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Flytt av Ullna strands förskola till Hägerneholmsskolans lokaler 

Sammanfattning 

Alla som bor i Täby ska ha möjlighet att välja förskola utifrån sina förutsättningar och behov. 

Den politiska inriktningen är att såväl kommunal som fristående förskoleverksamhet ska 

erbjudas i samtliga kommundelar. För att även fortsatt uppfylla den inriktningen i området 

Arninge-Ullna bör den kommunala verksamheten vid Ullna strands förskola finnas kvar i 

kommundelen men omlokaliseras till Hägerneholmsskolan. Lokalerna där Ullna strands 

förskola finns idag blir då lediga. Fristående utförare har visat intresse för att starta förskola 

och grundskola i lokalen.   

Förskolan föreslås flyttas under sommaren 2019 så att verksamheten kan starta i nya lokaler i 

augusti 2019.   

Förslag till beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att flytta Ullna strands förskola till lokaler i 

Hägerneholmsskolan. 

2. Ärendet ska förklaras omedelbart justerat. 

Ärendet 

Alla som bor i Täby ska ha möjlighet att välja förskola utifrån sina förutsättningar och behov. 

Den politiska inriktningen är att såväl kommunal som fristående förskoleverksamhet ska 

erbjudas i samtliga kommundelar. För att även fortsatt uppfylla den inriktningen i området 

Arninge-Ullna bör den kommunala verksamheten vid Ullna strands förskola finnas kvar i 

kommundelen men omlokaliseras till Hägerneholmsskolan. Lokalerna där Ullna strands 

förskola finns idag blir då lediga. Fristående utförare har visat intresse för att starta förskola 

och grundskola i lokalerna.   

 

 

 



 Tjänsteutlåtande 2(2) 

2019-02-18  

Dnr BGN 2019/34-60  

    

 

 

 

Ullna strands förskola är en kommunal förskola som i dagsläget har ca 100 barn inskrivna. 

Förskolan är belägen i området Arninge-Ullna. I området byggs Hägerneholmsskolan som 

kommer att invigas hösten 2019 och bli en F-6 skola med tillhörande förskola; Hägerneholms 

förskola. Hägerneholms förskola har idag tillfälliga lokaler i paviljonger tills 

Hägerneholmsskolan är färdigställd. I de tillfälliga lokalerna är ca 40 barn inskrivna. 

När Hägerneholmsskolan med tillhörande förskola invigs beräknas inte verksamheterna vara 

fullbelagda vilket leder till att det kommer att finnas outnyttjade lokaler i byggnaden. För att 

skapa ett effektivt lokalutnyttjande och slippa betala för tomställda lokaler föreslås Ullna 

strands förskola flytta in i de tomma lokalerna. För verksamheterna innebär en flytt kraftigt 

minskade lokalkostnader vilket medför att en större del av pengen kan gå till 

undervisningsverksamhet. Bedömningen är att verksamheternas goda kvalitet kommer att 

bibehållas tack vare en flytt. 

Förskolan föreslås flyttas under sommaren 2019 så att verksamheten kan starta i nya lokaler i 

augusti 2019.   

Överväganden 

En barnkonsekvensanalys har genomförts.  
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