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Barn- och ungdomsnämnden
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Konceptförskola för barn- och ungdomsförvaltningen, Järfälla kommun

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
1

Barn- och ungdomsnämnden fastställer att handlingarna för
konceptförskolan ska användas vid framtida nybyggnationer av förskolor i
Järfälla kommun

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 prognostiserad
befolkningsökning är bedömningen att kommunen behöver fler förskolor.
För att klara av det kommande behovet av förskolor i kommunen fanns det ett behov
av att få en snabbare process vid planeringen av nya förskolor. Därför kom idén upp
om att ta fram handlingar för en konceptförskola för Järfälla kommun.
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag är att handlingarna för konceptförskolan
ska användas vid framtida nybyggnationer av förskolor i Järfälla kommun.
Handlingar
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Bakgrund
Järfälla är i en stark expansiv fas av bostadsbyggande och de senaste åren har
befolkningen ökat och prognosen tyder på en fortsatt hög befolkningsökning.
Eftersom kommunen har ett ansvar att erbjuda alla barn plats inom förskola behöver
kommunen skapa nya platser för att klara expansionen.
Utifrån kommunens fastställda lokalförsörjningsplan för åren 2016-2025 framgår att
kommunen har en underkapacitet av förskoleplatser. För att tillgodose detta behov
och för att kunna svara upp mot effektmålet om att kunna erbjuda en garanterad plats
inom fyra månader behöver kommunen flera nya förskolor. Fram till 2025 behöver
kommunen skapa cirka 30-36 nya förskolor i Järfälla kommun. För att processen vid
framtagande av en ny förskola ska gå snabbt fanns det ett behov av en
konceptförskola som ska ligga till grund för framtida förskolor. I koalitionens budget
för 2016 avsattes därför 1300 tkr för att at fram ett koncept för utformningen av nya
förskolor med en effektiv planlösning som tillgodoser de pedagogiska önskemålen.

Analys
Handlingarna för konceptförskolan har tagits fram med hjälp av kommunens
projektledningsavdelning och fastighetsavdelning. Barn- och ungdomsförvaltingen
har haft en referensgrupp med pedagoger från kommunala och privata enheter och en
fokusgrupp bestående specialpedagoger och psykolog som svarat för den
pedagogiska kunskapen kring planering av en ny förskola. Underlagen har även
granskats av olika instanser inom kommunen såsom miljö och hälsa, bygglov,
fackliga företrädare med flera.
Projekt- och referensgruppen genomförde tre studiebesök i början av projektet för att
ta del av hur andra förskolor har byggts och hur de upplevs av personalen som jobbar
där.
Målet för projektet var att ta fram handlingar för en konceptförskola. Handlingarna
skulle ha en kvalité och detaljeringsgrad motsvarande programhandlingar med
komplettering avseenda tekniklösningar för att säkerställa att valda tekniska
lösningar fungerar och att inryms inom avsedda ytor. Detta har tagits fram och
kommer att ligga till grund för arbetet med nya förskolor. När det gäller förskolor i
flerbostadshus kan man inte använda ritningen men väl sambanden och
rumsfunktionsprogrammet.
Konceptförskolan bygger på Skolverkets nya rekommendationer om max 12
barn/grupp för yngre barn och max 15 barn/grupp för äldre barn. I konceptförskolan
bildar tre grupper en ”treklöver” där det ingår tre hemvister, två skötrum, en
våtverkstad, temarum och en ateljé/allrum. Detta bygger på att de tre grupper som
har varsin hemvist delar på de gemensamma ytorna inom treklövern. Förskolan
består av tre treklövrar vilket ger 36-45 barn per treklöver och totalt ca 120 barn på
hela förskolan. Hela förskolan delar på ett minitorg/ateljé och matsal.
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Barnkonsekvensanalys
1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Ja, det kommer påverka deras möjlighet till att gå i moderna och attraktiva förskolor i
Järfälla kommun.
2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Ja, då det utgår ifrån att barnen ska ha en utvecklande och utmanande förskola.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Nej, ärendet har handlagts av förvaltningen.
Ekonomiska konsekvenser
Underlaget som är framtaget för konceptförskolan ligger till grund för kalkylen som
ett externt företag tagit fram. Kalkylen visar på en produktionskostnad om cirka 44
mnkr, sedan behöver man lägga till bland annat byggherrekostnad chrisoch då landar
den totala kostnaden på cirka 55 mnkr. Det motsvarar den budget som vi idag har för
kommande förskolor om 100 barn medan denna är för 120 barn.
Slutsatser
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag är att handlingarna för konceptförskolan
ska användas vid framtida nybyggnationer av förskolor i Järfälla kommun.
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