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Svar på medborgarförslag angåendeförskola i Möklinta
INLEDNHNG
Maria Berglund inkom den 21 mars 2017 med rubricerat medborgarförslag. För-
slagsställarenföreslåratt kommunenskabehållaÃsgårdenalternativt öppnanya
avdelningar för förskola i hyreshusen i Möklinta samt att lflöklinta skola endast ska
varaenskolamedfritidshem.

Beredning
BilagaKS2017/180/1, medborgarförslag
Bilaga KS2017/180/2, yttrande från barn och utbildning
Bilaga KS2017/180/3, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2017-10-03, § 209

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
att ansemedborgarförslaget besvarat.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

at_tanse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag
kommunfulltnälátige
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Medborgarförslagtill kommunen

Förslag

Kontaktperson

Förnamn Efternamn

Maria Berglund

Utdelningsadress Postnummer

Hammarby 156 733 99

Postort Telefon (även riktnummer)

Möklinta 0736314190

E-postadress

eklund.maria@h0rne.se

Förslag

(dukanocksåbifogaen bilagamedertförslagelleren bild)

AttkommunenskabehållaÄsgårdenalternativtöppnanyaavdelningarförförskolai hyreshuseni Möklinta(somdetfannstidigare),

Alt txlöklintakyrkskolaendastskavaraenskolamedfritidshem.

Motivering

(J-.5kan :w:1rs:"--L-lfogjzem:.‘:3!:._<'—:'-A..-"’‘z-<5’-‘-'r-—>f'1-L:-,=.~.-'2)

MöklintaKyrkskolaharalldelesförtrångalokaler.Ävenförskolanharförmångahampåförlitenyta.

Skolverksamhet,fritidshemochförskolakanintebedrivaspåett brasätt.Personalochbarnmårdåligtochdet ärenstökigstämning.

I ochmedatt förskolansyta iskolanblir ledigblirdet störreutrymmeförlektionssalarochfritidshemsverksamhet.

I nulägetvilarbarnenpå förskolanintei anslutningdirekttill förskolansamtatt matserverasi det s.k.allrun-irnet.Detmedförsigatt

personalbehövsvidflerställenvidvila.

Matsituationenförförskola-barnenblirstökignärskolbarnpasseraromkringdom.Personalenmästeävendågå ifrånavdelningentil!

allrummetföratt dukaiisförfrukost,lunchochmellanmål.Detinnebäratt någoni personalenalltid fattasi barngruppeninför/efter

måltiderochvidvilad.v.s.i principen personalmindreunderen heldag.

Jag,somförälder,harmärktatt denharmoniochglädjesomfannsföruti dennaunderbaralaridsbygdsskolaintefinnslängre.
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Medborgarförslag angående förskola i Möklinta

Maria Berglund föreslår i ett medborgarförslag, inkommet till kommunstyrelsens

förvaltning 21 mars 2017, att kommunen skall behålla Åsgården alternativt öppna

nya avdelningar för förskola i hyreshusen i Möklinta [som det fanns tidigare), samt

att Möklinta kyrkskola endast skall vara en skola med fritidshem.

Yttrande

Möklinta förskola och skola finns idag i gemensamma lokaler. Där finns även en
biblioteksfilial för allmänheten.

Elevantalet har varierat kraftig. l förskoleklass upp till skolår 6 var det 2014 58

elever och är i augusti 2017 77. En framskrivning av födda barn i Möklinta skolas

upptagnixigsområde visar att det kommer att öka ytterligare något år, för att sedan

plana ut runt 85 år 2019.

Det har under några år varit relativt trångt i förskolan. Men i området har

dagbarnvårdarverksamhet startats och barnkullarna ser ut att minska något —även

om dessa uppgifter av naturliga skål är väldigt osäkra.

Det har funnits en strävan efter effektiv lol-:alanvändning för att nå ekonomisk

hushållning. Därför har skolan och förskolan invändigt byggts om i flera omgångar,

vilket tillslut har lett till att lösningarna kan upplevas som röriga med en del

svârnyttjade utrymmen.

Den mest eftertraktade åtgärden ur barn- och utbildnings perspektiv år därför en

översyn av lokalernas disposition och användning, vilket troligen kan kräva ganska

stora förändringar inomhus.

Om en sådan översyn i sin tur visar att det finns behov av utökade lokaler, kan den

lösning som föreslås i medborgarförslaget vara bra. Ett sådant förslag behöver i så

fall tas fram i samverkan med skolledning, berörd personal och lokalförvaltarna.
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Svar på medborgarförslag angående förskola i Möklinta
Maria Berglund inkom den 21 mars 2017 med ett medborgarförslag gällande att

kommunen ska behålla Ãsgården alternativt öppna nya avdelningar för förskola i

hyreshusen i Möklinta [som det fanns tidigare] samt att Möklinta kyrkskola endast

ska vara en skola med fritidshem.

Förslagsställaren skriver att Möklinta kyrkskola har alldeles för trånga lokaler. Även

förskolan har för många barn på liten yta. Skolverksamhet, fritidshem och förskola

kan inte bedrivas på ett bra sätt. Personal och barn mår dåligt och det år en stökig

stämning.

Om förskolans yta i skolan blir ledig blir det större utrymme för lektionssaiar och

fritidshemsverksamhet. [nuläget vilar barnen i förskolan inte i direkt anslutning till
förskolan. Mat serveras i det så kallade allrummet. Det för med sig att personal

behövs vid fler ställen vid vila.

Matsituationen för förskolebarnen blir stökig när skolbarn passerar omkring dem.

Personalen måste även gå ifrån avdelningen till allrummet för att duka inför frukost,

lunch och mellanmål. Det innebär att det alltid fattas personal i barngruppen

inför/efter måltider och vid vila, det vill säga i princip en personal färre under en hel

dag.

Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen förvaltning, barn-och

utbildning.

Förvaltningen skriver i sitt svar att Möklinta förskola och skola idag finns i

gemensamma lokaler. Där finns även biblioteksfilial för allmänheten.

Elevantalet har varierat kraftigt. l förskoleklass upp till skolår 6 var det år 2014, 58

elever och är i augusti år 2017, 77 elever. En framskrivning av födda barn i Möklinta

skolas upptagningsområde visar att det kommer att öka ytterligare något år, för att

sedan plana ut till cirka 85 elever år 2019.

Det har under några år varit relativt trångt i förskolan. I området har

dagbarnvårdarverksamhet startats och barnkullarna ser ut att minska något -även

om dessa uppgifter av naturliga skäl är väldigt osäkra.

Det har funnits en strävan efter effektiv lokalanvändning för att nå ekonomisk

hushållning. Därför har skola och förskola invändigt byggts om i flera omgångar,

vilket till slut har lett till att lösningarna kan upplevas som röriga med en del

svårutnyttjade utrymmen.

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 7DDO Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax: 0224-188 50 carola.gunnarsson@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt10224-?4 7100
www.sala.se
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Denmesteftertraktade åtgärdenur förvaltningens perspektiv är därför enöversyn
av lokalernas disposition och användning, vilket troligen kan kräva ganska stora

förändringar inomhus.

Jaginstämmer i medborgarförslagets beskrivning av den lokalmässiga situationen

vid Möklinta kyrkskola. Åtgärder behöver vidtas. Som en akut åtgärd byggdes under

sommaren 2017 ett uterum för förskolan för att möjliggöra mer utevistelse för

förskolebarnen. I budgeten finns också anvisat medel för att göra en

utredning/förprojektering av Möklinta kyrkskolas lokaler för att se över

verksamhetens lokalbehov och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra

situationen. Denna kommer att genomföras 2018.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttanse medborgarförslaget besvarat.

 
Carola Gunnarsson [ ]
Kommunstyrelsens or öra de


