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Drift av förskola i Västra Mörtnäs
Förslag till beslut
1. Snickarbarnens Förskola AB erbjuds att driva fristående förskoleverksamhet i
den nya förskolan i Västra Mörtnäs
2. Som reserv utses Pysslingen Förskolor och Skolor AB.

Besi utsn ivå
Finansieringsnämnden för utbildning

Sammanfattning
Värmdö kommun kommer 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 inflyttningskiar i december 2014. Förskolans drift ska erbjudas
till en fristående anordnare. Tolv fristående anordnare har anmält intresse. De tolv
intressenterna har bedömts utifrån de förutsättningar kommunen angivit. Förskolan i
Västra Mörtnäs föreslås erbjudas fristående anordnare av förskoleverksamhet enligt
ordning i första hand Snickarbarnens Förskola AB och i andra hand Pysslingen
Förskolor och Skolor AB.

Bakgrund
Värmdö kommun kommer att uppföra en förskola i Västra Mörtnäs med plats för minst
100 förskolebarn. Förskolan bedöms vara inflyttningskiar i december 2014. Förskolans
drift ska i enlighet med beslut i finansieringsnämnden för utbildning, erbjudas till en
fristående anordnare.

Ärendebeskrivning
Med utgångspunkt från finansieringsnämnden för utbildnings detaljbudget 2014 där
effektmålet “Medborgarna ska få ökade möjligheter att välja bland flera aktörer, med
olika pedagogiska inriktningar, när de väljer förskolalskola” beslutade nämnden att den
nya förskolan i Västra Mörtnäs ska erbjudas en fristående anordnare av
förskoleverksamhet. Förvaltningen har annonserat på kommunens hemsida. Information
om processen och möjligheten att anmäla intresse har också direktaviserats till tänkbara
intressenter. 1 am-ionsen har det framgått att den nya förskolan bör drivs med inriktning
lek, matematik, språk eller skapande då dessa inriktningar är underrepresenterade i
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befintliga förskolor.
Anordnare utses utifrån ett antal kriterier. Dessutom förutsätts utsedd anordnare
godkänns i enlighet med Värmdö kommuns riktlinjer för drift av fristående förskola.
• Tänkt verksamhet/pedagogik
• Erfarenhet av att driva ffirskoleverksamhet
• Dokumenterad kvalitet (exempelvis resultat i Våga Visa)
• Ekonomiska förutsättningar
• Referenser
Tolv intresseanmälningar inkom till kommunen. Av dessa har en sammanställning över
dokumenterad kvalitet (jämförbara kundenkäter) samt erfarenhet att driva
förskoleverksamhet gjorts. Intresseanmälningar har kommit från följande
företag/personer:
• Snickarbarnens Förskola AB
• Förskoleteamet Helianthus AB
• Desirée Van Toor
• Kids2Home AB
• Friluftsfrämjandet 1 Ur och Skur Utveckling AB
• ULNAAB
• Pysslingen Förskolor och Skolor AB
• Lotta Bynke
• Jensen Education AB
• Skogmans Förskolor AB
• KULpEDAGOGIK AB
• K1axAB
Dokumenterad kvalitet
Enkätsvaren har redovisats av respektive kommun genom jämförbara Pilen AB eller
Markör Marknad & kommunikation AB. Enkäterna har valts ut utifrån aktuell förskola
eller, i de fall företaget driver flertalet förskolor. den förskola som är lokaliserad närmast
Värmdö kommun.

Den dokumenterade kvaliteten har i Markörs enkäter mätts i NöjdKundlndex (NKI) som
har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar för tre standardiserade frågor med
syfte att ge ett övergripande mått på nöjdheten. Medelvärdet har sedan indexerats 0-100.
Den dokumenterade kvaliteten har i Pilens enkäter mätts genom en summering av
andelen som svarat “stämmer mycket bra” och “stämmer ganska bra” på samtliga frågor
i enkäten. Två av intressenterna har inga resultat att redovisa.
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Företag/person
Snickarbarnens Förskola AB (Pilen)
Friluftsfrämjandet 1 ur och skur AB(Markör)
Pysslingen Förskolor och Skolor AB (Pilen)
KULpEDAGOGIK AB (Pilen)
Jensen education AB (Markör)
Skogmans Förskolor AB (Markör)
Förskoleteamet Helianthus AB(Pilen)
Kids2Home AB (Markör)
Klax AB (Pilen)
ULNA AB (Pilen)
Desirée van Toor

-

Lotta Bynke

-
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Resultat
98%
94%
93%
87%
84%
83%
78%
67%
65%
47%

Erfarenhet att driva förskoleverksamhet
Erfarenhet att driva förskoleverksamhet har utgått ifrån det år bolaget har registrerats.
Två av intressenterna har ännu inget företag.
Företag/person
Pysslingen Förskolor och Skolor AB
Kids2Home AB
Förskoleteamet Helianthus AB
Jensen education AB
Snickarbarnens Förskola AB
KULpEDAGOGIK AB
Skogmans Förskolor AB
Friluftsfrämjandet 1 ur och Skur AB
ULNAAB
Klax AB
Desirée van Toor
Lotta Bynke

Erfarenhet
1984
2000
2002
2005
2008
2008
2009
2010
2011
2013
-

-

Sammanställning av kvalitet och erfarenhet
En sammanställning har gjorts av kvalitet, erfarenhet, inriktning/pedagogik, ekonomiska
förutsättningar samt bedömning av om företaget sannolikt godkänns enligt Värmdö
kommuns riktlinjer för godkännande av fristående förskola.
Förskolan i Västra Mörtnäs föreslås därmed erbjudas fristående anordnare av
förskoleverksamhet enligt ordning:
1. Snickarbarnens Förskola AB
2. Pysslingen Förskolor och Skolor AB

Snickarbarnens Förskola AB
Inriktning
Förskolan arbetar med fokus mot Reggio Emiliafilosofin som utgångspunkt, med lek,
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projektarbete samt skapande och arbete i ateljé som återkommande inslag i
verksamheten. Förskolan tillagar ekologisk mat. Företaget är inte ännu etablerat i
Värmdö kommun.
Kvalitetsresultat
Förskolan redovisar 98% helt eller delvis nöjda föräldrar i Sollentuna kommuns enkät
2013.
Ekonomiska förutsättningar
Värmdö kommun bedömer att företaget har ekonomiska förutsättningar att starta och
driva verksamheten, utifrån ekonomisk redovisning samt utifrån rating med god
kreditvärdighet.
Erfarenhet
Företaget har erfarenhet av att driva pedagogisk verksamhet sedan 2009.

Värmdö kommun bedömer att förskolan har mycket goda förutsättningar att godkännas
enligt Värmdö kommuns riktlinjer för godkännande av fristående förskola.
Pysslingen Förskolor och Skolor AB
Inriktning
Pysslingen förskolor och skolor AB arbetar efter lokal pedagogisk mångfald och
anpassar verksamheten och den pedagogiska inriktningen efter lokala förhållanden och
önskemål. Företaget är sedan tidigare etablerat i Värmdö kommun.
Kvalitetsresultat
Förskolan Ostra Ekedal redovisar 93% helt eller delvis nöjda föräldrar i Värmdö
kommun enkät 2013.
Ekonomiska förutsättningar
Värmdö kommun bedömer att företaget har ekonomiska förutsättningar att starta och
driva verksamheten, utifrån ekonomisk redovisning samt utifrån rating med god
kreditvärdighet.
Erfarenhet
Företaget har erfarenhet av att driva pedagogisk verksamhet sedan 1984.

Värmdö kommun bedömer att förskolan har mycket goda förutsättningar att godkännas
enligt Värmdö kommuns riktlinjer för godkännande av fristående förskola.

Bedömning
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför utöver startbidrag och skolpeng som ingår i budget 2014 inga
ekonomiska konsekvenser för finansieringsnämnden för utbildning.
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Konsekvenser för miljön
Medborgare, boende i Västra Mörtnäs, får möjlighet att ansöka om och välja plats i
förskola inom sitt närområde. Det kan bidra till att minska behovet av bil för att hämta
och lämna barn på förskolan. Ett minskat bilåkande är bra ur miljösynpunkt. Förskolan
är belägen med gångavstånd till frekvent kollektivtrafik. Aven det är gynnsamt ur
milj öperspektivet både för de boende inom området och för de vårdndashavare som
kommer från andra delar av kommunen och väljer förskoleplats i Västra Mörtnäs.
Konsekvenser för medborgarna
Medborgarna bedöms få ökade möjligheter att välja bland flera aktörer, med olika
pedagogiska inriktningar, när de väljer förskola. Medborgare, boende i Västra Mörtnäs,
får möjlighet att ansöka om och välja plats i förskola inom sitt närområde.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kundvals- och finansieringsavdelningen

Handlingar i ärendet
Nr
1.
2.

Handling
Inbjudan att visa intresse
Intresseanmälningar

nica a sson
Kundvals- och finansieringschef

Biläggs/Biläggs ej
X
X

Catharina Lebel
Enhetschef

