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§ 176 Dnr KS 2019/000443  

Anmälan av Medborgarförslag - Öppen förskola i 
Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om etablering av en öppen förskola 

i Mörbylånga där barn och föräldrar kan mötas.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 4 september 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 92/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till utbildningsnämnden för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.    

_____ 
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§ 105 Dnr KS 2019/000443  

Medborgarförslag - Öppen förskola i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en öppen förskola ska öppnas i Mörbylånga då 

det behövs en träffpunkt i Mörbylånga för föräldralediga. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 4 september 2019.  

Kommunfullmäktige, beslut den 23 september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2020. 

Utbildningsnämndens § 44 från den 11 mars 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden sammanfattar diskussionen och lägger följande förslag: 

Ärendet återremitteras för att kontakt ska tas med förslagsställaren om 

medborgarförslaget är ett förslag på mötesplats eller en familjecentral som i 

Färjestaden. Kontakt ska även tas med Svenska Kyrkan som idag driver 

verksamhet med öppen förskola. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget återremitteras med uppdrag att kontakta förslags-

ställaren om förtydligande av medborgarförslaget, samt kontakta Svenska 

Kyrkan som idag driver öppen förskola i kyrkans lokaler. 

_____ 
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Medborgarförslag - Öppen förskola i Mörbylånga  

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en Öppen förskola ska öppnas i 

Mörbylånga då det behövs en träffpunkt i Mörbylånga för föräldralediga. Ny 

kontakt har tagits med förslagsställaren som ställer sig positiv till en Öppen 

förskola på biblioteket i Mörbylånga. Samtidigt framfördes en önskan om att 

denna kan vara öppen flera dagar per vecka.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag , inkommit 4 september 2019.  

Kommunfullmäktige, beslut den 23 september 2019 § 176. 

Tjänsteskrivelse, daterad 20 februari 2020. 

Utbildningsnämnden, daterad 11 mars 2020 § 44. 

Kommunstyrelsen, beslut den 7 april 2020 § 105, återremiss. 

Utbildningsnämnden, daterad 24 april 2020 56. 

Tjänsteskrivelse, daterad 4 maj 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

En kommun får anordna öppen förskola som komplement till förskola och 

pedagogisk omsorg. Den öppna förskolan ska erbjuda barn en pedagogisk 

verksamhet i samarbete med de till barnen medföljande vuxna samtidigt som 

de vuxna ges möjlighet till social gemenskap. (Skollagen 25 kap. 3§) 

Idag finns en öppen förskola i Färjestaden som har verksamhet fem 

dagar/vecka. Alla barn i Mörbylånga kommun är välkomna till den öppna 

förskolan i Färjestaden tillsammans med vuxen.  

En öppen förskola i Mörbylånga är rimligt inte minst pga. avståndet från 

södra Öland till Färjestaden. Förvaltningen föreslår att starta upp en öppen 

förskola i Mörbylånga biblioteks lokaler på måndagar, från och med 

höstterminen 2020,  då biblioteket är stängt fram till 13.00. Personalen på 

biblioteket ställer sig mycket positiva till detta samarbete. Samtidigt som 

man öppnar Öppen förskola i Mörbylånga en dag/vecka fördelas tiden i 

Färjestaden om på fyra dagar istället för fem i Färjestaden så att nuvarande 

personal kan arbeta på båda ställena genom att tjänsten utökas med 20 %, 

motsvarande 120 tkr. 

 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Alternativ 1: Ingen förändring, öppen förskola erbjuds enbart i Färjestaden. 
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Alternativ 2: Öppen förskola öppnas en dag/vecka i Mörbylånga, samtidigt 

dras motsvarande tid ner i Färjestaden. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Kommunicering pågår och redovisas när tjänsteskrivelsen presenteras. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Beslutet påverkar positivt kommunens arbete med barn och deras 

vårdnadshavare. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget bifalls enligt förvaltningens huvudförslag som innebär 

att Öppen förskola öppnas en dag per vecka i Mörbylånga biblioteks lokaler 

från och med höstterminen 2020 och att tiden omfördelas så att Öppen 

förskola i Färjestaden har öppet samma tid som tidigare men nu fördelat på 

fyra dagar.     

David Idermark 

Skolchef 

Ylva Tinnert-Gelebo 

Utvecklingsledare 

Fattat beslut expedieras till: 

Sofia Sörensen  

David Idermark, skolchef 

 

 




