
i

Öséieråker

Beslutsförsiag

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige
Datum 2023-01-25

'

Dnr KS 2022/0298-'00

Medborgarförslag nr 38/2022 - Ljusterö har samma behov som
Österåker i Övrigt

Sammanfattning
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2022-12-05 föreslås att kommunen
bygger en ny förskola på Ljusterö, förslagsvis i Ljusterö Skärgårdsby dit befintliga Ljusterö
förskola föreslås flytta.
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Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta

Medborgarförslag nr 38/2022 medges väckas och remitteras till Kommunstyrelsen som på
delegation från Kommunfullmäktige och efter samråd med utbildningsförvaltningen, fattar
slutgiltigt beslut med anlednhg av förslaget.

Motivering

Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet.

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsen gällande den översiktliga planeringen av
användningen av mark och vatten samt gällande att samordna kommunens behov av lokaler för
sina verksamheter med kommunens fastighetsbolag och andra fastighetsägare samt att teckna
avtal för hyra av lokaler för verksamheternas behov.

Förslaget ska samrådas med utbildningsförvaltningen som ansvarar för verksamheten.
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Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Ljusterö har samma behov som Österåker i övrigt
Beskrivning*
Hej!

Jag skriver till dig för att berätta att Ljusterö förskola är under all kritik. Dä menarjag inte verksamheten i sig

trots att den också är diskutabel, utan byggnaden.
Jag har fått höra av säker källa, inte sett så mycket själv, att byggnaden ärvväldlgt gammal och omodern.
Det är svårstädat, dålig ventilation, svárjobbat pga att det är för små lokaler, ofta sjuka barn,

maten tas från skolbespisningen och måste bäras till förskolan osv.
_

MItt förslag är att kommunen bygger en helt ny modern förskola närmare torget, kanske mitt i den nya
bebyggelsen. Ljusterö Skärgårdsby.
Den gamla förskolan skulle då kunna bli en ny fritidsgård i anslutning till skolan.
Nuvarande fritidsgård är dessutom alldeles för liten. .

Det här är alltså fakta och måste tas på allvar då det gäller både barn och de anställdas hälsa.
.

Namn * -

Lotta Neckman *

|:| jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på

kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.
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