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Strategi för förskoleplatser 2015 till 2024
Förslag till beslut
1) Strategi för förskoleplatser 2015 till 2024 antas.
2) Handlingsplan för förskoleplatser 2014-10-23 § 39 inkluderas från och med
årsskiftet 2015/2016 i utbildningsnämndens lokalplan som upprättas på årsbasis.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning
En handlingsplan/strategi för förskoleplatser antogs för första gången i november 2013.
Strategin har uppdaterats årligen och gäller i denna version åren 2015 till 2024. Strategin
visar efterfrågan av förskoleplatser i relation till antal tillgängliga platser där kommunen
indelats i 12 olika kommundelar. Behovet av förskoleplatser bedöms öka successivt de
närmsta åren. Från 2017 och framåt sker en ökning av efterfrågan med en ökningstakt på
drygt 86 barn (medeltal) per år fram till 2024. Under hela perioden från 2014 till 2024
visar strategin för förskoleplatser att tillgången på platser i kommunen totalt sett är god.
Däremot är det så att det är platsbrist i vissa kommundelar och ett överskott i andra,
vilket diagrammen i strategin visar.

Bakgrund
Utbildningsnämnden gav 2015-03-26 § 18 central förvaltningen i uppdrag att ta fram en
strategi för planering av förskoleplatser i relation till befolkningsutveckling, val av
förskola och byggnationer och att detta ska redovisas på nämnden i september 2015.
Det finns i dagsläget en överetablering av förskoleplatser i Värmdö kommun samtidigt
som det finns brist på förskoleplatser i några kommundelar, främst i Gustavsberg södra.
Nya bostadsområden etableras och fler planeras. Med detta som utgångspunkt behöver
en långsiktig plan tas fram där hänsyn i högre grad tas till medborgarnas behov av
förskola i anslutning till bostad och/eller resväg samtidigt som kundval gäller. Därför
har förvaltningen färdigställt en strategi som visar behov av förskoleplatser genom att
jämföra utbud och efterfrågan av förskoleplatser i olika delar av kommunen.
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Ärendebeskrivning
Kommunens tillgängliga förskoleplatser har under vissa perioder inte korresponderat
med medborgarnas efterfrågan på förskoleplatser. Det har framför allt handlat om
möjlighet att erhålla plats i önskad kommundel och i önskad förskola. Störst har
problematiken varit och är fortfarande i Gustavsberg där boende i södra Gustavsberg
hänvisats till förskolor i andra delar av Gustavsberg. Störst tillgång på platser är och har
det varit i norra Gustavsberg. Det i sin tur har lett till att boende i östra och västra
Gustavsberg inte heller varit nöjda då platserna i de närmaste förskolorna i hög grad
valts av boende i södra Gustavsberg. De som inte fått plats har hänvisats till Gustavsberg
norra.
Under prognosperioden kommer förändringar av utbudet att ske. När det gäller den
planerade utbyggnaden av förskoleplatser i kommunen under prognosperioden har
följande nya förskolor lagts in i rapporten. Ny förskola i Mörtnäs, Snickarbarnen, ger en
förändring av platsantalet med 100 platser från och med 2015, 100 platser från och med
2020 för en ny förskola i Charlottendal, 100 platser i Gustavsbergs norra samt 100
platser från och med 2017 för en ny förskola i Porslinskvarteren. En skillnad jämfört
med förra årets handlingsplan är att samtliga dessa förskolor förutsätts innebära en
nettoökning av platsutbudet. Det vill säga att ingen nedläggning av andra förskolor finns
med i planen. Ökningen av antal platser totalt under perioden blir alltså 300 platser.
Utvecklingen i kommunen totalt och i tolv olika geografiska delområden framgår i
strategin.

Bedömning
Med en utbyggnad enligt planen bedöms möjligheten att erbjuda förskoleplatser i den
kommundel där vårdnadshavare önskar ha förbättras. När det gäller kommunen totalt
sett visar strategin att det under hela prognosperioden fram till 2024 finns tillräckligt
med platser för att alla barn ska kunna få en plats inom fyra månader
(barnomsorgsgarantin enligt skollagen). Att tillhandahålla bättre tillgång till
förskoleplatser där det efterfrågas är en viktig planeringsförutsättning för kommunen
och utvecklingen bör följas löpande. Från 2017 och framåt är det ännu inte angivet var
nya förskolor eventuellt behövs utan det blir en fråga för framtida planer.
Utifrån befintlig kartläggning kommer en lokalplan utarbetas där lokalförsörjningen
planeras utifrån rapportens resultat i samråd med kommunens lokalcontroller. I
nästkommande lokalplan kommer särskilt fokus att läggas på delområde Stavsnäs
eftersom området skiljer sig markant från den prognos som finns i föregående års
handlingsplan.
Ekonomiska konsekvenser

Byggandet av nya förskolor bedöms medföra kostnader för utbildningsnämnden i form
av startbidrag. I övrigt bedöms förskoleverksamheten finansieras genom ordinarie
skolpeng.
Konsekvenser för miljön

Förslaget bedöms medföra positiva effekter på miljön. Resande med egen bil bedöms
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minska.
Konsekvenser för medborgarna

Förslaget bedöms vara positivt för medborgarna. Det innebär att en förskola kommer att
finnas i närområdet för de boende i områdena Farsta Slottsvik, Charlottendal, Farstadal,
Kvarndammen, Fabriksstaden, Gustavsberg norra och Västra Mörtnäs.
Konsekvenser för barn
Strategin är en del av kommunens långsiktiga planering för att tillse att förskoleplatser
kan erbjudas alla som efterfrågar en plats. Barnomsorgsgarantin som är stadgad i lag
(skollagen 8 kap. 14 §), slår fast att en kommun måste erbjuda en förskoleplats inom
fyra månader efter föräldrarnas ansökan. Strategin kan vara ett planeringsverktyg för att
se till att barnomsorgsgarantin kan hållas.
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