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Pedagogisk omsorg alternativt förskoleverksamhet på Ingmarsö 

Sammanfattning 
Mot bakgrund av utredning som Skolnämnden gjort om möjligheten att starta pedagogisk omsorg 
eller förskoleverksamhet på Ingmarsö föreslås Produktionsstyrelsen få i uppdrag att organisera 
verksamheten. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att från och med augusti 2018 anordna barnomsorg i 
form av pedagogisk omsorg på Ingmarsö. 

2. Verksamheten finansieras av gällande pengsystem kompletterat med skärgårdsstöd. 
3. För 2018 ska Skärgårdsstöd på ca 40 tkr per månad finansieras via posten oförutsett centeralt 

i resultatbudgeten och ska fr.o.m. 2019 beaktas i Skolnämndens ram 

Boende på Ingmarsö har framfört önskemål om att få tillgång till någon form av kommunal 
barnomsorg på Ingmarsö. Skolnämnden fick inom ramen för Budget 2018 i uppdrag att utreda 
möjligheterna att återuppta barnomsorgsverksamheten på Ingmarsö, vilken har varit nedlagd sedan 
2015-03-31. Skolnämnden, Dnr SKOL15 2018/0043, och Produktionsstyrelsen, PS 2018/0014, har 
uttalat sig om möjligheterna. 

Förvaltningens slutsatser 
Österåker består av områden som är att betrakta som glesbygd. Kommunens skärgård har en 
glesbygds särskilda problem att ta del av kommunal service. Det innebär att kommunen ibland måste 
vidta extraordinära lösningar för att fullgöra sin uppgift. I dokumentet "Styrprinciper för beställare 
och utförarorganisationen i Österåker" står angivet att Produktionsstyrelsen ska på anmodan från 
beställare och/eller kommunledning, vara kommunens yttersta garant. Kommunstyrelsen kan i 
särskilt uppdrag anmoda Produktionsstyrelsen att bedriva verksamhet som finansieras av peng, inom 
områden där inga alternativa utförare finns. I förekommande fall ska en sådan anmodan och dess 
olika konsekvenser regleras i ett särskilt avtal. 
Förvaltningen föreslår att Produktionsstyrelsen får i uppdrag att organisera pedagogisk omsorg på 
Ingmarsö. Verksamheten finansieras inom gällande pengsystem kompletterat med ett skärgårdsstöd 
enligt Skolnämndens kalkyler. 

Bakgrund 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
SICOL 15 2018/0043 

Jan Olof Friman 
Kommundirektör 

Mohammed Khoban 
Budget- och kvalitetschef 

Österåkers kommun | 184 8 6 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 

Sida I av I 


