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Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-02-13 § 2
Drift av förskola i Västra Mörtnäs
Finansieringsnämnden för utbildning beslut

1. Förskolan i Västra Mörtnäs ska erbjudas en fristående anordnare av
förskoleverksamhet.
2. Anordnare utses utifrån de kriterier och den inriktning som anges i
ärendet.
Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning.
Ärendebeskrivning

Värmdö kommun planerar att uppföra en förskola i Västra Mörtnäs med
plats för minst 100 förskolebarn. Förskolan kommer att byggas och ägas av
Värmdö kommun. Förskolan bedöms vara inflyttningsklar i december 2014.
Förvaltningen föreslår att förskolans drift erbjuds en fristående anordnare i
syfte att undersöka intresse från fristående anordnare har dessa inbjudits att
anmäla det till kommunen. Verksamhet med inriktning lek, matematik,
språk eller skapande föreslås prioriteras.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-02-04
Inbjudan att visa intresse
Yrkanden

Siv Strömbäck (MP) yrkar
1. Att driften av förskolan i Västra Mörtnäs ska erbjudas den
kommunala utföraren proVarmdo för att möjliggöra en så snabb start
som möjligt.
2. Återremittera beslut om kriterier och inriktning och uppdra till
förvaltningen att återkomma snarast med tydligare
upphandlingsunderlag.
Allan Sooman (M) yrkar avslag på Strömbäcks yrkanden punkt 1 och 2 och
bifall till kontorets förslag.
Strömbäck yrkar vidare på följande tillägg till förvaltningens förslag punkt 1
om hennes yrkande punkt 1 faller: Förskolan i Västra Mörtnäs endast ska
erbjudas fristående anordnare som kan garantera att eventuell vinst
återinvesteras i verksamheten och kommer Värmdös barn till godo.
Karin Aaseby (S) yrkar bifall till Strömbäcks yrkande punkt 1 och 2 samt
yrkar på följande tillägg
”Att en risk- och konsekvensanalys görs avseende kommunala förskolor om
det utses en fristående anordnare”,
samt yrkar
1. att förvaltningen ges i uppdrag att tillse att beslut om etablering
enligt punkt 1. inte påverkar den kommunala ekonomin negativt.
justering
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2. att anordnaren garanterar att förskolan uppfyller
Naturskyddsföreningens krav på en giftfri förskola. Att anordnaren
har kollektivavtal, meddelarfrihet i nivå med med offentlig
förvaltning.
Sooman yrkar avslag på Strömbäcks tilläggsyrkande samt Aasebys
tillägssyrkande och yrkanden punkt 1-2.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition om nämnden beslutar enligt kontorets
förslag punkt 1 eller enligt Strömbäcks yrkande punkt 1 och finner att
nämnden beslutar enligt kontorets förslag.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som bifaller kontorets förslag röstar ja, den som bifaller Strömbäcks
yrkande röstar nej.”
Nämnden beslutar med 5 ja-röster mot 4 nej-röster enligt kontorets förslag
(voteringslista 1).
Voteringslista 1
Ja
Nej
Avstår
Marie Bladholm (M)
Allan Sooman (FP)

X
X
X

Karin Aaseby (S)
Mats Benjaminsson (FP)
Ulrik Lindgren (KD)

X
X
X

Siv Strömbäck (MP)

X

Ann-Kristin Särnbrink (S)

X

Henrik Paulsen (S)
Tjänstgörande ersättare
X

Irene Ulfvin (M)

Ordföranden ställer proposition om nämnden beslutar enligt kontorets
förslag punkt 1 eller Strömbäcks tilläggsyrkande och finner att nämnden
beslutar enligt förslaget.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som bifaller kontorets förslag röstar ja, den som bifaller Strömbäcks
tilläggsyrkande röstar nej.”
justering
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Nämnden beslutar med 5 ja-röster mot 4 nej-röster enligt kontorets förslag
(voteringslista 2).
Voteringslista 2
Ja
Nej
Avstår
Marie Bladholm (M)
Allan Sooman (FP)

X
X
X

Karin Aaseby (S)
Mats Benjaminsson (FP)
Ulrik Lindgren (KD)

X
X
X

Siv Strömbäck (MP)

X

Ann-Kristin Särnbrink (S)

X

Henrik Paulsen (S)
Tjänstgörande ersättare
X

Irene Ulfvin (M)

Ordföranden ställer proposition om nämnden vill att ärendet ska avgöras
idag eller återremitteras enligt Strömbäcks yrkande punkt 2 och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition om Aasebys tilläggsyrkande bifalles eller
avslås och finner att det avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som bifaller Aasebys tilläggsyrkande röstar nej, den som avslår
Aasebys tilläggsyrkande röstar ja.”
Nämnden beslutar med 6 ja-röster mot 3 nej-röster att avslå yrkandet.
(voteringslista 3).
Voteringslista 3
Ja
Nej
Avstår
Marie Bladholm (M)
Allan Sooman (FP)

X
X
X

Karin Aaseby (S)
Mats Benjaminsson (FP)
Ulrik Lindgren (KD)
justering
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X
X

Ann-Kristin Särnbrink (S)

X

Henrik Paulsen (S)
Tjänstgörande ersättare
X

Irene Ulfvin (M)

Ordföranden ställer proposition om Aasebys yrkande punkt 1 avslås eller
bifalles och finner att yrkandet avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som avslår yrkandet röstar ja, den som bifaller yrkandet röstar nej.”
Nämnden beslutar med 5 ja-röster mot 3 nej-röster att avslå yrkandet. 1
avstod. (voteringslista 4).
Voteringslista 4
Ja
Nej
Avstår
Marie Bladholm (M)
Allan Sooman (FP)

X
X
X

Karin Aaseby (S)
Mats Benjaminsson (FP)
Ulrik Lindgren (KD)

X
X
X

Siv Strömbäck (MP)
X

Ann-Kristin Särnbrink (S)

X

Henrik Paulsen (S)
Tjänstgörande ersättare
X

Irene Ulfvin (M)

Ordföranden ställer proposition om Aasebys yrkande punkt 2 avslås eller
bifalles och finner att yrkandet avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som avslår yrkandet röstar ja, den som bifaller yrkandet röstar nej.”
Nämnden beslutar med 5 ja-röster mot 3 nej-röster att avslå yrkandet. 1
avstod. (voteringslista 5).
justering
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Voteringslista 5
Ja
Marie Bladholm (M)
Allan Sooman (FP)

Nej

Avstår

X
X
X

Karin Aaseby (S)
Mats Benjaminsson (FP)
Ulrik Lindgren (KD)

X
X
X

Siv Strömbäck (MP)
X

Ann-Kristin Särnbrink (S)

X

Henrik Paulsen (S)
Tjänstgörande ersättare
X

Irene Ulfvin (M)

Ordföranden ställer proposition om nämnden beslutar enligt kontorets
förslag punkt 2 och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande samt
lämnar följande skriftliga reservation:
”Socialdemokraterna krävde att den nya förskolan i Västra Mörtnäs ska
skötas av kommunen, inte en fristående utövare, eftersom det nu blir stor
överkapacitet i andra kommunala förskolor. Kommunal drift skulle
dessutom göra att verksamheten kom igång fortare.
Vi menar att det är oansvarigt mot den kommunala ekonomin och i
förlängningen skattebetalarna, att bygga en ny förskola med 100 platser och
erbjuda det till en fristående aktör, utan att samtidigt hantera frågan om
överskott på platser i norra Gustavsberg. Vi riskerar nu i stället att akut stå
med tomma, dyra lokaler och kanske säga upp personal, i stället för att
hantera frågan om överkapacitet bland annat i norra Gustavsberg
ansvarsfullt med god framförhållning.
Vi krävde också att den fristående utövaren skulle ha kollektivavtal, att
beslutet om en fristående utövare inte skulle påverka den kommunala
ekonomin negativt och att förvaltningen skulle utreda de ekonomiska och
personella konsekvenserna av beslutet.
Vi yrkade också att anordnaren garanterade att förskolan uppfyllde kraven
på en giftfri förskola, mot bakgrund av det senaste årens larmrapporter om
skadliga ämnen i våra närmiljö. Vi menar dessutom att kriterierna och
intriktningen i upphandlingsunderlaget var alldeles för oprecisa och saknade
justering
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kvalitetsambitioner vilket stärker vårt gemensamma ställningstagande att
tillsammans med MP yrka på återremiss av upphandlingsunderlaget.
Siv Strömbäck (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
”I början av hösten 2014 beräknas en inflyttning av många familjer med
barn i förskoleåldern i området Västra Mörtnäs. Av den anledningen
planerar Värmdö kommun att uppföra en förskola i Västra Mörtnäs för
minst 100 förskolebarn. Nu har Finansieringsnämnden för utbildning
beslutat att förskolans drift endast ska erbjudas fristående anordnare, vilket
riskerar att fördröja starten av förskolan under avsevärd tid.
Tiden för upphandlingar och överklaganden med, som nu, 12 fristående
anordnare kommer troligen att innebära att förskolan kan starta först i
februari 2015. Vi anser att de kriterier och den inriktning som anordnare ska
utses ifrån är otillräckliga och att man måste ta fram ett tydligare underlag.
Annars är risken stor för att man får många överklaganden, vilket kan
komma att fördröja starten ytterligare.
Man kan fråga sig vad som är viktigast, att barnen får sin förskola så snart
den är färdigbyggd i höst eller att förskolan drivs av en privat aktör och
barnen måste spridas ut till andra förskolor tills upphandlingar och
överklaganden är avslutade? Vi i miljöpartiet är i grunden positiva till
fristående förskolor med en bra pedagogik och med en garanti för att man
återinvesterar vinsten i verksamheten så att det kommer barnen till godo.
Men att som politiker driva privatisering till varje pris är ingenting vi ställer
oss bakom.
Miljöpartiet de Gröna i Värmdö anser därför att driften av förskolan i Västra
Mörtnäs ska erbjudas den kommunala utföraren Provarmdo för att
möjliggöra en så snabb start som möjligt.”
________
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