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Barngruppernas storlek i Hägersten-Liljeholmen
Svar på skrivelse från (L) och (M)
Förslag till beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Liberalerna och
Moderaterna.
Sammanfattning
I en skrivelse till stadsdelsnämnden, ”Har barngrupperna ökat eller
minskat i Hägersten-Liljeholmen sedan 2014” ställer Abit Dundar
m.fl. (L) och Anette Hellström m.fl. (M) ett antal frågor om
barngrupper och lokalyta i de kommunala förskolorna. I
tjänsteutlåtandet redovisas förvaltningens svar på frågorna.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom förskoleavdelningen i samverkan med
avdelningen för samhällsplanering.
Ärendet
I skrivelsen lyfter Abit Dundar m.fl. (L) och Anette Hellström m.fl.
(M) Skolverkets riktmärken från 2016 för barngruppernas storlek
samt möjligheten att söka regeringens stimulansbidrag i syfte att
minska antalet barn i grupperna. Utifrån dessa två perspektiv önskas
förvaltningens redogörelse för hur barngrupperna, personaltätheten
och tillgången till yta per barn har förändrats sedan 2014.
Har vår stadsdel, fått tagit del av regeringens pengar och i så fall
hur stort är beloppet?
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Statsbidraget för minskade barngrupper kan sökas läsårsvis och
avser insatser för att minska barngruppernas storlek. Barngrupperna
kan minskas genom färre inskrivna barn per grupp alternativt
genom att skapa fler barngrupper.
Om antalet ansökningar i landet som helhet är fler än det finns
bidrag till gör Skolverket ett urval. Bidragsfördelningen prioriteras
då för områden där särskilda insatser för att höja kvalitén krävs.
Skolverket grundar fördelningen utifrån kriterier som
barngruppernas storlek, andel förskollärare och socioekonomiska
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faktorer. Bidraget genererar 30 000 kronor för varje plats som
barngruppen minskas med.
Hägersten-Liljeholmen har sökt och beviljats bidrag för följande
perioder.
Period
VT 2017
HT 2016
VT 2016
HT 2015

Belopp
1 096 500
1 453 500
2 592 000
2 592 000

Tilldelningen av bidrag till Hägersten-Liljeholmen har minskat
kontinuerligt sedan det infördes 2015 då fler bidragssökande
kommuner tillkommit som i högre grad uppfyller skolverkets
kriterier.
För att hålla stadens garantitid för plats i förskola och samtidigt
undvika att utöka befintliga barngrupper har bidraget använts för att
inrätta särskilda avdelningar med så kallade garantiplatser.
Vårdnadshavaren erbjuds då en tillfällig garantiplats med möjlighet
till byte då det finns plats tillgänglig på önskad förskola.
Skolverkets regelverk för att erhålla bidraget kräver en detaljerad
planering för hur bidraget ska användas i samband med ansökan.
Att i förväg planera var och när nya barn placeras är inte möjligt då
barnomsorgsgarantin styr placeringarna. Även förändringar i
lokalbeståndet, såväl planerade insatser som nybyggnation,
nedläggning och akut uppstådda renoveringsbehov påverkar
tillgången till förskoleplatser. Skolverkets redovisningskrav medför
därför en omfattande administration för att i efterhand korrigera de
uppgifter som lämnats till skolverket.
Till följd av den oflexibla redovisningen samt den osäkerhet det
medför att planera och genomföra insatser som inte med säkerhet
har finansiering har förvaltningen, i likhet med flertalet av
stadsdelsförvaltningarna i staden, valt att inte söka bidrag
2017/2018.
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Förvaltningen avser att göra ett förnyat ställningstagande till att
söka bidraget inför läsåret 2019/2020.
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Hur många barngrupper finns idag och hur många fanns 2014?
Hur stora är barngrupperna idag och hur stora var de 2014?

Barngruppens storlek i förskolan bör enligt skolverket ses utifrån
flera perspektiv av samverkande faktorer som t.ex. arbetslagets
utbildning och kompetens, fysisk miljö, personaltäthet,
barngruppens sammansättning (exempelvis ålder och eventuellt
behov av särskilt stöd) samt arbetslagets möjligheter att arbeta i
mindre gruppsammansättningar under dagen.
Tertial Antal
Antal
Barn per
KF:s/Nämndens
barn
avd.
avd.
årsmål
2017 VB
4 863
306
15,9
16
2014 VB
4 673
301
15,5
16
Hur stor yta (m2/barn) finns tillgänglig per barn idag jämfört med
2014?

Följande siffror gäller ett genomsnittligt antal m2 per barn.
Tertial
2017 VB
2014 VB
Differens

Antal
förskolor

m2/barn m2/barn
innemiljö
utemiljö
68
11,6
20,9
65
10,7
21,8
+3
+0,9
-0,9

Stadsdelsförvaltningens utgångspunkt är att vid nybyggnation
planera för att utemiljön ska motsvara minst 10 kvm per barn. Idag
har 20 av förvaltningens 68 förskolor mindre än 10 kvm gårdsyta
per barn.
Hur stor är personaltätheten per barngrupp idag jämfört med 2014?

Utgångspunkten för verksamheternas budgetarbete är de ramar och
målvärden som Kommunfullmäktige (KF) fastslagit i budget 2018
avseende genomsnittlig barngruppsstorlek (16 barn), antal barn per
medarbetare (4,9 barn) samt andel förskollärare (41 %). KF ställer
också mycket tydliga krav på att verksamheten ska rymmas inom
fastställd budget.
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En förskolechefs verktyg för att påverka sin budget är i första hand
barnantal och bemanning. Ett högre antal barn genererar resurser för
en högre bemanning, ett lägre antal barn genererar mindre resurser
och därmed utrymme för en lägre bemanning.
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Förskolechef ansvarar för att antalet inskrivna barn står i relation till
den bemanning som verksamhetens ekonomiska ramar medger.
Tertial Antal
Antal
Barn per
KF:s/Nämndens
barn
årsarbetare medarbetare årsmål
2017 VB
4 863
934
5,2
4,9
2016 VB
4 768
923
5,2
4,9
2015 VB
4 779
935
5,1
4,9
2014 VB
4 673
1 022
4,6
4,9
2013 VB
4 340
850
5,1
4,9
2012 VB
4 250
826
5,2
4,8
2011 VB
3 994
779
5,1

Antalet barn per medarbetare har legat relativt jämt på 5,1 och 5,2
från 2011 fram till 2017 med undantag för år 2014. Antalet
medarbetare under 2014 är avsevärt högre än tidigare respektive
senare år. Det är sannolikt att detta värde på något sätt beräknats
utifrån felaktiga underlag. I efterhand har det inte varit möjligt att ta
fram uppgifter för hur underlaget för år 2014 beräknats.
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