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§ 20 2017.059 BUN

Uppdrag: Fler uteförskolor i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
På Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2017-01-17 väckte Anna Hansson (MP) och
Gunnar Boija (MP) nämndinitiativ att utreda om det kan startas fler uteförskolor i kommunal
regi i Alingsås. Barn- och ungdomsnämnden gav därefter förvaltningen i uppdrag att bereda
ärendet genom att;
 Ta fram underlag och statistik kring kö-situationen och efterfrågan för nuvarande
uteförskola Lodjuret,
 Öka förskolornas utevistelse och öka uterummets funktion i verksamheten samt
 Undersöka förutsättningarna för förskolebuss genom att se på erfarenheter från
andra kommuner.
I uppföljning av ärendet vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2018-03-27,
redogör förvaltningen för att uteförskolan Lodjuret i Ängabo svarar upp mot den efterfrågan
av särskild utomhusverksamhet som finns. Förvaltningen redogör också för hur
utomhusverksamheten och utemiljön utgör en viktig del av verksamheten på samtliga
förskolor. Förvaltningen ges vidare uppdrag att;
 Slå samman Ängabo uteförskola med Ängabo förskola för att kunna vidareutveckla
utomhusverksamheten. Uppföljning av sammanslagningen av förskolorna ska ske
under 2019.
 Arbeta vidare med att utveckla utomhusverksamheten på samtliga förskolor som en
del i arbetet med att skapa mindre barngrupper och utveckla förskolans kvalitet.
 Arbeta vidare med ett förarbete och kostnadsberäkningar för en bussförskola.
Beredning
Sedan höstterminen 2018 är Ängabo förskola och Ängabo uteförskola en gemensam
förskola. Detta för att platserna på ett bättre sätt skulle kunna fördelas utifrån barnens ålder
och mognad, inom ramen för urvalskriterierna för placering i förskolan. De familjer som
önskat barnomsorgsplats på Ängabo förskola och önskat den särskilda uteverksamheten har
fått det. Även familjer som inte specifikt önskat uteverksamheten har fått placering där
eftersom antalet lediga platser är fler än de specifika önskemålen. Söktrycket till
uteverksamheten är lågt. I dagsläget är det 48 barn i kö, omplacering eller nyplacering, till
Ängabo förskola, och endast en familj har uttryckt önskemål om att få sin placering i
uteverksamheten. Förvaltingens bedömning är därför att det inte finns underlag för fler
förskolor med utomhusprofil. Sammanslagningen har inte inneburit någon förändring av
utomhusverksamheten på avdelningen och tidigare förskolan Lodjuret.
För att kunna erbjuda en god utomhusverksamhet, anpassa mängden utevistelse efter
barnens ålder och varje barngrupps behov och förutsättningar ser förvaltningen fördelar med
att fortsätta utveckla arbetet på alla förskolor. Ett långsiktigt arbete, som omfattar samtliga
kommunala förskolor i Alingsås, pågår genom att utveckla organisation och arbetssätt i
förskoleverksamheten utifrån skolverkets riktlinje om barngruppernas storlek och ytterligare
kvalitetsfaktorer som påverkar kvaliteten i förskolans verksamhet. Detta innebär bland annat
inne- och utemiljön i förskolan, personalens kompetens, personaltäthet och sammasättning
samt antal barn i grupperna. Arbetet med att utveckla inne- och utemiljön handlar dels om
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hur förskolan utnyttjar de olika miljöerna under dagen för att ge barnen möjlighet att vara i
mindre grupper och dels om att utveckla de pedagogiska miljöerna både inomhus och
utomhus. En del i det här arbetet innebär att samtliga förskolor ska utnyttja utemiljön mer än
tidigare och att barnen i alla kommunens förskolor därigenom får en utvecklad verksamhet
utomhus.
Förvaltningen har arbetat vidare med förarbete och kostnadsberäkningar för en bussförskola.
Till en bussförskola behövs en specialbyggd buss istället för en ordinarie avdelning. Där
utgör en ordinarie avdelning och en förskolebuss basen för två barngrupper. De båda
barngrupperna växlar vistelse i buss och traditionell lokal varannan vecka och
förskoleverksamheten bygger därmed på dels en utforskande verksamhet i flexibel miljö och
möjligheter till bearbetning av upplevelser från utflykter i mer traditionell förskolemiljö. 2018
beräknades årskostnaden för en bussförskola till drygt 1,2 miljoner (enligt kostnadsuppgifter
från Lerums kommun). Kostnaden är inklusive personalkostnad för busschaufför 8 timmar
per dag. Kostnaden för en nybyggd traditionell förskoleavdelning beräknas till 760 000
kronor, vilket tillsammans med kostnaden för en årsarbetare är jämförbart. I fortsatt
omvärldsbevakning ser förvaltningen att grannkommunernas kostnader ökat bl.a. på grund
av att kostnaden för chaufför till viss del tillkommer utöver grundbemanning av pedagogisk
personal. Eftersom kostnaden beräknas bli högre än nystart av en traditionell avdelning och
att Alingsås kommun för närvarande har tillräckligt med förskoleplatser för att möta upp det
behov som finns så är förvaltningens förslag att inte arbete vidare för en bussförskola i
nuläget. Förvaltningen ser ett behov av att istället prioritera nybyggnation av större förskolor
som ersättning för de äldre förskolor som idag drivs med mindre ändamålsenliga lokaler.
Denna byggnation är i linje med utvecklingen av förskolemiljön, både inom- och utomhus
samt förändringsarbete att skapa enheter vars lokaler ger bättre möjlighet att dela upp
barnen i mindre barngrupper.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen och
lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse BUNmars Uppdrag: Fler uteförskolor i Alingsås kommun
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