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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 13:00-15:00 Ajournering 13:50-14:00 

Beslutande Ledamöter 

Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande 
Tomas Bolén (S), 1:e vice ordförande 
Maria Unborg (M) § 41 deltar inte i beslutet pga jäv 
Ingrid Björklund (L) 
Hans Jonsson (C) 
Karl-Gunnar Landar (C) tjänstgör för Mari Wintarv (C) 
Maria Jonsson (KD) tjänstgör för Andreas Kissner (KD) 
 

 Ersättare 

Carl Bopparmark (S) 
Joakim Guvelius (C) 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Barn-och utbildningschef, Christer Andersson 
Planarkitekt, Hanna Gäfvert §§ 40-41 
Fastighetsstrateg, David Persson 
Nämndsekreterare, Cecilia Kronberg 
Kvalitetsutvecklare, Lars Forsblom  
Arbetstagarrepresentant, Monica Hedström 

Justerare  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2020-06-25 kl. 15:30 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 40-42 
 Cecilia Kronberg  

 Ordförande 

  

 Jan-Åke Lindgren  

 Justerare 

  

 Hans Jonsson   
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-06-25 

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-26 Datum då anslaget tas ned 2020-07-16 

Förvaringsplats för protokollet Sekreterarens kontor 
 

Underskrift 

  

 Cecilia Kronberg  
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Ärendelista 

§ 40 Dnr 2020/00008 
Godkännande av dagordning ......................................................................................... 3 

§ 41 Dnr 2019/00360 
Placering av ny förskola i Alfta ....................................................................................... 4 

§ 42 Dnr 2020/00185 
Öppning av Sörgårdens förskola ................................................................................... 6 
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§ 40 Dnr 2020/00008  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner dagordningen    
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§ 41 Dnr 2019/00360  

Placering av ny förskola i Alfta 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att placera den nya förskolan på området Ungmans 
norra.  
 
På grund av jäv deltar inte Maria Unborg (M) i beslutet i detta ärende.       

 
Ärendet 

Under våren har barn-och utbildningsförvaltningen tagit del av möjliga områden där det kan 

byggas en förskola tillsammans med Hanna Gäfvert, planarkitekt och David Persson, 

fastighetsstrateg.  

Från att ha ursprungligen varit åtta områden (se bilaga 1) är nu antalet tre områden (se bilaga 

2). Hänsyn har tagits utifrån geografiska förhållanden till andra förskolor, kriterium central 

placering, storlek på tomtareal utifrån friyta och närheten till grönområden. Under processen 

från tänkta ursprungsplaceringar har området Ungmans norra tillkommit. 

  

De tre områden som kvarstår uppfyller de kriterier som förespråkas för att placera en förskola 

på är: Ungmans norra, Ungmans södra och Hammarsberg.  

Platsen Hammarsberg tangerar ett område som måste dioxinsaneras och har därför valts bort 

av två anledningar; dels tidsaspekten för sanering och dels förväntad opinion från tänkta 

vårdnadshavare till kommande förskolebarn. 

Området Ungmans södra uppfyller till stora delar kriterierna men områdets storlek är i minsta 

laget samtidigt som ett grönområde kommer att inskränkas. Detta område nyttjas också av 

allmänheten och deras barn.  

Vid en placering av förskola på området Ungmans norra kan fortfarande detta grönområde 

nyttjas såväl av förskola som allmänhet. Området är större och ger bra utrymme till friyta för lek 

och utevistelse.  

  

Konsekvensbeskrivning barn och unga 
 

Friyta för lek och utevistelse som begrepp omfattar den yta som barnen kan använda på egen 

hand vid sin utevistelse. När friytor för lek och utevistelse ska placeras och anordnas bör man 

särskilt beakta friytans storlek, utformning, tillgänglighet och säkerhet samt förutsättningarna för 
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att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Med ändamålsenlig verksamhet avses att friytan kan 

användas till lek, rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som friytan 

är avsedd för.  

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Andersson, 2020-06-22  

Placering förskola åtta områden 

Placering förskola tre områden 

 

Beslutet ska skickas till 

Plan och bygg, Kvalitetsutvecklare, Förskolerektorer      
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§ 42 Dnr 2020/00185  

Öppning av Sörgårdens förskola 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att öppna Sörgårdens förskola i januari 2021     

 

Sammanfattning av ärendet 

Inför höstterminen -20 finns det totalt 299 platser på Edsbyns förskolor. Antalet barn som står i 

kö, inklusive syskon som ännu inte ställt sig i kö och allmänna förskolebarn som ska erbjudas 

plats, uppgår till 322 st. Detta innebär att det under vårterminen -21 kommer att saknas 23 

platser.  

Till hösten är platsbehovet löst. Inför våren behöver åtgärder vidtas och det bästa alternativet är 

att öppna Sörgården i januari-21. Sörgården blir då en enavdelningsförskola med plats för 19 

barn. Sörgården i kombination med att öka personaltätheten på någon av de andra förskolorna, 

och därmed kunna erbjuda fler platser, anser vi kommer lösa platsbehoven.       

  

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

För stora barngrupper inom våra befintliga förskolor kan påverka förskolans uppdrag 

negativt.  Uppdraget innebär i stort att lägga grunden till ett livslångt lärande. Utbildningen ska 

utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar 

en helhet.  Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som 

utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska 

utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och 

lärande sker hela tiden. Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet 

samt vilja och lust att lära. Om barngrupperna blir för stora är det svårt att bedriva utbildning i 

enlighet med läroplanen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-12, Christer Andersson 

Placeringsförutsättningar inför 2021 Edsbyns förskoleområde 

  

Beslutet ska skickas till 

Fastighetsstrateg, Förskolerektorer 

 

 


