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Dnr Bun 2018/74

Ordförandeförslag angående ökad kapacitet på Björkebyskolan
Förslag till beslut

Ordförandes förslag till Barn- och ungdomsnämnden
1. Barn- och ungdomsdirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag på åtgärder för
att höja Björkebyskolans kapacitet för intag hösten 2018 i syfte att erbjuda fler elever
skolplats i enlighet med sina önskemål. Uppdraget ska återraporteras till barn- och
ungdomsnämnden senast den 22 februari.
Handlingar

1. Ordförandeförslag 2018-01-26
Bakgrund

Enligt Barn- och ungdomsförvaltningens kapacitetsplan (Dnr Bun 2017/246)
kommer det under 2018 att saknas cirka 70 platser på Björkebyskolan jämfört med
antalet elever i årskurs 6 som bor i kommundelen Barkarby/Skälby. Järfälla kommun
garanterar elever i årskurs F-5 en skolplats i kommundelen där man bor medan barn i
årskurs 6-9 garanteras en plats inom kommunen som helhet.
Kapacitetsunderskottet på Björkebyskolan ryms inom kommunens befintliga garanti
för åk 6-9 till Järfällas barn och föräldrar. Dock innebär det att många elever i
Barkarby/Skälby som börjar årskurs 6 riskerar att få långa resvägar till skolor i andra
kommundelar eller utanför Järfälla. En ny skola för årskurs F-9 är planerad i
Barkarbystaden för öppning 2020 och fram tills dess kan underskottet på skolplatser i
årskurs 6-9 i Barkarby/Skälby förväntas kvarstå om inga åtgärder vidtas.
Analys

Situationen med kapacitetsunderskott i Barkarby/Skälby är ett resultat av inflyttning
och ökat antal barn i kommundelen. Den nya F-9 skolan i Barkarbystaden planeras
vara på plats år 2020 och kommer att avhjälpa situationen genom att tillföra fler
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platser i årskurs 6-9. Därutöver har Barn- och ungdomsnämnden fattat beslut om ny
skolorganisation med traditionell stadieindelning till år 2021. Förändringen innebär
bland annat att Björkebyskolan omvandlas till en 7-9 skola och att elever i årskurs 6
ges plats på andra skolor.
En kapacitetshöjning genom moduler på Björkebyskolan skulle kunna avhjälpa
situationen 2018 och eventuellt 2019 genom att fler barn kan erbjudas plats närmare
hemmet. Samtidigt är det viktigt att säkra fortsatt god arbets- och studiemiljö för
elever och lärare: förutom de extra klassrum som moduler kan tillföra kräver fler
elever mer tid i specialsalar, matsal och idrottssalar i de befintliga lokalerna.
Överväganden

En kapacitetshöjning bör göras på effektivast möjliga sätt i samråd med skolans
ledning och med hänsyn till arbetsmiljö för elever och lärare samt till
kostnadseffektivitet på sikt. Förvaltningen bör först uttömma möjligheten att bereda
plats genom ombyggnad av befintliga lokaler på Björkebyskolan eller genom att
befintliga lokaler används på ett effektivare sätt. Därefter kan uppförande av
tillfälliga moduler komma i fråga.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

En kapacitetshöjning genom att uppföra moduler vid Björkebyskolan är möjlig och
beräknas kosta cirka 8 miljoner kronor över två år enligt en beräkning från Barn- och
ungdomsförvaltningen samt Bygg & miljöförvaltningen. Kostnaderna inkluderar 5,5
miljoner kronor för sanering och markarbeten samt en årlig hyreskostnad på cirka en
miljon kronor. Åtgärderna bör finansieras inom nämndens budgetram.
Barnkonsekvensanalys

Att fler barn bereds skolplats närmare hemmet är till fördel för dem genom kortare
och tryggare resvägar. Det är viktigt att kapacitetsökningen på Björkebyskolan görs i
en omfattning och på ett sätt som medger en god studie- och arbetsmiljö på skolan.
Detta bör vara en huvudprioritering vid val av tillvägagångssätt för att åstadkomma
att fler elever kan beredas plats på skolan.
Slutsatser

Kapacitetsunderskottet på platser inom årskurs 6-9 i Barkarby/Skälby kan förväntas
kvarstå eller öka under tiden fram tills att den nya F-9 skolan i Barkabystaden är på
plats. Underskottet bryter inte mot Järfälla kommuns garanti av skolplatser men
riskerar att orsaka långa och otrygga resvägar för barn så unga som elva år. Samtidigt
bedömer förvaltning och skolledning på Björkebyskolan att det är möjligt att öka
kapaciteten på Björkebyskolan vilket skulle säkra skola nära hemmet för fler elever i
kommundelen. Detta kan komma att innebära en kostnad på upp till 8 miljoner över
två år, men kostnaden kan bli lägre om andra kapacitetshöjande åtgärder är möjliga.
Därför föreslås för Barn- och ungdomsnämnden att Björkebyskolans kapacitet ska
byggas ut inför hösten 2018 för att kunna erbjuda fler elever skolplats i enlighet med
sina önskemål.

2018-01-26

3 (3)

Källor

Lokaler inom barn- och ungdomsförvaltningen - Kapacitet och prognos för åren
2017-2026, Järfälla kommun, Dnr Bun 2017/246
Ny skolorganisation år 2021: Tid- och genomförandeplan, Järfälla kommun, Dnr
Bun 2017/246
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