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Dnr BOU 2017-268

Barn- och ungdomsnämnden

Riktade kvalitetshöjande medel små förskolor - april 2017
Förslag till beslut
1. Utbildningskontorets förslag till fördelning av riktade kvalitetshöjande
medel inom förskolan godkänns.
Ärende
För att möjliggöra en större likvärdighet, god säkerhet och kvalitet i de olika
förskolorna oavsett tillsynstider och öppethållande föreslås riktade medel till de
förskolor där det finns svårigheter att upprätta tillräcklig personaltäthet morgon
och kväll. En insats för att höja kvaliteten inom förskolan är att rikta medel till
förskolor med en fastställd platskapacitet understigande 30 platser.
Utbildningskontoret föreslår att ca 5 miljoner, under perioden april 2017 till
och med oktober 2017, tilldelas förskolor med en fastställd platskapacitet
understigande 30 platser och öppethållande 10 timmar eller därutöver, enligt
bilaga 1.
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Bakgrund
Förskolans uppdrag; ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.
Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”.
”Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid
väl avvägd dagsrytm och miljö” (Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad
2010).
Mindre förskolor kan ha svårt att säkerställa en likvärdig kvalitet jämfört med
förskolor med flera avdelningar. I kombination med långa
tillsynstider/öppethållande försvåras situationen ytterligare. På en större
förskola kan personalresurserna samordnas mellan avdelningarna och de blir
därför inte lika sårbara.
För att möjliggöra en större likvärdighet, god säkerhet och kvalitet i de olika
förskolorna oavsett tillsynstider och öppethållande föreslås riktade medel till de
förskolor där man har svårigheter att upprätthålla tillräcklig personaltäthet över
hela dagen.
En insats för att höja kvaliteten inom förskolan är att rikta medel till förskolor
med en fastställd platskapacitet understigande 30 platser.
Fördelningen av medlen har skett utifrån en mätning som gjorts i kommunala
förskolor genom en avstämning av uppgifter om när första barnet anlänt och
när sista barnet lämnat förskolan via respektive förskolas digitala
närvarosystem – Lämna och hämta. Registreringen sker med hjälp av
iPad/mobiltelefon. Fristående förskolor har lämnat motsvarande uppgifterna
via en excellfil.
Utbildningskontorets förslag till fördelning bygger på den närvaromätning som
genomförts i september 2017. Närvaromätningen genomfördes på 48 förskolor,
31 kommunala och 21 fristående. Endast de förskolor som har öppet 10
timmar/dag eller mer har valts ut i fördelningen.
För att få fram hur medlen ska fördelas har en modell tagits fram som bygger
på dubbla viktningar:
I ett första steg viktas fastställd platskapacitet på förskolan (15-29 platser).
I nästa steg så viktas antalet timmar förskolan är öppen (beroende på föräldrars
behov).
Medel finns avsatta i barn- och ungdomsnämndens budget för 2016 och 2017.
Nästa mätning genomförs i oktober 2017 och avser perioden november till och
med mars 2018.
Åtgärdsförslag
Utbildningskontoret föreslår att ca 5 miljoner, under perioden april 2017 till
och med oktober 2018, tilldelas förskolor med en fastställd platskapacitet
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understigande 30 platser och öppethållande 10 timmar eller därutöver, enligt
bilaga 1.
Ekonomiska konsekvenser
Medel avsatta i barn- och ungdomsnämndens budget för 2017.
Jämställdhet
Förslaget angående riktade kvalitetshöjande medel inom förskolan gynnar både
pojkar och flickor. En större likvärdighet, god säkerhet och kvalitet i de olika
förskolorna gynnar alla barn.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har getts den 28 mars 2017.
Förhandling enligt MBL § 11 den 18 april 2017
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