
ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Senarelagt öppnande av Hagkällans förskola 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar återremittera ärendet om att avvakta med att öppna 
Hagkällans förskola till januari 2022 till förvaltningen för komplettering med 
underlag, som styrker ett förändrat behov av platser på Hagkällans förskola 
under hösten 2021. 

Sammanfattning 
Förskoleförvaltningen har angett att de i sin placeringsplanering inför hösten 
2021 inte ser något platsbehov på Hagkällans förskola under hösten. 
Förvaltningen anser vidare att närliggande förskolorna Pumpkällagården på 
Hagkällevägen 4 i Viskafors och Herrgårdsleken på Nya vägen 5 i Viskafors 
kommer att klara behovet av förskoleplatser under hösten, men att det under 
våren 2022 finns ett behov av Hagkällans platser och att förskolan då behöver 
öppna.  

Samtidigt får nämndens ledamöter signaler om att föräldrar till barn i Viskafors 
erbjuds placering på förskola på andra orter i kommunen, trots önskan om 
placering närmare hemmet.  

Något underlag som styrker det vikande behovet av platser på Hagkällans 
förskola förekommer inte i nämndens handlingar. Nämnden har dessutom fått 
handlingarna sent till sammanträdet, vilket försämrat förutsättningarna för att 
kunna fördjupa sig i ärendet och fatta ett väl avvägt beslut.  

Förskolenämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen för 
komplettering med underlag som styrker ett förändrat behov av platser på 
Hagkällans förskola under hösten 2021. 

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden beslutade 2020-12-17 § 152 att godkänna avtalsförslag för ny 
förskola i Viskafors, Hagkällevägen 2 (Hagkällan). Förskolan behövs främst för 
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att kunna möta platsbehovet under vårarna i Viskafors med omnejd. Förskolan 
beräknas vara inflyttningsklar till augusti 2021. 

Förskoleförvaltningens har angett att de vid sin placeringsplanering inför 
hösten 2021 inte ser något behov av Hagkällans förskola under hösten. Behovet 
av platser ska ha minskat till följd av kommande nedläggning av asylboende i 
Svaneholm samt en minskning av barn i området. De närliggande förskolorna 
Pumpkällagården på Hagkällevägen 2 i Viskafors och Herrgårdsleken på Nya 
vägen 5 i Viskafors bedöms klara behovet av förskoleplatser under hösten. 
Under våren 2022 finns ett behov av Hagkällans platser. 

Att avvakta öppnandet av Hagkällans förskola anses möjliggöra för övriga 
förskolor i Viskaforsområdet att i högre utsträckning behålla nuvarande 
personal och därmed skapas bättre förutsättningar för verksamheten. 

Nämndens ledamöter får samtidigt signaler om att föräldrar till barn i Viskafors 
erbjuds placering på förskola på andra orter i kommunen, trots önskan om 
placering närmare hemmet.  

Något underlag som styrker det vikande behovet av platser på Hagkällans 
förskola förekommer inte i nämndens handlingar. Nämnden har dessutom fått 
handlingarna sent på i sammanträdet, vilket även det försämrat 
förutsättningarna för att kunna fördjupa sig i ärendet och fatta ett väl avvägt 
beslut.  

Förskolenämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen för 
komplettering med underlag som styrker ett förändrat behov av platser på 
Hagkällans förskola under hösten 2021. 

Barnkonsekvensanalys 
Bedömningen är att senareläggningen av öppnandet av Hagkällans är positivt ur 
ett barnperspektiv. Genom att ha en högre beläggning på Pumpkällagårdens 
och Herrgårdslekens förskolor, möjliggörs att personalgrupperna på dessa 
förskolor i högre utsträckning hålls intakta, vilket skapar bättre förutsättningar 
för verksamheten. 

Inga barn har ännu erbjudits plats på Hagkällans förskola. 

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan med representanter i FSG via mejl. 
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