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Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar att avveckla verksamheten på Björkö-Arholma förskola och från och
med 2020-06-30.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Barn- och utbildningskontoret gavs i samband med fastställande av verksamhetsplan för Barn- och
skolnämnden 2017-2019 § 97 i uppdrag att utreda förskoleverksamheterna på Björkö-Arholma. Denna
utredning visar att barnantalet med tillhörande tillväxtprognos idag utgör ett för litet barnunderlag för att
bedriva förskoleverksamhet, barnantalet har även minskat över tid.

Bakgrund
Barn- och utbildningskontoret gavs i samband med fastställande av verksamhetsplan för Barn- och
skolnämnden 2017-2019 § 97 i uppdrag att utreda förskoleverksamheterna på Björkö-Arholma
förskola. Denna utredning visar att barnantalet med tillhörande tillväxtprognos idag är för litet för att
bedriva förskoleverksamhet, barnantalet har minskat över tid och ingen större tillväxt väntas.
På Björkö-Arholma förskola är barnantalet för närvarande sex barn, och prognosen för 2020-06-30 är
fyra barn, och ingen större tillväxt väntas. Genomsnittligt antal barn har under de senaste fem åren
varit 5 barn.

Koppling till gällande styrdokument
Mål & budget 2019-2021

Lagkrav
I Skollagen 8kap. 2§ framgår det att förskolan ska främja barnens allsidiga kontakter och sociala
gemenskap samt förbereda barnen för fortsatt utbildning.
Läroplan för förskolan 2018
Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett
ansvar för att så sker.
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Samberedning
Ärendet har beretts på barn- och utbildningskontoret.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret gavs i samband med fastställande av verksamhetsplan för Barn- och
skolnämnden 2017-2019 § 97, 2016-12-05 i uppdrag att utreda förskoleverksamheterna på BjörköArholma förskola. Denna utredning visar att barnantalet med tillhörande tillväxtprognos idag är för litet
för att bedriva förskoleverksamhet, barnantalet har på förskolan minskat över tid och ingen tillväxt
väntas. I dagsläget går Björkö-Arholmas förskola med ett underskott på 500 000 kronor per år. Skälet
är för att kunna ha en förskola öppen med personal i tio-tolv timmar/dag, med ett fåtal barn så täcker
inte pengen. Detta trots att personalen arbetar ensamma på för- och eftermiddag, och är två stycken
endast under lunch, rast och vila.
Verksamhetschefens bedömning är att utbildningen inom förskolan kräver en grupp barn att interagera
med. Det finns svårigheter att ge varje barn förutsättningar att utveckla de färdigheter och förmågor
inom läroplanens tjugofem områden för utveckling och lärande, om antalet kamrater i liknande åldrar är
ytterst få. Det finns också en svårighet för förskollärare att planera och följa upp utbildningen utanför
barngrupp eftersom de ofta arbetar ensamma så att schemat täcker barnens vistelsetid. Prognosen för
Björkö-Arholma förskola är att det kommer att vara för få barn.
Ovan beskrivna situation gör det svårt att bedriva en förskola ur ett pedagogiskt samt ekonomiskt
perspektiv, och gör det oförenligt med kommunens övergripande mål på god ekonomisk hushållning
som framgår i Mål och budget 2019-2021. Barn- och utbildningskontoret kommer att säkerställa att
samtliga barn och pedagoger kommer att erbjudas plats på förskolor i området.

Konsekvensanalys/riskanalys
Alla barn som går i Björkö-Arholma förskola 2020-06-30 kommer att erbjudas plats på Älmsta förskola,
vilken är den som ligger närmast. Avståndet är ca 2,5 mil, 30 minuters bilväg. All personal kan erbjudas
arbete i Rektorsområdet.
Detta kommer att meddelas de berörda med god framförhållning som möjliggör goda
planeringsförutsättningar för vårdnadshavare och personal. Barn- och utbildningskontoret anser det
vara av stor vikt att informationen om nedläggning kommuniceras på ett lämpligt sätt till de berörda, så
att de ges möjlighet att ställa frågor samt uttrycka eventuella synpunkter.
En annan viktig aspekt är att uppdraget inom förskolan är att följa läroplanen, vilket kan vara svårt med
ett litet antal barn.
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.
Läroplanen har ett antal mål kopplat till omsorg, utveckling och lärande. Till exempel så ska förskolan
ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att fungera i grupp, samarbeta, hantera konflikter
och förstå rättigheter och skyldigheter. Förskolan ska även ge varje barn förutsättning att utveckla sin
förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar. Samt att de olika barnens behov och
intressen ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen, och att flödet
av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. För detta behövs det
många olika kamrater.
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En annan risk för pedagogerna är att inte kunna ta ut den pedagogiska utvecklingstiden som de har
rätt till och behöver för att bedriva undervisning. Det blir svårt att gå ifrån barngruppen när man ibland
arbetar ensam. Sårbarheten är stor om man jämför med en större förskola där man kan hjälpas åt i
större utsträckning vid sjukdom och kompetensutveckling. Det är ofta svårigheter att rekrytera
legitimerade förskollärare till de små förskolorna. För närvarande finns det två legitimerade
förskollärare som arbetar halvtid.

Jämställdhetsanalys
Inte tillämplig
Barnkonsekvensanalys
De tre äldsta barnen på Björkö- Arholma förskola, avslutar sin förskoletid för att börja i
förskoleklass/fritidshem 2020-06-30. Därmed är det inte lämpligt att lägga ned förskolan tidigare. Alla
barn som går i Björkö-Arholma förskola 2020-06-30 kommer att erbjudas plats på Älmsta förskola,
vilken är den som ligger närmast. Avståndet är ca 2,5 mil, 30 minuters bilväg. Buss 636 går två turer på
morgonen till Älmsta och tar ca 35 minuter, och tre turer från Älmsta till platsen där förskolan ligger nu,
på eftermiddagen. All personal kan erbjudas arbete i Rektorsområdet.
För barnen och vårdnadshavarna innebär det en längre väg till förskolan, och barnen kommer till ett
större sammanhang med många olika kamrater. Vissa vårdnadshavare har valt den lilla förskolan för
sina barn av närhetsprincipen men också för att de anser att det är bättre för barnen. Andra alternativ
är fristående pedagogisk omsorg (dagmamma) som inte lyder under läroplan och skollag. Det
förekommer inte någon för tillfället, men möjligheten finns att starta upp en sådan verksamhet om
intresset finns att utföra detta.

Ekonomisk analys
Björkö-Arholma förskola:
Mattransporter en gång i veckan av taxi, 50 veckor * 500 kr = 25 000 kronor om året.
Städkostnad 285.-/timme, 1 tim./dag, 5 tim./vecka = 57000.-/år
Internhyra om 62000 kr/år.
Detta innebär minskade kostnader för Barn- och skolnämnden med 144 000 kronor

Det är inte förenligt med god ekonomisk hushållning att bedriva en förskola som inte går ihop
ekonomiskt. Rektorn har som uppgift att varje enskild förskola ska hålla sin budget, vilket är en
omöjlighet. Förskolan gick minus 484 tkr 2018.

Tidplaner
Alla internkontrakt löper på 1 år och det är 9 månaders uppsägning. Om vi säger upp lokalerna senast i
mars 2020, blir vi av med kostnaderna för tidigast årsskiftet 2021/2022, enligt avtalet.
Ärendet behandlas vid barn- och skolnämndens arbetsutskott 2019-09-23 och vid barn- och
skolnämndens sammanträde den 7 oktober
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Eva Wetterstrand
Förvaltningsdirektör/titel
Barn- och utbildningskontoret

Helen Osbeck
Verksamhetschef för förskolan
Barn-och utbildningskontoret

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef förskolan
Rektor Björkö-Arholma förskola
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