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Utbildningsnämnden 2015-09-03 § 69
Strategi för förskoleplatser 2015 till 2024
Utbildningsnämndens beslut

1. Antar strategi för förskoleplatser 2015 till 2024.
2. Handlingsplan för förskoleplatser 2014-10-23 § 39 inkluderas från och
med årsskiftet 2015/2016 i utbildningsnämndens lokalplan som
upprättas på årsbasis.
Beslutsnivå

Utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning

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.
Yrkanden

Allan Sooman (FP) och Ulrik Lindgren (KD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Ärendegång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till
beslut och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi välkomnar “strategin” för förskoleplatser som vi dock anser borde kallas
något annat än just strategi eftersom det snarare är en prognos. Kanske
förvaltningen kan döpa om den till nästa gång den behandlas i
nämnden. Äntligen har fördelningen mellan kommunens områden blivit
anpassad efter skolornas "upptagningsområden" och då speciellt med tanke på
Norra Värmdö.
Vi ser några frågetecken och några utropstecken:
När det gäller delområdet Gustavsberg norra har det länge sagts att det finns ett
stort överskott på platser där. Trots detta sägs det i dagens handlingar, i såväl
tjänsteskrivelsen som i själva strategin, att det ska byggas en ny förskola i
Gustavsberg norra och att denna förskola ska bli klar 2019. Överskottet av
platser upprepas även i texten under redovisningen av området Gustavsberg
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norra. Där sägs det bland annat att ”Området Gustavsberg norra har i dagsläget
ett stort överskott på förskoleplatser som också bedöms bestå under hela
prognosperioden samt öka med ca 100 platser från och med 2019”. Överskottet
åskådliggörs även väl av det i strategin intagna diagrammet.
Enligt vår mening är byggplanerna i relation till behovet något motsägelsefulla.
Ska nya förskolor byggas bör detta göras där de behövs och efterfrågas. Sådana
behov finns inte i Gustavsberg norra. Att då bygga en förskola där är inte att
hushålla med skattebetalarnas pengar. Enligt vår mening bör därför en översyn
av strategin göras för Gustavsberg norra så att den stämmer överens med
verkliga förhållanden.
Vi kan konstatera att nu när barnen i Torsby är medräknade i Norra Värmdö så
finns det en brist på platser där redan från i år. Något som även stämmer
överens med verkligheten i och med att Ängens förskola är full.
Vi ser att det inom några år finns en stor efterfrågan på förskoleplatser i
Stavsnäs och Norra Värmdö, två områden där förskolor nyligen stängts. Vi
efterlyser en ökad grad av långsiktigthet i besluten. Vi kan också konstatera ett
underskott av platser i Kopparmoraområdet.
En generell betraktelse är att vi saknar en redovisning på hur många
förskoleplatser som finns i de olika detaljplaner som blivit gällande men ännu
inte byggts eller planeras att byggas i andra delar än Gustavsberg och Stavsnäs,
tex Torsby och Hemmesta.”
Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
”Det dokument vi har fått är inte en strategi utan en lägesbeskrivning och
prognos. Dokumentet rymmer dessutom ett antal oklarheter vilket gör det
osäkert om detta
•
De områden som kommunen är indelad i behöver ses över.
Områdesindelningen förefaller i några fall direkt olämplig för att ge en
bra bild över behoven av näraliggande förskolor för de barn vi har.
•
I några områden där nybyggnation av bostäder förutsätts,
visar inte prognosen detta i ökat behov av platser, medan i områden där
ingen befolkningsökning kan förutses, tycks behoven av förskoleplatser
öka.
De prognoser som presenteras visar att områden med underskott och i områden
med överskott av förskoleplatser ofta inte hanteras. Att förskola byggs där det
redan finns överskott och inte byggs eller byggs för lite där det är stora
underskott.
En verklig strategi skulle ha gett förslag på åtgärder för att komma tillrätta med
obalanser och särskilt adressera den förmodade behovsutvecklingen.
Vänsterpartiet efterlyser därför en verklig strategi för området.”
Miljöpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
” Vid förvaltningens presentation och genomgång av strategin för
förskoleplatser för åren 2015 till 2024 framkom att det i dagsläget finns en
överetablering av förskoleplatser i Värmdö kommun samtidigt som man pekar
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på platsbrist främst i Gustavsbergs södra. Störst har problematiken varit och är
fortfarande i Gustavsberg där boende i södra Gustavsberg hänvisats till
förskolor i andra delar av Gustavsberg. Hittills har boende i södra Gustavsberg
hänvisats till norra Gustavsberg. Det har enligt förvaltningen lett till att boende
i östra och västra Gustavsberg inte heller varit nöjda då de närmaste
förskolorna i hög grad valts av boende i södra Gustavsberg. Nya
bostadsområden etableras och fler planeras, bl. a. i Charlottendal och i
Porslinskvarteren. Där planerar man nu att bygga två nya förskolor med totalt
100 platser vardera. Byggandet av nya förskolor bedöms medföra kostnader för
utbildningsnämnden i form av startbidrag. Den nya förskolan i Mörtnäs,
Snickarbarnen, kommer att utökas till att kunna ta emot totalt 100 barn under
2015. En omflyttning sker från de kommunala förskolorna i andra
kommundelar till de privata förskolorna som etableras i de nya
bostadsområdena. Den planerade ökningen av antal förskoleplatser i
Gustavsberg södra kommer att minska antalet barn från andra kommundelar i
Gustavsberg norra. Området Gustavsbergs norra har i dagsläget ett stort
överskott som enligt förvaltningens prognos kommer att bestå under hela
perioden 2015-2024. Miljöpartiet ser med oro på att man i strategin för
förskoleplatser inte tar ställning till den stora överetablering på ca 300
förskoleplatser som nu kommer att uppstå genom att man bygger nya förskolor
när det egentligen inte behövs. ”
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Strategi för förskoleplatser 2015 till 2024, 2015-08-20
Rapport Strategi förskoleplatser 2015-2024
__________

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

