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Svar på motion (M) om lika villkor till lek och utveckling för
förskolebarn
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen anses besvarad i och med att motionärernas förslag hanteras inom ramen för
budgetberedningen varje år samt det funktionsprogram som regelbundet revideras.
Ärendet
Merjem Maslo (M), Marcus Ewerstrand (M) och Peter Librell (M) föreslår i en motion
daterad den 15 juni 2016 att
- förvaltningen upprättar ett åtgärdsprogram för resursallokeringen med syfte att
likställa en god standard på samtliga förskolor,
- förvaltningen tar fram en plan för vilken standard som ska gälla för inomhus och
utomhusmiljön för stadens förskolor,
- förvaltningen får i uppdrag att se över vilka omedelbara insatser som kan göras på
de förskolorna där omfattande brister upptäckts.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 15 juni 2016, § 117, remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till stadsledningsförvaltningen för
beredning.
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januri 2017.
Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till beslut
Motionen anses besvarad i och med att motionärernas förslag hanteras inom ramen för
budgetberedningen varje år samt det funktionsprogram som regelbundet revideras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar i enlighet med stadsledningsförvaltningens
förslag och finner att så sker.
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Motion avseende likvärdiga villkor till lek och utveckling för förskolebarn i Mölndal
Den fysiska miljön i förskolan är en naturlig del av förskoleverksamheten. Hur inomhus- och
utomhusmiljön är utformad är en av flera viktiga faktorer för att kunna driva en god
pedagogisk verksamhet i förskolan. Miljön i förskolan påverkar så väl barnets lekglädje och
utveckling som förskolelärarnas arbetsmiljö. Bra miljö ökar trivsel och trygghet för barnen
och stimulerar till lek, lärande och fantasi.
Vid studiebesök på flera förskolor i centrala Mölndal, Rävekärr, Krokslätt och Bosgården, kan
vi konstatera att utbud och standard i inomhus- och utomhusmiljön varierar kraftigt, se
foton nedan på olika utomhusmiljöer. Bilderna visar tydligt vilken skillnad i lek- och lärglädje
det blir för barnen i Mölndal beroende på vilken förskola de har turen eller oturen att gå till.
Bilderna är ifrån Rävekärr respektive Stensjöns förskolor. Dessa stora skillnader mellan olika
lekplatser på kommunens förskolor innebära att våra förskolebarn inte har likvärdiga
lekvillkor. Även om alla förskolor i staden inte kan se ut som nybyggda borde kraven på
inom- och utomhusmiljön skärpas genom tätare uppföljning och frekvent underhåll.
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Av samtal med förskolelärarna framgår att de är mycket medvetna om den varierande
standarden mellan de olika förskolorna. Ett konkret exempel är att de gamla förskolorna
saknar gummimattor under gungorna, vilket är en utrustning som nya förskolor har.
Personalen upplever också att de halkar efter i satsningarna. Det satsas inte lika mycket på
de äldre förskolorna som på de nya vilket i sin tur även påverkar trivseln på arbetsplatsen.
Översiktlig strategisk plan eller målbild över hur standarden ska se ut i kommunala förskolor
saknas i staden vilket troligen är en förklaring till de uppenbara bristerna. De löpande
renoveringar och underhåll som görs är uppenbarligen inte tillräckliga för att säkerställa
tillräckligt god standard för inomhus- och utomhusmiljön. Mer behöver göras för våra
förskolebarn i staden.
Barnen är vår framtid och fler åtgärder behövs för att ytterligare säkerställa barnens
livslärande på lika villkor genom förskolan. Satsningen är också mycket viktigt för att staden
ska nå sin vision att öka invånarantalet. Kvalitén i förskolan är i många fall en avgörande
faktor för var familjer väljer att bosätta sig. Ytterst handlar även frågan om Mölndals
attraktionskraft i regionen.
Motionärerna yrkar att :
- Att förvaltningen upprättar ett åtgärdsprogram för resursallokeringen med syfte att likställa
en god standard på samtliga förskolor.
-Att förvaltningen tar fram en plan för vilken standard som ska gälla för inomhus och
utomhusmiljön för stadens förskolor.
- Att förvaltningen får i uppdrag att se över vilka omedelbara insatser som kan göras på
de förskolorna där omfattande brister upptäckts.

Mölndal den 15/6-2016
Merjem Maslo (m), Marcus Ewerstrand (m), Peter Librell (m)
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Rune Ohlsson
Kommunfullmäktige

Yttrande över motion om lika villkor till lek och utveckling
för förskolebarn
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad i och med att motionärernas förslag hanteras inom ramen för
budgetberedningen varje år samt det funktionsprogram som regelbundet revideras.
Ärendet
Merjem Maslo (M), Marcus Ewerstrand (M) och Peter Librell (M) föreslår i en motion
daterad den 15 juni 2016 att
Förvaltningen upprättar ett åtgärdsprogram för resursallokeringen med syfte att
likställa en god standard på samtliga förskolor.
Förvaltningen tar fram en plan för vilken standard som ska gälla för inomhus och
utomhusmiljön för stadens förskolor.
Förvaltningen får i uppdrag att se över vilka omedelbara insatser som kan göras på
de förskolorna där omfattande brister upptäckts.
Motionen remitterades av fullmäktige den 15 juni 2016 till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har i sin tur begärt in yttrande från lokalförsörjningsavdelningen.
Bedömning
Behovet av underhåll och upprustning avseende verksamhetslokaler, däribland flera förskolor,
är väl känt och dokumenterat av lokalförsörjningsavdelningen. Likaså finns behov av
upprustning av utemiljö och lekutrustning vid några förskolor. Behoven redovisas årligen i
samband med budgetberedningen.
I de sammanställningar som genomförts efter statusbesiktningar och bedömningar framgår att
skicket på våra verksamhetslokaler varierar starkt. De största behoven ligger kostnadsmässigt
inom ventilation/inomhusklimat men det finns också stora behov avseende tak, fasader och
inomhusmiljö.Vid prioritering av underhållsåtgärder och reinvestering sker ett nära samarbete
med respektive förvaltning Flera noteringar finns även avseende utemiljö vid skolor och
förskolor.
Som vägledning vid nybyggnation och om/tillbyggnad av förskolor finns ”Funktionsprogram
för nyproduktion av förskola i Mölndals stad” (senast reviderat april 2017). Handlingen har
utarbetats med speciell inriktning mot nyproduktion och om/tillbyggnader men stora delar är
direkt tillämpbara som vägledning vid upprustning av befintlig inomhus- och utomhusmiljö
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För att åtgärda brister i utomhusmiljön vid skolor och förskolor avsätter
lokalförsörjningsavdelningen årligen en särskild budgetpost – reinvestering, f.n 6 mnkr.
För prioritering inom denna post svarar skolförvaltningen. Besiktning och kartläggning av
underhållsbehov genomförs löpande. Åtgärder för att höja standarden på de förskolor och
skolor som har de största behoven sker kontinuerligt.
För att en mer detaljerad och heltäckande åtgärdsplan ska vara meningsfull fordras
möjligheter att genomföra insatserna. I annat fall blir åtgärdsplanen snabbt inaktuell och
förlorar sitt värde.
Ska en utökning av insatserna genomföras i enlighet med motionärernas vilja och inom
befintliga budgetramar behöver omprioritering av medel ske. Detta kommer dock att innebära
ökade problem med eftersatt underhåll inom andra områden.
Expedieras till
Motionärerna, lokalförsörjningsavdelningen

Carina Nordgren
Förvaltningschef

