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Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har den 17 juni 2009 uppdragit åt förvaltningen att bereda en
skrivelse av Abebe Hailu m fl (s) angående utvecklingen av den kommunala förskolan i Rinkeby-Kista under tidsperioden 2006/2007-2008/2009.
Förvaltningen får framhålla att en långsiktig verksamhetsutveckling av förskolan i
Rinkeby-Kista i syfte att höja kvaliteten och öka måluppfyllelsen påbörjades i
samband med att de båda stadsdelsförvaltningarna slogs samman halvårsskiftet
2007. Detta utvecklingsarbete pågår fortfarande. Följande statistikuppgifter har
tagits fram:
Årsskiftet:
2006/2007
Antal inskrivna barn
2100
Antal förskolor
33
Antal avdelningar
139
Barngruppernas storlek 1-3 år
14
Barngruppernas storlek 3-5 år
18
Barn per anställd
3,4
Barn per förskollärare
8,1

2008/2009
1804
32
134
13
17
3,7
7,9

I anslutning till de bostadsområden som är under uppförande eller planeras i Kista
kommer tre nya kommunala förskolor att inrättas.
Bilaga
Skrivelse 2009-06-17 angående redovisning av utvecklingen av förskolan.
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Skrivelsen
Abebe Hailu m fl (s) har i skrivelse till stadsdelsnämnden den 17 juni 2009 efterfrågat en redovisning av utvecklingen inom den kommunala förskolan i RinkebyKista under tiden 2006/2007-2008/2009. För att få en tydlig bild av utvecklingen
under denna tidsperiod önskas en redovisning av följande frågor.
-

Hur många förskolor samt avdelningar fanns vid de olika tidpunkterna?
Hur stora var barngrupperna i snitt vid de olika tidpunkterna?
Hur såg personaltätheten ut vid de olika tidpunkterna uppdelat på förskollärare och totalt per anställd i barngrupp
Hur ser utvecklingen av nya platser ut- planeras nya eller håller man tvärtemot att på att avveckla platser?
Ser det olika ut i stadsdelarna tillexempel är det möjligt att nya förskolor/avdelningar utvecklas i de områden i Kista där nya bostäder byggs samtidigt som förskolor avvecklas på andra håll?

Stadsdelsnämnden beslöt den 17 juni 2009 att uppdra åt förvaltningen att bereda
skrivelsen. Skrivelsen bifogas.
Förvaltningens redovisning
Efter den omorganisation som skedde i samband med sammanslagningen av de
dåvarande stadsdelsförvaltningarna i Rinkeby och Kista inleddes en strategisk
verksamhetsutveckling av förskolan i syfte att höja kvaliteten och öka måluppfyllelsen.
Utvecklingsprocessen startade med att samtliga enhetschefer intervjuades om förhållandena inom den egna enheten. Detta arbete resulterade i en gemensam syn på
vilket förändringsarbete som skulle genomföras. Via fortsatta diskussioner utarbetades en långsiktigt upplagd plan för genomförandet av olika insatser. En viktig
utgångspunkt var att klargöra de olika yrkeskategoriernas uppdrag genom att anpassa såväl mål- och ansvarsbeskrivningar som verksamhets- och lönekriterier till
den nya förvaltningens förhållanden. Därefter påbörjades ett omfattande rekryteringsarbete för att höja andelen förskollärare. Denna var vid tertialrapport 2 2009
49 % vilket är en siffra som ligger bland de högsta i staden. En anledning till att
rekryteringen av förskollärare varit förhållandevis framgångsrik kan vara inrättandet av tjänster som pedagogiska ledare (teamledare) inom alla arbetslag. Dessa
tjänster kan ses som första steget på en karriärstege för förskollärare.
Barnantalet inom förskolorna har minskat under tidsperioden. Vid årsskiftet
2006/2007 var sammanlagt 2 100 barn inskrivna i stadsdelsområdets förskolor.
Vid årsskiftet 2008/2009 uppgick detta antal till 1 804. En orsak är införandet av
vårdnadsbidrag, vilket en förhållandevis stor andel av föräldrarna i Rinkeby- Kista
väljer som alternativ. En annan orsak till minskningen är att föräldrarna i viss utsträckning även väljer de fristående förskolorna. En konsekvens av minskningen
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av antalet inskrivna barn är att det varit lättare att i stort sett kunna uppfylla såväl
barnomsorgsgarantin som det föreskrivna barnantalet i grupperna.
Nedan redovisas svar på de frågor som ställts till nämnden.
Antal förskolor och avdelningar
Vid årsskiftet 2006/2007 fanns sammanlagt 33 förskolor i Rinkeby- Kista och vid .
årsskiftet 2008/2009 fanns 32 förskolor.
Det kan konstateras att det skett en minskning med en förskola under denna tidsperiod. En förskola, Fyren i Kista, övergick under år 2008 till annan driftsform.
Detta är orsaken till att antalet avdelningar minskat från 139 till 134 under de beskrivna två åren. Under hösten 2009 har en förskola i Rinkeby och en i Husby
lagts ner på grund av platsöverskott. Vid ytterligare behov av nedläggning finns en
plan för vilka förskolor som i första hand ska läggas ned.
Barngruppernas storlek
Vid årsskiftet 2006/2007 fanns i genomsnitt 14 barn inskrivna i 1-3 års- avdelningarna och 18 barn i 3-5 – årsavdelningarna. Vid årsskiftet 2008/2009 uppgick
motsvarande antal till 13 respektive 17.
Statistiken visar således att även det genomsnittliga antalet barn i grupperna har
minskat. Gruppstorleken anses allmänt som en betydelsefull kvalitetsfaktor där ett
lågt barnantal betecknar hög kvalitet.
Personaltäthet
Personaltätheten var vid årsskiftet 2006/2007 i genomsnitt 3,4 barn per anställd i
barngrupp varav 8,1 barn per förskollärare. Vid årsskiftet 2008/2009 var motsvarande nyckeltal 3,7 respektive 7,9.
Dessa siffror belägger den positiva utveckling som synts under en längre tid vad
gäller andelen förskollärare.
Planering av utbyggnad alternativt avveckling av platser
Inom de bostadsområden som håller på att byggas eller planeras i Kista avser förvaltningen att inrätta tre nya kommunala förskolor, en förskola med sex avdelningar i Kistahöjden och två med vardera tre avdelningar i Kista Gård.
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