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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem
Svar på remiss

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt
remissvar.
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stadsdelsdirektör

Birgitta Dahlin
avdelningschef

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslöt i budget för 2008 med inriktning för 2009 och 2010
att en förskolepeng ska införas från och med den 1 juli 2008. För att ge stadsdelsnämnderna bättre förutsättningar föreslår stadsledningskontoret att införandet sker
först den 1 januari 2009.
Förskolepengen ska utgöra en lägsta nivå på den andel av grundschablonen som
stadsdelsnämnderna måste fördela till förskolorna. Stadsledningskontorets förslag
är att förskolepengen ska utgöra 77 % av grundschablonen. I pengen ska alla kostnader, utom vissa lokalkostnader samt förvaltnings- och verksamhetsövergripande
administration, ingå. För familjedaghemmen föreslås förskolepengen uppgå till 94
%.
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Ärendets beredning
Remissvaret har beretts inom avdelningen för barn och ungdom i samarbete med
ekonomienheten inom avdelningen för gemensam service.
Stadsdelsförvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen anser att ett system med förskolepeng är bra. Det är positivt att konstruktionen innebär att hyreskostnader ligger utanför pengen. I annat
fall kan det innebära orättvisa variationer för de enskilda förskoleenheterna. Förvaltningen anser också att det är bra att tilläggsschablonen läggs utanför förskoleschablonen eftersom behoven kan skifta. Det finns dock några frågor förvaltningen vill belysa.
Stadsledningskontoret beskriver att förskolornas kostnad för el ofta är inkluderad i
hyran. Inom Kungsholmens stadsdelsområde finns inget stöd för den uppfattningen eftersom ingen förskola på Kungsholmen har elen inkluderad i hyran. Däremot
har några förskolor eluppvärmning.
Stadsledningskontoret skriver vidare i sitt tjänsteutlåtande att kostnaderna för sophämtning ska täckas av förskolepengen. För Kungsholmens del har ungefär 50 %
av förskolorna sophämtningskostnaden inräknad i hyran vilket kan komplicera
hanteringen.
Stadsledningskontoret beräknar att lokalkostnader exklusive städning, sophämtning m.m. uppgår till i genomsnitt 16 % av förskoleschablonen. Kungsholmens
del av motsvarande kostnader utgör cirka 19 % av förskoleschablonen vilket är en
betydande skillnad.
Totalt sett innebär förslaget för Kungsholmens stadsdelsnämnd, räknat på 2008 års
budget, att kostnaden för förskolepengen ökar med 1,6 mnkr vilket innebär en
motsvarande omfördelning av kostnaderna från central nivå till enhetsnivå.
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