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Kommunstyrelsen föreslås avbryta planeringen av
investeringsprojektetet Breareds kooperativa förskola
Varbergs kommun har haft dialog med styrelsen för Breareds kooperativa förskola
angående planerad nybyggnation av lokaler. Kooperativet har fått informationen
att när detaljplaneringen genomförts och kostnadsbilden blivit tydligare står det
klart att kooperativet inte på sikt kommer kunna driva förskolan utifrån de ekonomiska förutsättningar som råder. Kommunstyrelsen kommer därför på oktobersammanträdet föreslås besluta att avbryta planeringen av investeringsprojektet.
Kommunen betalar idag ut lokalkostnadsbidrag till fristående förskoleverksamheter,
vilket för närvarande är 17 747 kr per barn/år och räknas fram utifrån genomsnittliga
lokalkostnader. Utifrån bidrag på lika villkor kan inte kommunen göra individuella
avsteg och bedömningen är att bidraget inte kan täcka hyreskostnaden för nybyggnation i kommunal regi. Nystartade, fristående verksamheter har också möjlighet att
ansöka om ett så kallat etableringsstöd. Det avser faktiska hyreskostnader, år 1 med
100 % och år 2 med 75 %. Kommunen har dock ett ansvar i att säkerställa att det
finns betalningsförmåga över tid, vilket inte går att se utifrån planerad nybyggnation
för Breareds kooperativa förskola.
Benchmarking med jämförbara byggnationer visar att Varbergs kommun ligger i
nivå med omkringliggande kommuner. Kommunfullmäktiges strategi för energieffektiviseringar och inriktningen för hållbarhetsarbetet i Varbergs kommun, likväl
som Boverkets byggregler påverkar också kostnadsbilden.
Att avbryta planeringen av investeringsprojektet Breareds kooperativa förskola är
inte ett enkelt beslut att föreslå kommunstyrelsen. Beskedet är tungt att lämna då det
finns ett stort förtroende för kooperativets verksamhet. Breareds Kooperativet har
fullföljt sitt uppdrag i processen för byggnation av förskolan. Kommunens hantering
har haft brister i samordning och styrning och processen har blivit utdragen. Det är
olyckligt att kommunen inte tidigare såg att kostnadsutvecklingen omöjliggjorde
projektet och avbröt i ett tidigare skede. Det här är områden som kommunen nu ser
över för att säkerställa att inte hamna i liknande situation igen. Kommunen undersöker nu om det finns några alternativa möjligheter för kooperativet, som ligger
utanför den planerade nybyggnationen.
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För mer information
Elisabeth Svennerstål-Jonsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen,
tel 073-358 82 84. E-post: elisabeth.svennerstal.jonsson@varberg.se
Micael Åkesson (m), ordförande barn- och utbildningsnämnden, tel 070-996 47 51.
E-post: micael.akesson@varberg.se
Jan Malmgren, samhällsutvecklingsdirektör, samhällsutvecklingskontoret,
tel 070-567 81 01. E-post: jan.malmgren@varberg.se
Annbritt Ulfgren Sundberg, kommundirektör, tel 0340-881 02.
E-post: annbritt.ulfgren.sundberg@varberg.se
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