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§ 138 Upprop
Sammanfattning
Nämndsekreteraren genomför upprop.
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§ 139 Val av justerare, tid och plats för justering
samt fastställelse av föredragningslista
Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att utse Ylva Ekstrand (L) och Maxine Jönsson (M) att, jämte ordföranden, justera
bildningsnämndens protokoll
att protokollet justeras torsdagen den 14 oktober 2021 kl. 12.00 på
bildningsförvaltningens förvaltningskontor
att fastställa föredragningslistan enligt utskickat förslag.

Sammanfattning
NN ( ) och NN ( ) föreslås att, jämte ordföranden, justera bildningsnämndens
protokoll torsdagen den 14 oktober 2021 kl. 12.00 på bildningsförvaltningens
förvaltningskontor.

Beslutsgång
Ordföranden finner att bildningsnämnden enas om att utse Ylva Ekstrand (L) och
Maxine Jönsson (M) att, jämte ordföranden, justera bildningsnämndens protokoll
den 14 oktober 2021, att fastställa föredragningslistan enligt utskickat förslag.
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§ 140 Förslag till bildningsnämnden om att
upphäva beslutet om nedläggning av förskolor
från Cecilia Dahl-Andersson (S), Mattias
Flisborn (S) och Ylva Ekstrand (L)
Dnr BIN 2021/2746

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att avslå Cecilia Dahl-Anderssons (S) m.fl. yrkande "Att besluten om att lägga ner
förskolorna Änghög, Prästkragen, Klöverns och Pilevallens förskola rivs upp och
att det görs ett omtag med barnens behov i fokus"
att avslå Cecilia Dahl-Anderssons (S) m.fl. yrkande "Att man utreder möjligheter
till lösningar som innebär att förskolorna, med barngrupper och personal, kan
bibehållas"
att förvaltningen får i uppdrag att under våren 2022 återrapportera resultatet för
respektive förskola.

Sammanfattning
Förslag till bildningsnämnden om att upphäva beslutet om nedläggning av
förskolor har skickats in från Cecilia Dahl-Andersson (S), Mattias Flisborn (S) och
Ylva Ekstrand (L).
Bilaga:
Förslag
---------------------------------------------------Bakgrund i ärendet:
Vid bildningsnämndens sammanträde den 10 februari 2021 (BIN 2021-02-10, §
18) beslutade bildningsnämnden om Lokalrevision 2021.
I lokalrevisionen (sid. 7) redovisas samtliga kommunala förskoleenheter som är
aktualiserade för avveckling utifrån genomförda utredningar avseende
lokalkapacitet och pedagogiskt ändamålsenlig skolorganisation. Samtliga förskolor
som nu är aktuella för avveckling, dvs. Pilekvisten och Klövern samt Prästkragen
och Änghög, finns med här. Under rubriken Etablering Kunskapsförskolan inom
Köpingeområdet och avveckling av Pilekvistens förskola och Klöverns förskola
(sid. 8-9) redovisas att Pilekvisten och Klövern kommer att avvecklas i samband
med färdigställande av Kunskapsförskolans nya förskola inom Köpingeområdet.
Där framgår vidare att avvecklingarna tidigare var planerade med hänsyn till
nybyggnad av förskola vid Pilevallskolan. Den nya förskolan vid Pilevallskolan
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sköts på framtiden när det stod klart att Kunskapsförskolan skulle etablera sig inom
Köpingeområdet, eftersom det annars skulle uppstå en överkapacitet när det gäller
förskoleplatser i de östra delarna av staden. Under rubriken Etablering Norlandia
förskolor inom Högalid 63 (sid 9) redovisas att Norlandia etablerar en ny förskola
inom fastigheten Högalid 63, den fastighet där Högalids förskola tidigare var
belägen. Innan det blev klart att Norlandia skulle etablera sig, var inriktningen i
planeringen att kommunen skulle bygga en ny förskola på samma plats.
På sidorna 11-16 i lokalrevisionen analyseras lokalbehoven inom förskolan med
hänsyn till pågående och planerade lokalförändringar, samt
befolkningsutvecklingen när det gäller barn i förskoleåldern. Under rubriken Behov
att hantera överkapaciteten i staden (sid. 14) redovisas att det uppstår en
överkapacitet i samband med Kunskapsförskolans och Norlandias etableringar som
behöver hanteras. Här redovisas förslag från bildningsförvaltningen att Prästkragen
och Änghög avvecklas i samband med Norlandias etablering. Förslaget att
avveckla Prästkragen och Änghög för att hantera platsöverskottet som uppstår i
staden vid Kunskapsförskolan och Norlandias etableringar, återupprepas vidare
under rubriken Sammanfattning behovsanalyser (sid. 16-17) samt i
lokalrevisionens övergripande sammanfattning under rubriken Förskola (sid. 1-2).
Ordförande Lars Mikkeläs (M) notering till protokollet:
När bildningsnämnden beslutade i ärendet den 10 februari 2021 anmäldes inga
reservationer (BIN 2021-02-10 § 18).
Bilagor:
Protokollsutdrag BIN 2021-02-10 § 18
Rapport Lokalrevision bildningsnämnden 2021

Yrkande
Cecilia Dahl-Andersson och Mattias Flisborn (båda S), gemensamt med Ylva
Ekstrand (L), har inlämnat följande yrkanden:
"Att besluten om att lägga ner förskolorna Änghög, Prästkragen, Klöverns och
Pilevallens förskola rivs upp och att det görs ett omtag med barnens behov i fokus.
Om att-sats 1 avslås
Att man utreder möjligheter till lösningar som innebär att förskolorna, med
barngrupper och personal, kan bibehållas.
Mvh
Cilla Dahl Andersson"
Bilaga:
Yrkande
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Ordförande Lars Mikkelä (M) har inlämnat följande yrkanden:
"Jag yrkar avslag på Cilla Dahls yrkande om att riva upp tidigare beslut och även
på det alternativa yrkandet att utreda lösningar då vårdnadshavarna redan fått
information om att alla barn på respektive förskola skall flyttas till samma förskola
tillsammans med sina pedagoger.
Jag yrkar i stället att Bildningsnämnden beslutar att förvaltningen under våren
2022 återrapporterar resultatet för respektive förskola.
Lars Mikkelä (M)"
Bilaga:
Yrkande
Cecilia Dahl-Andersson och Mattias Flisborn (båda S), gemensamt med Ylva
Ekstrand (L), yrkar bifall till Lars Mikkeläs (M) yrkande "att förvaltningen under
våren 2022 återrapporterar resultatet för respektive förskola".

Beslutsgång
Ordföranden ställer Cecilia Dahl-Anderssons m.fl. första yrkande om "Att besluten
om att lägga ner förskolorna Änghög, Prästkragen, Klöverns och Pilevallens
förskola rivs upp och att det görs ett omtag med barnens behov i fokus" mot sitt
eget avslagsyrkande under proposition, och finner att bildningsnämnden beslutar i
enlighet med avslagsyrkandet. Omröstning begärs.
Bildningsnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för avslag på Cecilia
Dahl-Anderssons m.fl. yrkande, nej-röst för bifall till Cecilia Dahl-Anderssons
m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer Cecilia Dahl-Anderssons m.fl. andra yrkande om "Att man
utreder möjligheter till lösningar som innebär att förskolorna, med barngrupper
och personal, kan bibehållas" mot sitt eget avslagsyrkande under proposition, och
finner att bildningsnämnden beslutar i enlighet med avslagsyrkandet. Ordföranden
finner att bildningsnämnden beslutar att avslå Cecilia Dahl-Anderssons m.fl. andra
yrkande.

Omröstning
Omröstning avseende Cecilia Dahl-Anderssons (S) m.fl. första yrkande:
Med 4 ja-röster för avslag och 3 nej-röster för bifall, beslutar bildningsnämnden att
avslå Cecilia Dahl-Anderssons (S) m.fl. första yrkande "Att besluten om att lägga
ner förskolorna Änghög, Prästkragen, Klöverns och Pilevallens förskola rivs upp
och att det görs ett omtag med barnens behov i fokus."
Ja-röster av ordförande Lars Mikkelä (M), Maxine Jönsson (M), 1:e vice
ordförande Ann Lundström (KD) och 2:e vice ordförande Mathias Andersson
(SD). Nej-röster av Ylva Ekstrand (L), Cecilia Dahl-Andersson och Mattias
Flisborn (båda S).
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Reservation
Cecilia Dahl-Andersson och Mattias Flisborn (båda S), gemensamt med Ylva
Ekstrand (L), anmäler muntlig reservation till förmån för eget yrkande (första
yrkandet).

Protokollsanteckning
2:e vice ordförande Mathias Andersson (SD) anmäler protokollsanteckning.
"Vi ställer oss inte negativa till kvartettens eller som nu blivit kvintettens begäran
om ett extra insatt nämndsmöte. För vi anser det är viktigt att diskutera den här
sakfrågan. Men däremot så ställer vi oss frågande till deras egentliga avsikt med
detta möte.
Publicitet? Försöka få debatten till att handla om något annat?
Att partierna som idag bildar en kvintett har hoppat på varenda tillfälle när det
uppstått en rubrik i TA är ju inte förvånande. Det som är förvånande är deras
totala ovilja att svara på mina frågor. Så här kommer några av dem igen till
protokollet. Är det endast för det gäller privata aktörer? För sluta låtsas som det
handlar om stora enheter kontra små. Det fanns ju även önskan om en väldigt stor
skola mitt i stan. Vi åkte på studiebesök förra mandatperioden och tittade just på
dessa stora enheter som man nu helt magiskt ändrat inställning till. För själva drev
de den linjen hela förra mandatperioden där de även började lägga ner små
landsbygds skolor. Beslut som revs upp 2019 för att hindra att man tog död på
utvecklingen av landsbygden. Samt de påbörjade arbetet för byggandet av en stor
kommunal förskola vid pilevall. Så varför tyckte den gamla kvartetten det var okej
då? De verkar inte ens ha koll på vad de själva beslutade under förra
mandatperioden. Vi i nämnden minns väl denna repliken- ”vem är det som beslutat
om att stänga ner de skolorna”. Detta handlar enbart om att det råkar finnas
privata aktörer med i bilden och har ingenting med storleken på förskolorna att
göra. För en mer seriös debatt så var ärliga med det istället.
// Mathias Andersson gruppledare Sverigedemokraterna Trelleborg samt 2:e
viceordförande BIN."
Maj-Lis Fredriksson (C), ej tjänstgörande ersättare, anmäler protokollsanteckning.
"Vi i Centern anser att det är viktigt att man utreder möjligheter till en lösning som
innebär att barngrupperna samt personalen bibehålls och att man alltid har
barnen i focus.
Majlis Fredriksson
Centerpartiet."

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

