tidigast hösten 2019. Barn- och ungdomsförvaltningens
förslag är att denna enhet drivs i kommunal regi.
För att klara av kommande behov av årskurs F-5 platser i Jakobsberg behövs det en
skola till hösten 2018. Beroende på var den placeras kan den tidigast vara på plats till
hösten 2019. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag är att denna enhet drivs i
kommunal regi om den placeras bredvid Kvarnskolan och av en fristående aktör om
den placeras inom detaljplanen Sydöstra Söderhöjden eller på någon annan plats i
Jakobsberg.
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Handlingar
1

Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse 2016-03-18

Bakgrund
Järfälla kommun expanderar de kommande åren och behovet av lokaler för både
förskola och skola kommer i och med detta att öka. För att hålla jämna steg med
prognosticerad befolkningsökning är bedömningen att kommunens egna lokaler
behöver kompletteras med lokaler som andra intressenter både bygger och äger.
Kommunfullmäktige beslutade 2 november 2015 i budgeten för 2016/2017 och plan
för 2018/2019 att för-, grund-, grundsär- med träningsskola i Barkarbystaden ska
byggas av en extern entreprenör. Likaså gäller för skolan i Jakobsberg för årskurs F5 att den ska byggas av en extern entreprenör.
Vilken driftsform som skolorna ovan skall ha ska beslutas av barn- och
ungdomsnämnden.
Analys
Förskola, grundskola årskurs F-9, grundsär- med träningsskola i
Barkarbystaden
För att klara av det kommande behovet av förskola och årskurs F-5 i kommundelen
Barkarby/Skälby och årskurs 6-9 samt grundsär- och träningsskola i hela kommunen
behövs denna enhet till hösten 2018 enligt kapacitetsplanen men mer troligt är att den
kan stå klar för inflyttning tidigast hösten 2019. Enheten ska byggas i
Barkarbystaden och detaljplanen väntas bli klar under slutet av 2017.
Enheten blir stor och med fler olika verksamheter. Barn- och ungdomsförvaltningen
vet idag ingen fristående aktör som helt själv kan klara av att driva alla dessa
verksamheter men det finns fristående aktörer som kan jobba ihop med andra
fristående aktörer och på så sätt hantera alla dessa verksamheter i samma byggnad.
Risken finns då att varje del blir avskilda från varandra och framförallt att grundsäroch träningsskolan tappar sitt viktiga inkluderingsarbete med grundskolan. Om hela
enheten drivs i kommunal regi kommer detta inte bli ett problem då det kommer vara
samma rektor för alla verksamheter och därmed lättare för samarbete mellan de olika
verksamheterna.
En annan aspekt att ta med är att om det blir en fristående aktör kan det innebära att
elever från andra kommuner får plats före Järfälla kommuns elever om den fristående
aktören använder sig av ett kösystem vilket ett flertal fristående aktörer gör idag. Det
innebär att den kapacitet som kommunen beräknat behöva för att klara av det
kommande behovet inte täcks på denna enhet om barn och elever från andra
kommuner får plats på enheten. Då behöver kommunen bygga nästa enhet tidigare än
vad som är planerat utifrån behovet i kapacitetsplanen. Om enheten drivs i
kommunal regi kan kommunen styra detta och bara ta emot elever från Järfälla
kommun. Det blir även en större flexibilitet om den drivs i kommunal regi. Till
exempel genom att förskolan kan få fler avdelningar i uppstarten genom att ta yta
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från skolan och på så sätt snabbare fylla lokalerna med barn och elever eller att det
blir ojämnt i parallellerna i grundskolan för att få plats med alla elever. Kommunen
har även möjlighet att placera elever vid skolan om de till exempel inte gör ett aktivt
skolval vilket inte går om det är en fristående aktör.
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag är att denna enhet drivs i kommunal regi.

Grundskola årskurs F-5 i Jakobsberg
För att klara av kommande behov av årskurs F-5 platser i Jakobsberg behövs det en
till skola till hösten 2018. Beroende på var den placeras kan den tidigast vara på plats
till hösten 2019.
Det finns idag många fristående aktörer som kan driva en F-5 skola med god kvalité.
Finns även fristående aktörer som jobbar ihop med entreprenörer och därmed löser
de både byggnationen och driften av skolan. Om skolan drivs av en fristående aktör
finns det en risk att flertalet platser går till elever från andra kommuner. Generellt i
kommunen är det få externa elever på de kommunala grundskolorna då det är en
mindre rörlighet mellan kommunerna i dessa årskurser och det bör inte vara någon
stor risk för att kapaciteten inte täcker kommande behov. Som det ser ut idag kan det
bli ett fåtal elever från andra kommuner vilket inte bör påverka att behovet av platser
klaras av inom kommundelen Jakobsberg. Det som kan påverka antalet platser för
elever boendes i Jakobsberg är om elever från andra delar av kommunen söker sig till
skolan och genom kösystemet går före elever boendes i Jakobsberg. Dock är det även
här inte så stor rörlighet bland eleverna utan de flesta väljer att gå i en skola i sin
egen kommundel vilket gör att det inte borde påverka möjligheten för alla elever
boende i Jakobsberg att få plats i en skola i kommundelen.
Det finns två möjliga alternativ idag för placering av skolan. Det ena är inom
detaljplanen Sydöstra Söderhöjden där arbete pågår med detaljplanen och den andra
placeringen är bredvid Kvarnskolan på en tomt där vi idag har byggrätt. Båda
placeringarna behöver utredas för att se om en skola kan få plats. Om ingen av dessa
två platser fungerar behövs en annan placering snarast tas fram av
samhällsbyggnadskontoret.
Om skolan placeras bredvid Kvarnskolan i Jakobsberg kan den med fördel drivas i
kommunal regi och eventuellt därmed bilda en stor årskurs F-9 enhet ihop med
Kvarnskolan som idag bedriver verksamhet för årskurs 6-9. Detta gör att elevantalet
mellan årskurserna blir mer flexibelt och vissa lokaler kan samutnyttjas. Kommunen
har även möjlighet att placera elever vid skolan om de t.ex. inte gör ett aktivt skolval.
Placeras skolan inom detaljplanen för Sydöstra Söderhöjden eller på en annan plats i
Jakobsberg är det bra om den drivs av en fristående aktör. Det finns flera fristående
aktörer som samarbetar med entreprenörer och har färdiga koncept för både byggnad
och driftsform vilket eventuellt kan göra byggprocessen effektivare och därmed en
kortare ledtid för att få skolan på plats. Oavsett huvudman, fristående eller
kommunal, har måluppfyllelsen avgörande betydelse för eleverna. Om en etablering
av en fristående skola sker på Söderhöjden eller på en annan plats i Jakobsberg, är
det viktigt att skolan levererar kvalitet. Fler skolalternativ på Söderhöjden och i
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Jakobsberg kan ge ett rikare utbud i det fria skolvalet, vilket kan ha positiva effekter
för eleverna.
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag är att denna enhet drivs i kommunal regi
om den placeras bredvid Kvarnskolan och av en fristående aktör om den placeras
inom detaljplanen Sydöstra Söderhöjden eller på någon annan plats i Jakobsberg.

Barnkonsekvensanalys
1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Ja, det kommer påverka deras möjlighet till att gå i för- och grundskola i närheten av
deras bostad.
2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Målet är att det ska främja att deras miljö i för- och grundskola ska bli mer modern
och attraktiv och ge dem möjlighet till en bra studiemiljö. Att alla elever ska få plats i
en skola i sin egen kommundel.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Nej, ärendet har handlagts av förvaltningen.
Slutsatser
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag är att för-, grund-, grundsär- med
träningsskola i Barkarbystaden ska drivas i kommunal regi och att skolan i
Jakobsberg ska drivas i kommunal regi om skolan byggs bredvid Kvarnskolan och i
fristående regi om skolan byggs inom detaljplanen för Sydöstra Söderhöjden eller på
annan plats i Jakobsberg
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