Svar på interpellation ställd av Miljöpartiet – Hur har
pengarna till förskolan fördelats?
1. Hur många av de som sades upp har återanställts och fått tillbaka sin tidigare
placering?
Ingen har sagts upp med anledning av de ändrade förutsättningarna. Däremot har
omplaceringar skett, både inom och mellan rektorsområden. Vissa vikariat och
visstidsanställningar har inte förlängts.

2. Hur många av de som har förflyttats har kunnat återvända till sin tidigare
placering?
Under perioden augusti – december har inga förskollärare varit föremål för BTU
(bristande tjänstgöringsunderlag) men 38 barnskötare. Bland dessa avbröts
matchning av visstidsplaceringar för 4 stycken och de kunde återgå till förskolorna de
kom ifrån. En barnskötare matchades till ett kortare visstidsbehov på fem veckor,
därefter återgick denne till förskolan som denne kom ifrån.
Utöver detta finns det också fall där möjlighet att komma tillbaka erbjudits men där
den anställde tackat nej, exempelvis för att man fått ett arbete närmare hemmet eller
och tycker att man kommit bra in på sin nya arbetsplats.

3. Hur många har inte återanställts?
Då ingen har sagts upp till följd av det förlorade statsbidraget kan inte heller någon
återanställas.

4. Har brobyggarna återanställts?
På förskolorna i Skäggetorp har personalresurser som arbetar i barngrupp prioriterats
när förutsättningarna ändrades. I Skäggetorp är det en flerspråkig personalgrupp. Det
finns 2 anställda brobyggare på öppna förskolan, en somalisktalande och en
arabisktalande. På öppna förskolan i Ryd finns det också en somalisktalande
brobyggare.

5. Hur har resurserna fördelats?
Kommunens tillskjutna medel för att kompensera för det förlorade statsbidraget har
fördelats på följande sätt:

6. Hur mycket har de förskolor som finns i utsatta områden fått?
Pengarna har fördelats till rektorsområden och inte per förskola. Detta eftersom det
måste vara rektor som ytterst avgör var resurserna gör bäst nytta i verksamheten.
Sammantaget till rektorer som har verksamhet i Skäggetorp, Ryd och Berga har det
fördelats: 16 828 593 kr. De rektorer som har förskolor i Berga har inte enbart
förskolor i det som är att benämna som utsatta områden, så är det även till del i Ryd.
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