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BARN- OCH 
GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Kommunstyrelsen 

183 34 Täby 

Nytt yttrande från barn- och grundskolenämnden 
över förslag att avyttra fjorton förskolefastigheter 
(Vallpojken 1 m fl) 

Synpunkter 

Kommunstyrelsen beslutade den 31 maj 2021, § 104, att inhämta barn- och 

grundskolenämndens synpunkter avseende förslag rörande försäljning av fjorton 

förskolefastigheter, Vallpojken 1 m fl.  

Barn- och grundskolenämnden beslutade den 15 september 2021, § 85, att 

översända yttrande daterat den 31 augusti 2021 som svar på kommunstyrelsens 

remiss. På nämndens sammanträde den 20 oktober 2021 föreslås att beslutet 

upphävs och ersätts med detta nya yttrande daterat den 14 oktober 2021. 

Därutöver noteras att ursprungligen identifierades fjorton fastigheter som 

möjliga att avyttra. Därefter har en förskola, Ellaparks förskola, Ella Park 2:1, 

strukits ur urvalet då det bedöms att fastigheten inte kan säljas utan att ny 

detaljplan först upprättas och fastighetsbildning genomförs.  

Barn- och grundskolenämnden ställer sig positivt till förslaget. Samtidigt vill 

nämnden betona att man instämmer helt i uppfattningen att en viss ägd 

lokalvolym är rimlig att bibehålla långsiktigt. Detta mot bakgrund av kommunens 

lagstadgade krav på att tillhandahålla förskoleplatser.  

Vidare ställer sig barn- och grundskolenämnden sig positivt till att den initierade 

dialogen kring nya hyreskontrakt och hyresgästernas eventuella intresse för att 

förvärva den fastighet man hyr fortlöper under processen. 

En barnkonsekvensanalys har tagits fram för att belysa hur förslaget förhåller sig 

till barnkonventionens grundprinciper (se bilaga). Slutsatsen i 

barnkonsekvensanalysen är att förslaget inte bedöms påverka barnens 

förutsättningar att nå målen. All förskoleverksamhet ska utgå ifrån Läroplan för 

förskolan (Lpfö 18) och därmed ska det inte vara avgörande för verksamhetens 

kvalitet vem som är fastighetsägare.  
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Bilagor 

- Barnkonsekvensanalys - Remittering av förslag att avyttra fjorton 

förskolefastigheter (Vallpojken 1 m fl), daterad den 23 augusti 2021 
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