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§ 70 Dnr 2018/00474  

Motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en förstudie avseende 
etablerandet av en förskola i Krägga. Förstudien ska redovisas till 
kommunstyrelsen senast i oktober 2021.  

2. Kommunfullmäktige bifaller motionens andra attsats 
(Kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare 
förskolor enligt villa/parhusmodellen) och uppmanar samtidigt barn- och 
utbildningsnämnden att i förberedelsefasen när nya förskolor planeras, 
beakta möjligheten att kostnadseffektivt etablera mindre förskolor.  

Sammanfattning  
Motion från Bålstapartiet har inkommit till kommunfullmäktige. Motionen 
har remitterats från kommunstyrelsen till barn och utbildningsnämnden för 
yttrande. 

Bålstapartiet föreslår att:  
-Kommunfullmäktige beslutar att projektera två nya förskolor enligt den 
föreslagna modellen i Krägga och i Viby Äng. 
-Kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare för-
skolor enligt denna modellen.  
 
Motionen visar på ett mer flexibelt byggande av förskolor, där kommunen 
kan avyttra fastigheten till bostäder om behovet av förskola förändras. 
Genom att byggnaden framåt ska kunna fungera som villa finns mindre 
tillagningskök för varje avdelning om så önskas. 

Barn- och utbildningsnämnden har lämnat ett yttrande över motionen. 
Svaret utmynnar i förslag att avslå motionen med anledning av svårigheten 
att etablera och bedriva flera mindre förskolor utifrån gällande lagar och 
styrdokument för verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden föreslår 
även av ekonomiska skäl att motionen ska avslås, då en mindre 
förskoleenhet kräver större personaltäthet för att kunna genomföra 
undervisning enligt de krav som ställs.  

Planavdelningen påvisar att i både Krägga och Viby äng finns det 
detaljplanelagda tomter för förskola. Gemensamt för båda tomterna (och 
alla andra tomter för förskolor i kommunen) är att endast (för-
)skolverksamhet är tillåten. En eventuell framtida omvandling till bostäder 
(enligt modellen i motionen) skulle därmed kräva ändring av detaljplanen. 
Dock kan modellen ges tillfälliga byggnadslov fem år med möjlighet att 
förlänga i ytterligare en femårsperiod. 
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Kommunstyrelsen anser det värt att beakta modellen i förberedelsefasen för 
nya förskolor, men vill inte peka ut i exakt vilka geografiska områden 
modellen ska testas. Det ansvaret ligger på Barn- och utbildningsnämnden.  

Kommunstyrelsen noterar också att under handläggningstiden har Barn- och 
utbildningsnämnden vid sammanträde 2020-09-30 beslutat (BOU 
2020/00126 § 117) att förvaltningschef ska beställa en utredning avseende 
förskolor med fyra avdelningar. I ett delegationsbeslut av förvaltningschefen 
för barn- och utbildningsförvaltningen 2020-11-05 beställs en utredning av 
inriktningens påverkan, av planchef på kommunstyrelsens förvaltning (BOU 
2020/00126 nr 59790). 

Att bygga förskolor efter den modell motionären föreslår kan vara ett 
alternativ att utreda för att möjliggöra etablering av mindre förskoleenheter. 
Motionens intention om att kostnadseffektivt etablera förskolor, som har 
möjlighet att omvandlas till annat bruk när behovet av förskola upphört, bör 
tas in i ovannämnda utredning. 

Mot bakgrunden ovan föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionens 
första att-sats avslås och att den andra att-satsen antas.  

Beslutsunderlag 
KS 2021-04-26 § 118 
KSAU 2021-04-12 § 104 
Tjänsteskrivelse 
Motion Nya förskolor i Krägga och Viby Äng, inkommen 2018-06-21.  
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2018-10-31 § 117 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Motionär 
Uppdragslista 
Hemsida 
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