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Inrättande av öppen förskola vid Altorps förskola för 
flyktingar från Ukraina 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att med stöd av 25 kap. 3 § skollagen inrätta 
öppen förskola vid Altorps förskola från och med den 15 mars 2022. 
Verksamheten riktar sig till barn och vuxna från Ukraina som befinner sig i 
Sverige med stöd av det så kallade massflyktsdirektivet och har sådan 
boendeplats i kommunen som Migrationsverket via länsstyrelsen har bett 
kommunen att anordna. 
Beslutet gäller till vidare. 
Detta beslut fattas av utbildningsnämndens ordförande med stöd av 6 kap. 
39 § kommunallagen och punkten 1.1.1 i utbildningsnämndens 
delegationsordning. 

Skäl för beslutet 
Med anledning av Ryska federationens (Ryssland) invasion i Ukraina har 
EU aktiverat det så kallade massflyktsdirektivet1. Migrationsverket har via 
länsstyrelserna bett kommunerna att ordna boendeplatser för att ta emot de 
flyktingar som nu kommer till Sverige. Platserna ska användas i avvaktan på 
att Migrationsverket har ordnat egna bostäder där flyktingarna kan 
inkvarteras. 
Socialnämnden i Danderyd har den 11 mars 2022 (delegationsbeslut) 
beslutat att bedriva en verksamhet vid Norrängsgårdens sporthall som 
innebär att Danderyds kommun erbjuder upp till 100 flyktingar från Ukraina 
de efterfrågade boendeplatserna.  
Utbildningsnämnden bedömer att det kan finnas behov av sådan verksamhet 
som bedrivs inom öppen förskola för dem som kommer till 
Norrängsgårdens sporthall eller annan lokalisering av boendeplatser i 
enlighet med Migrationsverkets förfrågan. Nämnden beslutar därför att 
inrätta en öppen förskola vid Altorps förskola från och med den 15 mars 
2022.  

 
1 Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt 
skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en 
balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna 
av detta . EUR-Lex - 32001L0055 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=celex:32001L0055
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Beslutet gäller tills vidare eftersom det i dagsläget inte går att överblicka hur 
länge Migrationsverket behöver de boendeplatser som föranlett 
utbildningsnämnden att fatta detta beslut om att inrätta en öppen förskola. 
Då Migrationsverket har uttryckt ett omedelbart behov av boendeplatserna 
kan utbildningsnämndens nästkommande sammanträde inte avvaktas för 
detta beslut om att inrätta öppen förskola. Beslutet fattas därför av 
utbildningsnämndens ordförande med stöd av 6 kap.39 § kommunallagen 
och punkten 1.1.1 i utbildningsnämndens delegationsordning. 
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