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Barnomsorgsbehov norra kommundelen 

Barn och utbildningschefens förslag till beslut 

  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att gå vidare med planerna för investeringar i ombyggnation av 
Fågelboet (fd Apotekaren) utifrån att översynen av barnomsorgsbehovet i norra kommundelen resulterat i 
slutsatsen att barnomsorgsbehovet lämpligast tillgodoses genom en förskola i Ånäset. 

Ärendesammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade via en återremiss den att en översyn av barnomsorgsbehovet i norra 
kommundelen skulle göras utifrån behov, tillgängliga lokaler och var behovet förväntas finnas i ett långsiktigt 
perspektiv. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från medarbetare på Apotekaren 2020-04-24 

- Öppet brev från en samling kommunmedborgare 2020-04-04 

- Ekonomirapport 1 

- Tjänsteskrivelse Förskolan Dungen 2019-02-25 
  

Ärendet 

Av 54 barn födda mellan 2020 och 2016 är 16 folkbokförda i Flarken och 38 folkbokförda i Ånäset. 

Födelseår Flarken Ånäset och övriga byar Totalt norra 

2016 5 barn 11 barn 16 barn 

2017 4 barn 8 barn 12 barn 

2018 3 barn 3 barn 6 barn 

2019 4 barn 13 barn 17 barn 

2020 0 barn 3 barn 3 barn 

 

Av tabellen framgår att behovet av förskola de kommande fem åren i norra kommundelen verkar motsvara fyra 

avdelningar, även om prognosen för 2020 självfallet är osäker då tillgänglig statistik över gravida inte är möjlig 

att ta fram.  

I dagsläget bedrivs förskola vid två enheter: Fågelboet (före detta Apotekaren) samt Åkerbäret. Vid Fågelboet 

finns två avdelningar, men en tredje avdelning förbereds, och på Åkerbäret en avdelning. Fågelboet har ett 

fördelaktigt läge med närhet till skolan vilket möjliggör samverkan med fritidshem och skola, nyttjande av 
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idrottshall, fotbollsplan, isplan och elljusspår. Närheten till skolan underlättar även för föräldrar som har barn 

både på fritidshem och skola i samband med hämtning och lämning. Lokalerna på Fågelboet behöver byggas 

om och renoveras vilket beslutades redan 2015. Även gården har stort behov av att beslutade investeringar 

genomförs. En plan för renovering och ombyggnation finns framtagen och även underlag för att påbörja 

upphandling. 

Vid Åkerbärets förskola har lokaler och utemiljö i stort behov av underhåll och reparation. Sociala sektorn 

utreder just nu en flytt av korttidsverksamheten från Gläntan som ligger i samma byggnad som Fågelboet till 

Nysätragården. Om korttidsverksamheten flyttas kan med fördel Åkerbärets verksamhet flyttas till samma 

byggnad som Fågelboet. Fågelboet skulle då bli en förskola med fyra avdelningar, vilket innebär 

effektiviseringsmöjligheter  gällande bemanning då öppning och stängning kan samordnas, samt gällande 

lokalunderhåll, lokalvård och måltidstransporter. 

I Flarken finns en skolbyggnad där tidigare förskolan Dungens verksamhet bedrevs. Insatser har genom åren 

gjorts för att komma tillrätta med arbetsmiljöproblem och säkerhetsbrister, men på grund av brister i 

arbetsmiljön och svårigheter med bemanning lades verksamheten ner. För att bedriva förskoleverksamhet i 

byggnaden med godtagbar arbetsmiljö behövs ytterligare, omfattande insatser göras. Även gården behöver 

omfattande insatser för att erbjuda en säker utemiljö. 

En av de viktigaste faktorerna för att säkerställa att behovet av en förskola med god kvalitet tillgodoses är 

tillgång till medarbetare med relevant kompetens för uppdraget. Från tidigare erfarenheter vet vi att 

kompetensförsörjning underlättas av att verksamhetens geografiska läge möjliggör pendling med allmänna 

färdmedel.  

Förskolan har under första delen av 2020 minskat sina kostnader jämfört med 2019. Kostnadsminskningen 

förklaras helt av att antalet enheter där förskola bedrivs har minskat. Vid en uppstart av fler enheter på olika 

platser kommer kostnaderna att öka. 

Mot bakgrund av barnantal, tillgång till lokaler och behovet av att säkerställa tillgången till medarbetare med 

adekvat kompetens är barn- och utbildningschefs bedömning att förskoleverksamheten bör förläggas till 

Ånäset. Barn- och utbildningschefs bedömning är att en samling av förskolans verksamhet i norra 

kommundelen i Ånäset skapar bättre förutsättningar för hög kvalitet i verksamheten och minskad sårbarhet 

gällande bemanning. 

Beslut ska skickas till: 

 
Förskolan Apotekaren, storspoven@edu.robertsfors.se 

Lärarförbundet: saija.lundstrom@robertsfors.se 

Kommunal: katarina.jonsson@robertsfors.se 
 

Konsekvensanalys och synpunkter 

Jämställdhets- och barnkonsekvensanalys 
Genom en enhet där fler barn i samma ålder samlas ges barnen större möjligheter till social stimulans och 
utveckling. Kontinuitet i verksamheten är beroende av att bemanningen säkerställs, och ur ett barnperspektiv 
är det viktigt att förskolan organiseras på ett sådant sätt att bemanningen och därmed tillgång till en förskola 
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av god kvalitet säkerställs. Placering av förskolor där kollektivtrafik finns tillgänglig och där arbetet kan 
organiseras på ett sådant sätt att arbetsplatsen blir attraktiv för medarbetarna är därför viktigt utifrån ett 
barnperspektiv. 

 
Merparten av medarbetare inom förskolan är kvinnor. Genom att skapa goda förutsättningar för arbetet i 
yrken som domineras av kvinnor främjas också jämställdhet. Små förskoleenheter innebär ökad förekomst av 
ensamarbete, och genom att samla förskolan verksamhet på enheter med två eller fler avdelningar minskar 
risken för  ensamarbete väsentligt. 

  
Konsekvenser verksamhet 
Genom att samla verksamheten underlättas arbetet med systematiskt kvalitetsarbetet utifrån läroplanens mål. 
En samlad verksamhet möjliggör också ett schema med minskat ensamarbete och färre tidiga och sena 
schemapositioner då samordning vid öppning och stängning möjliggörs. 
 
Vikarieanskaffningen underlättas av att förskolan samlas på färre enheter beläget i närhet av kollektivtrafik. 

  
Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
Boende i Flarken har framfört att de önskar att verksamhet, dock inte specifikt förskola, bedrivs i 
skolbyggnaden. 
 
Medarbetare på förskolan Fågelboet har inkommit med en skrivelse där de framför farhågor för att 
förskoleverksamhet återigen ska bedrivas i Flarken då deras bedömning är att det var svårt att upprätthålla 
kvalitet och god arbetsmiljö när förskoleverksamheten bedrevs där.  

 
Konsekvenser på andra fattade beslut 
Inga kända konsekvenser på andra fattade beslut. 

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser  
Genom att samla verksamheten i Ånäset kommer driftskostnaderna att vara lägre än vid flera mindre enheter 
på geografiskt åtskilda platser. Även driftskostnader för SHBK gällande måltider, lokalvård och fastighetsskötsel 
minskar då verksamheter samlas på färre enheter. 

 
Resurser 
Efterfrågade investeringar avsedda för Fågelboet bör verkställas för att säkerställa att lokalerna anpassas för 
tre avdelningar.  

 
Finansiering 
Ingen finansiering finns för de driftskostnader en utökning av antalet förskoleenheter i norra kommundelen 
skulle innebära. Om ytterligare verksamhet skulle öppna skulle investeringar krävas i såväl befintlig verksamhet 
som verksamhet som öppnas. 

  
 


