Återstarta förskolan i Åsättra.
Roslagspartiets motion nr 39 ställd till Kommunfullmäktige i Österåker
28/6 2019 beslutar KSO Michaela Fletcher via ett ordförandebeslut att tillfälligt stänga
Åsättra förskola. Grunderna var att ”barnantalet understiger lägsta antal barn för att
förskoleverksamhet ska kunna bedrivas kostnadseffektivt” och att ”förskolan står utan
personal”. Detta trots att det fanns flera sökande till tjänsten enligt den kartläggning som
Elevrätt Österåker gjorde med uppgifter från Österåkers kommuns tjänstemän och dessa
uppgifter bör även KSO haft åtkomst till. Gällande elevunderlaget ändrades
förutsättningarna återkommande för förskolan och vårdnadshavarna, vilken Elevrätt
Österåkers kartläggning visar. Kartläggningen från Elevrätt Österåker bifogas denna motion
som bilaga nedan.
Trots att KSO beslutade om en tillfällig stängning blev resultatet en permanent nedläggning
och ett uppdrag gavs till Armada Fastighets AB att sälja fastigheten. Vårdnadshavarna
lämnades med en stor osäkerhet kring lösningar för sina barns förskolegång mitt under
sommaren.
Försäljningen av fastigheten har inte genomförts och lokalen finns fortfarande tillgänglig för
att återstarta förskolan. En skolfastighet i Åsättra har haft och kan ha en stor inverkan på
samhället avseende en levande landsbygd och är en knutpunkt för Åsättra samhälle.
Roslagspartiet vill öka valfriheten i samhället, vill att vi tänker på miljön genom minskat
resande och vill försvara en levande landsbygd.
Roslagspartiet anser att Österåkers kommunala åtaganden sträcker sig längre än till
Brännbacken. Vi värnar invånarna i glesbygderna både i och runt Åsättra.
Därför vill Roslagspartiet att:




Kommunen skyndsamt åter hyr lokalerna för förskoleverksamhet.
Armada ges uppdraget att göra en översyn av lokalerna efter att de stått tomma
för att säkerställa en god förskolestandard.
Kommunstyrelsen skyndsamt beslutar om att åter bedriva kommunal förskola i
sagda lokal i Åsättra.

Motionen är sammanställd av Johan Agge, Anna Maria Tipper samt Peter Nummert.
Österåker den 21/4-2022

Peter Nummert

BILAGA 1
TILL MOTION 39 ”ÅTERSTARTA FÖRSKOLAN I
ÅSÄTTRA”
Källa: Elevrätt Österåkers Facebookforum text, Åsättra förskola
Mission och avsikt
Elevrätt Österåker är ett nätverk som vill lyfta fram information om skolverksamheten i
Österåkers kommun med omnejd med målet att få en bättre skola för ALLA elever i
Österåker och för Österåkers invånare.
Vi vill att skolorganisation och skolverksamhet skall få bättre förutsättningar för att ge elever
rätten till en kvalitativ och väl fungerande skola i enlighet med skollag, andra lagar och
förordningar som gäller för skolan. Elevrätt Österåker har för avsikt att vara objektiva. I
nätverket ingår kommuninvånare med särskilt intresse för skola och politik.
En hemsida med information kommer att startas.
/Anna Maria och Johan
________________________________________________________________________________
Åsättra förskola
Elevrätt Österåker har tittat närmare på händelserna kring Åsättra Förskola.
Det vi kan utläsa av kommunstyrelsensordförandes ( KSO:s) beslut är att det finns två grunder till att
tillfälligt ej bedriva verksamhet på Åsättra förskola.
●

”….barnantalet understiger lägsta antal barn för att förskoleverksamheten ska kunna
bedrivas kostnadseffektivt….”

●

”….förskolan står utan personal.”

Ordförandebeslut finns reglerat i kommunallagen 6 kap. 39§.
”En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.”

Detta ordförandebeslut har överklagats av oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (S) till
Förvaltningsrätten. Domen är ej avgjord ännu.
En förälder uttrycker i ett mejl daterat den 10/7 till KSO Michaela Fletcher (M) följande:
...“Att det beslut som lämnades till oss föräldrar den 10:e Maj att förskolan skulle få vara
kvar med dåvarande antalet 13 barn nu har hävts känns som ett knytnävslag i magen.
Vi föräldrar har sedan i våras fått gå igenom det ena efter det andra:
Vi stod upp för förskolan och förklarade vikten av att den finns kvar och tog upp kampen
för att behålla vår fantastiska förskola med dåvarande 13 barn.
Vi har upplyst ledningen om att förskolans låga barnantal berodde på att förskolan hade
en olämplig förskolelärare och kontaktade föräldrar till barn som valt att lämna förskolan
och bad dessa tala om VARFÖR de hade valt att lämna! (Detta gjordes samtidigt som

flera av oss kvarvarande även vi anmälde incidenter vi sett eller informerats av våra barn
om.)
När vi hade fått fram all historik ang detta, fick vi den 4:e Juni ta emot beskedet att den
berörda förskoleläraren hade fått lämna sin anställning hos kommunen. Då började även
det anmälda antalet barn till förskolan att öka till mig veterligen 18 barn.”...

Enligt meddelande skickat från rektor, Johanna Wennelin till vårdnadshavare meddelas följande 10
maj vilket bekräftar ovanstående vårdnadshavares mejl till KSO.
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Ann och Anders som det hänvisas till i meddelandet är Anders Wedin och Ann Bisenius som är
verksamhetschefer för kommunens skolor och förskolor enligt kommunens hemsida.
Barnantalet på Åsättra förskola de senaste åren har vi fått ut från kommunens tjänstemän.
Januari 2017

14 barn

Augusti 2017

16 barn

Januari 2018

19 barn

Augusti 2018

18 barn

Januari 2019

17 barn

Inför sommaren fanns på Åsättra enligt kommuntjänstemännen totalt 19 barn. Av dessa skulle fyra
flytta upp till skolverksamhet och för tre barn hade vårdnadshavare sagt upp platsen. Enligt utsagor
berodde det på att de inte kom överens med förskoleläraren som sa upp sig i maj. För start i januari
står ytterligare en elev i kö.
Tidslinje för det som skett:
Våren 2019 ”Under april månad förekom rykten om nedläggning av Åsättra förskola på sociala
medier.” Hämtat från oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (S) överklagan till
Förvaltningsrätten.
24/4 Ann-Christine Furustrand (S) mailar Kent Hennigsson dåvarande chef för
Produtionsförvaltningen. Hon frågar om det finns några planer på att lägga ner Åsättra. Han hävdar
att det inte finns några sådana planer. Även detta är hämtat ur överklagan.
10/5 Vårdnadshavare utrycker på Facebook …”gavs besked om att förskolan skulle vara öppen med
13 barn. Nu säger de att de måste ”närma sig” 18 st. I våras var det 19 barn…”
27/5 Förskoleläraren på Åsättra förskola säger upp sig.

17/6 Var det sexton barn inskrivna till hösten.
19/6 Sista Produktionsutskottets möte innan sommaren. Frågan om Åsättra var ej uppe på detta
möte. (Frågan skulle även ha kunnat tas upp i Kommunstyrelsen (KS) och KS arbetsutskott under
våren vilket ej gjordes.)
20/6 De två barnskötarna säger upp sig.
24/6 Får vårdnadshavare information om att två barnskötare har sagt upp sig.
26/6 Kommunen lägger ut anställningsannonser för Åsättra förskola. Man söker då barnskötare och
förskollärare på Jobbsafari. Sista ansökningsdag var 10/7 2019. På LinkedIn låg en annons ute för en
spansktalande barnskötare i vikariat mellan den 12/8 och 29/11.
28/6 Produktionsförvaltningen skriver ett tjänsteutlåtande där man föreslår att de tillfälligtvis ej skall
bedriva verksamhet på Åsättra förskola. Hänvisar till att föräldrar under våren varit oroliga för att
förskolan skall stänga ner och vårdnadshavarna har mött förskolecheferna. Förskollärare och tre
barnskötare säger upp sig och därmed står förskolan utan personal. För att bedriva verksamheten
kostnadseffektivt behövs minst 18 barn och den 28/6 är det endast 5 barn som ej sökt sig någon
annan förskola. Många föräldrar har ställt sina barn i kö till Roslags Kulla men förmedlar att de vill ha
Åsättra förskola kvar. I texten kommer också fram en oro för personalen som jobbar på Åsättra då
det ibland innebär ensamarbete och brist på kollegialt stöd. De anser att det är svårt att anställa
personal pga det geografiska läget. Samtliga barn kan beredas plats inom en mils avstånd.
Hyreskostnaden per år är 218.652kr.
28/6 KSO Michaela Fletcher tar ett ordförandebeslut om tillfällig nedläggning av förskolan.
10/7 Sista ansökningsdag för tjänsterna barnskötare respektive förskollärare till Åsättra förskola. På
ställd fråga får vi veta att kommunen fått in följande ansökningar:
●

Förskollärare - sju ansökningar, varav två var aktuella för intervju.

●

Barnskötare - 31 ansökningar, varav sju var aktuella för intervju.

14/7 Överklagar oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (S) det akuta beslutsåtgärden dvs
ordförandebeslutet om nedläggningen av Åstättra Förskola till Förvaltningsrätten.

________________________________________________________________________________
Elevrätt Österåker tar ej ställning till Åsättra förskolas vara eller icke vara. Felaktigheter kan ha smitit
in men vi har försökt att lyfta fram den information vi fått fram på ett så objektivt sätt som möjligt.
Vi har begärt ut tjänstemannautlåtandet (Tjut), ställt frågor till kommunens tjänstemän , inhämtat
offentligt material och erhållit ordförandebeslutet från Kommunstyrelsens ordförande (KSO)
Michaela Fletcher. Dessutom har vi tagit del av samtalen som förs på Facebook och ställt direkta
frågor till vårdnadshavare.
________________________________________________________________________________
Frågeställningar politiken och kommunens tjänstemän behöver ta sig an.
Huvudfrågor

●

Varför inväntas inte ansökningarna innan beslutet tas då beslutet bygger på
rekryteringssvårigheter och ekonomi? Annonserna efter personal gav resultat med ett flertal
intressanta sökande. Antalet barn inför hösten fluktuerade både upp och ner vilket borde
kunna hänvisas till osäkerhet hos vårdnadshavare avseende förskolans vara eller icke vara.

●

När det på en mindre verksamhet blir rörigt avseende personalfrågan så skapar det
osäkerhet i tillvaron för vårdnadshavare. Hur arbetar då kommunen för att trygga
vårdnadshavarna och de anställda om vikten av verksamhetens fortsatta drift? Vad kan man
göra i framtiden för att liknande situationer inte skall uppstå?

●

Vad har kommunen för plan för Åsättra förskola framöver? Hur är det tänkt att lösa riskerna
med ensamarbete och kollegialt stöd för de anställda? Hur löser de privata förskolorna detta
när vissa av dem har färre elever än Åsättra kan man dra någon lärdom?

●

Barnen från Åstättra förskola flyttar nu till andra förskolor i kommunen. Det innebär rimligen
en förtätning. Hur ser barngruppsstorlekarna ut på respektive kommunal förskola och hur
bemannas dessa? Hur påverkar detta statsbidraget för minskade barngrupper?

●

Risk och konsekvensanalys av mottagande förskolor. Har detta gjorts?

Övriga frågor
●

Hur ser politiken på den centralisering av Österåker som detta beslut bidrar till? Förutom en
god ekonomi vad har ni för ideologi kring denna fråga i förhållande till Österåker och på
vilket sätt ser vi kommuninvånare det i era beslut?
Var går gränsdragningen för vad som är så brådskande att man som ordförande får ta ett beslut på
egen hand? Här inväntar vi Förvaltningsrättens svar på oppositionsrådets anmälan.

