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2004-08-16
Interpellation om utbyggnad av förskolor.
Åsa Larsson (c) har i en interpellation till mig ställt följande frågor om utbyggnad av
förskolor.
”Hur har processen kunnat gå så långt, har det skett missar? Vilka är de verkliga skälen
till att byggena ej kommit igång? Vad blir effekten för brukarna?
Mitt svar.
Tekniska förvaltningen/tekniska nämnden (TF/TN) har på beställning av Barn- och
utbildningsförvaltningen/barn- och utbildningsnämnden (BUF/BUN) genomfört
sedvanlig projektering för uppförande av förskolor i Burgsvik, Fole och utbyggnad av
befintlig förskola i Endre. Driftstart var planerad under hösten 2004, men har efter hand
försenats. Efter genomförd upphandling konstaterar TF/TN och BUF/BUN att anbuden
ligger för högt i förhållande till beviljade investeringsmedel. Orsaken till de höga
anbudskostnaderna tillskrivs främst den överhettning av byggmarknaden som råder
sedan en tid, även smärre förändringar av byggprojekten kan ha påverkat.
En förnyad översyn av projekteringen har genomförts av TF i samarbete med BUF i
avsikt att försöka förenkla byggnaderna och därmed banta kostnaderna ytterligare. En
ny upphandling planeras att genomföras av TF i månadsskiftet augusti/september
avseende förskolorna i Burgsvik, Fole och Endre. Vad de nya anbuden kommer att
innebära i investeringskostnader är ännu för tidigt att säga men det är troligt att
kostnaderna kommer att vara högre än de investeringsmedel som är avsatta för
förskolorna.
Eventuellt behov av utökat investeringsanslag kommer att behandlas av BUN och
senare av kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF). Behovet av de aktuella
förskolorna är mycket stort och provisoriska lösningar gäller under tiden. Lösningar
som inte på något sätt kan ge det antal platser som de färdiga förskolor-na kan klara.
Lösningarna är dessutom inte att jämföra i sin funktion med sedvan-liga förskolor och
innebär naturligtvis påfrestningar i verksamheten för barn/för-äldrar och personal. Det
är därför vår förhoppning att nästa anbudsgivning inte överstiger beviljade
investeringsmedel med mer än att projekten kan komma i gång under hösten 2004 och
vara driftklart senast under hösten 2005. Information har gått ut till föräldrar och
personal om vad som hänt, vad som är orsaken, vilken fördröjning som är trolig samt
om alternativa tillfälliga och permanenta lösningar för föräldrarnas barn.
Under detta år har flera nya förskoleavdelningar startats. Fler barn/timmar än vad som
planerats för finns i verksamheten. Men det är ändå brist på platser och alla kan inte
erbjudas plats inom den av lagen föreskrivna tiden, senast 4a månader efter det att
behovet anmälts. Att nya avdelningar försenas förvärrar situationen. Detta är ett stort
bekymmer då människor ibland tvingas tacka nej till arbete och studier för att
kommunen inte kan ordna barnomsorgsplats. Vi ser också att Visby är en högskoleort,
vilket innebär att studenter som fått antagningsbesked i juli och augusti hör av sej med
behov av att snabbt få barnomsorg. Detta måste beaktas mer i framtida planering, om
högskolan fortsätter att växa.
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