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Avveckling av förskolemodul i Ellös
Bakgrund
Under 2011 beslutades att genom en modul tillföra Ellös förskola en avdelning, för att
möta efterfrågan på platser. Även under början av 2000- talet fanns en modul på plats
under några år för att möta behovet under stora elevkullar.
Under de två senaste åren har modulen använts för att klara det ökade barntalet utifrån
asylsökanden som bott på Sjögården och tidigare även Tofta gård. Migrationsverket har
under denna period finansierat hyreskostnaden för modulen. Sedan Migrationsverket i
februari månad stängde Sjögården har förskolemodulen stått oanvänd. Nuvarande hyra
på 20 802 kr/månad är inte budgeterad eftersom den under en längre tid fakturerats
Migrationsverket.
Utifrån antalet födda i området under förra året och aktuell kösituation bedöms antalet
platser inom förskolan väl kunna rymmas inom fyra avdelningar under kommande läsår.
Sommaren 2018 avgår en stor kull barn till förskoleklass vilket gör att det inom
överskådlig tid inte finns ett behov av en femte avdelning i modul.
När det tidigare varit kö inom andra förskoleområden har föräldrar hänvisats plats i
Ellös. Under innevarande läsår har endast ett barn tackat ja till plats i Ellös. Övriga har
avvaktat en plats på hemorten eftersom resvägen annars blivit allt för lång. Det är därför
inte rimligt att se Ellös som en buffert med platser för övriga kommunen.
Nuvarande avtal löper ett år i taget med uppsägning senast tre månader före 1/9.
Avveckling av modulen bedöms kosta 100-150 Tkr. Eftersom nuvarande hyreskostnad
inte finns i budget är en snabb avveckling bästa sättet att hindra en fortsatt kostnad.
Förvaltningen föreslår därför att den hyrda modulen avvecklas snarast.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande beslutar
att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att snarast avveckla förskolemodulen i
Ellös.
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