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Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-08
Plats och tid:

Norrskär/Storskär, kl. 18:10-20:50 (ajournering 19:05-19:08, 19:40-19:56,
20:15-20:30)

Beslutande:

Michael Baumgarten (L), ordf.
Bertil Jansson (S), 1:e v.ordf.
Jonas Andersson (C)
Ulrika Schelwander (C)

Svante Nordell (M ), 2.e v.ordf. (distans)
Tina Runhem (M)
Kent Öhman (M) (distans)
Daga Bäfverfeldt (WP)
Anna-Lena Norden (WP)
Peter Lindqvist(-)
Annbritt Kronlu nd (V)

Övriga deltagare:
(ersättare på distans)

Caisa Holm (L)

Hanna Backström (-)

Övriga deltagare:

Ulrika Strandberg, uf
Christina Björkenvall, uf

Maria Wallander Halen, klk
Johanna Frunck, klk

Anslagsbevis
Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum : 2020-06-08, §§ 58-59
Datum för anslagets uppsättande: 2,o.2..,o - 0 G· l 0
Datum för anslagets nedtagande: 1-,(J 2.0 -0 7- · 0 2
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv
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§ 58 Justering och fastställande av föredragningslistan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tina Runhem (M) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 9 juni 2020.
Utskickad föredragningslista fastställs med revideringen att ärende 3 "förva ltningen informerar" utgår.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Tina Runhem (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet
senast den 9 juni 2020 samt att utskickad föredragningslista fastställs med revideringen att ärende 3
"förva ltningen informerar" utgår.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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§ 59 Utredning (KS 2019/119.049 §81 p.14) behovet av att ersätta
förskolan Båten
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1
2
3
4
5

Stänga förskolan Båten senast december 2020 till terminsstart vt21 och erbjuda barnen
alternativ placering så snart som möjligt.
Riktlinje för genomförande av omplacering av barn på förskolan Båten faststä lls att gälla fram ti ll
dess att alla barn har omplacerats.
De barn som ska börja i försko leklass augusti 2021 ska erbjudas prioriterad placering i ny
förskola redan augusti 2020
Utifrån vårdnadshavarnas önskemål och fastställda riktlinjer så långt som möjligt hålla ihop
befint liga barngrupper med pedagoger.
Att utreda försko lan båtens invändiga och utvändiga miljö med återrapportering t ill barn- och
utbildningsnämnden senast i augusti 2020.

Protokollsanteckning
Daga Bäfverfeldt (WP) anmäler protokollsanteckning i enlighet med bilaga 1 till protokollet.

Ärendebeskrivning
Barnantalet i kommunen har minskat de senaste åren. Ar 2007 var 1016 barn i åldern 1-5 år
fo lkbokförda i kommunen. Ar 2019 var utfallet 716 barn vilket ger en minskning på 300 barn under en
12-års period. Behovsprognosen fram t ill 2030 visar en svag ökning med i sn itt 10 platser per år med
variation mellan åren. Lokalförsörjningsp lanen visar att Vaxholms stad har en överkapacitet av antalet
platser i förskolan med hänsyn tagen ti ll alla förskolor i kommunen. I augusti 2020 finns en överkapacitet
på 154 platser totalt i Vaxholms stads förskolor.
I Vaxho lms stad finns 11 förskolor, av dessa är sex försko lor i egen regi och fem bedrivs i fristående regi.
Det finns även ett vi lande familjedaghem. Totalt finns 663 förskoleplatser i kommunen. Båtens förskola
består av fyra avdelningar och har en kapacitet för 72 barn. Anta let placerade barn i augusti 2020 i
förskolan Båten är 66 barn.
Förskolan Båtens verksamhet bedrivs i tillfälliga paviljonger som uppfördes 2011 med tidsbegränsat
bygglov. Vid ansökan om förlängt bygglov 2016 begärdes kompletterande handlingar som inte inkom,
varför beslut om förlängt bygglov inte varit möjligt att fatta och lovet upphörde att gälla 2016. Ingen
lämplig varaktig placering av försko la n Båten har identifierats. Paviljongen är tillfällig och då planer på
avveckling har funnits har inget större underhåll utförts och objektet är eftersatt. Den årlig hyreskostnad
för paviljongen är 1055168 kr ex. moms per år.
Vaxholms skolor och försko lor har ett upparbetat underskott på -1,4 mkr som uppkom under 2019.
Skolornas och försko lornas ekonomiska resultat följs upp separat och kvarstår och ska återbetalas.
Tertial 12020 redovisar förskolorna ett underskott på -1,2 mkr och prognosen för helåret är -2 mkr.
Kommunstyrelsen har givit barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att presentera en åtgärdsplan för
budget i balans. Personal- och loka lkostnader har identifierats som de största kostnadsposterna att
åtgärda.
Konsekvensanalyser har genomförts i samverkan med medarbetarna och några risker och farhågor som
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barngrupper och längre resväg är några av riskerna. Även tidsaspekten av den eventuella stängningen
samt genomförande är oroande och ses som en risk.
Barnkonsekvenser har genomfört s där alla barn i Vaxholms bästa beaktats över lång tid. Primärt berörs
de barn som går på förskolan Båten eller ska börja och sekundärt deras eventuella syskon och barn på
mottagande förskola. Barnets bästa är en säker, trygg och kvalitetssäkrad utbildning och omsorg i
adekvata lokaler och lärmiljö. Att stänga förskolan Båten är i enlighet med både det enskilda barnet och
gruppen barn på förskolan samt övriga förskolebarns bästa då det förväntas leda till en kvalitetssäker
förskoleverksamhet i en lokal som är anpassad utifrån kommunens behov av förskolelokaler samt
möjliggör en budget i balans.
Vid en eventuell stängning av förskolan Båten har tre tidpunkter beaktats. Det första alternativet är i juli
2020, till ht20, det andra är i december 2020 till vt21 och det tredj e är i juli 2021 till ht21. En stängning i
december 2020 tar hänsyn till barnets bästa och kvalitativa lokaler, minskar överkapacitet och bidrar t ill
ökade möjligheter till budget i balans 2021.
Vaxholms stads riktlinjer för " Rätt till plats i förskola & pedagogisk omsorg i Vaxholms stad" anger vilka
rekvisit som ligger till grund för rätten till placering på förskola vid initial ansökan om plats. Omplacering
av barn på grund av att en förskola läggs ned, omfattas inte av nämnda riktlinjer därigenom kommer
ansökningar i ordinarie kö inte vara aktuella för beslut. För att tillförsäkra en rättvis och rättssäker
omplaceringsprocess har förvaltningen tagit fram en särskild riktlinje som redovisas i tjänsteutlåtandet.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 19:05-19:08

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 19:40-19:56

Yrkanden
Peter Lindqvist(-) yrkar att Förskolan Båten ska stä ngas enligt altern ativ 3 i tjänsteutlåtandet, det vill
säga i juni 2021.
Tina Runhem (M), Anna-Lena Norden (WP) och Ann-Britt Kronlund (V) yrkar bifall till Peter Lindqvists(-)
bes Iutsförslag.

Ajournering
Sammanträdet aj ourneras 20:15- 20:30
Ordföranden yrkar att
Stänga förskolan Båten senast december 2020 t ill terminsstart vt21 och erbj uda barnen
alternativ placering så snart som möjligt.
Riktlinje för genomförande av omplacering av barn på förskolan Båten faststä lls att gälla fram till
dess att alla barn har omplacerats.
De barn som ska börja i förskoleklass augusti 2021 ska erbjudas prioriterad placering i ny
förskola redan augusti 2020
Utifrån vårdnadshavarnas önskemål och faststä llda riktlinjer så långt som möjligt hå~
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Anna-Lena Norden {WP) och Tina Runhem {M) tar tillbaka sina yrkanden om bifall till Peter Lindqvist{-)
bes Iutsförslag.
Daga Bäfverfeldt {WP) yrkar bifall till ordförandes beslutsförslag med skriftligt tillägg enligt bilaga 2 till
protokollet.

Proposition
Ordförande börjar med att ställa proposition på Peter Lindq vists{-) och ordförandes yrkande var för sig
och finner bifall till ordförandes beslutsförslag.
Ordföranden frågar sedan om nämnden bifaller Daga Bäfverfeldts {-) tilläggsyrkande och finner bifall till
tilläggsyrkandet.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Utredning eventuell stängning förskolan Båten, Ulrika Strandberg utbildningschef
Bilaga 1 och 2, Klagomål och uppföljning tillsyn Södra Roslagen miljö och hälsa
Bilaga 3 och 4, SWOT medarbetare i förskolan
Bilaga 5, Synpunkter vårdnadshavare
Bilaga 6, Intresseanmälan
Bilaga 7, MBL-protokoll

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Rektorer i förskolan, katarina.wedin@vaxholm.se barbro.nyström@vaholm.se
Administrativ chef, lena.svensson@vaholm.se
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