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Interpellation av Lars Svärd (M) om förskollärarbrist öl*—
Det
är stora skillnader
mellan
stadsdelarna i Stockholm kring hur stor andel utbildade
mellan
stadsdelsområden
skillnaderna
förskollärare barnen möter i förskolan. Det visar fårska siffror som stadens stadsdelsnämnder
offentliggjort. Det är även skillnader i hur det ser ut med sjukfrånvaron inom förskolan i de 14
stadsdelsområdena och hur det ser ut med antal förskolebarn per anställd i stadsdelsområdena.
Hägersten-Liljeholmen har for få förskollärare på förskolorna. Målet om en 41-procentig
andel utbildade förskollärare av antalet anställda nås inte. Det råder brist på förskollärare i
Stockholm. Det märks inte minst i Spånga/Tensta, Farsta, Enskede/Årsta/Vantör. Där hamnar
andelen förskollärare en bra bit under kommunfullmäktiges mål, som är 41 procent.
I Bromma , Kungsholmen, Södermalm, Skarpnäck, Älvsjö, Hägersten/Liljeholmen,
Spånga/Tensta och Farsta går det fler barn per anställd än de uppsatta målen. Sjukfrånvaron
inom förskolan varierar kraftigt mellan stadens stadsdelsområden. I Älvsjö var den 10 procent
2016 och i Hägersten-Liljeholmen var den 9,4 procent. På Östermalm ligger sjukfrånvaron
kring 7 procent.
Flera stadsdelsförvaltningar beskriver rekryteringen av förskollärare som en av de största
utmaningarna. Man betonar även betydelsen av att behålla dem som redan anställts. I
Hägersten-Liljeholmen som är ett snabbt växande stadsdelsområde är det stora svårigheter
med att rekrytera förskollärare och hålla nere barngrupperna. Där är signalerna att ekonomin
inte har samma ambitionsnivå vad gäller andelen förskollärare som Kommunfullmäktige satt.
Personalen är den främsta resursen for en god kvalitet i förskolan och det finns risk att
andelen förskollärare sjunker i takt med att verksamheten växer när Stockholm växer Att öka
andelen förskollärare i stadens förskolor är av central betydelse. Jag vill mot bakgrund av
detta ställa följande fråga till ansvarigt borgarråd:
Mot denna bakgrund vill jag fråga borgarrådet följande:
1. Vad gör staden för att säkerställa att de åren framöver finns tillräckligt med förskollärare
i Stockholm?
2. Vad avser borgarrådet att göra, mot bakgrund av den ”snåla” budget som presenterades
för förskolorna 2017, för att en verklig ökning av förskollärare kan ske i staden?
3. Vad är enligt borgarrådet orsaken till den stora spridningen i andelen förskollärare som
finns mellan stadens stadsdelsområden?
4. Vilka åtgärder har borgarrådet vidtagit för att skapa större likvärdighet gällande andelen
förskollärare mellan stadsdelsområdena?
5. Vad är anledningen till de stora variationerna mellan stadsdelsområdena gällande
sjukfrånvaro inom förskolans område?
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Stockholm den 2 oktober 2017

Lars Svärd (M)

