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Handlingspian för förskoleplats 2014 till 2023
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
1. Handlingspian för förskoleplatser 2014 till 2023 antas.
2. Handlingspianen uppdateras årligen.
3. Att områdesindelningen i handlingspianen för förskoleplatser
gällande Torsby till följande år ingår i Norra Värmdölandet för att i
möjligaste mån anpassas till upptagningsområdet för skolorna
BesI utsn ivå
Finansieringsnämnden för utbildning.
Ärendebeskrivning
En handlingspian för förskoleplatser antogs för första gången i november
2013. Handlingspianen ska uppdateras årligen och gäller i denna version
åren 2014 till 2023. Handlingspianen visar efterfrågan av förskoleplatser i
relation till antal tillgängliga platser där kommunen indelats i 12 olika
kommundelar. Behovet av förskoleplatser bedöms vara i samma nivå de
närmsta åren. Från 2017 och framåt sker en ökning av efterfrågan med en
ökningstakt på drygt 30 barn per år fram till 2023. Under hela perioden från
2014 till 2023 visar handlingspianen att tillgången på platser i kommunen
totalt sett är god. Däremot är det så att det är platsbrist i vissa kommundelar
och ett överskott i andra, vilket diagrammen i handlingspianen visar.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2014-10-10
Rapport Handlingspian för förskoleplatser 2014 till 2023
Yrkanden
Allan Sooman (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
S-gruppen lämnar följande tilläggsyrkande: “att områdesindelningen i
handlingsplanen för förskoleplatser gällande Torsby till följande år ingår i
Norra Värmdölandet för att i möjligaste mån anpassas till
upptagningsområdet för skolorna”
Ulrik Lindgren (KD) yrkar avslag på S-gruppens tilläggsyrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition om nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition om S-gruppens tilläggsyrkande bifalles eller
avslås och finner att tilläggsyrkandet bifalles.
Protokollsanteckningar:
S-gruppen lämnar nedanstående protokollsanteckning:
justering
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“Vi är glada över att handlingsplanen för förskoleplatser för andra gången
läggs fram till oss i nämnden samt skickas ut till förskoleverksamhetema
som finansieras av Värmdö kommun. Vi ser att den här typen av
planeringsinstrument behövs för att göra rätt långsiktiga bedömningar för
verksamheterna och deras huvudmän. Därför är det av yttersta vikt att de
byggs på korrekt underlag i bland annat befolkningsprognosen. Vi tar
positivt emot de löften från förvaltningen om att handlingspianen uppdateras
kontinuerligt med informationen från uppdaterade befolkningsprognoser. Vi
ser även positivt på att den skeva gränsdragningen i Torsbyområdet kommer
att rättas till nästa års handlingsplan.”
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