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Medborgarförslag: Förhindra avveckling av
kommunala småförskolor
Sammanfattning
Den 16 september 2021 inkom medborgarförslaget Förhindra avveckling av
kommunala småförskolor. Vid sammanträde den 25 oktober 2021 (KF 2021-10-25,
§ 306) beslutade kommunfullmäktige
att överlåta besvarandet av medborgarförslaget till kommunstyrelsen efter
inhämtande av synpunkter från bildningsnämnden
att ärendet förs vidare till kommunfullmäktige.
Bildningsnämnden ska avlägga ett formellt svar senast den 17 januari 2022.
Föreligger förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Medborgarförslag: Förhindra avveckling av kommunala
småförskolor (daterad 2021-11-25)
Förslag till yttrande – Medborgarförslag: Förhindra avveckling av kommunala
småförskolor (daterat 2021-11-25)
Protokollsutdrag KF 2021-10-25, § 306 – Medborgarförslag, Förhindra avveckling
av kommunala småförskolor

Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås besluta
att fastställa föreliggande förslag till yttrande avseende medborgarförslaget
Förhindra avveckling av kommunala småförskolor
att skicka beslutet och yttrandet tillsammans med tjänsteskrivelse i ärendet till
kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen (KS_W3D3@Trelleborg.se)

Bildningsförvaltningen
E-post bildningsforvaltningen@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Henry Dunkers
gata 1
Postadress Box 79, 231 21
Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Ärendet
Den 16 september 2021 inkom medborgarförslaget Förhindra avveckling av
kommunala småförskolor. Vid sammanträde den 25 oktober 2021 (KF 2021-10-25,
§ 306) beslutade kommunfullmäktige
att överlåta besvarandet av medborgarförslaget till kommunstyrelsen efter
inhämtande av synpunkter från bildningsnämnden
att ärendet förs vidare till kommunfullmäktige.
Bildningsnämnden ska avlägga ett formellt svar senast den 17 januari 2022.
Föreligger förslag till yttrande.
Medborgarförslaget lyder:
"Fredagen den 10 september 2021 bestämdes det att flera förskolor i Trelleborgs
kommun skulle avvecklas. Änghögs förskola, Prästkragens förskola, Klöverns
förskola och Pilekvistens förskola är de drabbade förskolorna. Vi protesterar mot
denna avveckling! Flera av dessa förskolor är välfungerande verksamheter där
barnen trivs och är trygga.
En anledning uppges vara att lokalerna inte är ändamålsenliga för
förskoleverksamhet. Men som pedagog inom Trelleborgs kommun kan jag med
egen erfarenhet säga att det finns flera andra, större förskolor som behöver
renoveras eller avvecklas innan de drabbade förskolorna. Den andra anledningen
påstås vara Norlandias etablering i kommunen och att man är orolig för en
överkapacitet fast detta motstrider det faktum att Trelleborgs befolkning ökar år för
år, de senaste 5 åren har boende i Trelleborgs kommun ökat med cirka 5000
personer, behöver inte dessa förskoleplatser?
Det ska även påpekas att det är Trelleborgs kommun som godkänt bygglovet för
denna förskola, så man skapar denna överkapacitet själva, utan hänsyn till vad
vårdnadshavare tycker och tänker om ytterligare en stor privat förskola. Vi har
själv barn på Änghög, det är en trygg plats för våra barn med duktiga, motiverade
och engagerade pedagoger som har allt de behöver för att driva en välfungerande
verksamhet. Efter samtal med vårdnadshavare från andra drabbade enheter så får
man höra detsamma gällande de andra förskolorna.
Vem tar hänsyn till barnen när man beslutar att lägga ner förskolorna? Är det
verkligen ok att rycka upp barnen från sin trygghet med pedagoger och kamrater?
Flera barn kommer att behöva inskolas på nya förskolor med nya pedagoger och
blir utan sina gamla kamrater, utan tryggheten från pedagoger som de lärt känna,
som blivit en viktig del av deras liv. Hur ser vårterminen ut då pedagogerna
uppmanas att söka nya jobb, om pedagogerna försvinner innan vårterminen är över,
ska verksamheten bedrivas av vikarier eller pedagoger från andra förskolor,
ingendera som känner barnen och förstår deras behov. Små barns primära behov är
trygghet, tillgänglighet och tröst. Detta underlättas av mindre barngrupper och
tydliga anknytningspersoner på mindre förskolor.
Att sätta alla barn på en förskola med 100+ barn och 15+ pedagoger är inte
optimalt och visar inte alls på en barnsyn utifrån vad som är bäst för barnen. För
yngre barn i förskola och yngre skolålder finns det ingen forskning som tyder på att
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stora förskolor eller skolor skulle vara gynnsamt. Snarare är det tvärtom att barn
och yngre elever skulle kunna gynnas av mindre enheter. På mindre skolor och
förskolor har pedagoger ofta närmare kontakt med varandra, med eleverna och med
vårdnadshavarna, samt att de tycks uppvisa ett starkare personligt engagemang och
större ansvar för barnens välgång och välbefinnande.
Flera menar att mindre skolor och förskolor verkar skapa en större trygghet, vilket
är särskilt betydelsefullt för yngre barngrupper. Flera av dessa förskolor har långa
barnköer då de är väldigt populära, detta i sig borde vara tillräckligt för att förstå att
många vårdnadshavare och barn känner sig tryggare med mindre förskolor. Även
avstånd spelar roll, många vårdnadshavare kommer få längre till förskolan, vilket
bidrar till att barnens vistelsetid ökar, detta leder till längre dagar som pedagoger på
andra förskolor måste anpassas till, hur ska detta täckas upp utan att höja budgeten?
Hur genomtänkt är förslaget, jobbar någon av beslutsfattarna inom skola/förskola,
förstår de vad det innebär för barnen, bildningsförvaltningens slogan, ”Trelleborg –
en skolkommun att räkna med.” känns ignorant för oss drabbade. Utifrån vems
perspektiv är beslutet fattat? Kommunens, pedagogernas, vårdnadshavarnas eller
barnens? Ska alla Trelleborgs förskolor vara stora? Det tycker inte vi. Självklart
ska det finnas olika slags förskolor i Trelleborgs kommun, även små där barnen är
trygga med och känner samtliga i personalen. Låt de små förskolorna få finnas
kvar!
Vårt förslag är därmed helt enkelt att inte avveckla dessa förskolor i Trelleborg.
Rösta för om du vill stödja oss föräldrar och barn i kampen för att behålla våra
förskolor! TACK!!"

