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kommunal förskola
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
1. Avslå förslag om att bevara förskolan Vega
2. Anse övriga delar av E-förslaget besvarat

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Ett E-förslag angående att etablera en kommunal förskola i centrala Norrtälje och i första hand bevara
förskolan Vega. Enligt förslagslämnaren är behovet av förskoleplatser i den nya stadsdelen Hamnen
stora och vårdnadshavaren bör få en chans att välja mellan privata och kommunala förskolor.
Då det i det i Norrtälje kommuns strategiska lokalförsörjningsplan finns rekommenderat att det ska
uppföras en förskola i Norrtälje hamnen samt identifierat att centralt belägna förskoleplatser behövs
anser barn- och utbildningskontoret att e-förslaget är besvarat.

Ärendet
Beskrivning
Ett E-förslag angående att etablera en kommunal förskola i centrala Norrtälje och i första hand bevara
förskolan Vega har inkommit till barn- och utbildningskontoret. Enligt förslagslämnaren är behovet av
förskoleplatser i den nya stadsdelen Hamnen stora och vårdnadshavaren bör få en chans att välja
mellan privata och kommunala förskolor. Förslaget inkom till Norrtälje kommuns e-förslags tjänst
2020-07-16 och hade vid överlämnandet till barn- och utbildningskontoret 2020-10-15 uppnått 170
röster.
I Norrtälje kommuns e-tjänstportal framgår det att om du lämnar ett e-förslag som rör ett nyligen fattat
beslut kan ditt förslag komma att avslås1. Då det ännu inte har gått ett år sedan beslutet om
avvecklingen av Vega förskola togs så väljer barn- och utbildningskontoret att föreslå att förslag om att
Vega förskola ska få vara kvar avslås. Avveckling av verksamheten kommer att ske 2021-06-30 och
det är svårt att i detta sena skeende stoppa den planerade avvecklingen. Skälen för avvecklingen som
barn- och skolnämnden tog beslut om 2020-06-15 kvarstår också. Av beslutsunderlaget inför beslutet
om avvecklingen framgår att nuvarande paviljonger inte var ”tänkta att vara kvar längre än till hösten
2018 och måste efter överenskommelse med exploatör på grannfastigheten avvecklas senast den 31
mars 2021. Förhandlingar pågår om att möjliggöra en förlängning fram till sommaren 2021.” Vidare har
möjligheterna att hitta alternativ till ny lokalisering av paviljongerna, eller andra lokalalternativ i
stadskärnan bedömts vara uttömda.
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I den strategiska lokalförsörjningsplanen som beslutades vid kommunstyrelsens sammanträde 202104-12 framgår det att utifrån nuvarande kapaciteter inom förskolan, i såväl egen som fristående regi,
bedöms behoven under prognosperioden innebära att det i Norrtälje stad med omnejd behövs det
minst ca 620 förskoleplatser.
Där framgår det även att för att säkerställa tillräcklig kapacitet i Norrtälje stad i händelse av oväntad
kapacitetsförlust vid till exempel oplanerad stängning av en förskoleenhet bör kommunen planera för
att här möjliggöra ca 750 förskoleplatser de kommande 10 åren 2.
I den strategiska lokalförsörjningsplanen framgår det att den paviljong som inrymmer Blåklintens
förskola bör avetableras och ersättas med nya lokaler för förskola med kapacitet om minst 60 platser.
En placering av nya lokaler skulle således kunna ske på reservationsytan Tälje 3:254 (del av) i
Norrtälje hamn med planerad byggstart 20283.
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Förvaltningens analys och slutsatser
Barn- och utbildningskontoret delar förslagslämnaren, kommunstyrelsen och
kommunstyrelsekontorets uppfattning om att fler förskoleplatser behövs i Norrtälje tätort. Att
ombesörja för detta är ett omfattande arbete som inte enbart barn- och utbildningskontoret ansvarar
för utan flera förvaltningar är inblandade i en sådan process.
Det är som tidigare nämnts barn- och utbildningskontorets uppfattning att det behövs fler centrala
förskoleplatser i Norrtälje stad och barn- och utbildningskontoret önskar därför att den mark som finns
beredd i Norrtälje hamn för förskola också får nyttjas av en förskoleverksamhet. Att bedriva förskola i
paviljonger är temporära lösningar och om förskolan Blåklintens paviljonger avvecklas och förskolan
istället etableras i lokaler Norrtälje hamn, så är förvaltningens slutsats att det skulle vara bra för barn
och vårdnadshavare på Blåklintens förskola.

Då kommunstyrelsekontoret i sin strategiska lokalförsörjningsplan rekommenderar att en förskola
byggs/placeras i Norrtälje hamn så föreslår barn- och utbildningskontoret barn- och skolnämnden att
anse förslaget besvarat.
I detta ärende har Helen Osbeck, verksamhetschef förskolan och Erik Lundin, enhetschef kansli och
juridik varit delaktiga
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Tidplaner
Ärendet behandlas vid barn- och skolnämndens arbetsutskott 2021-04-26 och vid barn- och
skolnämndens sammanträde 2021-04-26.
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