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§ 11 Förskolan Växthuset - Lokaler 
 Dnr UN 20/0020 

Beslut 

1. Förskolan Växthuset ges godkännande att bedriva förskoleverksamhet i 

lokalen på Högnäsvägen 1.  

 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S), Kristian Cronsell (S) och Tomas 

Carneheim (V) reserverar sig till förmån till sitt eget förslag till beslut med 

följande motivering:  

”Vi socialdemokrater förbehåller oss den demokratiska rätten att kräva 

fullödiga handlingar för att kunna fatta ansvarsfulla beslut. Vi undanber oss 

nedsättande kommentarer om att vi inte ställer oss bakom Minoritetsalliansens 

förslag till beslut. 

 

Minoritetsstyret M, L, Kd och C försöker på ett oschyst sätt anklaga 

Socialdemokraterna för att vara emot friskolor, detta stämmer såklart inte. 

Socialdemokraterna är angelägna om att ALLA kommunens barn får en god 

pedagogisk omsorg i bra lokaler (oavsett huvudman). 

Socialdemokraternas vilja är att fatta beslut på tydliga och säkra underlag.” 

 Sammanfattning 

Församlingen Arken Bibelcenter ansöker om att byta lokal för sin fristående 

förskola, Förskolan Växthuset, till Högnäsvägen 1. I samband med 

Utbildningsnämndens sammanträde den 21 januari 2020 återremitterades 

ärendet i enlighet med beslut i § 7.  Utbildningskontoret har förtydligat sitt 

yttrande och bedömer lokalen som lämplig att bedriva förskoleverksamhet i.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 januari 2020 

 Ansökan om byte av lokal den 7 januari 2020 

Förslag till beslut 

3. Förskolan Växthuset ges godkännande att bedriva förskoleverksamhet i 

lokalen på Högnäsvägen 1.  

 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Nersing (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss av 

ärendet med motiveringen att komplettera ärendet med erforderliga handlingar. 

Tomas Carneheim (V) yrkar på bifall till Socialdemokraternas förslag till 

återremiss. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett återremissyrkande och ställer frågan om 

ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande finner att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med liggande 

förslag till beslut. 

Protokollsanteckning 

Kaj Bergenhill (M), Lena Åkerlind (M), Ingvar Landälv (KD), Gunilla Nyberg 

(KD), Lars Thomasson (C), Hans Åberg (L) och Nawal Al-Ibrahim (L) tillåts 

lägga följande protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna har givits flera tillfällen att framföra sina frågor för att 

säkerställa att beslut tas på rätt grunder och slippa en upprepning av 

återremissbeslutet i januari som inte tog hänsyn till beslutsfrågan. På 

beredningen ställde vi särskilt fråga till Socialdemokraterna för att försäkra oss 

om att de förstod vad vi beslutar om. Nu väljer Socialdemokraterna återigen att 

återremittera, trots att justeringar gjorts i yttrandet för att säkerställa att 

Socialdemokraterna ser vad beslutet gäller. 

 

Vi kan inte tolka det på annat sätt än att Socialdemokraterna motarbetar 

fristående verksamheter så till den grad att de inte har Växthusets barns bästa 

för ögonen.   

Lokalerna var godkända för förskoleverksamhet och är det än idag även om vi 

ser renoveringsbehov. Miljöfrågan hanteras av miljökontoret och inte 

Utbildningsnämnden.” 
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