Interpellation av Roine Thunberg (M) om förskolan i Gåvsta

Förskolan i Gåvsta hade tidigare verksamhet i huvudbyggnad samt tre paviljonger. På grund av att
hyreskontraktet gick ut på en paviljong togs den bort och verksamheten ska nu fortsätta i
huvudbyggnad samt de två återstående paviljongerna
Då paviljongen har tagits bort har inte förskolan plats att ta in alla barn som söker sig till Gåvsta
förskola, dessa hänvisas istället till Storvretas förskolor. På grund av detta går nu verksamheten
med underskott.
En av anledningarna till att förskolan nu går back, är att barn under 3 år ger mer pengar än barn
4-6 år men på grund av platsbristen blir nu dessa hänvisade till Storvreta då de äldre barnen har
förtur. Vilket inte alltid är geografiskt optimalt när man bor i Rasbo.
Flera av dessa familjer vars barn blir placerade i Storvreta ställer sig i byteskö för att få komma till
förskolan i Gåvsta. När de väl får plats i Gåvsta har de troligen passerat 3 år och förskolan kommer därför fortsättningsvis gå back och verksamheten drabbas.
Det blir därav moment 22 och på sikt är detta ohållbart om det ska kunna drivas en förskola här
ute.
Har man en verksamhet i en paviljong är det en tillfällig lösning tills man har byggt en ordentlig
byggnad för verksamheten men så har inte skett. Detta blir ännu ett slag mot landsbygden.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utbildningsnämndens ordförande Helena
Hedman Skoglund (L):
-

Vad finns det för planer för förskolan i Gåvsta? Kommer man ordna med lokaler innan nästa
paviljong försvinner?
Om kommunen inte avser driva förskola i Gåvsta kommer man då istället att försöka stimulera
privat förskoleverksamhet?

Roine Thunberg (M)
Uppsala den 19 februari 2019

Svar på interpellation om förskolan i Gåvsta
Roine Thunberg (M) har i en interpellation ställt frågor avseende förskolan i Gåvsta.
Vad finns det för planer för förskolan i Gåvsta? Kommer man ordna med lokaler innan
nästa paviljong försvinner?
I den strategiska lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler 2019 till och med läsåret
2022/2023 uttrycks att den kommunala förskolans moduler i Gåvsta behöver ersättas med en
permanent lösning.
Fram till 2021 planeras verksamheten fortsätta bedrivas i befintliga moduler. Det pågår en
planering för att evakuera verksamheten 2021 så att en renovering av förskolans permanenta
lokaler kan genomföras. Det kommer inte att finnas nya permanenta lokaler som ersätter
modulerna vid denna evakuering men olika alternativ undersöks för närvarande och stäms
löpande av med verksamhetschefen. Inget beslut angående evakueringen är fattat ännu.
Samtidigt planeras för nybyggnation av ytterligare en förskola. Gåvsta är en tätort med
planerad nybyggnation som kommer innebära att behovet av förskoleplatser ökar. I dagsläget
är det dock oklart hur många förskoleplatser som kommer behövas och det är inte heller klart
på vilken tomt det kommer att byggas på då det först måste beslutas om en detaljplan.
Om kommunen inte avser driva förskola i Gåvsta kommer man då istället att försöka
stimulera privat förskoleverksamhet?
Kommunen har för avsikt att fortsätta driva kommunal förskoleverksamhet i Gåvsta.

Helena Hedman Skoglund (L)
Ordförande utbildningsnämnden

