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Dnr GFN 2017/82

§ 193 Redovisning av utökad tid i förskolan
Sammanfattning

Vid grund- och förskolenämndens möte den 24 februari 2016
beslutades att utöka vistelsetiden i förskolan för barn till
föräldralediga och arbetssökande med 5 timmar, från 25 timmar i
veckan till 30 timmar i veckan. Vid nämndens möte beslutades om en
redovisning då förändringen fullt ut var implementerad i
verksamheten, vilket den nu är.
Syfte
Redovisningen ska beskriva utökningen av vistelsetid genom att
belysa ett antal relevanta områden.
Redovisning av insamlat material
Det insamlade materialet i den här redovisningen består av enkäter,
intervjuer och statistik.
Enkät till vårdnadshavare
De skriftliga synpunkterna kan summeras med att de flesta är nöjda
med utökningen av vistelsetiden i förskolan.
Enkät till pedagoger och ledning
Summeringen av de skriftliga kommentarerna speglar enkätsvaren.
Några tycker att den utökade vistelsetiden varit positiv, många tycker
den har varit negativt och en del tycker inte att den haft någon
påverkan.
Djupintervjuer genomförda av Falck Healtcare
Falck Healtcare sammanfattar intervjuerna på följande sätt:
Det fanns en tydlig oro innan reformen infördes. Förändringen
upplevs olika tydligt på olika förskolor, och man har i olika grad
anpassat sina verksamheter. Några intervjuade upplever att
situationen än så länge är hanterbar.
Skolenkäten jämförelse 2016 – 2017
En jämförelse mellan skolenkäten 2016 och 2017 visar att det är
väldigt små skillnader i hur vårdnadshavare uppfattar verksamheten.
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APU jämförelse 2015 – 2017
Väldigt små skillnader finns att rapportera i resultaten från
arbetsplatsundersökningarna 2015 till 2016. Samma förhållande gäller
i jämförelserna mellan 2016 till 2017. Sammanfattningsvis kan man
säga att förskolan generellt gör små förbättringar år från år i
arbetsplatsundersökningarna.
Ekonomiska konsekvenser estimerade av enheterna
De ekonomiska konsekvenserna får, baserade på redovisningar från
enheterna, anses som ringa.
Sjukfrånvaro jämförelser 2010 – 2017 inom förskolan
Väldigt små förändringar går att utläsa av statistiken och det går inte
att se genom sjukfrånvaron att införandet av utökad vistelsetid
påverkat arbetsmiljön på det sättet.
Tittar man på kortidssjukfrånvaron är tendensen snarare att vi får en
allt lägre korttidsfrånvaro i förskolan.
Personalomsättning jämförelse 2010 – 2017 inom förskolan
Inte heller statistiken kring personalomsättning pekar på att
införandet av utökad vistelsetid fått konsekvenser till en ökad
rörlighet.
Rekryteringsförmåga
Utbildningsförvaltningen anser inte att det blivit svårare att
rekryterasedan införandet av utökad vistelsetid. Pga. Bordercrossing
ser utbildningsförvaltningen snarare att intresset för att arbeta i
Haninge ökat.
Volymutvecklingen av barn med begränsad vistelsetid 2015-2017
Vid en handräkning på antal inskrivna barn med begränsad vistelsetid
kan utbildningsförvaltningen konstatera att volymen minskat från 540
stycken (2015) till 519 stycken (2017).
Ett skönjbart mönster är att de förskolor som har allra flest antal barn
med begränsad tid i förskolan är socioekonomiskt utsatta områden
samt socioekonomiskt välbärgade områden.
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Risk- och konsekvensanalys gjord 2016
Inför införandet av utökad vistelsetid gjordes en risk- och
konsekvensanalys identifierades sju stycken risker.
De områden där utbildningsförvaltningen kan konstatera att viss
påverkan skett är:
Oro i verksamheten som påverkar arbetet.
Mindre tid för planering och reflektion samt mindre tid för
återhämtning under arbetsdagen.
De områden där utbildningsförvaltningen inte kan konstatera någon
påverkan är:
Svårare att rekrytera
Högre personalomsättning
Ökad kort och långtidsfrånvaro. Svårighet att följa vårt uppdrag att
minska frånvaron.
Ökade personalkostnader (vikarier)
Ökade kostnader för livsmedel, blöjor, förbrukning mm
Förvaltningens synpunkter

Genom redovisningen av ovanstående material kan
utbildningsförvaltningen konstatera att det finns en oro i
verksamheten inför utökad vistelsetid.
Det finns även pedagoger som ser positivt på beslutet och en del som
inte märker någon skillnad. Detta kan bero på att fördelningen av
antal barn med begränsad vistelsetid varierar stort på förskolorna.
Varken i statistik om sjukfrånvaro, personalomsättning, ekonomiska
konsekvenser, arbetsplatsundersökningar, skolenkäter och förmåga att
rekrytera går det att utläsa att beslutet om utökad vistelsetid, från 25
timmar till 30 timmar, påverkat verksamheten negativt. Inte heller går
det att säga att kvaliteten har minskat till en följd av beslutet.
Vårdnadshavare till barn med begränsad vistelsetid har mestadels varit
positiva till beslutet om utökad vistelsetid. De synpunkter de framfört
i negativ bemärkelse gäller att det inte är helt valfritt när på dagen
dessa timmar placeras, utan styrt från förskolan.
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Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2017-11-19 – Redovisning av utökad vistelsetid i
förskolan
- Riskanays utökad vistelsetid fackförbund – arbetsgivare 2016-02-12
- APU 2015 i jämförelse med 2016
- APU 2016 i jämförelse med 2017
- Enkät pedagoger och ledning
- Enkät vårdnadshavare
- Falck Healtcare – djupintervjuer
- Personalomsättning i förskolan 2010 – 2017
- Sjukfrånvaro i förskolan 2010 – 2017
- Skriftliga synpunkter från pedagoger och ledning
- Skriftliga synpunkter från vårdnadshavare
- Begäran om skriftlig redovisning av ekonomiska konsekvenser
- Volymutvecklingen av antal barn med begränsad vistelsetid i
Haninge kommun 2015 – 2017
- Skolenkät vårdnadshavare förskolan 2017 i jämförelse med 2016
Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Överläggningar i grund- och förskolenämnden

Vid nämndens sammanträde begär Martin Strömvall (KD) att få
lämna ett ersättaryttrande (bilaga).
Sedat Dogru (M) begär att ärendet återremitteras med hänvisning till
nämndens tidigare beslut 2017-03-29, § 49. Ordföranden menar att
”underlag till beslut” inte står i strid till nämndens tidigare beslut i
frågan och föreslår nämnden godkänna rapporten.
Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras idag eller om
ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
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Ordföranden finner därmed att det bara finns ett förslag till beslut, att
godkänna rapporten.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Rapporten godkänns.
2. Martin Strömvall (KD) medges lämna ett ersättaryttrande.
Sedat Dogru (M) samt Kent Svensson (SD) reserverar sig mot
beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Henrik Lindh Central förskolechef
För kännedom: Förskolechefer, enskilt driven förskola och
pedagogisk omsorg
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