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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Svar på medborgarförslag - skuggning av uteplats på 
Storskogens förskola   

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Medborgarförslaget anses besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har väckts i kommunfullmäktige den 19 september 2022 och 
skickats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för beredning och beslut.  

Av förslaget framgår det att barnen som går på Storskogens förskola saknar 
skugga på lekområdet och det anses att det behövs byggas fler pergolas för att 
kunna skydda sig mot solen och kunna leka under. Det framgår också att förskolan 
har minst 3 år kvar innan ny förskola finns på plats samt att barnen fått vara inne 
då de inte har kunnat skyddas mot solen. Det anses viktigt att kunna vara ute 
större delen av dagen för att kunna främja fysisk aktivitet samt för att få frisk luft. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
På förvaltningen har vi en rutin att när det uppstår fel, brister, behov, önskemål ska 
verksamheten lägga ett ärende i Pythagoras som är vårat IT-system som vi 
använder. Ärendet hamnar då hos lokalsamordnare som behandlar ärendet 
tillsammans med verksamheten och ibland även fastighetsförvaltaren.  

Problemet med skuggning av uteplats på Storskogens förskola var för 
förvaltningen ett känt problem sedan tidigare. Dialog och diskussion om åtgärder 
pågår redan med verksamheten.  
Tidigare har parasoll har köpts in för att avhjälpa problemet. Solsegel finns också 
på vissa ställen. Dessa är dock felmonterade och skuggar inte som det är tänkt 
vilket vi håller på att se över tillsammans med verksamheten.  
Eftersom förskolan endast ska vara kvar i 3 år är det svårt att motivera kostnaden 
att göra större och mer avancerade ingrepp.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Svar på medborgarförslag - skuggning av uteplats på 
Storskogens förskola, daterad 2022-12-01 

Medborgarförslag Skuggning av uteplats på Storskogen förskola, daterat 2022-08-
17 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-09-19 §123 

 
 
 
Linda Lindahl 
Förvaltningschef  
Enköpings kommun 

 
 
 
Maria Jacobsson 
Lokalsamordnare 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 



 
Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>  
Skickat: den 17 augusti 2022 22:42 
Till: KommunledningsfÃ¶rvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se> 
Ämne: Inskickat formulär 
 

För- och efternamn 
 
 
Folkbokföringsadress 
 
 
Postnummer 
 
 
Postadress 
 
Telefonnummer 
 
 
E-postadress 
 
 
Förslag 
Skuggning av uteplats på Storskogen förskola 
 
Motivering 
Barnen som går på Storskogens förskola har begränsad (jag skulle vilja säga ingen) skugga på deras lekområde. 
Det går 125 barn + på förskolan som är ute större delen av dagen året om för att främja fysisk aktivitet och frisk 
luft. Jag önskar att det ska vara en självklarhet att barnen ska kunna söka sig till skugga när soliga och varma 
dagar kommer. Vi vet att det ska byggas en ny förskola men det är minst 3 år kvar. Det behöver byggas ett flertal 
pergolas med skydd för sol för barnen att kunna leka under. Barnen har vid flera tillfällen fått lov att vara 
inomhus pga att de inte kan skydda barnen tillräckligt från solen. 
Snälla se över detta. 
 
Hälsn.  
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Sammanträdesdatum  
2022-09-19  

 

Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 123 Ärendenummer KS2022/682 

Medborgarförslag - Skuggning av uteplats på 
Storskogens förskola 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag överlämnas till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 
beredning och beslut. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om skuggning av uteplats på Storskogens förskola har 
inkommit. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2022-08-17 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för åtgärd 


	1. Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-01
	Svar på medborgarförslag - skuggning av uteplats på Storskogens förskola
	Förslag till beslut
	Förslag till nämnden

	Beskrivning av ärendet
	Utbildningsförvaltningens bedömning



	2. Medborgarförslag - skuggning -sekretess
	3. Kommunfullmäktige (2022-09-19 KF §123)
	Medborgarförslag - Skuggning av uteplats på Storskogens förskola
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag



