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Sammanträdesprotokoll
2018-08-15

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

§ 84 Lokaler förskola - Haga modul
Ärendenummer UN 2018/100

Utbildningsnämndens utskotts beslut
1. Utbildningsförvaltningens förslag till lösning med Modul vid Haga förskola,
utreds vidare och återkommer på utbildningsnämnden 2018-08-29 för beslut.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Jenni Karlsson presenterar olika förslag på lokalförsörjning för
förskolan i Älmhult.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2018-08-13
Utbildningsförvaltning
Jenni Karlsson
Jenni.Karlsson@almhult.se

1(3)

Utbildningsnämnden

Lokaler förskola Haga modul augusti 18
Ärendenummer UN 2018/100

Sammanfattning av ärendet
Lokalförsörjning för förskolan i Älmhult.

Beslutsnivå
Punkt 1 och 3 utbildningsnämnden
Punkt 2 kommunfullmäktige

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Lokaler förskola Haga modul – augusti 18”
daterad 2018-08-13
Fyrstegsmetod, daterad 2018-05-08

Ärendebeskrivning
Förskolan i Älmhult kan hantera ca 1080 barn på våren och ca 1020 barn på
hösten, inklusive ytterområdena.
Inför hösten är 2018 är redan 1008 barn placerade. Det finns ca 10 platser kvar
under hösten i centrum.
Just nu finns det 1163 1-5 åringar folkbokförda i Älmhults kommun. Det
kommer troligtvis innebära att befolkningsprognosen på 1184 inte håller, då det
återstår 4,5 månader av året.
Utifrån att 86% av barnen är i förskola visar befolkningsprognosen ett behov av
1022 platser 2019. Förväntat behov i kommunal verksamhet är 990 platser.
Befolkningsprognosen indikerar att platsförsörjningen borde klaras fram tills att
Västra Bökhult (privat aktör) är klart augusti 2019. Befintligt underlag visar
dock på att platsantalet inte kommer att räcka.
År

Prognos

86 % i
förskola

2018

1184

1018*

2019

1189

1022

2020

1212

1042

2021

1241

1067

2022

1094

1094

2023

1290

1109

2024

1306

1123

* 990 barn förväntas i kommunal verksamhet
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Tjänsteskrivelse
2018-08-13

2(3)

Samtidigt visar siffror att det senaste 6 åren (2012-2017) har verkligheten
överträffat prognosen. Prognos visar 211 barn i snitt under denna tid och
verkligheten 228 barn.
En ökning med 17 barn i snitt.
Mellan den 15 mars 2018 till den 15 maj 2018 skrevs 26 nya barn in i förskolan.
Under perioden 16 maj 2018 till den 10 augusti 2018 skrevs ytterligare 26 nya
barn in. Det blir ett snitt på 10 barn/månad under en fem månaders period.
I januari 2019 kan förskolorna i centrum bereda plats för ytterligare ca 55
platser. Genom överinskrivningar och att en avdelning skapas på Lyckan.
Våren 2018 placerades 73 barn på förskolorna i centrum.
Antal födda i kommunen
År

Prognos

Verklighet

2012

222

240

2013

234

258

2014

227

243

2015

186

217

2016

188

211

2017

211

204

2018

210

94 (31/7)

Om ökningen fortsätter som ovanstående siffror visar kan en modul placeras vid
Haga förskola under våren 2019 för att säkerställa att alla erbjuds plats i
Älmhult, utan att det behöver vara fler överinskrivningar än det som är brukligt
på våren. Kommunen klarar då också att erbjuda plats inom lagkravet på fyra
månader.
Utbildningsnämndens utskott har gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att ha
ett parallellt spår under tiden Västra Bökhult byggs. Dessa moduler är också ett
sätt att skapa platser om Västra Bökhult blir försenat. Behovet av moduler kan
också behövs under den tid det kan ta för en ny verksamhet att vara fullt ut
etablerad.
Tekniska förvaltningen har uppmärksammat att det eventuellt kan behövas göras
justeringar i köket till kostnad av 100 000–120 000 kr.
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Tjänsteskrivelse
2018-08-13

3(3)

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att modul placeras på Haga med
start fr. o m 2019-01-01 enligt förvaltningens förslag.
2. Utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om medel
för merkostnad för lokalhyra, det vill säga överskjutande kostnad
över genomsnittskostnaden. För 2019 motsvarar det 1 400 tkr, för
2020 150 tkr och för 2021 220 tkr, totalt 1 770 tkr.
3. Utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
genomförande inom tekniska förvaltningen.

Jenni Karlsson

PO Johansson

Verksamhetschef förskola

Förvaltningschef

Beslutet skickas till
 Förvaltningschef utbildningsförvaltningen
 Verksamhetschef förskola
 Förskolechef Haga förkola
 Handläggare på förvaltningen
 Kommunikationsenheten
 kommunstyrelsen
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Objekt/Projekt
Projektblad nr
Upprättad den
Upprättad av

Modul Haga förskola
2018-06-05
Johny Duhr

Modul
Haga
förskola
Etabelering och avetablering 350 tkr, markkostnader 350 tkr, bygglov, VA,byggherrekostnader 80 tkr, ihopkopling
med befintlig samt ramper 250 tkr, inkoppling El, IT och VA 190 tkr, återställande av gård 70 tkr samt
arbetskostnad TF 30 tkr. Investering: inventarier inkl. staket 350 tkr.

Projektbeskrivning:

Uppföljning

2018

2019
350

Begärd investering i tkr:
Intäkter
Kapitalkostnader
Personalkostnader
Driftskostnad
Hyreskostnader
Engångskostnader
Städkostnader
Minskning kostnader
Påverkan driftbudget:
Intern ränta (%)
Avskrivningstid (år)

Faktor för beräknad lokalkostnad (%)

0

2020

2021

119

119

118

63
480
1 250

63
480

63
480
70

1 912

662

731

2022

0

1,6%
3
0

Förskolan i Älmhult kan hantera ca 1080 barn på våren och ca 1020 barn på hösten, inklusive
yttreområdena.
Inför hösten är 2018 är 980 barn placerade. Det finns ca 40 platser kvar inför hösten 2018. 16 av dessa
platser är till förskolor med en speciell inriktning, uteförskola och Internationella förskolan.
Det blir 23 platser kvar.Prognosen visar att vi ska vara 1022 barn 2019. Vilket indikerar på att
platsförsörjningen borde klaras fram tills att Västra Bökhult är klart augusti 2019.
7
Samtidigt visar siffror att det senaste sex åren har verkligheten öveträffat prognosen. Prognos visar 211 barn

Förskolan i Älmhult kan hantera ca 1080 barn på våren och ca 1020 barn på hösten, inklusive
Dokumentation
av investeringsbesdömning enligt 4-stegsmetoden
yttreområdena.
Inför hösten är 2018 är 980 barn placerade. Det finns ca 40 platser kvar inför hösten 2018. 16 av dessa
platser
förskolor
en speciell
inriktning,
och Internationella
Tänk
omär–tillDet
förstamed
steget
handlar
om att uteförskola
först och främst
överväga förskolan.
åtgärder
Det
blir
23
platser
kvar.Prognosen
visar
att
vi
ska
vara
1022
barn
2019.
Vilket
indikerar
på att
som kan påverka behovet av investering.

platsförsörjningen borde klaras fram tills att Västra Bökhult är klart augusti 2019.
Samtidigt visar siffror att det senaste sex åren har verkligheten öveträffat prognosen. Prognos visar 211 barn
i snitt och verkligheten 228. Att helt lita på en prognos är svårt. Ingen kan med säkerhet veta hur inflytten
blir.
2017 föddes 204 barn, 50% av dem har en plats. Troligtvis kommer flertalet av dessa barn önska placering i
januari 2019.

Optimera – Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett
mer effektivt utnyttjande av befintlig anläggning/utrustning
Att hänvisa barn till de ytterförskolor, som har plats, (Pjätteryd och Häradsbäck) om det är
platsbrist inne i tätorten.
Att göra överinskrivningar på fler barn än vad som är brukligt.

Bygg om/modifiera – Vid behov genomförs det tredje steget som innebär
begränsade ombyggnationer / investeringar.
Ser inte att vi kan bygga om eller till de förskolor vi har idag.
Vi kan bygga om de skolor vi har ex ute i Eneryda, Ryfors och Hallaryd för att kunna erbjuda plats
om det är platsbrist inne i tätorten.

Nyinvestering/Bygg nytt – Det fjärde steget genomför som behovet inte kan
tillgodoses i de tre tidigare stenen.
Haga förskola får 2 moduler på sin gård. Då får vi utrymme i vår verksamhet. Vi kan också erbjuda
plats snabbt. Vi har också en backup om Västra Bökhult inte blir klart.
Blir VB klart och den fylls snabbt, så har vi en överkapacitet och får säga upp moduler.
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Beräkning Moduler på Haga 2 stycken
Engångskostnader
Etablering
Markkostnader
Bygglov/Va och byggherrekostnader
Ihopkoppling med befintliga och ramp
Inkoppling El
Inkoppling IT
Inkoppling VA
Återställande gård
Arbetstid TF
Totalt
Hyra

350
350
80
250
70
50
70
70
30
1 320
480 tkr per år
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Sammanträdesprotokoll
2018-08-15

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

§ 86 Nytt dataskyddsombud
Ärendenummer UN 2017/167

Utbildningsnämndens utskotts beslut
1. Utbildningsnämnden utser Annika Sandström till dataskyddsombud.
2. Kerstin Ernerskog entledigas från sitt uppdrag som dataskyddsombud.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade 18 oktober 2017 att utse dataskyddsombud med
anledning av den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft 25 maj 2018.
Till dataskyddsombud utsågs Kerstin Ernerskog, som nu har begärt
entledigande.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-07-27
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2018-07-27
utbildningsförvaltning
Camilla Åström
camilla.astrom@almhult.se

1(2)

Utbildningsnämnden

Nytt dataskyddsombud
Ärendenummer UN 2017/167

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade 10 oktober 2017 att utse dataskyddsombud med
anledning av den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft 25 maj 2018.
Till dataskyddsombud utsågs Kerstin Ernerskog, som nu har begärt
entledigande.

Beslutsnivå
utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-07-27

Ärendebeskrivning
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland
annat att




samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna
styrdokument
informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska också





ge råd om konsekvensbedömningar
vara kontaktperson för Datainspektionen
vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom
organisationen
samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den
personuppgiftsansvarige (nämnden).
Älmhults kommun kommer att köpa tjänsten av Ljungby kommun, motsvarande
33 % av heltid.
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Tjänsteskrivelse
2018-07-27

2(2)

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden utser Annika Sandström till dataskyddsombud.
2. Kerstin Ernerskog entledigas från sitt uppdrag som dataskyddsombud.

Camilla Åström

PO Johansson

verksamhetscontroller

förvaltningschef

Beslutet skickas till
Datainspektionen
Annika Sandström
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Redovisning av
delegeringsbeslut
2018-08-22
Utbildningsförvaltningen
Camilla Åström
0476-55 148
Camilla.astrom@almhult.se

1(1)

Utbildningsnämnden

Sammanställning av delegeringsbeslut
Avser inkomna delegeringslistor under perioden: 2018-06-15 till och med 2018-08-22

Förskolechef Haga förskola, Maria Johnsson, § 1, Ärendetypnr A2:1
Placeringshandläggare Kerstin Sörensen, §§ 34–39, Ärendetypnr A3.3
Rektor Vuxenutbildningen, Krister Dagneryd, §§ 7-8, Ärendetypnr A10:7
Verksamhetschef grundskola, Roger Johansson, §§ 25-26, Ärendetypnr A6:11
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