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Kommunfullmäktige  

 
§ 120 Dnr 2015/00317  

Svar på motion: Förskola i Krägga 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag att snarast påbörja utred-
ning för att etablera en förskola i Krägga med hänvisning till de argument 
som förts fram av barn- och utbildningsförvaltningen i tjänsteskrivelse 
2016-02-18.  

Sammanfattning  
Bengt Björkman (SD) och Linnea Bjuhr (SD) har lämnat en motion till 
fullmäktige med förslaget att kommunen ska genomföra en utredning för att 
etablera en förskola i Krägga snarast möjligt. Motionärerna framför att be-
folkningen i Krägga växer kraftigt och att det är långt till närmsta förskola. 
Motionen har via kommunstyrelsen remitterats till barn- och utbildnings-
nämnden för yttrande. Nämnden föreslår i sitt yttrande att motionen ska bif-
allas i den meningen att en utredning ska göras om förskola i Krägga.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har dock i tjänsteskrivelse och underlag 
argumenterat för att det i dagsläget inte finns tillräckligt underlag för att 
driva en kommunal förskola i Krägga och förvaltningen ser inte att voly-
merna kommer att bli tillräckligt stora inom en 10-årsperiod. Därför föreslår 
förvaltningen att motionen avslås och att planering istället påbörjas för en 
förskola vid västra infarten till Bålsta. 

Kommunstyrelsens förvaltning ser ingen anledning att ifrågasätta barn- och 
utbildningsförvaltningens prognoser och volymberäkningar och finner där-
med att motionen bör avslås. Detta då barn- och utbildningsförvaltningen i 
underlaget redan har utrett frågan och kommit fram till att förutsättningar 
för en kommunalt driven förskola inte föreligger. Kommunstyrelsens för-
valtning ser ingen anledning att bifalla motionen och starta en större utred-
ning, då barn- och utbildningsförvaltningen genom sin beredning av mot-
ionen och med enkla medel redan beräknat att förutsättningar saknas. 

Barn- och utbildningsnämndens förslag att motionen ska bifallas går i vilket 
fall vidare till kommunfullmäktiges behandling av ärendet, eftersom nämnd 
alltid har förslagsrätt till fullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Motion 2015-11-10 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-18 
Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-23 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Linnea Bjuhr (SD) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulf Winberg (M) finner att det finns två förslag till beslut och 
ställer dessa mot varandra. Ordförande frågar om kommunfullmäktige bi-
faller kommunstyrelsens förslag eller Linnea Bjuhrs (SD) yrkande och fin-
ner då att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Reservation 
Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD) 
och Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linnea 
Bjuhrs (SD) yrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionärerna 
Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom 
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