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§4

Svar på motion från William Friström (V) om
att minska barngrupperna, bordlagt ärende

Sammanfattning

I rubricerad motion föreslår William Friström (V) att
kommunfullmäktige ger grund- och förskolenämnden i uppdrag att
minska barngrupperna i förskolan med ett barn per avdelning inom
ett år efter beslut.
Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden som
beskriver det strategiska och operativa arbete som bedrivs för att
barnen ska få en så god vistelse i förskolan som möjligt. Att minska
barngrupperna med ett barn per avdelningen i enlighet med
motionen skulle i dagsläget innebära ett behov av två nya förskolor.
Detta föranleder i sin tur ett behov av lokalmässiga, personella och
ekonomiska tillskott för att kunna möta det behov som skulle
uppstå.
Förvaltningens synpunkter

Den senaste prognosen för skatter och generella statsbidrag för år
2022 innebär en ökning med 68,3 mnkr jämfört med beräkningarna
som framgår av beslutad Mål och budget 2022-2023. Med
anledning av detta föreslås i ett ärende till kommunfullmäktige
2021-12-13 att ramförstärkningar om 68 mnkr genomförs för år
2022. I detta förslag finns bland annat en föreslagen
ramförstärkning till grund- och förskolenämnden. Dessa medel ska
bland annat täcka kostnader för minskade småbarnsgrupper. Mot
bakgrund av detta föreslås att motionen anses besvarad.
Underlag för beslut

- Motionen
- Grund- och förskolenämndens yttrande 2021-02-10 § 5
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i
beslutet och hemställer om att lämna ett särskilt yttrande från
Moderaterna (bilaga).
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Christian Lindefjärd (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte
deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med förslag till beslut, samt att kommunstyrelsen medger att
Moderaterna lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Sven Gustafsson, Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin
och Alexandra Anstrell - samtliga (M) och Christian Lindefjärd
(SD) deltar inte i beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

William Friström (V) yrkar med instämmande av Tobias
Hammarberg (L) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sven Gustafsson (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i
beslutet.
Christian Lindefjärd (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte
deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen anses besvarad.
Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta de PourbaixLundin, Michael Fridebäck, Sara Sixten, Sedat Dogru, Veronica
Pagard Salem, Linus Björkman, Michael Axelsson, Nonna
Karnova, Kjell Larsson, Thomas Hjelm, Kristoffer Eriksson, Claus
Trolle, Mats Mattsson och Sverre Ekdahl - samtliga (M) - Christian
Lindefjärd, Kennerth Valtersson, Sixten Magnusson, Peter
Lindefjärd, Kent Svensson, Kjell Brolin, Peter Ternström, Therese
Nilsson och Annmari Nyzell - samtliga (SD) - deltar ej i beslutet.
__________
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