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Utbildningsnämnden 2019-11-06

Alternativt upplägg för öppna förskolor inklusive
konsekvensanalys
Ärende
Utbildningsnämnden har gett 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.
Bildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens produktionsutskott ges en intäkt på 1 mkr för att
bedriva öppen förskola år 2020.
2. Ambitionen ska vara att ha en förskola vid Mörby Centrum så snart
nuvarande lokaler i Stocksund och Rinkeby kan avvecklas och ny
lokal finns tillgänglig.
Bakgrund
I Danderyds kommun finns tre öppna förskolor, två av dem finansieras av
utbildningsnämnden men drivs av kommunstyrelsens produktionsutskott.
Produktionsutskottet har bemannat öppna förskolan med tre förskollärare på
vardera 50 % och en rektor är ansvarig. Verksamheten bedrivs i en lokal i
Stocksund som delas med Nordenfeltska musikskolan. Där går
hyreskontraktet ut 31 december 2020, kostnaden är 170 tkr/år. I Rinkeby går
hyreskontraktet ut 31 december 2021, kostnad 160 tkr/år. Lokalkostnaden
för dessa två öppna förskolor är 330 tkr om året.
Den tredje öppna förskolan tillhör kultur- och fritidsnämnden. Lokalen
ligger i Träffpunkt Enebyberg och har en anställd förskollärare på 50 %, där
finns ingen preciserad hyra. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om
nedläggning av sin öppna förskola från 2020 och kan istället erbjuda
mötesplatser för t ex personal från öppna förskolan att möta föräldrar och
barn på sina bibliotek.
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Öppna förskolorna besöks till största delen av föräldralediga. Antalet
besökare per dag är relativt lågt vilket skulle möjliggöra att samla
verksamheten i en lokal om den är tillräckligt stor. Se bilaga.
Den ekonomiska situationen i kommunen med besparingskrav har gjort en
översyn av öppna förskolan nödvändig med krav på effektivisering.
I många kommuner bedriver även kyrkan öppen förskola men inte i
Danderyds kommun. Kyrkan har riktade grupper för föräldrar och barn, t ex
barnrytmik, babymassage.
Bildningsförvaltningens yttrande
Öppen förskola är inte obligatorisk för kommunen att bedriva men är en
viktig träffpunkt för hemmavarande föräldrar.
Kvalitet
Föräldrarna på öppna förskolan kan knyta kontakter och utbyta erfarenheter
med varandra. Det är viktigt för dynamiken att det finns fler att knyta an till.
Förskolläraren på öppna förskolan skapar en samhörighetskänsla med
föräldrar och barn genom samtal, aktiviteter, sångsamling. En viktig del är
även att stötta föräldrarna i sin föräldraroll och ge dem tips och inspiration.
Den fyller även en viktig funktion för nyanlända familjer som kan ta del av
den svenska kulturen och språket och dela med sig av sin egen kultur.
Öppna förskolan kan utvecklas genom att ta del av föräldrarnas önskemål
och ha en närmare samverkan med barnavårdscentralen, mödravårdscentralen, biblioteken, socialtjänsten m.fl. Lokalen kan användas till
föräldrautbildning, föreläsningar, babyrytmik mm. Detta görs i liten
utsträckning redan idag.
Det är en bra förberedelse för barnen att träffa andra barn och vuxna innan
de börjar i förskola.
Konsekvensanalys
Genom att begränsa antalet öppna förskolor till en så kommer fler föräldrar
att sakna öppen förskola i sitt närområde. Med en öppen förskola i
närområdet knyts det ofta kontakter med andra föräldrar som man även
träffar utanför öppna förskolan och barnen kan lära känna varandra och
träffas i parken eller på kommande förskola. Om föräldrar känner
gemenskap och trivs med att vara föräldralediga skjuter man kanske upp
barnets start i förskola vilket kan vara en besparing för kommunen men kan
även innebära att kommunen går miste om skatteintäkter.
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Under vissa perioder har det varit få besökare på öppna förskolan och då
underlättar det med en gemensam öppen förskola med fler besökare för att
hitta andra föräldrar att knyta kontakter med.
Genom att koncentrera verksamheten till en öppen förskola kan det bli
utökade öppettider som är mer flexibla.
Avstånden inom kommunen är inte stora så alla har möjlighet att ta sig till
öppna förskolan även om den inte är belägen i närområdet.
Lokaler
Förvaltningen har kontaktat tekniska kontoret med önskemål om en lokal
som kan delas med öppen förskola t ex seniorträff eller annan lämplig lokal.
I dagsläget finns ingen sådan lokal men de håller utkik efter lämplig lokal.
Lokalen i Stocksund sägs upp och tekniska kontoret utreder om det finns
möjlighet av att lämna lokalen innan hyrestiden upphör. Lokalen i Rinkeby
sägs upp så snart det finns tillgång till en lokal inne i eller i närheten av
Mörby Centrum.
Öppna förskolan kan dela lokaler men det ställer stora krav på samordning.
Små barn som leker på golvet behöver en ren och tilltalande miljö.
Ekonomi
Kostnaderna för öppna förskolan kommer helt att finansieras av
utbildningsnämnden eftersom kultur- och fritidsnämnden inte har kvar
någon sådan verksamhet. Under 2020 kommer verksamheten bedrivas i
Rinkebys lokaler men kostnaden för Stocksund kvarstår under 2020.
Övriga kostnader som städ mm upphör i lokalen i Stocksund. Från 2021 är
kostnaden nere på 833 tkr och den nivån kommer kvarstå även om vi hittar
nya lokaler vid Mörby Centrum. Kommunen kan eventuellt få statsbidrag
som skulle kunna användas för att delfinansiera lokal- och
personalkostnaden i Rinkeby.
Kostnader
Personal
Lokal, städ mm
Övrigt
Totalt

2019
915 000
421 000
50 000
1 386 000

2020
608 000
370 000
25 000
1 003 000

2021
608 000
200 000
25 000
833 000

2022
608 000
200 000
25 000
833 000
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Förvaltningen kommer söka ett statsbidrag från Länsstyrelsen
Statsbidraget ska användas till att underlätta etableringen i samhället för
nyanlända, skapa nätverk, stödja språkinlärningen eller ge socialt stöd.
Kommuner kan utveckla sin verksamhet med att utveckla flyktingguider och
familjekontakter. Om kommunen beviljas medel från Länsstyrelsen kan vi
använda lokalen till olika former av riktade grupper och föräldrautbildning
för nyanlända mm.
Utbildningsnämnden ska finansiera och sätta mål för öppna förskolan
Utbildningsnämnden ska finansiera öppna förskolan och sätta mål för
verksamheten och följa upp den. I avtalet/uppdragsbeskrivningen ska det
framgå, öppettider, bemanning, verksamhet, samverkan med andra
verksamheter mm.
Öppna förskolan är en anslagsfinansierad verksamhet.
Ny organisation av öppna förskolan
Förslaget innebär att kommunen får en öppen förskola som ligger centralt.
Det innebär att var man än bor i kommunen är det enkelt att ta sig dit.
Öppna förskolan föreslås ha en bemanning på två halvtidstjänster.
Förskollärarna kan även finnas ute i andra kommundelar någon timme per
vecka. Kultur- och fritidsnämndens mötesplatser kan vara lämpliga lokaler
eller t ex seniorträffar. Hur ofta dessa möten med personal från öppna
förskolan och föräldrar erbjuds i andra lokaler behöver inventeras och
organiseras så det blir tydligt när det blir träffar på de olika mötesplatserna.
Behoven kan variera över tid. Målsättningen ska vara att försöka samla
besökarna i den öppna förskola som finns i Rinkeby eller förhoppningsvis
vid Mörby Centrum inom en snar framtid.

Kent Henningson
T f bildningsdirektör
Handlingar i ärendet
Bilaga Närvarostatistik öppna förskolan 2018

Lena Wallin
T f verksamhetschef
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