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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om utemiljön på Prästbol förskola
KS2020/661/07
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till kommande
upprustning av förskole- och skolgårdar i kommunens ytterområden.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in med förslag på att förbättra utemiljön
vid Prästbol förskola. Enligt förslagsställaren finns för närvarande endast
en stor sandlåda och två trasiga gungor på förskolans rastgård. Utifrån
behovet av upprustning av förskole- och skolgårdar i kommunens
ytterområden, bland annat Prästbol, har det avsatts medel för ändamålet i
årets investeringsbudget.
Utredning av ärendet
Vad gäller upprustning av förskole- och skolgårdar, har en översyn och
kartläggning påbörjats. Kartläggningen ska ligga till grund för lokala
generella riktlinjer för kommunens förskole- och skolgårdar med syfte att
få en samsyn i kommunen som underlättar planering, utformning och
skötsel ur ett barnperspektiv. Målsättningen är att förskole- och skolgårdar
har utemiljöer som är trygga och stimulerande ur ett lärande- och
barnperspektiv.
Utifrån behovet av upprustning av förskole- och skolgårdar i kommunens
ytterområden, bland annat Prästbol, har det avsatts medel för ändamålet i
årets investeringsbudget.
Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteskrivelse 2021-02-09
Inkommet medborgarförslag

Postadress
Sunne kommun
1. Barns, ungas och vuxnas lärande
686 80 Sunne

Besöksadress
Barns, ungas och vuxnas lärande
Kvarngatan 4 686 80 Sunne
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 47 direkt
070-103 02 32 mobil

Internet och fax
www.sunne.se
anna.ullenius@sunne.se
0565-160 01 fax

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr
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Ylva Winther
Skolchef
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Anna Ullenius
Biträdande skolchef

Medborgarforslag: Prästbol förskola utemiljö
Tilltalsnamn:
Efternamn:
Gatuadress:
PostnummerOrt:
Telefon:
Epost:
Forslag: Mitt medborgarförslag handlar om att Prästbols förskola (även lågstadiet) måste förbättras
inom en snar framtid. Jag har en son som går på förskola i Prästbol och har hört hur pedagogerna som
jobbar där försökt att få gehör för hur deras ute miljö ser ut på skolgården under flera år och det de har
fått till svar är att de är prioriterade. Det barnen har att tillgå på rastgården för förskolan är en enda stor
sandlåda och två gungor som nu är trasiga/upphängda sedan flera månader, finns ingenting mer. Förra
året då den inte fanns någon snö exemplevis, det enda barnen hade att leka med i utemiljön var en
stelfrusen sandlåda. Det har tidigare funnit "hemmabyggen" som tagits bort pga säkerhetsskäl de
senaste åren, vilket är självklart men måste också kunna ersättas med nånting för barnen. Det som
Prästbol förskola har fått de senaste två åren är ett nytt staket då det i trä inte var tillförlitligt. Jag kan
tyvärr inte låta bli och blicka hur miljöerna ser ut för förskolerna inne i centrala Sunne, det finns ingen
där som endast har en sandlåda och två gungor. Den senaste tiden har jag även sett att lekplatser i
bostadsområden i Sunne har upprustats (absolut positivt) men då borde även Prästbol förskola
prioriteras då här bedrivs verksamhet måndag till fredag för våra barn. Det finns all möjlighet att bygga
upp en fin utemiljö för våra barn i Prästbol nu, då det endast finns en sandlåda och att man nu även
flyttat ett förråd som stod på området. Alla möjligheter att börja från början och få till en bra och
stimulerande miljö för våra barn.
Datum: 6/11-2020

