TJÄNSTESKRIVELSE
2018-04-05
1 (3)
Dnr :
Bildnings- och omsorgsförvaltningen
Annelie FischerFischer | utbildningschef
033-430 56 10 | annelie.fischer@bollebygd.se
Bildnings- och omsorgsnämnden

Svar på medborgarförslag om öppen förskola vid Krafthuset
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Ärendet
Martin Björk föreslår i ett medborgarförslag den 11 december 2017 att Bollebygds
kommun ska starta en öppen förskola vid Krafthuset där kommunen har lokaler och
förutsättningar. Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-15 § 9 att remittera
medborgarförslaget till bildnings- och omsorgsnämnden för handläggning och beslut.
Öppen förskolas uppgift är att erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet i nära
samarbete med de vuxna besökarna. Samtidigt får de vuxna möjlighet till kontakt och
gemenskap. Besökarna är inte inskrivna utan avgör själva när och hur ofta de vill delta.
Den öppna förskolan bör vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras
nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande bör ges stort utrymme. Verksamheten bör
utformas både efter barnens och de vuxna besökarnas behov. Öppen förskola styrs av
skollagen (främst kapitel 25).
I skollagen sägs att:
- barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek
- lokalerna ska vara ändamålsenliga
- det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av
omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses
- verksamheten ska utgå från varje barns behov.
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I skollagen framgår det att en kommun får anordna öppen förskola som komplement till
förskola och pedagogisk omsorg.
Vad gäller lokaliseringen vid Krafthuset är förvaltningen tveksam till att utrymme finns för
att bedriva öppen förskola men det är avhängt hur frekvent verksamheten skall ha öppet.
Öppen förskola kan bara bedrivas när redan bokade verksamheter dagtid inte finns i
lokalerna. Tillgången till lokalerna blir således väldigt begränsat därför är det en olämplig
placering. Förvaltningens bedömning är att det finns en efterfrågan av öppen förskola
framförallt hos nyinflyttade eller familjer som planerar att flytta in. De önskar en
kommunal öppen förskola som de haft i kommunerna de kommer från. Det
vårdnadshavare framför i kontakt med förvaltningen är att de anser att eftersom Bollebygd
är en kommun med många nyinflyttade finns det ett behov för föräldrar/barn att knyta
nya kontakter och bygga upp ett socialt nätverk. Förvaltningen ser inte att det finns
ekonomiskt utrymme inom förskoleverksamheten att starta upp en öppen förskola.
Prioriteringen bör vara att skapa plats i förskolan för de som arbetar eller studerar samt att
sänka antalet barn i barngrupperna så det motsvarar styrdokumentens krav.

Ekonomiska förutsättningar
En öppen förskola beräknas kosta ca 500 tkr i personalkostnader därtill kommer kostnader
för lokaler och material.
Beslutsunderlag


Medborgarförslag om att starta en öppen förskola vid Krafthuset där kommunen
har lokaler och förutsättningar.



Beslut KF



Svar på medborgarförslag om att starta en öppen förskola vid Krafthuset där
kommunen har lokaler och förutsättningar.
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Skickas till
Kommunfullmäktige (anmälningsärende)
Förslagsställaren

BOLLEBYGDS KOMMUN
Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Annelie Fischer
Utbildningschef

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
kommunen@bollebygd.se

