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Diarienummer
2008/BUN 130 - 716

Barn- och utbildningsnämnden

Intresseförfrågan angående att starta UTEförskola i
Tyresö
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte ge tillstånd till UTEförskola till hösten 2008.
Barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun är mycket positivt inställd till alternativa
driftsformer. Av intresseförfrågan framgår dock att någon lokal för verksamheten ännu inte
finns. Även huvudmannaorganisationen är oklar. Nämnden uppmanar därför de sökande att
anmäla intresse då kommunen söker anordnare av verksamhet alternativt återkomma med
intresseanmälan till kommunen då förutsättningarna för ett tillståndsgivande är klarare.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Birgitta Wigren
Förvaltningschef

Ulrica Andersson
Verksamhetsstrateg

Sammanfattning
I en skrivelse till nämnden ansöker Gunilla Svensson och Anne Elfström om att få starta
förskoleverksamhet i Tyresö kommun hösten 2008. Verksamheten skulle drivas enligt
Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik, vilket innebär att större delen av verksamheten
bedrivs utomhus. Även lokaler för inomhusverksamhet krävs dock. Någon lokal för
verksamheten finns inte, enligt ansökan.
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Verksamheten skulle drivas som personalkooperativ. Något registererat kooperativ finns
ännu inte.
Då behov av förskoleplatser uppstår i Tyresö och nya förskolor planeras har nämnden som
rutin att inbjuda enskilda anordnare att driva verksamheten, och de sökande rekommenderas
att inkomma med intresseanmälan då ett sådant tillfälle uppstår.

Beskrivning av ärendet
I en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden daterad 2008-04-06 ansöker Gunilla
Svensson och Anne Elfström om att få driva förskola med start hösten 2008. Verksamheten
skulle omfatta 60 barn och drivas av ett personalkooperativ. I ansökan framgår dock inte att
ett kooperativ bildats. Huvudmannafrågan kan därför inte betraktas som löst.
Förskolan skulle enligt ansökan drivas som UTEverksamhet enligt Friluftsfrämjandets I Ur
och Skur-pedagogik. Även om huvuddelen av verksamheten sker utomhus enligt denna
lösning, krävs dock tillgång till lokal för de delar av verksamheten som ska äga rum inomhus,
vilket de sökande i dagsläget inte har. Även matlagning eller tillgång till mat måste lösas på ett
tillfredsställande sätt, något som inte redovisas i intresseförfrågan.
Barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun är mycket positivt inställd till enskilda
anordnare och olika alternativa verksamheter inom förskoleområdet. Då nya förskolor byggs
i kommunen har vid ett flertal tillfällen intresseförfrågan gått ut till enskilda anordnare, och
nämnden har strävat efter att välja olika alternativa driftsformer för maximal valfrihet för
kommunens föräldrar. Även alternativa verksamhetsformer, som utomhusförskola, är
intressanta om efterfrågan finns bland föräldrar.
En uteverksamhet har sedan januari 2008 drivits i förskolan Ringens regi. Denna verksamhet
kommer att avslutas efter sommaren 2008. Qvalitetspoolen har dock ansökt om att få
tillgång till de lokaler som Ringens utegrupp utnyttjat, och förvaltningen har föreslagit
nämnden att godkänna denna ansökan. Qvalitetspoolen driver även förskolan Stjärnan i
området, vilket innebär att uteverksamheten får tillgång till Stjärnans tillagningskök och
ytterligare lokaler.
I kommunen som helhet är idag behovet av förskoleplatser täckt. I området kring Tyresö
Strand finns ett behov av förskoleplatser, men då det är oklart hur många av familjerna i
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området som önskar en utomhusverksamhet, bedömer förvaltningen att det är olämpligt att
starta upp flera sådana verksamheter i samma kommundel. Förvaltningen föreslår nämnden
att avslå ansökan om UTEförskola.

