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Motion 2013/14: Byggande av förskolor i Djäkneboda och Norum 
 
Motion 2013/14: Byggande av förskolor i Djäkneboda och Norum behandlades i kommunfullmäktige 
2013-03-05 (§9) och beslut om återremiss fattades. 
 
När det gäller behov av barnomsorg har detta varit en högst levande fråga under åren sedan mo-
tionen och beslutet om återremiss fattades. Under 2013 uppfördes en modul i Djäkneboda som nu 
utgör en tvåavdelningsförskola. Sedan 2014 hyrs lokaler i Norums bygdegård där pedagogisk om-
sorg bedrivs (KS 2014-05-27, §57). 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24 (§24) att avsätta medel i investeringsbudget för ny-
byggnation av en avdelning vid förskolan Fyrklövern i Bygdeå. Byggnationer pågår och lokalerna 
beräknas tas i anspråk kring årsskiftet.  
 
 
Antal födda 

 
 

Trycket är idag relativt högt på våra förskolor då det fötts betydligt fler barn under 2015 och 2016 
jämfört med tidigare år. Under 2017 ser dock antalet födda ut att blir lägre igen. Fram till sista sep-
tember 2017 har 47 barn fötts. Under åren 2014-2016 var andelen födda av samtliga födda under 
året per sista september ca 80%. Om 47 födda utgör 80% av totalt antal födda under året blir prog-
nosen 59 födda för helåret 2017. Detta innebär att vi kommande år ser en avmattning i efterfrågan 
på barnomsorg. Det kan också noteras att trycket på Djäkneboda/Norum har avtagit något medan 
efterfrågan i Bygdeå ökat. 
 
Investeringsbudget/plan 2019 
I investeringsbudget/plan för 2018/19 föreslås att 350 tkr avsätts år 2019 till utredning kring 
skola/förskola i södra kommundelen.  
 
Barn- och utbildningschefens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad. 
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