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Kommunstyrelsen

Minskning av antalet barn i barngrupperna i förskolan,
komplettering av beslutsunderlag
05.84 66
Barn‐ och utbildningsnämnden har beslutat att utreda möjligheterna för att
minska antalet barn i förskolans grupper från i genomsnitt 18 till i genomsnitt
15 i tre steg med början 2006.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslöt 2006‐01‐26, § 7, följande:
•

•

Barngrupperna i förskolan minskas till i genomsnitt 17 barn fr o m
2006 under förutsättning att nämnden tilldelas anslag för nödvändiga
investeringar med 12 miljoner kronor för lokaler och 4.8 miljoner
kronor för utrustning.
Fullmäktige har beslutat att i budgeten för 2006 minska ett tidigare
beviljat tilläggsanslag för fler barn i förskolan med 1.5 Mkr genom att
nyttja 25 % av 2006 års statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan
för volymtillväxt men utan personalförstärkning. Nämnden ansöker
härmed att fullmäktige upphäver detta beslut så att statsbidraget fullt ut
kan nyttjas till att minska barngrupperna. Detta innebär att nämnden
fr o m 2006 begär tillskott med 1,5 Mkr.

Ärendet bereds nu för handläggning i kommunstyrelsen. I anslutning till
detta har kommunkansliet begärt förtydligande av det underlag som avser
investeringarna för ombyggnad och tillskott av lokaler, bilaga 1 till denna
paragraf.
Barn‐ och utbildningsnämndens beslut att under 2006 successivt övergå till
förskolegrupper med i genomsnitt 17 inskrivna barn får följande ekonomiska
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konsekvenser:
Ökade driftskostnader, personal
Statsbidrag, återställande
Investeringar, ombygg‐
nad/tillskott

19,0 mkr för 2006
1,5 mkr för 2006

5,1 mkr för 2006
7,3 mkr för 2007
4,8 mkr totalt

Investeringar, utrustning

Fortsatt minskning av barngrupperna anstår tills den ekonomiska situationen
medger detta.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningens förslag till kompletteringar godkänns.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag.
__________
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Thomas Olofsson
(fp) att meningen ”Fortsatt minskning av barngrupperna anstår tills den
ekonomiska situationen medger detta” tas bort ur texten, då någon minskning
ännu inte påbörjats utan förutsätter anslag från fullmäktige för investeringar
för att kunna genomföras.
Ordföranden prövar yrkandet och finner att det bifallits.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med
det tillägg som framgår att Thomas Olofssons (fp) yrkande.
__________
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