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§ 11
Remiss av Förskolerapport 2021
ÖST 2022/430

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlämnat remissen av Förskolerapport
2021, KS 2022/600, till stadsdelsnämnden för yttrande.
Utbildningsnämnden har i uppdrag från kommunfullmäktige att
årligen ta fram en förskolerapport. Förskolerapporten syftar till att
ge en stadsövergripande bild av både fristående och kommunal
förskola i Stockholms stad 2021. Sedan 2020 års rapport syns en
utveckling inom flera områden. Till exempel visar uppföljningen på
tydligare styrning av det språkutvecklande arbetet och en tydligare
organisation för att säkerställa undervisning enligt skollagen i de
kommunala förskolorna. Samtidigt finns flera utvecklingsbehov, till
exempel saknar en stor andel medarbetare i stadens förskolor
utbildning för pedagogiskt arbete med barn.
Förvaltningen menar att kartläggningen av andelen personal utan
utbildning för arbete med barn i förskolan bekräftar problematiken
som länge har påpekats. Det handlar bland annat om att stadens
förskolor vid anställning inte har möjlighet att i befattningskoden
ange om medarbetare har barnskötarutbildning eller inte. Dessutom
anger statistiken enbart behörighet som barnskötare för de som har
en gymnasieexamen. Andra former av barnskötarutbildningar
räknas inte med. Detta påverkar i förlängningen yrkets attraktivitet,
men även möjligheten att i kvalitetsuppföljningar kunna identifiera
det verkliga antalet som har en utbildning eller inte.
I revideringen av riktlinjerna för övergång mellan förskola och
grundskola anser förvaltningen att det är angeläget att förskolans
arbete med språkutveckling från ett års ålder uppmärksammas.
Avslutningsvis instämmer förvaltningen i förskolerapportens
konstaterande om att det finns en inbyggd obalans för
utbildningsförvaltningen i det som samlas in från tillsynen av
fristående förskolor respektive underlagen från de kommunala
förskolorna.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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Särskilt uttalande
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl.
(V) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Rapporten Förskola i Stockholm 2021 ger en god översikt över
läget för barnen och personalen i stadens förskolor. Den ger ett
viktigt underlag för fortsatt arbete med en god förskola – för alla
barn i Stockholm. Dessutom ger den möjlighet att jämföra
situationen på Östermalm med de andra stadsdelarna. Det finns
mycket att vara stolt över för Östermalms förskolor. Genom åren
har vårdnadshavare varit nöjda med förskolorna och en stor andel
av barnen har varit inskrivna. Vi ser att det positiva mönstret
fortsätter även 2021.
Samtidigt finns det utmaningar, framför allt relaterat till personal
med relevant utbildning. Östermalm har en förhållandevis låg andel
legitimerade förskollärare. Bland de kommunala förskolorna var
andelen 32,3 procent 2021 (i staden: 37,3 procent). Vidare har
andelen sjunkit i stadsdelen, medan andelen ökat i staden som
helhet. Vi ser ett liknande mönster även för fristående förskolor:
andelen var 27,1 procent på Östermalm, där staden hade ett snitt om
31,2 procent. Detta riskerar att urholka kvalitén på undervisningen
på sikt. Omvänt ser vi att Östermalm hade flest barn per
legitimerad förskollärare i kommunal förskola 2021 bland alla
stadsdelar, 16,7 (genomsnitt i staden: 14,2). För fristående förskolor
var motsvarande siffror 20,6 barn på Östermalm och 17,6 barn i
staden som helhet.
Vidare har Östermalm en förhållandevis stor andel av personalen
utan relevant utbildning för arbete med barn, hela 40 procent, mot
ett genomsnitt i staden om 37 procent. Även om alla anställda gör
sitt bästa finns det goda skäl att på sikt arbeta för en högre andel
med relevant utbildning i förskolan.
Göran Ek m.fl (SD) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Sverigedemokraterna anser att det är positivt att sträva efter en
likvärdig och kunskapsinriktad förskoleverksamhet. Däremot är det
illavarslande att nästan 40 procent av de anställda inom
förskoleverksamheten i Stockholm stad, inte har en relevant
utbildning för att arbeta med barn. Det är ett underbetyg och måste
åtgärdas skyndsamt.
Tillsammans med att det föreligger bristande språkkunskaper hos en
del anställda, till den grad att det klassificeras som ett problem,
riskerar detta att missgynna förskolebarnen och hämma deras
utveckling. Sverigedemokraterna instämmer i förvaltningens
tjänsteutlåtande och vill särskilt belysa vikten av att staden måste ta
krafttag för att förbättra förskolepersonalens kompetens i svenska
språket. Förskolan, och andra samhällsbärande verksamheter, kan
och ska inte användas som integrationsprojekt. Det är viktigt att de
som saknar tillräcklig kunskap i det svenska språket utbildar sig och
uppnår en funktionell språknivå utan språkbarriärer.
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Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/430-2 Svar på remiss av Förskolerapport 2021
 ÖST 2022/430-3 Bilaga Förskola i Stockholm 2021.
Februari 2022. Förskolerapport från Förskoleavdelningen,
Utbildningsförvaltningen
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