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Motion till Kommunfullmäktige Karlskoga
Nya framtida lärmiljöer för kommunens förskolor och skolor
Barn och utbildningsnämnden har nyligen antagit ny Barn och Utbildningsplan. Ett område
man belyser i den är behovet av upprustning av befintliga lokaler/ lärmiljöer och det faktum att
våra förskolor och skolor idag är i det närmaste överfulla. För att våra barn och ungdomar ska
få en rimlig chans att kunna tillgodogöra sig den kunskap de så väl behöver för vuxenlivet är
just lärmiljöernas utformning av stor vikt. En trång och dåligt anpassad förskola och skolmiljö
kan dessutom bidra till, inte enbart dålig arbetsmiljö för såväl elever som personal, utan också
ökad risk för konflikt, irritation och rent av mobbing.
I skrivande stund kan vi konstatera att kön är lång (44 barn i juni-17). Barn och
utbildningsnämnden har idag svårt att leva upp till det lagkrav som finns gällande plats i
barnomsorg - att föräldrar har rätt till förskoleplats inom garantitiden. Även om så inte vore
fallet skulle vi behöva få fram ytterligare minst 8 förskoleavdelningar för att nå målet med 17
barn per grupp. Då finns det inget rum att växa ytterligare, SCB:s senaste statistik visar att
kommunen kommer att fortsätta växa fram till 2030 så vi står alltså inför ett ökat behov av
förskoleplatser. Den förskola som kommer byggas i kommunal regi under hösten 2017 för att
stå klar under våren 2018 kommer inte på långa vägar räcka till för att nå det mål Barn och
utbildningsnämnden satt för barngrupper storlek om 17 barn per grupp 2020. Att ha ett mål om
17 barn per grupp är heller ingen orimlighet, andra kommuner visar att det är möjligt och ett
exempel på det är vår grannkommun Degerfors. Dessutom säger Skolverkets
rekommendationer att barngruppernas storlek inte bör överstiga 15 barn per grupp. Alla dessa
förskolebarn kommer så småningom behöva plats i skolans värld. Också där är det trångt idag
och följaktligen kommer det behövas någon form av ny skollokal inom en snar framtid.
Det finns idag många aktörer på marknaden som är intresserade av att bygga, äga och
förvalta lokaler åt kommuner. Fördelen med att inte alltid själv vara ägare är att få tillgång till
lokaler och miljöer anpassade till verksamheten utan att öka kommunens skuldbörda.
Kommuner är attraktiva hyresgäster för hyresvärdar, inte bara på grund av volymen på de
hyrda lokalerna utan också för att de ofta tecknar långa hyreskontrakt och är säkra betalare.
Mitt förslag är att Karlskoga kommun skapar förutsättningar för fler privata aktörer att såväl
bygga nya förskolor och skolor, som att bedriva skolverksamhet.
Yrkande
Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta:

att
Utreda möjligheten för fler privata aktörer att såväl finansiera och bygga nya förskolor och
skolor, som att bedriva skolverksamhet.

Karlskoga den 15 juni 2017
Anneli Bramvehl (M)
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