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Kommunstyrelsen, omr chefer för‐/gr, lokalsamordnare, adm chef,
chef ek enheten

Minskning av antalet barn i barngrupperna i förskolan
05.84 66
Barn‐ och utbildningsnämnden beslöt 2005‐04‐28, § 48, att anta direktiv för att
utreda förutsättningarna för och i vilken takt barngrupperna i förskolan kan
minskas.
Analysen i utredningen skall innefatta följande delar:
• Ekonomiska förutsättningar; kostnad för personal, lokaler, övrig drift för de
olika åren
• Personalbehov, behov av nyanställningar
• Lokalbehov med inriktning att söka lösningar i befintliga lokaler
• Behov av förskoleplatser som uppstår i samband med byggande av
bostäder/omflyttning/ökade födelsetal
• Begreppet hel‐ eller deltidsplaceringar för barn till arbetslösa och
föräldralediga föräldrar granskas. Olika infallsvinklar beskrivs ur
ekonomiska, personella och pedagogiska aspekter
• Förutsättningar och möjligheter att anställa fler dagbarnvårdare.
Utredningen, bilagorna 1 – 3, visar att en stegvis minskning av antalet barn i
grupperna innebär behov av ca 15 – 16 nya grupper 2006, ytterligare ca 13
grupper 2007 och tillskott med ca 5 nya grupper 2008, beräknat på den
situation som råder under hösten 2005. Ett ökat antal barn i kommunen
innebär dock att några nya avdelningar troligen öppnar redan vid årsskiftet
2005/2006, vilket medför att underlaget för bedömning kan ändras.
Arbetsgruppen har övervägt möjligheterna att beräkna platserna för de
deltidsplacerade barnen som delade, d v s två barn per heltidsplats. Gruppen
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rekommenderar inte denna lösning med anledning av de konsekvenser det
medför.
Arbetsgruppen bedömer det inte realistiskt att rekrytera fler dagbarnvårdare,
dels på grund av minskad efterfrågan och dels på grund av minskat intresse
att söka sig till detta yrke.
Behovet av ny personal i barngruppsarbete uppgår år 2006 till ca 45‐48, år
2007 ytterligare 39 och för år 2008 ca18 nyanställningar, sammanlagt 105
rekryteringar. Detta avser behovet vid sänkning av barngruppernas storlek.
Därtill kommer personal till förskoleköken och eventuellt utökning av
ledningsresursen.
För att tillgodose behovet av en förväntad befolkningsökning behöver
förvaltningen rekrytera ytterligare ca 15 förskollärare/barnskötare t o m 2007,
och ca 3 år 2008.
Lokalinventeringen visar att det krävs nya lokaler för 8 av de tillkommande
grupperna 2006 medan 7 kan inrymmas i befintliga lokaler. Kostnaderna för
ombyggnader av tillkommande lokaler bedöms uppgå till åtminstone
8 miljoner kronor. Beräkningarna av lokalbehovet för kommande minskningar
till 16 respektive 15 barn i grupperna är mycket preliminära, eftersom
situationen snabbt förändras till följd av om‐ och inflyttningar, eventuellt
ökade födelsetal mm.
De ökade driftskostnaderna för av arbetsgruppen föreslagen planering av
grupp‐ och lokaldisposition framgår av bilaga och uppskattas sammantaget
till:
19,1 miljoner kronor för 2006
19,9 miljoner kronor för år 2007
11,1 miljoner kronor för år 2008
Investeringarna bedöms uppgå till 5,1 för 2006 (vissa lokaler och utrustning),
41,1 för år 2007 och 7,1 miljoner kronor för år 2008.
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Kommunen tilldelas under två år sammanlagt ca 15 miljoner kronor i
statsbidrag för att kunna öka personaltätheten i förskolan. Statbidraget
bedöms täcka kostnaderna för personal i barngrupp för en sänkning av antalet
barn i grupperna till 17. För övriga driftskostnader tillkommer drygt
4 miljoner kronor. Därtill kommer investeringar motsvarande 8 ‐ 15 miljoner
kronor beroende på lokallösningar och val av standard.
Förvaltningens förslag till beslut
Barngruppernas storlek minskas successivt till i genomsnitt 17 under 2006. För
fortsatt minskning av barngruppernas storlek inväntas tillfälle när den
ekonomiska situationen medger detta och utbyggnaden kan samordnas med
behov av utökningar i nya bostadsområden.
Anslag för investeringar motsvarande 4,8 miljoner kronor för utrustning och
8‐12 miljoner kronor för ombyggnader begärs hos fullmäktige.
Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Annika Sundström (v) att
arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens förslag.
Yrkandet stöds av ordföranden.
Eva Nilsson (fp) yrkar att nämnden beslutar att ärendet återremitteras för att
utreda möjligheterna till alternativa driftsformer inom förskolan.
Eva Nilssons (fp) yrkande stöds av Örjan Lindström (m).
Leif Wikström (s) yrkar att nämnden beslutar om minskade barngrupper
under förutsättning att fullmäktige beviljar nämnden erforderliga anslag för
nödvändiga investeringar.
Ordföranden prövar yrkandena och finner att förvaltningens förslag vunnit
bifall med tillägg som framgår av Leif Wikströms yrkande
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Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag med det tillägget att beslutet förutsätter att nämnden
beviljas anslag för erforderliga investeringar.

__________
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Eva Nilsson (fp) att
frågan återremitteras för vidare utredning på följande punkter:
•
•
•
•
•

Fler anställda inom förskolan blir intraprenörer
Att med positiva förtecken ge fler entreprenörer möjlighet att starta
fristående förskolor
Att – som flera kloka kommuner ‐ åter öppna ”öppna förskolan”
Att tillåta företag att starta förskolor för anställdas barn
Att sist men inte minst aktivt och positivt söka fler dagbarnvårdare.

Se bilaga 4 till denna paragraf.
Yrkandet stöds av företrädare för m (bilaga 4) kd och c.
Annika Sundström (v) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden föreslår att nämnden preciserar sin begäran om anslag för
investeringar för lokaler till 12 miljoner kronor.
Eva Haglund (mp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden prövar yrkandet om återremiss och finner att det avslagits.
Eva Nilsson (fp) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden prövar yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottets
förslag vunnit bifall.
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Barn och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med
tillägg som framgår av ordförandens förslag:
•

Barngrupperna i förskolan minskas till i genomsnitt 17 barn fr o m
2006 under förutsättning att nämnden tilldelas anslag för nödvändiga
investeringar med 12 miljoner kronor för lokaler och 4,8 miljoner
kronor för utrustning

•

Fullmäktige har beslutat att i budgeten för 2006 minska ett tidigare
beviljat tilläggsanslag för fler barn i förskolan med 1,5 Mkr genom att
nyttja 25 % av 2006 års statsbidrag för personalförstärkningar i
förskolan för volymtillväxt men utan personalförstärkning. Nämnden
ansöker härmed att fullmäktige upphäver detta beslut så att
statsbidraget fullt ut kan nyttjas till att minska barngrupperna. Detta
innebär att nämnden fr o m 2006 begär tillskott med 1,5 Mkr.

Företrädare för fp, c och kd reserverar sig mot beslutet.
_________
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