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Kapacitetsplan för lokaler inom barn- och ungdomsförvaltningen,
revidering
Förslag till beslut

1. Barn- och ungdomsnämnden fastställer kapacitetsplan för lokaler inom barn- och
ungdomsförvaltningen.
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Ärendet i korthet

Syftet med kapacitetsplanen är att möjliggöra en långsiktig planering av det framtida
lokalbehovet inom barn- och ungdomsförvaltningen. Utredningen är ett underlag för
förvaltningens lokalförsörjningsarbete utifrån pedagogiska behov, demografiska
förutsättningar och investeringsplanering som ska skapa förutsättningar för ett
effektivare lokalutnyttjande. Lokalernas kapacitet har matchats mot
befolkningsprognosen och analysen har visat att de investeringsäskanden som barnoch ungdomsnämnden gjort för perioden 2017-2020 ligger högre än vad 2017 års
prognos visar behovet av. Investeringsäskanden för 2017-2020 bygger på 2016 års
prognos och 2017 års prognos är lägre än 2016 års prognos. Det beror till stor del på
att genomförandeplanen för bostäder i Barkarbystaden och dess influensområde men
även i Jakobsberg blivit längre och att det byggs färre bostäder per år och under en
längre tid.
Analys

En förändring till förra årets kapacitetsplan som också är med i årets är att skolorna
räknas med full kapacitet i kapacitetsplanen när de är färdigbyggda. Tidigare har
antagits att de fylls på med en årskurs i taget vilket inneburit att det behövts fler
skolor. Om skolorna får full kapacitet i planeringen direkt när de byggs kan
kommande skolor byggas senare än i tidigare planering. Detta gör att kommunen kan
skjuta på investeringarna men risken finns att enheternas kostnad ökar då de till
exempel kan ha olika paralleller i olika årskurser samt att eleverna kan få längre
resväg till sin skola.
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Kapacitetsplanen godkändes senast av barn- och ungdomsnämnden i november 2016.
Planen revideras och uppdateras årligen. Kapacitetsplanen ingår likt tidigare år som
en integrerad del i kommunens ”strategiska lokalförsörjningsplan” som
kommunstyrelsen tar beslut om och som revideras årligen.

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 attraktiva
och moderna lokaler.
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
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Nej, ärendet har handlagts av förvaltningen.

Slutsatser
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag är barn- och ungdomsnämnden fastställer
kapacitetsplanen för lokaler inom barn- och ungdomsförvaltningen 2017-2026.
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