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Frågor och svar om evakueringen av förskolor
Här sammanställer vi de frågor Nynäshamns kommun får om evakueringen av
förskolor i Nynäshamns tätort. Vi fyller löpande på med nya frågor och svar.
Har du en fråga som du inte fått svar på? Mejla den till i så fall till:
barn-och-utbildningsnamnden@nynashamn.se

Ankaret och Södra flygeln
Vi är oroliga för våra barns hälsa, vad gör ni för att förbättra miljön?
Vi ska se till att miljön på Södra flygeln uppfyller de krav som finns på godkänd
inomhusmiljö.
Två förskolor är placerade på Södra flygeln där ventilationen inte är
anpassad för så många individer, när är detta åtgärdat?
Under vecka 9 och 10 har vi gjort förbättringar av ventilationen i Södra flygeln.
Bland annat så har 2 stycken ventilationsaggregat varvats upp till högsta tillåtna varvtal
för att få ut mesta möjliga luft. Vi har även gjort en ny injustering av ventilationen för
att få ut så mycket luft som möjligt till rummen där förskoleverksamheten bedrivs.
Mindre byggåtgärder har även gjorts för att förbättra ventilationen. Bland annat så har
vi satt upp en skärmvägg framför diskutrymmet och monterat en ventilationskåpa.
Dessa åtgärder tillsammans med regelbunden vädring av lokalerna medför att
luftkvalitén är tillfredställande för den verksamhet som bedrivs i lokalerna.
När kommer brandsäkerheten att åtgärdas?
Södertörns brandförsvarsförbund gjorde en inspektion av Södra flygeln den 22 januari
som resulterade i ett föreläggande med ett antal åtgärder när det gäller brandskyddet.
De flesta har nu åtgärdats och det som återstår är att installera nya branddörrar.
Befintliga dörrar klarar brand i 30 min men när antalet barn nu ökat och en evakuering
kan ta längre tid så krävs dörrar som klarar 60 min.
Kommer vi få en ny nödutgång?
Nej, däremot kommer det att sättas in nya branddörrar, se ovan.
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Varför åtgärdar ni bristerna på Södra flygeln först 1,5 år efter att
Ankaret (och Humlan) flyttat in?
I samband med att Ankaret flyttade till Södra flygeln hösten 2012 så gjordes en
översyn av säkerheten tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund. De brister
som påtalades då åtgärdades omgående.
När Humlan flyttade till Södra flygeln gjordes en ny brandtillsyn och de brister och
förelägganden som då uppkom genererade nya åtgärder. Dessa är åtgärdade och de
som återstår är byte av dörrar till trapphusen.
Ledstång i trapphuset: Det finns inget lagkrav på att de minsta barnen ska ha en
ledstång som de når i trapphuset. Detta är ett nytt önskemål som diskuteras av
verksamheten.
Brandtrappan från balkongen: Bristerna vid brandtrappans skyddsnät är nytt och är nu
åtgärdad.
Vattensamlingar på gården: Inga anmälningar om vattensamlingar på gården har gjorts.
Hur kommer det sig att grinden till den inhägnade gården börjar först
flera meter bort från entrén till Södra flygeln?
Det finns flera anledningar till detta. Det skulle bli svårt för varutransporter att leverera
genom entrén och det skulle försvåra tillgängligheten för de som är rörelsehindrade att
ta sig till sin dagverksamheten på entréplanet.
Ut- och ingång för barnen i förskolans lokaler grundas i tydliga rutiner. Dessa rutiner
skapas utifrån den specifika förskolan och ser därför inte likadant ut för alla. I dessa
rutiner tas hänsyn till framförallt barnen och hur de fungerar enskilt samt vilka risker
som finns.
Om något i omgivningen förändras så ses även rutinerna över. Om ett barn rymmer
från sin avdelning ska det finnas hinder som gör att inte barnet kommer vidare, det är
vanligtvis en dörr som inte barnet själv kan öppna eller en grind på gården. Ytterst är
det huvudmannen som är ansvarig.
Hur kan man ha så olika typer av verksamheter på Södra Flygeln?
Nynäshamns kommun ser inga uppenbara risker i detta. Något som också bekräftas av
Wemind.
Weminds verksamhet
Vid frågor som gäller Weminds verksamhet, kontakta Gösta Liljeholm som är
verksamhetschef på Wemind, 073-919 84 19 eller e-post: gosta.liljeholm@wemind.se
Varför får vi inte skjuts till Södra Flygeln?
Anledningen till att Nynäshamns kommun inte kan erbjuda förskolebarnen skjuts är
att det inte finns något lagstöd för detta vilket innebär att kommunen ger dem en
ekonomisk förmån. Utgångspunkten för alla former av förmåner som riktar sig till
enskilda är att kommunen måste ha lagstöd för dessa, (2 kap. 1 § kommunallagen).
En del föräldrar väljer nu att ha sina barn hemma så mycket det går
eftersom barnens astma blir mycket sämre på Södra flygeln
Vi har lagt ut loggar för temperatur och fuktmätning för att löpande stämma av hur
det ser ut. Vi mäter också kontinuerligt CO2 halten i lokalerna vilken enligt uppgift
aldrig gått över 1000 ppm som är ett riktvärde för godkänd nivå. Dessa riktlinjer finns
hos Arbetsmiljöverket (AMV) och Södertörns miljö- och hälsoskyddförbund (Smohf).
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Hur tänkte man när man placerade förskolor två trappor upp med en
hiss som inte är pålitlig?
Förskolan ligger 1 trappa upp med ett vilplan i mellan. Lokalen var den bästa
alternativa lösningen då Ankaret skulle evakueras. Hissen har bara felanmälts vid ett
tillfälle och då var den trasig på grund av åverkan. Det kan naturligtvis ha varit fler
tillfällen som inte rapporterats?
Ska det göras något åt utomhusmiljön på södra flygeln? Barnen
behöver en utmanande lekställning, förslagsvis något liknande som
finns i hamnen. Om nu det skall bedrivas förskola där så ska det väl
anpassas för barnomsorg?
Gården är minst lika bra som många andra gårdar i kommunen, men om man vill satsa
lite mer så är vi inte främmande för det.
När är vattenansamlingarna på gården åtgärdade?
Vi tar löpande hand om vattenansamlingarna på gården då de uppstår, oftast i
samband med snösmältning eller intensiva regn. Dräneringen är dålig på gården och
det är ett ganska stort ingrepp om vi ska ge oss på det, men vi kan alltid undersöka om
vi kan hitta en variant på att dränera en viss del.
Kommer kommunen att stå till svars på något sätt (kompensation till
exempel) för de barn och pedagoger som blivit sjuka tack vare miljön?
De som fått gå ner i arbetstid, säga upp sig med mera?
Personal erbjuds hälsoundersökning på företagshälsovården. Barn som behöver
medicinsk vård hänvisas till BVC.
Det är långt till södra flygeln och en del väljer att ha sina barn hemma.
Kan ni inte sätta in en buss som utgår från Humlan och Ankaret till
södra flygeln, 3 ggr på morgonen och 3 ggr på eftermiddagen?
Rätten till skolskjuts omfattar elev i grundskolan, förskoleklass och särskolan.
Anledningen till att Nynäshamns kommun inte kan erbjuda förskolebarnen skjuts är
att det inte finns något lagstöd för detta. Att erbjuda dem skolskjuts skulle i så fall
innebära att kommunen ger dem en ekonomisk förmån och utgångspunkten för alla
former av förmåner som riktar sig till enskilda är att kommunen måste ha lagstöd för
dessa, (2 kap. 1 § kommunallagen).
Ett annat alternativ till SL kollektivtrafik är Närtrafik. Närtrafiken består av
lättillgängliga bussar med låga golv och är öppen för alla resenärer med SL:s färdbevis.
För att resa med närtrafikslinjen måste du beställa din resa på telefon 08- 720 80 10
minst 30 minuter före bussens avgångstid. Information om vilka hållplatser som finns
hittar du på Närtrafikens egen webbsida http://www.fardtjansten.sll.se/sv/Vararesealternativ/Om-nartrafiken/Nynashamn
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Humlan
Vad händer med Humlans förskola?
Alla avdelningar på Humlans förskola kommer att flytta till paviljonger på fastigheten
Spjutet 4 vid Rumba. Målet är att de ska stå klara till sommaren 2014.
Tittar ni på Humlans skola också?
Ja, utredning pågår och vi väntar på resultat. Mer information kommer när
utredningen är klar.
Varför har vi inte fått information tidigare, när Humlan flyttade?
Berörda vårdnadshavare på Humlans förskola har fått brev 2013-12-05 och
2014-01-16.
Varför har det tagit sådan tid innan ni har gjort något med lokalerna?
Hösten 2013 genomfördes en komplett miljöutredning av Humlans lokaler där
allvarliga fuktskador upptäcktes i fastighetens konstruktion. Vi gjorde då en ny
inventering av möjliga lösningar för att evakuera barn och personal.
Varför har man inte lyssnat på personalen tidigare, att det är dåliga
lokaler?
När fastighetsavdelningen har fått reda på problem har de löpande rättat till de
problem och brister som uppmärksammats vid undersökningar av lokalerna.
Varför lovar ni någonting i december när ni inte kan hålla det ni lovar?
Den information som Nynäshamns kommun gick ut med i december om att Humlans
förskola skulle evakueras till paviljonger på Estö IP i februari stämde vid den
tidpunkten.
Varför håller ni inte det ni lovar?
Förutsättningarna har ändrats och akuta situationer uppstått som vi har varit tvungna
att anpassa oss till.
Vad är det konkreta hindret för att sätta upp moduler på Estö?
1. Kommunen beslutade att utöka storleken på paviljongerna för att möjliggöra en
evakuering av upp till 4 avdelningar. Detta innebar att markytan för paviljongerna
på Estö IP blev för liten då den begränsades av dagvatten- och fjärrvärmeledningar
i marken.
2. Estö IP är inte detaljplanelagt för förskoleverksamhet vilket ökar risken för ett
eventuellt överklagande. Då riskerar vi att tidplanen förskjuts ytterligare.
Fastigheten Spjutet 4 på Rumba däremot är detaljplanelagt för ändamålet.
Hur kan kommunen flera gånger gå ut med informationen till
allmänheten och föräldrar att det ska bli på Estö utan att kolla upp
möjligheterna först, kolla bygglov med mera?
Den information som Nynäshamns kommun gick ut med i december om att Humlans
förskola skulle evakueras till paviljonger på Estö IP i februari stämde vid den
tidpunkten. Förutsättningarna har sedan ändrats och akuta situationer uppstått som vi
har varit tvungna att anpassa oss till. Det är framförallt det utökade behovet av en
större förskola som styrde om lokaliseringen i ett första skede.
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Vad händer om modulerna på Rumba blir vandaliserade brinner vart
ska då barnen ta vägen finns det nån plan för detta?
Vi kommer att handla upp en ramentreprenör gällande paviljonger så att en eventuell
återuppbyggnad av det som brunnit ned går snabbt. Detta gäller även tillfälliga lokaler.
Då två avdelningar från Humlans förskola är ute på Södra flygeln och
en är på Fjärdens förskola har det uppkommit förflyttningar av barn
bland avdelningarna. Yngre barn hamnar i de äldre grupperna och
tvärtom. De äldre barn som är i yngre grupper blir då
understimulerade. Hur ska barn kunna utvecklas med yngre? Varför är
det så? Ska inte verksamheten vara anpassad utefter barnens behov?
När vi utrymde Humlans förskola var utgångsläget att alla barn och personal flyttades i
befintliga grupper och så blev det den första dagen. De familjer som hade önskemål
om att syskon var i samma förskola fick det ordnat redan från dag två. Oavsett var
barnen är så ska de få en verksamhet som utgår ifrån alla barns behov. För de barn
som tillfälligt är i en annan grupp blir det inte som vanligt med de kamrater de är vana
vid och kanske saknar.

Midgård
Var ska Midgårds barn placeras?
En utredning av lokalerna pågår. Vi har fått en första rapport som indikerar att det är
problem med fukt i köket och väntar nu på resultaten från ytterligare undersökningar.
Innan hela utredningen är klar går det inte att avgöra vilka åtgärder som kommer att
vidtas.

Allmänna frågor
Hur många barn ska det bli i varje barngrupp i paviljongerna på
Rumba?
Lokalerna som blir vid Rumbagränd är beräknade för 80 barn. Antal barn i barngrupp
är ännu inte klart. Planerad start för verksamheten i de nya lokalerna är i augusti 2014.
Det ska ju utökas till fyra avdelningar hur är det tänkt, mer personal?
Blir det barn från andra förskolor eller barn från kö?
Alla föräldrar med barn i Södra flygeln, Ankaret och Humlan kommer att erbjudas tid
för samtal under april och maj om framtida placeringar. Vi vill först och främst veta
hur många som vill ha samtal med oss så att vi kan boka in dem så snart som möjligt.
Samtalen kommer att innehålla vad ni tycker är viktigast att ta hänsyn till när det gäller
ert barns placering framåt. Vi kommer att lyssna in alla önskemål innan vi organiserar
platserna för hösten. En del barn står nu för omplacering till andra förskolor vilket
alltid ses över vid augustiplaceringar då flest lediga platser uppstår.
Detta blir ett stort pussel där varje individuellt samtal bidrar till den bästa placeringen
för alla barn till hösten.
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Hur många barn kommer det att vara i varje grupp på de nya
förskolorna?
Barngruppernas storlek är högst aktuellt i förskolan idag. Under barnens förskoledag
ska de få möjlighet att vara i liten grupp 2-3 barn upp till hela gruppen tillsammans.
Detta sker i olika former och vid olika tidpunkter under dagen. Hur många relationer
ett barn klarar av under en dag är individuellt. Generellt kan man säga att små barn
klarar färre relationer än äldre barn.
Ska vi föräldrar verkligen behöva sitta och betala dyra förskoleavgifter
när ni inte kan ge oss den barnomsorg vi har rätt till? Verksamheten
bedrivs som vanligt, men i andra lokaler.
Är det inte bättre att spendera pengarna på en ny förskola?
Vi utreder just nu den frågan i ett förstudiearbete som inkluderar både Humlans och
Ankarets förskolor. Där tittar vi på ett antal olika alternativ och tar också hänsyn till
behovet för hela Nynäshamns stad.
Vilka förskolor är det som ska flytta till Rumba?
Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 12 december 2013, § 217 så
anskaffades paviljongerna för en evakuering av Humlans förskola. Vilken
förskoleverksamhet man sedan väljer att flytta beslutar barn- och
utbildningsförvaltningen om.
Varför gör man inte en upphandling till och bygger paviljonger både
på Rumba och på Estö?
I dagsläget finns det bara beslut om en upphandling och finansiering av paviljonger för
upp till 4 avdelningar.
Vad är det som hindrar er från att göra fler upphandlingar gällande
baracker på Estö/Rumba?
För att göra en upphandling av fler paviljonger för förskoleverksamhet krävs ett
politiskt beslut och något sådant beslut har ännu inte tagits.
Enligt tidigare beslut ska i första hand lediga lokaler inom kommunen användas för
evakuering av verksamheter. I Södra flygeln fanns tomma lokaler som förhållandevis
snabbt kunde anpassas för verksamhetens ändamål och som nu används istället för
paviljonglösning.
Varför har ni inte kommit längre i processen med att bygga nya
lokaler?
Barn- och utbildningsförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har
tillsammans arbetat fram ett förslag till en långsiktig plan för kommunens alla skolor
och förskolor, inte bara Ankaret och Humlan. Det är ett arbete som är tidskrävande då
bedömningen gjorts utifrån flera olika aspekter. Det har bland annat krävts utredningar
i form av kapacitetsbedömning, teknisk status, inventering av skolorna och förskolorna
(hur skicket på dem är idag och identifiering av vilket behov de har för att fungera i
framtiden), demografiprognoser och behovet av antalet förskolor och skolor, var i
kommunen de bör ligga och hur stora de bör vara.
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När kommer kommunen bygga förskolor centralt i Nynäshamn igen?
Om 2-5 år under förutsättning att beslutet om genomförandet inte försenas.
Har man inte rätt enligt lag att få förskola i anslutning till hemmet?
Enligt lag är man garanterad en plats inom kommunen och i möjligaste mån i närhet
till hemmet.
Hur gör jag om jag vill byta förskola inom Nynäshamns tätort?
Ansökan och byte av plats gör du i Dexter https://dexter.nynashamn.se
Då vi har fått olika besked så börjar man undra om ni överhuvudtaget
pratar med varandra på kommunhuset?
Vi ska bli bättre på att samordna informationen framöver. Som ett led i detta så har vi
gjort en webbsida där den senaste informationen hela tiden uppdateras. Där finns
också kontaktuppgifter samt relevanta länkar och dokument:
www.nynashamn.se/evakuering
Har kommunen någon beredskapsplan för nästa katastrof inom
förskola och skola?
Vi försöker ha så god framförhållning, planering och beredskap som möjligt för att
möta förändrade förutsättningar. Vi ser bland annat över alla förskolor och skolor i
Nynäshamns stad för att se vilka möjligheter som finns till utbyggnader och plats för
paviljonger.

