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VÄSTERLANDA. Den 
positiva utvecklingen 
med ökat antal barn 
i Västerlanda ger ett 
ökat tryck på barnom-
sorgen, men i progno-
sen för 2011 har kom-
munen inte tillräckliga 
resurser inom den 
befintliga barnomsor-
gen i Västerlanda för 
att kunna möta efter-
frågan. 

Garantitiden för 
barnomsorgsplats hålls 
för närvarande genom 
att barn och föräldrar 
erbjuds plats på för-
skolor i andra delar av 
kommunen. 

Det vill Lilla Edets 
kommun förbättra 
och nu finns en snabb 
och smidig lösning till 
hands.

Bildningsförvaltningen har 
lagt fram ett förslag som 
förordas av en enig Utbild-
ningsnämnd. Alla partier i 
nämnden står bakom förslaget 
som innebär att kommunen 
återigen hyr in sig i den närlig-
gande fastighet som tidigare 
hyste den kommunala för-
skolan. Fastigheten står för 
närvarande outhyrd och skulle 
därmed snabbt kunna ställas 
om till förskoleverksamhet.

– Det är en väldigt smidig 
lösning för alla, säger Camil-

la Waltersson Grönvall (M). 
Fastigheten är redan anpassad 
för förskoleverksamhet vilket 
gör att kommunen inte får 
några kostnader för, eller måste 
avsätta tid till ombyggnad. 

– Detta är ett angenämt pro-
blem. Vi är jätteglada för den 
utveckling vi nu ser i Västerlan-
da, säger Camilla. 

Barnomsorgsbehov
Hösten 2009 valde bildnings-
förvaltningen att flytta över 
förskoleverksamheten in i Väs-
terlandaskolan, då antalet barn 
i förskole- och skolålder mins-
kat. År 2011 är bilden en helt 
annan. Nu har antalet barn i 
förskole- och skolålder ökat 
markant och det finns återigen 
ökat barnomsorgsbehov i Väs-

terlanda. 
– Det kan tyckas att det var 

fel beslut att flytta förskolan, 
men med utgångspunkt ur de 
siffror vi hade då var det rätt 
beslut att ta. Vi var tvungna att 
ta ansvar för ekonomin. Nu ser 
det annorlunda ut och vi har 
möjlighet att snabbt ställa om 
utifrån de nya behoven, säger 
Camilla Waltersson Grönvall. 

– Detta visar på att organi-
sationen och förvaltningen har 
en hög grad av flexibilitet, säger 
vice ordförande Peter Spjuth 
(V) som är helt enig med nämn-
den i beslutet att förorda för-
slaget från bildningsförvalt-
ningen.
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God Jul &
Gott Nytt år

Vi har öppet som vanligt fram till jul förutom dessa dagar:

Mån 20 dec  -  1800

Mån 27 dec  -  1800

Dagen före jul- och nyårsafton stänger vi 1500


