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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2016/18

§ 193 Köstatistik inom förskoleverksamheten
2016 och 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Ärendet översänds till Kommunstyrelsen för kännedom, och
2. I övrigt lägga informationen om kö till förskoleplatser med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, informerar om kön till kommunens
förskoleplatser.
Skifte av digital plattform för köhantering har skett under september månad.
Sammanfattningsvis kan konstateras att förskoleplatser i centrala Höör kommer att ta slut
redan i november månad följt av Sätofta där enbart ett fåtal av de sökande kommer att
kunna få plats i januari. Ansökningarna pekar mot att det kommer att fattas 22 platser i
centrum och Sätofta i januari följt av ytterligare 21 platser i februari följt av samtliga andra
inkommande ansökningar om plats resten av våren. Osäkerhet råder kring andel som
tackar nej till erbjuden plats om den exempelvis inte överensstämmer med önskad
placering. Även om en stor andel tackar nej är det sannolikt att kommunen behöver
öppna fler förskoleavdelningar för att tillgodose det lagstadgade kravet att erbjuda
förskoleplats 4 månader efter inlämnad ansökan. Redovisning av köstatistik per 2017-0929 följer nedan.
Det finns för närvarande 72 sökande i kö till förskoleplats varav 49 avser placering t o
m januari, 34 av dem centralt i Höör, 13 i Sätofta och 2 i Gudmuntorp. Resterande 23
avser kö där det fortfarande tillkommer sökande varje månad, merparten, 15, önskar plats
i centrala Höör, 6 i Sätofta, 1 i Tjörnarp och 1 i Gudmuntorp.
I centrala Höör finns endast 15 platser kvar, i Sätofta finns 6 platser. Utöver detta finns 7
platser i Gudmuntorp och 3 i Ängsbyn, 3 i Norra Rörum och 2 i Tjörnarp.

Överläggning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, visar köstatistiken för ledamöterna och
förklarar att befolkningen ökar stadigvarande och prognosen påvisar en fortsatt ökning
framöver. Förskoleplatserna inom centrala Höör kommer vara fullsatta innan november
månad 2017. Faktorer såsom inflyttning och längre vistelsetid påverkar antalet
förskoleplatser.
Lisbeth Bonthron informerar att vårdnadshavare inte behöver ställa sig i förskoleplatskö
förrän 4 månader innan plats önskas.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Lisbeth Bonthron poängterar att Barn- och utbildningsnämnden kommer att överskrida
tilldelad budget eftersom budgeten utgår från befolkningsprognosen. Lisbeth Bonthron
förklarar att hon uppdragit till ekonomen, Anna Svensson, att utforma ett instrument som
tydliggör prognos mellan tilldelad budget och vad nämnden borde fått täckning för.
Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, förtydligar att befolkningsprognosen
påvisar fortsatt ökning av kommuninvånare framöver och antalet lokaler utökas.
Yrkanden
Maria Boström-Lambrén (S) yrkar att Barn- och utbildningsnämnden ska besluta att
ärendet skickas för kännedom till Kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från Barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott med ett tilläggsyrkande från Maria Boström-Lambrén
(S).
Ordföranden frågar Barn- och utbildningsnämnden om förslagen bifalles och finner
att nämnden bifaller beslutsförslaget från arbetsutskottet och från Maria BoströmLambrén (S).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Statistik förskoleåldern 2017, befolkningsprognos per 20170831.
3. 2017-10-10 BUN AU §172.doc
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