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Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-06-12

BIN 2019/1115

Plats och tid

Serviceförvaltningen, Dunkerska salen kl. 17.00–20.00

Beslutande

Lars Mikkelä (M), Ordförande
Maxine Jönsson (M)
Ann Lundström (KD), 1:e vice ordförande
Mathias Andersson (SD), 2:e vice ordförande
Ylva Ekstrand (L)
Cecilia Dahl-Andersson (S)

Tjänstgörande ersättare

Carl Hall Karlström (MP), ersätter Torbjörn Karlsson (S).

Ersättare

Mona Persson Palotai (M)
Mikael Rinholt (KD)
Christer Leo (SD)
Bo Roxenvret (SD)
Joakim Wollin (S), §§ 111-136
Maj-Lis Fredriksson (C), §§ 110-136
Tom Magnusson (SÖS)

Övriga

Ester Alavei, Förvaltningschef
Nina Dakwar, Nämnd- och utredningssekreterare
Calle Karlsson, Stabschef
Ulrika Gyllenberg, Verksamhetscontroller , §§ 109-115
Ulrica Falck, Utbildningschef , §§ 109-111
Lindha Makne, Kvalitets- och myndighetschef
Jonatan Folke, Utvecklingschef, §§ 109-130
Emma Rydgren, Myndighetshandläggare, §§ 109-111
Ronnie Johansson, Facklig representant, Lärarnas Riksförbund, §§ 109115

Justeringens plats och tid

Bildningsförvaltningens kontor den 18 juni 2019

Paragrafer

109-136

Sekreterare
Nina Dakwar
Ordförande
Lars Mikkelä (M)

Justerare

Ann Lundström (KD)

Ylva Ekstrand (L)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-19

Datum då anslaget tas ned

2019-07-11

Förvaringsplats

Bildningsförvaltningen, Johan Kocksgatan 4

Underskrift
Nina Dakwar
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§ 126 Motion uteförskola - förslag från
moderaterna i kommunstyrelsen förra
mandatperioden
Dnr BIN 2019/1518

Ärendebeskrivning
Vid sammanträde den 31 maj 2018, § 81, behandlade bildningsnämnden förslag
från Mikael Rubin (M) och Lars Mikkelä (M) till kommunstyrelsen, där
bildningsförvaltningen föreslås ges i uppdrag att ta fram underlag våren 2018 för
att etablera en uteförskola snarast. Enligt förslaget var detta ett sätt att hantera den
brist på platser som kan komma att uppstå samtidigt som föräldrar i Trelleborg får
ytterligare en valmöjlighet.
Bildningsnämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen att avslå förslaget om
etablering av en uteförskola snarast, att behov och möjligheter samt efterfrågan av
en uteförskola bör utredas närmare som en del av uppdateringen av
bildningsnämndens långsiktiga lokalbehov och att en sådan utredning redovisar
aktuell forskning kring uteförskolor, undersöker intresset hos vårdnadshavare för
uteförskola samt på lämpligt sätt involverar barn i förskolan.
I bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (daterad 2018-05-25), som låg till grund
för bildningsnämnden beslut, framgår bland annat att den akuta platsbrist som
fanns inför våren 2018 inte längre förelåg men att det långsiktig föreligger ett stort
behov av nya förskoleplatser samt att det hittills inte har funnits någon efterfrågan
av en uteförskola som har kommit till uttryck i förvaltningens kontakter med
vårdnadshavare.
Vid sammanträde den 25 mars 2019, § 16, beslutade kommunfullmäktige
att uppdra åt bildningsnämnden att utreda behov och möjligheter att etablera en
uteförskola inom ramen för bildningsnämndens långsiktiga lokalförsörjningsbehov,
att undersöka intresset för uteförskola hos vårdnadshavare samt på ett lämpligt
sätt involvera barn i planeringen, samt
att ärendet återkommer till kommunfullmäktige senast i september 2019.
Till grund för kommunfullmäktiges beslut låg en tjänsteskrivelse från
kommunledningsförvaltningens avdelning för hållbar utveckling (daterad 2018-0903). Under rubriken Överväganden framhåller kommunledningsförvaltningen
sammanfattningsvis att:
Den forskning som finns tillgänglig idag ger inget direkt stöd för att uteförskola
kvalitetsmässigt är bättre eller sämre än andra förskolor. Forskningen stöder dock
att konceptet är mycket populärt bland föräldrar, barn och pedagoger som prövat
uteförskola. Det finns därför anledning att anta att en uteförskola skulle kunna bli
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ett populärt inslag även i Trelleborg, varför det är angeläget med fortsatt
utredning.
Efter beredning av ärendet i bildningsnämndens presidium den 27 maj 2019 har
svar på fråga om intresse för uteförskola, som ställdes i samband med ordinarie
föräldraenkät, kunnat sammanställas. Resultatet visar att en övervägande del av de
som svarat är ganska positiva (43 procent) eller mycket positiva (24 procent) till att
placera sitt barn på en uteförskola om sådan möjlighet fanns. Resultatet bifogas i
sin helhet (se bifogad fil).

Beredning
Bildningsnämnden har att ta ställning till
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta, i enlighet med
bildningsförvaltningens förslag,
att (1) uppdra åt förvaltningen att, utifrån ett eventuellt intresse hos föräldrar i
Trelleborgs kommun, ta med frågan om uteförskola i nämndens/förvaltningens
lokalförsörjningsarbete,
att (2) skicka beslutet tillsammans med bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse till
kommunstyrelsen, samt
att (3) skicka beslutet tillsammans med bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse till
tekniska servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden för kännedom.

Yrkande
Ordförande Lars Mikkelä (M) yrkar bifall till föreliggande förslag med justering
att i att-sats (1) stryka texten ”utifrån ett eventuellt intresse hos föräldrar i
Trelleborgs kommun”.

Beslutsgång
Ordföranden finner att bildningsnämnden beslutar i enlighet med föreliggande
förslag inklusive justeringen.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att ta med frågan om uteförskola i
nämndens/förvaltningens lokalförsörjningsarbete,
att skicka beslutet tillsammans med bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse till
kommunstyrelsen, samt
att skicka beslutet tillsammans med bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse till
tekniska servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden för kännedom.
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