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Utbildningsnämnden 2021-04-21

Ansökan om utökat tillstånd Svenska kyrkans förskola
Kyrkbacken.
Ärende
Danderyds församling har tillstånd att bedriva tre förskolor i Danderyds
kommun. Kyrkbackens förskola har tillstånd för 35 barn och ansöker om att
göra en utökning till 45 barn. Utbildningsnämnden ska ta beslut om ansökan
kan beviljas.
Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar bevilja Danderyds församlings förskola
Kyrkbacken en utökning från 35 barn till 45 barn. Tillståndet gäller från och
med den 1 augusti 2021.
Bakgrund
Danderyds församling fick tillstånd som huvudman att bedriva förskolan
Kyrkbacken från och med den 1 november 2011 (UN 2011/0261).
Tillståndet gällde 35 barn. Ansökan om utökningen bygger på att
Kyrkbacken har en lång kö som innebär att de inte har möjlighet att ta emot
alla de barn vars vårdnadshavare önskar plats på Kyrkbackens förskola.
Kyrkbacken har idag 31 barn inskrivna samt 16 barn i kö med Kyrkbacken
som förstahandsalternativ samt 10 ansökningar med köalternativ 2-5. 8 barn
kommer sluta till hösten för att börja i förskoleklass.
Förskolan gör bedömningen att utöka till 45 barn successivt till 2023. Till
augusti 2021 kommer en utökning av intagningen att göras med 6 barn dvs
36 barn, augusti 2022 ytterligare 6 barn till 42.
Huvudmannen har skickat in underlag för hur lokaler, personal och mat ska
lösas för utökningen.
Bildningsförvaltningens utredning
Huvudmannens förutsättningar att genomföra utökningen

Verksamheten kan använda fler utrymmen inom kyrkans befintliga lokaler.
Lokalerna, som ägs av huvudmannen, är förberedda med utrymningsvägar
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och brandskydd. Planering av utökning av personal är redovisad. Förskolans
analys av antalet möjliga nya barn överensstämmer med registreringen i
bildningsförvaltningens skoladministrativa system.
Kyrkbackens förskola bedriver en verksamhet med hög kvalitet. En
observation med Våga-Visa genomfördes under hösten 2014 med mycket
goda resultat. Vid den senaste enkäten, 2020, till vårdnadshavare fick
Kyrkbacken generellt bättre resultat än genomsnittet i Danderyd. Denna
följdes upp vid kvalitetsdialog 2016. En tillsyn 2018 och de
kvalitetsdokument som förskolan lämnat varje år visar på fortsatt hög
kvalitet.

Slutsats: Kyrkbackens förskola har förutsättningar att genomföra
utökningen. Både de fysiska som kvalitativa förutsättningarna finns där och
efterfrågan på platser från vårdnadshavare existerar i tillräckligt hög grad.
Kapacitet och behov av förskoleplatser i kommundelen

En jämförelse av behovet av förskoleplatser i kommundelen med
kapaciteten görs genom att jämföra förskolornas nuläge med kapacitet,
nuvarande beläggning och antal barn i kö med befolkningsprognosen.
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I tabellen redovisas samtliga förskolor i kommundelen med kapacitet,
beläggning och därmed ledig kapacitet samt antal barn i kö. Kön presenteras
med antal barn som har förskolan som förstahandsval samt totalt antal som
har förskolan som ett av de fem valda alternativen, dvs inklusive första
handsval. I kön finns barn som ännu inte har placering samt barn som
önskar byta eller som önskar ligga kvar på sitt förstahandsval.
Totalt sett gick det i februari 348 barn i förskola i kommundelen. Det fanns
145 lediga platser varav 140 var fördelade på 5 av de 10 förskolorna. Ingen
av de fem förskolorna har kö med kommande barn som kan fylla upp
kapaciteten. 55 barn beräknas sluta i förskolan till hösten för att börja i
förskoleklass.
Förskolans namn

Regi

Ledig
Antal i kö
kapacitet Första hand
(totalt)

Fristående
Fristående

Kapacitet
Antal
(Bedömning placerade
år 2021)
februari
2021
35
35
80
19

Förskolan Villa Solvi
Prästkragens förskola
(S2H)
Charlottenbergs
förskola (S2H)
Skattkistan (S2H)
Kyrkbackens
förskola
Montessoriförskolan
Solvändan
Tranbär förskola
Gränsgärdets
förskola
Majstigens förskola
Trappgränds
Montessoriförskola
Totalt Stocksund

0
61

17 (38)
0 (0)

Fristående

60

35

25

0 (0)

Fristående
Fristående

40
35

15
31

25
4

3 (9)
16 (27)

Fristående

45

45

0

25 (51)

Fristående 45
Kommunal 40

26
39

19
1

6 (7)
0 (0)

Kommunal 55
Kommunal 58

44
59

11
-1

0 (0)
20 (43)

348

145

493

Det är en ojämn efterfrågan för olika förskolor. Gränsgärdets förskola har
idag enbart en ledig plats men det beror på att de har minskat kapaciteten
genom att delar av lokalerna hyrs ut till Skattkistan. Prästkragens förskola
ligger i det område vid Danderyds sjukhus som byggs om och de behöver
byta lokaler inom kort. Tranbär förskola ligger på Tranholmen och har sin
målgrupp i barn därifrån.
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Antalet barn i kommundelen Stocksund har minskat och kommer fortsatt att
minska enligt befolkningsprognosen. Grafen är hämtad från
Lokalbehovsanalys för utbildningsnämnden 2021 som tas fram av tekniska
kontoret i samarbete med bildningsförvaltningen.

Slutsats: Det finns ett stort överskott av platser inom förskola i
kommundelen Stocksund. Men efterfrågan visar tydligt att vårdnadshavarna
prioriterar vissa förskolor högre än andra.
Bildningsförvaltningens yttrande
Kyrkbackens förskola har alla förutsättningar för att bedriva en verksamhet
av hög kvalitet och har ett söktryck bland vårdnadshavare från
kommundelen som motsvarar den önskade utökningen.
Bildningsförvaltningen föreslår att Utbildningsnämnden utökar tillståndet
för Kyrkbackens förskola från 35 till 45 platser från och med den 1 augusti
2021.

Kent Henningson
Bildningsdirektör
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Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2021-04-08 Ansökan om utökning Kyrkbackens förskola
Ansökan utökning av Kyrkbackens förskola
Beslut godkännande Kyrkbacken BU 2011 0261
Enkät 2020 Kyrkans förskola Kyrkbacken
Expedieras
Kyrkbackens förskola
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