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Alternativt upplägg för öppna förskolor inklusive
konsekvensanalys
Problembeskrivning
I Danderyds kommun finns tre öppna förskolor, två av dem sorterar
organisatoriskt under utbildningsnämnden, medan en sorterar under kulturoch fritidsnämnden. De öppna förskolorna besöks i stort sett enbart av
föräldralediga samtidigt som antalet besök är lågt per dag. Det finns tre
medarbetare anställda, omfattande 1,5 tjänster sammanlagt. Den
ekonomiska situationen i kommunen med besparingskrav har gjort en
översyn nödvändig med krav på effektivisering. De två förskolor som hör
till utbildningsnämnden kostar 1,4 mkr om året, det sparkrav som lagts
innebär sänkta kostnader med 700 tkr, vilket i praktiken har tolkats som att
en av två öppna förskolor som utbildningsnämnden ansvarar för måste
läggas ned. Samtidigt har några engagerade mammor i Stocksund, där den
ena öppna förskolan ligger, efterlyst andra alternativa lösningar och
lokaldisponeringar för att undvika nedläggning där. Den andra öppna
förskolan ligger i ”Rinkeby” på Slånbärsvägen. Lokalen är inte särskilt
attraktiv, men har den fördelen att den ligger nära flyktingbostäderna, och
det uppges att den nyttjas av invandrarmammor som då får träna svenska
språket och få kontakt med svenskar. Båda lokalerna har hyreskontrakt som
går ut först 2021 och senare. Samtidigt uppges det som sannolikt att
hyresvärdarna kan ha intresse av dessa lokaler innan kontraktet går ut.
I kommunen finns även nedläggningshotade ”seniorträffar”, som hanteras
av socialnämnden. Något bibliotek i kommunen kan också eventuellt vara
nedläggningshotat, som sorterar under kultur- och fritidsnämnden. Den
politiska majoriteten i utbildningsnämnden önskar utreda om det kan finnas
samordnings- och samverkansfördelar genom att seniorträffen, bibliotek och
öppna förskolan eventuellt skulle kunna dela lokalkostnader.
Ordförandens förslag till beslut
Utbildningsnämnden ger bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda olika
alternativa och samordnande sätt att på bästa sätt kunna behålla en öppen
förskola. Resultatet ska redovisas för utbildningsnämnden under hösten
2019.
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Uppdragets syfte
Syftet med uppdraget är att utreda olika alternativa och samordnande sätt att
på bästa sätt kunna behålla en öppen förskola.
Vad vi vill veta
Utbildningsnämnden vill veta:
1. Om det går att säga upp befintliga lokaler för öppna förskolan och få dem
uthyrda till annan hyresgäst innan kontraktstiden går ut. Tala med
fastighetsägarna.
2. Om det går att i så fall lägga ned utbildningsnämndens två öppna
förskolor och istället behålla den som hör till kultur- och fritidsnämnden i
Enebyberg och även då dela på denna lokal tillsammans med bibliotek och
eventuell seniorträff.
3. Om det går att lägga ned alla tre och istället upprätta en ny öppen förskola
i Mörby centrum, eller i närheten av Mörby centrum. Kostnaderna för allt
detta ska redovisas inklusive personalkostnader.
4. Om det går att dela lokal med ev seniorträff och ev bibliotek med
placering vid Mörby centrum.
5. Om det går att dela lokal med ev seniorträff och ev bibliotek med
placering vid Stocksunds centrum.
Typ av uppdrag
Utredning med förslag och kostnadsredovisning av alternativa sätt att kunna
behålla en öppen förskola och samtidigt kunna dela på lokalkostnaderna för
seniorträffar och bibliotek. Även alternativet total nedläggning av samtliga
öppna förskolor ska kostnadsredovisas – sedan man tagit hänsyn till
möjligheten till andrahandsuthyrning eller att i förtid bli av med
hyreskontrakten. Även kostnaderna för personal bör beaktas.
Tidplan
Uppdraget ska redovisas för utbildningsnämnden under hösten 2019. När
avgörs i samarbete med förvaltningen.

Monica Renstig
Ordförande
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