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Yttrande om ansökan från Profilskolan Järfälla AB om godkännande
som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem
Bakgrund
Ansökan avser Profilskolan Järfälla AB som ansöker om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem. Skolan ska enligt ansökan heta Profilskolan Järfälla och avsikten är att starta verksamheten i Järfälla höstterminen 2019. Skolan ska omfatta årskurserna F-9 och det planerade elevantalet är
500 när skolan är fullt utbyggd år 2022-2023.
I ansökan framkommer att det finns tilltänkta lokaler för skolan i kommundelen Jakobsberg. Lokalerna anges ligga i närheten av Järfälla ishall och ska omfatta salar för
hem- och konsumentkunskap, NO-undervisning, slöjd och för idrottsundervisning.
Analys
Befolkningsprognoserna har de senaste åren visat på en stark befolkningstillväxt i
Järfälla. Trots att den senaste befolkningsprognosen antyder en något lägre befolkningstillväxt, är Järfälla fortfarande en starkt expanderande kommun. I dagsläget
finns cirka 9 900 elever i ålderskategorierna F-9. En andel av dessa, cirka 5-10 procent, går i skolor utanför kommunen. Antalet elever förväntas öka till cirka 11 600
elever under de närmaste fem åren. År 2027 väntas antalet ha ökat ytterligare till
cirka 14 000 elever.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i sin kapacitetsplanering tagit hänsyn till kommunens expansion och vidtagit åtgärder för att möta det ökade behovet av skolplatser. Bland annat finns beslut om nya skolor i Barkarbystaden respektive Jakobsberg,
vilka planeras vara i bruk från och med år 2020-2021. Dessa skolor ska omfatta 420
respektive 885 skolplatser.
Utifrån den senaste befolkningsprognosen i förhållande till kommunens planerade
åtgärder, bedöms det finnas ett överskott av skolplatser på kort sikt gällande årskur04 2 Ansökan om godkännande Profilskolan Yttrande
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serna F-6. Vad gäller årskurserna 7-9 bedöms det finnas ett överskott av skolplatser
både på kort och på lång sikt. Detta förklaras av att skolorganisationen i Järfälla ska
förändras och från och med år 2021 ska högstadieskolorna endast omfatta årskurserna 7-9. Detta skiljer sig från nuvarande organisationsmodell där högstadieskolorna
även inkluderar årskurs 6. Omorganisationen innebär att kapacitet kommer att frigöras på högstadieskolorna.
Profilskolan Järfälla ska enligt ansökan ligga i kommundelen Jakobsberg. Skolans
läge och planerade elevantal om 500 platser kan innebära att antal skolplatser kraftigt
överstiger antal elever i kommundelen Jakobsberg. På kort sikt kan detta medföra
negativa ekonomiska konsekvenser för det kommunala skolväsendet om befintliga
skolor tappar ett stort antal elever och på så vis lider ekonomisk skada. Risken kvarstår på lång sikt vad gäller skolor som omfattar årskurserna 7-9, men inte gällande
skolor som omfattar årskurserna F-6.
Barn- och ungdomsförvaltningen bedömer att det inte föreligger någon risk för potentiella negativa pedagogiska konsekvenser. Profilskolan Järfälla uppges inte ha en
specifik pedagogisk inriktning och bedöms därför inte stå i konkurrens med annan
verksamhet i Järfälla kommun.
Slutsatser
I Järfälla kommun finns ett ökande elevunderlag och ett behov av fler skolplatser.
Kommunen har vidtagit åtgärder för att möta det ökade behovet av skolplatser.
På sikt bedöms en etablering av Profilskolan Järfälla kunna medföra negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunens skolväsende. Detta eftersom det på sikt bedöms finnas ett överskott av skolplatser vad gäller årskurs 7-9.
Det bedöms dock inte finnas en risk för negativa pedagogiska konsekvenser, då Profilskolan Järfällas pedagogiska inriktning inte präglas av en särskild profil utan är
mer allmänt hållen.
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