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Barn- och ungdomsnämnden
Dnr Bun 2017/256

Driftsform för förskolan på sydöstra Söderhöjden i Jakobsberg och
driftsform och namn för förskolorna i Söderdalen och Jakobsberg C

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
1

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att förskolan på sydöstra Söderhöjden
i Jakobsberg ska drivas i enskild regi

2

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att förskolan i Jakobsberg C som
Järfällahus bygger ska drivas i kommunal regi

3

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att förskolan i Söderdalen som JM
bygger ska drivas i kommunal regi

4

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att förskolan i Jakobsberg C som
Järfällahus bygger får namnet Magnusvägens förskola

5

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att förskolan i Söderdalen som JM
bygger får namnet Havreflingans förskola

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 Jakobsberg och
generellt i kommunen behövs en förskola på sydöstra Söderhöjden till hösten 2019
enligt kapacitetsplanen. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag är att denna enhet
drivs i enskild regi.
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För att klara av det kommande behovet av förskola i kommundelen Jakobsberg och
generellt i kommunen behövs två förskolor i Jakobsberg till år 2020 enligt
kapacitetsplanen. Bostadsbolaget JM ska bygga en förskola i ett av deras
flerbostadshus i Söderdalen. Även Järfällahus ska bygga en förskola i ett av sina
flerbostadshus i Jakobsbergs centrum. Förskolorna har tagits fram i samarbete med
barn- och ungdomsförvaltningen i Järfälla kommun. Barn- och
ungdomsförvaltningens förslag är att dessa två enheter drivs i kommunal regi.

Handlingar
1

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-15

2

Situationsplan för Söderdalens flerbostadshus

3

Situationsplan för Järfällahus flerbostadshus

4

Situationsplan sydöstra Söderhöjden

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 är bedömningen att kommunens egna lokaler behöver
kompletteras med lokaler som andra intressenter bygger och kommunen eller en
privat aktör driver.
Vilken driftsform som förskolorna skall ha ska beslutas av barn- och
ungdomsnämnden.

Analys
Förskolor i Jakobsberg
För att klara av det kommande behovet av förskola i kommundelen Jakobsberg
behövs där en förskola enligt kapacitetsplanen till hösten 2019 och två förskolor till
år 2020.
I detaljplanen för sydöstra Söderhöjden finns det planlagt för en fristående förskola. I
södra Jakobsberg finns det idag inga privata förskolor utan enbart kommunala.
Därför är barn- och ungdomsförvaltningens förslag att förskolan på sydöstra
Söderhöjden drivs i enskild regi.
Bostadsbolaget JM bygger en förskola i ett flerbostadshus i Söderdalen. Förskolan
beräknas bli klar under år 2020 och planeras efter kommunens konceptförskola.
Förskolan ska hyras in och barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att kommunen
hyr och driver förskolan då förskolan har tagits fram i samarbete mellan kommunen
och JM.
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För att klara av det kommande behovet av förskoleplatser i kommundelen
Jakobsberg behövs ytterligare en ny förskola till hösten 2020. Järfällahus ska bygga
flerbostadshus i Jakobsberg C och i ett av husen kommer en förskola att inrymmas på
bottenplan. Förskolan ska hyras in och barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att
kommunen hyr och driver förskolan då förskolan har tagits fram i samarbete mellan
kommunen och Järfällahus.
Idag är fördelningen i Jakobsberg 79 % av platserna i kommunal regi och således 21
% i enskild regi. Med ovan tre förskolor tillkommande är fördelningen 76 % av
platserna i kommunal regi och 24 % av platserna i enskild regi.
Vid nybyggnation av förskolor och skolor namnsätts de av namnberedningsgruppen
inom tekniska nämnden i kommunen. Men det gäller enbart byggnader som uppförs
och ägs av kommunen. När externa aktörer bygger fastigheten och det är en förskola
som i fastigheten drivs i kommunal regi är det upp till facknämnden att besluta om
namnet på förskolan. Förskolan som Järfällahus bygger kommer ha dressen
Magnusvägen och JM:s förskola ska ligga i ett kvarter som heter Havreflingan och
därav namnförslagen.
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag är att förskolan i Järfällahus byggnad får
namnet Magnusvägens förskola och förskolan i JM:s byggnad får namnet
Havreflingans förskola.

Barnkonsekvensanalys
1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Ja, det kommer påverka deras möjlighet till att gå i förskola i närheten av deras
bostad.
2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Målet är att deras miljö i de nya förskolorna ska bli mer modern och attraktiv och ge
dem möjlighet till en bra miljö och närhet till en förskola.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Nej, ärendet har handlagts av förvaltningen.

2017-08-28

4 (4)

Slutsatser
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag är att förskolan som ska byggas i en
fristående byggnad på sydöstra Söderhöjden ska drivas i enskild regi.
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag är att förskolan i Järfällahus flerbostadshus
i Jakobsberg C och förskolan i JM:s flerbostadshus i Söderdalen ska drivas i
kommunal regi.
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag är att förskolan i Järfällahus flerbostadshus
i Jakobsberg C får namnet Magnusvägens förskola och att förskolan i JM:s
flerbostadshus i Söderdalen får namnet Havreflingans förskola.
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Barn- och ungdomsdirektör
Björn Sundberg
Kapacitets- och investeringsansvarig
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