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Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

Paragraf

Sida

Kommunstyrelsen

2007-02-26
2007-08-27
2007-08-13

48
169
142

93
374
336

Arbets- och personalutskottet

2007-06-18

149

329

Barn- och utbildningsnämnden, Ulrika Karlsson, Linda Esperi

07.118

008
febkf35

Medborgarförslag om förskola i Kallax by
Ulrika Karlsson och Linda Esperi anför följande i ett medborgarförslag
2007-02-13.
Vi yrkar på byggandet av en förskola i Kallax by. Vår by har för närvarande
cirka 30 barn födda från 2002 och fram till dags datum. Byn växer och
utvecklas hela tiden, bl a finns planer på ett villaområde. En förskola skulle
gynna byn ytterligare. Det är ett faktum att det är kö till förskoleplats på
Bergnäset samt till byns dagmamma. Våra barn är för närvarande utspridda
men en förskola i byn skulle stärka gemenskapen. Vi ser en likvärdig lösning
som i Bälinge som ett fullgott alternativ.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS YTTRANDE
Precis som förslagslämnarna skriver, så finns planer på ett nytt villaområde i
Kallax by; man kan anta att det i stor utsträckning är barnfamiljer som
kommer att söka sig till dessa villor.
För närvarande är 26 barn placerade i förskolor på Bergnäset och tre barn är
placerade hos dagbarnvårdaren i Kallax. Ett av barnen bor i Kallax men har
plats i förskola i centrala staden. Tre barn står i kö till dagbarnvårdaren. Det
finns 10 barn från Kallax som inte är placerade i förskoleverksamheten ännu.
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Utdragsbestyrkande
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Två barn födda 2007 ingår ej i denna statistik. Det har fötts 36 barn i Kallax by
mellan åren 2002 och 2007.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på det medborgarförslag som
Ulrika Karlsson och Linda Esperi har lämnat in, men menar att man bör
genomlysa behovet av en förskola mer grundligt innan ett beslut kan fattas i
frågan.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utreda behovet av och
möjligheterna till att etablera en förskola i Kallax by. Medborgarförslaget
föreslås därmed vara besvarat.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

bifalla medborgarförslaget i enlighet med barn- och utbildningsnämndens yttrande.

_____
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____
Carola Lidén (c) och Ingrid Norberg (s) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

bifalla medborgarförslaget i enlighet med barn- och utbildningsnämndens yttrande.

_____
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