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Barnkonsekvensanalys inför etablering av förskola i kvarteret 
Lärkan 

 

Bakgrund 

Kommunen ska enligt gällande befolkningsprognos växa kraftigt de kommande 
åren. Detta ställer stora krav på kommunal service, bland annat när det gäller att 
tillgodose behovet av förskoleplatser. Enligt prognosen kommer barnantalet i 
Sundbyberg att öka med cirka 1 600 fram till år 2020. En del av det behovet uppstår 
i centrala Sundbyberg. För att möta detta behov har en fastighet i centrala 
Sundbyberg lokaliserats. Under en längre period har samtal förts mellan barn-och 
utbildningsförvaltningen, stadsbyggnads- och miljöförvaltningen, fastighetsägaren 
samt arkitekt. Detta har nu resulterat i ett framtaget förslag på fastighetens 
utformning (A-skiss 94, Vera Arkitekter AB).  

 

Fastighetens utformning 

Enligt skiss från arkitekt föreslås förskolan byggas i två plan. Nedre plan innehåller 
kök, matsal, personalutrymmen och 2 avdelningar. Övre plan innehåller 4 
avdelningar samt ett aktivitets- och rörelserum. Utemiljön består av två inhägnade 
gårdar på vardera sida om byggnaden. Dessa är avsedda för förskolans verksamhet, 
där den ena är avsedd för yngre förskolebarn och den andra för äldre förskolebarn. 
I direkt anslutning till byggnaden finns även ett trafikfritt torg, där planen är att 
anlägga allmänna aktivitets- och lekytor i form av grill- och lekplats, bollplan och 
klättervägg. Dessa ytor kan med fördel nyttjas av förskolan under verksamhetstid. 

 

Konsekvenser för barnen i förskoleverksamheten 

Föreslagen plan innebär en BTA-yta på 11,8 m² per barn. Rekommendationerna är 
att denna yta ej bör understiga 8 m² per barn. Utomhusytan avsedd specifikt för 
förskolan är totalt 867 m², vilket innebär 8,25 m² utomhusyta per barn. Brukligt är 
25-30 m² per barn i utomhusyta. Räknas även torgets planerade lekytor in blir 
utomhusytan per barn ytterligare 7,6 m², vilket ger totalt 15,85 m² per barn. 
Förutom möjlighet till den samnyttjade utomhusytan finns grönområden i 
förskolans närhet.  

 

Några övriga konsekvenser, bortsett från de ytberäkningar som gjorts, kan inte 
sägas finnas. Barnen som kommer att gå på den planerade förskolan i kv. Lärkan 
kommer att omfattas av verksamhet i enlighet med förskolans läroplan, i likhet med 
alla andra förskolor i Sundbybergs stad. 
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Barn- och utbildningsförvaltningens kommentar 

Under planeringsprocessen med denna förskola har oro uttryckts för att lokalerna 
inte skulle ha tillräckligt mycket dagsljus. Denna oro delas inte av barn- och 
utbildningsförvaltningen.  

 

Förskolor i stadsmiljö som förtätas har generellt sett svårt att få tillräcklig 
utomhusyta jämfört med vad som är brukligt. Här kan man snarare planera för 
större inomhusyta (BTA).  

 

Förskolor av denna typ kan ses som komplement till förskolor med större 
utomhusmöjligheter. Enligt skollagen ska förskoleplatser erbjudas vid en 
förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till 
barnets vårdnadshavares önskemål. Det är alltså möjligt att önska placering på en 
annan förskola.  


