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Tjänsteskrivelse
PROGNOS FÖRSKOLEPLATSER (se även bilagor)
Ärendebeskrivning
Två gånger per år uppdateras prognosen för efterfrågan och tillgång på förskoleplatser i
kommunen. Detta sker per den 15/3 och 15/10. Underlaget till dessa prognoser hämtas
generellt från:
•
•

Kommunens folkbokföringsprognos
Antal inskrivna barn 15/3 respektive 15/10

Specifikt för denna prognos har även följande kriterier beaktats:
•
•

Totalt antal barn folkbokförda i kommunen 15/10 2007 och 15/3 2008 (uppgifter
hämtade från kommunens fastighetsregister)
Beläggningsgranden i prognosen är baserad på drygt 92 procent av det totala antalet
barn i kommunen i åldern 1-5 år.

Förutsättningar inför hösten 2007
Behovet av platser är i princip tillfredställt i alla kommundelar, se bilaga.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ett faktiskt överskott på ca 140 platser vid mätningen i
oktober. Överskottet av platser baseras på antalet platser under våren när behovsgraden var
som högst. Under augusti månad övergår alla sexåringar till skolan och förskoleklassen. Detta
medför att det oftast finns lediga platser under hösten. Alla platser tillsätts inte direkt efter
sommaren utan det sker en successiv ökning av barn fram till januari/februari och först under
april/maj är i princip alla barn placerade. Under maj är beläggningsgraden som högst på året.
Därefter vänder efterfrågan sakta nedåt igen fram till att sexåringarna skrivs ut i juli. Se
diagram nedan. De barn som skrivs in i förskolan under hösten är yngre än två år och kräver i
allmänhet en större personaltäthet. Den ökade personaltätheten kompenseras i pengsystemet
med ett högre belopp för barn under tre år.
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Diagrammet visar säsongsvariationerna från 2005 till 2007. Av diagrammet framgår att
antalet barn är som högst under våren.
•
•
•

Den beslutade förskolan Gullspira, enskild regi, som planerade en nystart i Rödkindas
tidigare lokaler, Granängsringen, i augusti 2007 fick inte tillräckligt med barn för att
kunna starta sin verksamhet varför den har lagts ned.
Förskolorna Jojon , Trollbäcken och Jollen , Centrum, som öppnades tillfälligt under
våren har under sommaren avvecklats planenligt.
Under våren tillkom också uteförskolan Tärnan (torpet Kobo, Strand) som en
underavdelning till förskolan Ringen, Granängsvägen. Varje dag reser ca 12 barn med
personal till sitt ”utedagis” i Strand från Ringen. Enligt prognosen finns inget behov
framöver av torpet i Strand för område Centrum. Däremot kan det finnas andra värden
att ha kvar torpet som inte har beaktats i denna prognos.

Förutsättningar inför våren 2008:
Behovet är tillfredställt totalt sett i kommunen, dock inte i alla kommundelar, se bilaga.
Prognosen visar ett överskott på totalt ca 40 platser vilket innebär att kommunen som helhet
kan erbjuda plats inom garantitiden. Däremot uppfylls inte alltid föräldrarnas förstahandsval.
Det saknas fortfarande platser i kommundelarna Trollbäcken och Strand. I Trollbäcken saknas
det marginellt med platser medan det i Strand saknas fler. I Centrum finns ett överskott på ca
110 platser våren 2008 vilket möjliggör att behovet som helhet täcks. Se bilaga hur områdena
har definierats.
•
•

I Trollbäcken, Skälsätra, startas en ny förskola, Kattfoten, med 90 platser i januari
2008. Det innebär att behovet i Trollbäcken är så gott som tillfredställt våren 2008.
Enligt prognosen fattas drygt 10 platser.
I Strand saknas det betydligt fler platser, cirka 60. I augusti 2007 startade Breviks
förskola och i dag finns ca 80 barn registrerade som platsinnehavare. Eventuellt kan
ytterligare 15 förskolebarn beredas plats i januari 2008 enligt rektor Anna Bittar.
Avgörande för ett sådant beslut är hur skolorganisationen utvecklas för årskurs 3 inför
vårterminen 2008. Om ytterligare intag av förskolebarn kan ske, vilket är att föredra
enligt prognosen, minskar antalet saknade platser i området från ca 60 till 45 platser.
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•

•

Den så kallade paviljongen som fram till och med sommaren 2007 varit placerad i
Öringe intill förskolan Öringestugan kommer under hösten att flyttas till Hästhagen.
Strand, med nystart den 3 december 2007. Hästhagen, enskild regi, kommer enligt
samtal med ansvarig chef att ta 30 barn. Detta har beaktats i prognosen.
De föräldrar i Strand som inte kan beredas plats i området föredrar i första hand plats
på förskolorna Båten, därefter Sagan eller Gunghästen eftersom dessa förskolor ligger
centralt i centrum med relativt goda kommunikationer från Strandområdet.

Övrigt som påverkar utbudet av platser
Vad som i övrigt påverkar intagningsprocessen förutom föräldrarnas val är förskolans egen
policy och organisation som till exempel barngruppernas sammansättning, barngruppens
storlek, barnens ålder etc. En annan väsentlig faktor är kommunens styrning i form av
tilldelning av resurser. Barn- och utbildningsförvaltningens egen organisation, den
kommunala, beräknas under våren 2008 till 59 procent av det totala platsutbudet. (I budget
2008 beräknas fördelningen på helår till ca 52 procent i kommunal regi.)
Det som ytterligare kan påverka platsefterfrågan under våren 2008 är föräldrarnas möjlighet
till val av ”vård av eget barn”, Tyresös egen modell, samt till hösten den nationella reformen
”vårdnadsbidrag” som kommer under andra halvåret. Fler valmöjligheter kan bidra till att
minska efterfrågan på förskoleplatser totalt sett. Vilket utslag det skulle få i de olika
kommundelarna går inte att förutse.

Birgitta Wigren
Förvaltningschef
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