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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGS· OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-11 

Förskolorna i Västra området 

INLEDNING 

Dnr 2014/203 

Förskalesituationen i Västra området behöver närmare belysas. Detta efter propåer 
från befolkning och vårdnadshavare som signalerat utbyggnadsbehov, främst i 
Salbohed. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/7/1, förskolorna i Västra området. 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att ta upp frågan om förskola i Salbo till beslut på dagens möte. 

att överlämna skolförvaltningens skrivning om förskolor i Västra området till 
kommunstyrelsen och hemställa att en utbyggnad av förskolan i Salbo snarast 
inleds. 

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till Eva Stenbergs yrkanden. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

ill!.Överlämna skolförvaltningens skrivning om förskolor i Västra området till 
kommunstyrelsen och hemställa att en utbyggnad av förskolan i Salbo snarast 
inleds. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

~ 
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ÄRENDE B 
BILAGA BLN 2014/7/1 

BENNY WETIERBERG 
DIREKT: 0224-74 80 02 

SKOLFÖRVALTNINGEN 

Förskolorna i Västra området 

Bildnings- och lärandenämnden 
salakommun 

Förskalesituationen i Västra området behöver närmare belysas. 
Detta efter propåer från befolkning och vårdnadshavare som signalerat 
utbyggnadsbehov, främst i Salbohed. 
Nedanstående tabell bygger på skolornas upptagningsområde och baseras på de 
uppgifter som finns i folkbokföringsregistret KIR per 20 januari 2014. De tar inte 
hänsyn till syskonförtur eller önskemål om placeringar. Inte heller nyttjandegraden. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kilbo s 11 7 14 11 lO 2 60 

Salbohed 6 2 9 9 6 8 11 51 

sätrabrunn 9 s 12 7 14 6 lO 63 

Västerfärnebo 16 9 12 7 9 7 8 68 

44 

43 

49 

43 

Totalt 36 27 40 37 40 31 31 179 

2012 och 2013 har det alltså varit lite mindre kullar än tidigare år, om man ser tiil 
det totala området. 
Det är egentligen ogörligt att bygga en prognos på ett så litet underlag. Det är alltså 
en stark invändning, men om man trots detta ändå skall göra en framskrivning av 
förväntade kullar i områdets olika delar, så har vi valt att använda snittet födda per 
årskull i respektive upptagningsområde. Kilbo får då 9, Salho 7, sätrabrunn 9 och 
Västerfärnebo 10 per årskuil kommande år. Redovisningen ovan visar med all 
önskvärd tydlighet att svängningarna inom en så begränsad population är stora. 
Resultatet för denna prognos för kommande p!anperiod, med alla de nödvändiga 
invändningar och reservationer som måste göras, ser då ut så här: 

Antal barn l fsk-
åldern i respektive 
UJ!~taG!_!ingsområde 

2012 2013 2014 prognos prognos prognos 
2015 2016 2017 

Kil bo 48 53 44 46 41 39 

Salbo 32 34 43 41 39 40 

sätrabrunn 47 44 49 46 48 43 

Västerfärnebo 53 44 43 41 44 45 

Totalt l området 180 175 179 174 172 167 

Det här är alltså antalet barn. Vi kan utifrån erfarenhet räkna bort cirka 10-15 
procent, eftersom 85 % är den genomsnittliga nyttjandegraden i förskolan. 
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skolförvaltningen 

Kilbo kommer atttappa runt 14 barn, Salbo runt 6, Sätrabrunn med l och 
Västerfarnebo öka med l mellan hösten 2013 och hösten 2017, baserat på 
populationen. skillnaderna blir något mindre om man istället ser till den förväntade 
nyttjandegraden, men det handlar om decimaler. 
jämförelsen tar inte hänsyn till när barnen är födda och därmed tidigast kan bli 
aktuella för förskola. För enkelhets skull bedöms huvudparten av föregående års 
kull blir inskrivna inför eller under hösten. 
Materialet indikerar att Salbo även långsiktigt kan vara underdimensionerad, om 
man tar hänsyn till var folk bor. 
Det blir ännu starkare om man tar hänsyn till var föräldrarna vill ha sina barn. 
Berörd förskalechefs erfarenhet är att efterfrågan på platser i Salbo är något högre 
än vad upptagningsområdet betingar. En förklaring kan vara att Salbo ligger nära en 
vägkorsning som många passerar till och från sitt arbete. Den som bor i utkanten av 
exempelvis Västerfärnebo kan få en omväg till den förskola som ligger i det egna 
upptagningsområdet. 
Samtidigt ser ni att barnantalet sjunker i hela området - dock från en period med 
väldigt starkt tryck. 
En bedömning måste alltså göras av om en färskoleutbyggnad skall göras i Västra 
området, om det då är Salbo som är mest aktuell och om ett sådant bygge skall 
påskyndas. 

Benny Wetterberg 

Utredare 

skolförvaltningen 
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Komplettering, hemställan om utbyggnad av Salbo förskola 
Bildnings- och lärandenämnden beslutade 2014-02-11 att överlämna 
skolförvaltningens skrivning om förskolor i Västra området till kommunstyrelsen 
och hemställa att en utbyggnad av förskolan i Salbo snarast inleds. 

Av skrivelsen framgår inte några kostnader för detta. Underlaget till 
kommunstyrelsen behöver därför kompletteras. 

Investeringskostnaden beräknas enligt förvaltarenheten bli 1 mkr, och den därav 
följande ökningen av hyran bli 80 tkr får. 

Utbyggnaden på 40m2 bedöms tidigast kunna stå klar för inflyttning l september 
2014. 

Utbyggnad av Salbo 

förskola 40m2 

2014 2015 2016 

Investeringskostnad tkr 

Ökad driftskostnad tkr 

1000 

27 80 80 


