Interpellation till Miljö- och Stadsbyggnadsnämndens ordförande Håkan
Johansson (KD) eller annan ordf.

Brist på detaljplaner är tillväxthämmande
Barn- och Utbildningsnämnden har länge påtalat
behovet av förskoleplatser.
Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden utredde möjlig
utbyggnad vid befintliga förskolor samt på
kommunal mark. Skulle jobbas vidare.
Vi Socialdemokrater har vid flera tillfällen påtalat och
lämnat olika förslag på platser för vidare utredning.
Men fortfarande saknas konkreta planer.

Fråga: Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden har
fått i uppdrag att i samråd ta fram förslag på
mark för nya förskolor i Värnamo stad. Hur går
det? När är planerna klara?

(S) Vision:
Värnamo, en
framtidskommun
för alla
Övergripande mål:
Jobb och framtidstro; ”Verksamheten
i Värnamo Kommun ska främja fler och
bättre jobb”

Ansvar för kommande
generationer; ”Verksamheten i
Värnamo Kommun ska på ett
meningsfullt och långsiktigt hållbart
sätt främja trygg och skapande miljö”.

Pålitlig samhällsservice;
”Verksamheten i Värnamo Kommun ska
på ett ansvarsfullt och hållbart sätt
möta medborgarna”

Enligt oss är förskolan väldigt viktig för barns trygga uppväxt och för samhällets tillväxt i stort. Stor
efterfrågan finns på förskoleplatser. Målet, anser vi skall vara, att kommunens förskolor skall vara
belägna så att naturliga miljöer finns i direkt anslutning och kan vara ett av alla inslag i den dagliga
verksamheten.
Trygga barn vågar!
 Flickor och pojkar skall ha lika förutsättningar att växa upp som trygga individer.
 Barnomsorgen skall ha hög kvalité, vara öppen på tider som efterfrågas av föräldrarna.
 Barngrupperna skall inte innehålla fler barn än att gruppen är överblickbar och innebär att en
lugn och samtidigt stimulerande miljö uppnås.
 Barnomsorgens verksamhet skall medverka till att skapa en god integration och ta tillvara
barns naturliga kreativitet och språkutveckling.
 FN:s barnkonvention skall ligga till grund för alla kommunala beslut.
Att en utbyggnad behövs är väl känt och har diskuterats åtskilliga gånger i Barn- och
Utbildningsnämnden, på Kommunstyrelsen och självklart också hos Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
som är ansvarig och har uppdraget att ta fram detaljplaner.
Kvarnarna mal tyvärr långsamt varför kan diskuteras om vill lägga tid på det. Viktigare är att få fram
detaljplaner och ytterligare förskolor!

Värnamo den 17 oktober 2016
Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen
Genom Anette Myrvold, Britt-Marie Sellén Nilsson eller Tommy Klingberg

