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Tjänsteutlåtande 

Produktionsdirektör 

Dnr. PU 2021/0042 

Datum: 2021-05-25 

Till Kommunstyrelsens 

Produktionsutskott 

 

Uppdrag till Produktionsförvaltningen 

avseende utredning av förutsättningar för 

etablering av förskoleklass på Ingmarsö 

Sammanfattning 

Idag finns barnomsorg i form av pedagogisk omsorg, en omsorgsform med 

lägre krav på personalens behörighet och där skrivningarna i läroplan för 

förskolan utgör en rekommendation. Förslag och önskemål har inkommit på 

initiativ av invånare och medarbetare inom barnomsorgen att utöka 

verksamheten till att omfatta förskoleklass. Återredovisning av uppdraget skall 

ske september/oktober 2021. Start av verksamhet kan i så fall genomföras 

tidigast hösten 2022.  

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens produktionsutskott beslutar 

1. Produktionsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningar för 
etablering av förskoleklass på Ingmarsö.  
 
2. Utredningens ska återredovisas för produktionsutskottet senast den 13 
oktober 2021.    
 

Bakgrund 

Etablering av nuvarande barnomsorg på Ingmarsö gjordes för tre år sedan. Per 

maj månad 2021 har sex barnfamiljer flyttat hit sedan starten, och indikationer 

finns att fler är på väg under året. På tre år har antalet barn nästan tredubblats.  

Fråga har väckts bland invånare huruvida kommunen kommer att ha 

förskoleklass eller ej på Ingmarsö. Idag saknas ändamålsenlig lokal och 

tillstånd. Tidigare ställningstagande har innefattat kvalitetsaspekten vad gäller 

undervisning, vilket bottnat i ett för litet elevunderlag. 
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Utredning skall nu göras om förutsättningarna har ändrats vad gäller etablering 

av förskoleklass i kommunal regi. Utredningen kommer att omfatta 

framtagande av underlag, kvalitetsaspekten utifrån kontinuitet och tillgång till 

lärare, samt lokalfrågan och ekonomi. Förvaltningens slutsatser 

Produktionsförvaltningen tillstyrker förslaget om att ge förvaltningen i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för etablering av förskoleklass på Ingmarsö, med 

hänvisning till att inflyttningen av barnfamiljer till Ingmarsö under senare år 

har ökat samt att en del av Österåkers kommuns vision för framtiden syftar till 

att skapa en levande skärgård. 

 
 
 
 

  

Eva Wetterstrand   
Produktionsdirektör   
   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 
Produktionsdirektören 
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