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Utökad ram för fler barn inom förskoleverksamheten
samt modul i anslutning till förskolan i Dingle
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att hyra en modul som etableras i anslutning till
Dingle förskola.
Kommunstyrelsen beslutar att utöka ramtilldelning till Barn och Utbildning utifrån att
förskolans verksamhet är i behov av en utökning av avdelningar. En avdelning i
Dingle, en avdelning i centrala Munkedal samt återöppnande av avdelning i Hedekas
efter årsskiftet 16/17 så länge behovet kvarstår.
Kommunstyrelsen utökar ramtilldelningen till Barns och Utbildning för Friförskolans
etablering och fortsatta verksamhet.
Den totala kostnaden beräknas till 6,245 milj kronor för fortsatt verksamhet. Medel
anslås ur anslaget till Kommunstyrelsens förfogande.

Sammanfattning
Munkedals kommun bedriver förskola inom följande områden:
Syd (Stale)
Önnebacka 7 avd
Montessori 1 avd (i modul vid Bruksskolan)
Centrum
Inspiratören 4 avd
Kungshöjden 4 avd (inklusive Ugglan vid Bruksvägen)
Älgen 1 avd
Norr
Hällevadsholm 3 avd
Dingle 4 avd (varav en i gamla brandstationen)
Sörbygden
Hedekas 3 avd (varav en i malpåse sedan ht-16)
Det finns även 5 dagbarnvårdare i kommunen som tillsammans för närvarande
har 27 barn. Riktlinjerna är ca 5 barn/dagbarnvårdare.
Utöver vår egen kommunala verksamhet finns även friförskolan Skorpan på Stale
med totalt ca 30 barn placerade från och med januari.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

2

Antal anmälda barn med behov av barnomsorg efter årsskiftet ökar stort, främst i
Dingle och centrala Munkedal. Vi har i dagsläget redan så pass många sökande att det
motsvarar mer än två avdelningar och behovet kommer troligtvis fortsätta öka då alla
sökande inför våren inte ansökt ännu. Dessutom får vi ofta förfrågningar från externa
som planerar att flytta till Munkedal. De frågar om möjlighet till barnomsorg främst i
centrala Munkedal.
Under hösten har vårdnadshavare som önskat plats i Dingle hänvisats till
Hällevadsholm. De som önskat placering i centrum har fått erbjudande om placering i
område syd (Stale). Det har lett till att vi har ett antal barn som idag har placering i
annat område än de önskat och nu står för omplacering dit de bor. Andra har fått tacka
nej till plats då de inte kunnat ta sig till förskola utanför närområdet. Vi har därför
utöver nya placeringar även behov av att kunna erbjuda omplaceringar till områden
vårdnadshavare önskat. Totalt i kommunen rör det sig om ca 55 nyplaceringar samt
ett tiotal omplaceringar. Den fristående förskolan Skorpans kö är då inte inräknad.
Skolverkets riktlinjer säger 15 barn/avdelning. Riktvärdet gäller avdelningar med
blandad åldersgrupp, småbarnsavdelningar bör inte överstiga 12 barn/grupp. I
Kommunstyrelsens Programförklaring 2016-2019 är målsättningen att minska
barngrupperna till 15 barn per grupp. Sektor Barn och Utbildning har ansökt om
statsbidrag för att kunna minska barngrupperna. Minskningen innebär att det
genomsnittliga antalet med 18,5 barn/grupp skall minskas till 17,5 barn/grupp.
Statsbidraget motsvarar en tredjedel av kommunbidraget/barn. Lyckas vi inte minska
gruppstorlekarna blir kommunen återbetalningsskyldiga till Skolverket med belopp
900tkr.
Den senaste tiden har utökning av förskoleplatser skett på många håll i kommunen. I
område syd utökades Önnebacka förskola med en ny avdelning i samband med
tillbyggnaden. Med anledning av många barn i kön blev Montessoriavdelningen
placerad i extern modul invid Bruksskolan. Resurser omfördelades från Hedekas som
då tillfälligt släckte ner en avdelning. En fristående förskola har startat på Stale, med
kapacitet för två avdelningar. I område centrum har förskoleverksamheten utökats
med två extra avdelningar, dels en ny avdelning i samband med nybyggnation på Lilla
Foss (Inspiratören) och Ugglan på Bruksvägen.
I område Svarteborg och Sörbygden har platserna istället minskat de senaste åren.
Dels avvecklades avdelningen Hjulet som låg i modul vid Centrumskolan, då
barnantalet sjönk i Dingle och efterfrågan minskade under en period. Det samma gäller
avdelningen Katthult i Hedekas som för tillfället ligger i malpåse. Nu ökar trycket igen
i båda dessa områden och då främst i Dingle där bristen är stor på platser.
För att lösa behovet av barnomsorgsplatser inför våren behöver en ny avdelning
startas upp i centrum, Brudås 22. I Dingle behöver ny avdelning startas genom
modullösning. I Sörbygden kommer man behöva nyttja den avdelning som i nuläget
ligger i malpåse och i samband med detta utöka personaltätheten för att hantera
kösituationen under våren. Detta innebär att utökningen av en avdelning, år 2016
inom område Syd, saknar finansiering. Målbilden i kommunen är att kunna gå ifrån
en-avdelningsförskolor för att skapa bra förutsättningar för bemanning och närhet till
chef. Brudås 22 ligger i anslutning till Kungshöjden och modul i Dingle bör placeras
intill förskolan för att få till en enhetlig verksamhet. Man bör även överväga att
avdelningen Brandbilen flyttas över och ansluts till modulen inför ht-17. Brandbilen
kan idag endast ha äldre barn pga. miljön där. När den avdelningen togs i bruk var
det tänkt som en tillfällig lösning.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Kostnader för tillkommande nya avdelningar och friförskola (Tkr)
halvår
helår
helår
halvår
Avdelning
Brudås
Dingle Ugglan 2 mån Modul Önnebacka
Personal
714,2
1 428,4
582,8
714,2
Omkostn
3,0
5,9
1,0
3,0
Ped material
6,1
12,1
2,0
6,1
Städmaterial
2,2
4,3
0,7
2,2
Kost
148,2
296,4
200,0
25,2
Städ
51,5
103,0
103,0
51,5
Lokalhyra
0,0
360,0
265,0
48,0
Summa förskolor
925,1
2 210,1
1 154,5
850,1
Friförskola

Summa

5 139,8
2 695,5

Intäkter

-630,0

Ersättning från Migrationsverket

-960,0

Summa totalt BO

6 245,3

Dingle och Ugglan 2 mån är förskoleavdelningar beräknade på helårsbasis. Beslut
Förskola Ugglan sedan tidigare mars-dec samt finansiering med asylpengar i
inledningsskedet. År 2017 kan BoU inte räkna med full ersättning från
Migrationsverket för lokaler samt enhetschef. Beroende på osäkerhet vad gäller
nyanlända beräknas behov av Brudås och modul Önnebacka på halvårsbasis.
Etablering av Friförskolan enligt KS 2016-06-15 §97, saknar kommunbidrag för
verksamheten från och med år 2017.
Barnkonventionen
Barnens rätt till barnomsorg med rimliga gruppstorlekar. Då föräldrar till asylsökande
barn ges möjlighet till förskoleplats möjliggörs SFI-studier och arbete.
Betydelsebärande faktorer för god integration i Munkedal. Hänsyn har tagits till
barnperspektivet.
Folkhälsa
Kommunen har ett ansvar enligt lag att efterkomma föräldrars behov av
förskoleplats inom fyra månader för barns rätt till allmän förskola och föräldrars
möjlighet att komma i arbete och studier.
Inga ytterligare konsekvenser
Liselott Sörensen Ringi
Sektorchef
Barn och Utbildning

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Sektorchef
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