
 

 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNR. E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15 0340-880 00 212000-1249 ks@varberg.se 

 Östra Vallgatan 12 (hiss) TELEFAX  WEBBPLATS 

432 80 Varberg Varberg 0340-67 64 52  www.varberg.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
Beslut om att anpassa antalet platser i förskolan efter 2015 års 

befolkningsprognos 
 

Barn- och utbildningsnämnden har den 2 november beslutat att godkänna 

redovisningen av åtgärder för att anpassa antalet platser i förskolan efter 2015 års 

befolkningsprognos. Rapporten visar efter åtgärder på en minskning med 110 

förskoleplatser. Minskningen är tillfällig då nybyggnationer fortlöpande sker och nya 

platser tillkommer. Hösten 2017 kommer Varbergs kommun att ha fler förskoleplatser 

än i dagsläget. Nuvarande antal platser är 3324 och med minskningen med 110 platser 

så kommer antal platser hösten 2017 ha ökat till 3354.   

- Vi vill undanröja eventuella missförstånd och poängtera att det totala antalet 

platser i förskolan kommer att öka. Den tillfälliga minskning är en förändring där 

mindre ändamålsenliga lokaler kan avyttras enligt vår lokalstrategi, säger Micael 

Åkesson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Vi gör stora 

investeringar i förskolelokaler genom om- och nybyggnation vilket resulterar i 

fler platser och en än bättre arbetsmiljö och ändamålsenliga lokaler för 

förskoleverksamhet.  

De förskolor som berörs i rapporten är Sunnanängs avdelningar på Centralskolan, 

Sjöbodens förskola, Bokens förskola och Svalans förskola. Flera av de aktuella 

verksamheterna bedrivs i lokaler som har etablerats för att möta tillfälliga platsbehov och 

finns tidigare med i strategin för avveckling vid minskat platsbehov. Den 14 december 

fattar barn- och utbildningsnämnden beslut om respektive förskola.  

 

Bakgrunden till den av barn- och utbildningsnämnden godkända redovisningen är 

befolkningsprognosen för 2015-2018 som innebär en långsammare ökning av antalet barn 

än tidigare års prognos. I och med att antalet barn inte ökar i den takt som tidigare 

prognostiserats har barn- och utbildningsförvaltningen ett överskott på platser i förskolan, 

vilket innebär kostnader. 

 

- Det gäller att hushålla med tilldelade medel på bästa sätt och då budgeten från 

kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämnden baseras på antal barn i 

förskola och skola så behöver vi minska lokalkostnadernas andel i förhållande till 

verksamhetens behov och antal barn, säger Micael Åkesson. 

 

Kontaktuppgifter 

Micael Åkesson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden 

Tel: 070-996 47 51 

E-post: micael.akesson@varberg.se 

Pressmeddelande Tisdagen den 3 november 2015  
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