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KS 2017/1265

Kommunstyrelsen

Genomförande av uteförskola
Moderaterna föreslog 2018, genom Mikael Rubin och Lars Mikkelä, att
Bildningsförvaltningen skulle ges i uppdrag att ta fram underlag för att etablera en
uteförskola snarast. Kommunstyrelsen skickade ärendet på remiss till
bildningsnämnden som 2018-05-31 beslöt att föreslå kommunstyrelsen att avslå
förslaget att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för etablering
av en uteförskola, att behov och möjligheter samt efterfrågan av en uteförskola bör
utredas närmare som en del av bildningsförvaltningens långsiktiga lokalbehov samt
att en sådan utredning redovisar aktuell forskning kring uteförskolor, undersöker
intresset hos vårdnadshavare samt på ett lämpligt sätt involverar barn i förskolan.
Kommunledningsförvaltningen föreslog i beredningen av ärendet att det vore
angeläget med fortsatt utredning i frågan. Kommunfullmäktige beslutade 2019-0325 §16 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.
Bildningsnämnden genomförde en undersökning hos vårdnadshavare som visade
att 43% var ganska positiva och 24% mycket positiva till att placera sitt barn på
uteförskola om möjligheten fanns. Som en följd beslutade bildningsnämnden 201906-12 § 126 att uppdra åt förvaltningen att ta med frågan om uteförskola i
nämndens/förvaltningens lokalförsörjningsarbete.
Föreligger förslag till hantering i kommunstyrelsen av inkommen skrivelse från
bildningsnämnden.

Beredning
Kommunledningsförvaltningen har tidigare gjort bedömningen att en uteförskola är
ett bra komplement till övrigt utbud i Trelleborgs kommun. Perspektivet förstärks
av att vårdnadshavare i Trelleborgs kommun till övervägande del är positiva till ett
sådant alternativ. Bildningsnämnden beslutar att förvaltningen ska ta med frågan i
nämndens lokalförsörjningsarbete, vilket kan resultera i att en uteförskola i
praktiken dröjer och otydlighet kvarstår gällande huruvida Trelleborgs kommun
ska tillhandahålla detta alternativ för kommuninnevånare eller ej.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen tydligt tar
ställning i frågan och föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta
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att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att
uppdra åt Teknisk servicenämnd att i samverkan med Bildningsnämnden uppföra
uteförskolor som ett komplement till den ordinarie förskoleverksamheten,
att uppdra åt Bildningsnämnden att lägga en beställning hos Teknisk servicenämnd
att under 2019 utreda alternativa platser för uteförskolor i tätorten och byarna,
att uppdra åt Teknisk servicenämnd att i samverkan med Bildningsnämnden
uppföra den första uteförskolan i tätorten så snart som möjligt, dock senast under år
2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt Teknisk servicenämnd att i samverkan med Bildningsnämnden
uppföra uteförskolor som ett komplement till den ordinarie förskoleverksamheten.
att uppdra åt Bildningsnämnden att lägga en beställning hos Teknisk servicenämnd
att under 2019 utreda alternativa platser för uteförskolor i tätorten och byarna.
att uppdra åt Teknisk servicenämnd att i samverkan med Bildningsnämnden
uppföra den första uteförskolan i tätorten så snart som möjligt, dock senast under år
2021.
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