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Projektnamn:  
Lokalförsörjning 
 
Projektledare:  
Britt Lexander, fastighetschef 
 
 
Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 
Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell 
referensgrupp) för hela projektet. 

  

Etableringsfasen är planerad och beskriven med: kostnader, resurser, tid, 
leveranser, resultat 

  

Projektets effekt- och projektmål är formulerade.   
Risk- och konsekvensanalys är genomförd.   
 
Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller 
 JA NEJ Kommentar: 

Beslut att starta Etableringsfasen, BP1    

 
 
 
 
Datum och underskrift av projektägare 
 
 
 
Namnförtydligande 
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1 Grundläggande information 
 
1.1 Bakgrund 
 
Skolresultaten i Sverige och i Upplands Väsby har försämrats under de senaste åren. För 
att bryta trenden har kommunstyrelsen beslutat att genomföra ett treårigt 
kommunövergripande kvalitetsutvecklingsprojekt inom utbildningsområdet med målet att 
förverkliga kommunens vision: ett lärande Väsby (Kommunövergripande skolutveckling 
- kvalitetsarbete ur ett helhetsperspektiv, KS/2013:378). 
 
I projektet Ett lärande Väsby finns två huvudspår, ett handlar om skolans egna arbete och 
ett om att förbättra och utveckla system som stödjer skolutvecklingen. Lokalförsörjningen 
ligger som ett delprojekt under huvudspåret som berör utveckling av system som stödjer 
skolutvecklingen. 
 
 
1.2 Idé 
 
Huvudsaklig inriktning för detta projekt är ändamålsenliga och flexibla lokaler som 
stimulerar till att varje barn och elev ges förutsättningar för maximalt lärande. 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet är att få ändamålsenliga och flexibla lokaler som stimulerar till lärande samt ett 
effektivt lokalutnyttjande som möjliggör att mer resurser kan läggas till barns och elevers 
utbildning.  
 
En annan viktig del är tydliggöra roller och ansvar i lokalfrågorna samt hur stöd till 
rektorerna i lokalplaneringen ska utformas och underlättas. 
 
 
1.4 Verksamhetsstrategi 
 

Projektet ligger i linje med Vision 2040 och avsnittet Ett lärande Väsby; Alla elever når 
sin fulla potential. I Väsby får man vara bäst. Väsby skolor har en hög lägsta nivå. På 
Väsbys skolor råder en kultur som ger eleven kunskaper, självförtroende och livsglädje.  
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I flerårsplan med budget 2014-2016 står det tydligt att barnomsorg och skola tillhör 
kommunens främsta prioriteringar, detta tydliggörs bland annat genom målet Kommunen 
ska genom de kommunalt finansierade tjänsterna säkerställa en god lärmiljö med höga 
kunskapsresultat vilket ska leda till fortsatta studier, entreprenörskap eller arbete. 
 
Upplands Väsby kommun är och ska framgent vara huvudaktör på fastighetsmarknaden 
för att säkerställa att det finns skolfastigheter i kommunens olika delar i rimlig 
omfattning. Med rimlig menas att det idag och sannolikt framöver kommer att finnas 
aktörer som skaffar egna lokaler utan kommunens medverkan. Upplands Väsby kommun 
ska vara den som har initiativet för nya områden och säkerställer befintliga områdens 
behov av skolfastigheter. Om kommunen ska äga eller genom långsiktiga hyreskontrakt 
säkrar lokaler är ett ställningstagande som sker utifrån gällande förutsättningar i det 
enskilda fallet. 
 
 
2 Mål 
 
2.1 Effektmål 
 
Det långsiktiga målet är att den pedagogiska verksamheten ska finnas i lokaler som 
stimulerar till att varje barn och elev ges förutsättningar för maximalt lärande. 
Lokalerna ska även medge förändring och variation av barn och elever i de olika 
åldersgrupperna över tid. 
 
En annan effekt av projektet är att i samhällsplaneringen kunna peka ut strategiska lägen 
för nyetablering av förskolor och grundskolor baserat på befolknings- och 
bostadsutvecklingen. 
 
Vid behov av nya förskole- eller skollokaler ska det finnas en väl förankrad process för 
lokalbeställning med tydliga roller och ansvar för lokalfrågorna. 
 
 
2.2 Projektmål 
 

• En strategisk plan för var förskole- och skollokaler ska finnas i kommunen kopplat 
till befolknings- och bostadsutvecklingen 

 
• Ändamålsenliga och flexibla lokaler och effektivt lokalutnyttjande genom 

framtagande av generella lokal- och funktionsprogram 
 



4(7) 

 
UVKs projektmodell 

Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 
Britt Lexander  Version 4 
 
 

• Tydlig fördelning av roller och ansvar i lokalfrågorna  
 

• Utformning av stöd till rektorerna i lokalplaneringen 
 
 
2.3 Förväntat resultat av etableringsfasen 
 
Under etableringsfasen genomförs en nulägesanalys med fokus på befintliga pedagogiska 
lokaler. Nulägesanalysen ska bland annat beskriva vilka förskolor och grundskolor som 
finns i dagsläget, geografisk spridning, ändamålsenlighet och teknisk status för lokalerna 
och redogöra för hur lokalförsörjningsprocessen ser ut idag.  
 
Denna används som grund för det fortsatta arbetet. Under etableringsfasen sätts strukturen 
för projektet och en projektplan tas fram. 
 
 
3 Krav på projektet 
 
3.1 Förutsättningar 
 
Förutsättningar för projektet är de direktiv som ges i huvudprojektet ”Ett lärande Väsby”. 
 
I projektet måste även tas hänsyn till de berörda aktörernas verksamhetsnytta och krav på 
lokalerna. 
 
Andra förutsättningar är kommunens policydokument för exempelvis måltidsprogram och 
energianvändning men även lagar och förordningar som styr den pedagogiska 
verksamheten, arbetsmiljön och lokalers tillkomst och utformning. 
 
 
3.2 Miljö 
 
Projektet kan på sikt förändra kommunens energianvändning i lokaler genom ett 
effektivare lokalutnyttjande.  
 
Med en strategi för att planera lokaler i strategiska lägen kan kommunens behov av 
markanvändning för kommunal service tydliggöras.  
 
Genom strategin för var i kommunen lokalerna planeras kan påverkan från trafik och 
transporter till/från enheterna hanteras på ett bättre sätt. 
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Vid upphandling av byggentreprenader ställer kommunen miljökrav. 
 
 
3.3 Avgränsningar 
 
Det som inte ingår i detta projekt är hantering och analys av lokalersättningen för 
förskolan, grundskolan och gymnasiet. 
 
Lokalersättningsmodellen från 2012 som finns för grundskolan ingår i delprojektet 
”Ersättningsmodeller”. De båda delprojekten behöver därför analyseras tillsammans inom 
begreppet lokaleffektivitet. 
 
Framtagande av generella lokal- och funktionsprogram kommer bara beröra förskola och 
grundskola, inte gymnasiet. Dels för att lokaler för gymnasieundervisning är komplexa på 
ett annat sätt än lokaler för exempelvis grundskola, dels för att det blir svårt att avgränsa 
vilka gymnasieprogram som ska programskrivas. 
 
 
4 Kopplingar till andra projekt och verksamheter 
 
Andra delprojekt inom skolprojektet som sannolikt kommer påverka innehållet i det här 
delprojektet är ”Ersättningsmodeller” och ”Den digitala lärmiljön”.  
 
Utöver skolprojektet pågår arbete med kommunens nya översiktsplan och denna kommer 
påverka arbetet med exempelvis strategiska lägen för lokaler.  
 
Parallellt med skolprojektet pågår även arbetet med den årliga revideringen av 
kommunens strategiska lokalförsörjningsplan. Denna plan beskriver plats- och lokalbehov 
för inte bara utbildningsnämndens behov utan även behov som finns hos kommunens 
administration, social- och äldrenämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Analysen av 
utbildningsnämndens lokalbehov kommer att utvecklas i arbetet med 
lokalförsörjningsplanen men framför allt inom skolprojektet. När skolprojektet är klart om 
tre år är det av mycket stor vikt att detta arbete implementeras i den strategiska 
lokalförsörjningsplanen så att kontinuerlig uppdatering och fortsatt utveckling sker. 
 
Kontoret för samhällsbyggnad har i uppdrag att ta arbeta med ”Trafiksäkra miljöer 
omkring Väsby grundskolor” och ”Riskfyllda hämtställen för avfall”, vilka också kommer 
att påverka vissa delmoment i detta projekt. 
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Projektet kan eventuellt påverkas av resultatet i dialogprojektet. 
 
 
5 Tidplan 
 
Då det övergripande projektet ”Ett lärande Väsby” är treårigt ska även delprojektet 
”Lokalförsörjning” vara genomfört inom den tidsperioden. En mer detaljerad tidplan 
presenteras i samband med projektplanen. 
 
 
6 Projektbudget 
 
6.1 Projektkostnader  
 
Kostnaden för etableringsfasen består av: 

• arbetstid för projektledaren 
• arbetstid för projektgruppen 
• kostnader i samband med nulägesanalysen, till exempel teknisk besiktning av 

extern konsult 
 

Grov uppskattning är att kostnaden för hela projektet består av: 
• Finansiering av projektledaren  
• Finansiering av projektmedlemmar  
• Finansiering av intern resurs 
• Finansiering av extern resurs 
• Finansiering av referensgruppen, dock inte arbetstid  
• Finansiering av studiebesök för projektgruppen och styrgruppen  
• Finansiering av framtagande av IT-baserade kartverktyg mm 
• Finansiering av kommunikationsplan, informationsmaterial (folder, tid info-

enheten etc) 
 
 
6.2 Projektfinansiering 
 
Projektet finansieras med projektbudgeten för ”Ett lärande Väsby”. Finansieringen 
preciseras i projektplanen. 
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7 Övergripande risker 
 
En risk- och konsekvensanalys görs i etableringsfasen inför upprättandet av 
projektplanen. 
 
 
8 Överlämnande 
 
Arbetet inom projektet och de olika delprojekten ska löpande överlämnas och 
implementeras i det ordinarie arbetet inom utbildningsområdet. 

9 Projektorganisation 

10 Referenser och bilagor 
 
 

• Upplands Väsby kommun, Flerårsplan med budget 2014-2016, 2013-11-25 
• Upplands Väsby kommun, projektplan Ett lärande Väsby, 2014 
• Upplands Väsby kommun, Vision Väsby stad 2040 – Där färgstarka människor 

möts, 2013 
• Strategisk lokalförsörjningsplan 2013-2022 
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