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Barn- och ungdomsnämnden

Personaltäthet för förskola, skola och fritidshem 2020
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen mäter personaltäthet i kommunal och fristående förskoleoch fritidshemsverksamhet. Från 2019 sker mätningen två gånger per år. Mättillfällena är
april och september månad. Den egna modellen tar inte hänsyn till faktiskt närvaro eller
faktiskt vistelsetid utan presenterar det totala antalet inskrivna barn i verksamheten och
deras registrerade vistelsetid, per den 15:e i mätmånaden.
2020.126 BUN innehåller nu även jämförelse med Göteborgsregionen (GR), Västra
Götalandsregionen och riket. Detta var tidigare ett separat ärende till BUN. Till skillnad från
kommunens egen mätning av personaltäthet grundas jämförelsen på uppgifter insamlade av
Statistiska Centralbyrån (SCB). Skolverket samlar årligen in, med hjälp av Statistiska
Centralbyrån (SCB), uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.
Uppgifterna sammanställs till statistik per verksamhetsform och skolform.
I BUN 2019.121 §94 gavs även förvaltningen i uppdrag att se över en ny modell för
personaltäthet inför 2020. En av fördelarna med en ny modell skulle kunna vara att belysa
den faktiska närvaron per barn i både förskola och fritidshem för de kommunala
verksamheterna. Inom kommunal verksamhet används IT-system som kartlägger barnens
faktiska närvaro.
Beredning
Inför 2020.126 BUN slogs två tidigare ärenden samman, som ett led i att ta fram en tydligare
modell över personaltätheten. Förvaltningen ser ett behov av att komplettera modellen med
faktisk närvaro, i relation till antalet planerade barn- och elever i verksamheten. Den
aspekten är inte med i modellen som presenteras i bilagorna idag. Det beror framförallt på
frågetecken kring hur modellen ska garantera en likvärdig jämförelse mellan fristående
enheter och kommunala enheter, då de fristående enheterna inte har samma system för
kartläggning av faktiskt närvaro. Om modellen ska kompletteras med jämförelse kring faktiskt
närvaro bör fokus vara på de kommunala enheterna, som ett tillägg till nuvarande modell. Att
jämföra med de fristående enheterna avseende faktiskt närvaro bedömer förvaltningen som
svårt att genomföra i dagsläget.
Personaltäthet inom Alingsås kommun, 15 april
Nämnden delges en rapport som innehåller olika mått för personaltäthet på kommunnivå, för
både kommunal och fristående verksamhet. Personaltätheten bygger på grundbemanning.
Grundbemanningen består av antal årsarbetare, som arbetar i barngrupp på enheten
(pedagogiskt arbete).
SCB-statistik över personaltäthet
Den andra rapporten som delges nämnden baseras på uppgifterna insamlade av SCB.
Uppgifterna är insamlade under höstterminen och speglar den 15:e oktober. Måtten
presenteras sedan löpande under kommande vårtermin allt eftersom de tas fram och
färdigställs SCB löpande. Jämförelsen täcker in åren 2017-2019.

För förskola och fritidshem presenteras kommunal och fristående verksamhet var för sig.
Personaltäthet för förskoleklass, grundsärskola och grundskola presenteras däremot med ett
gemensamt mått för både fristående och kommunal verksamhet. Jämförelse görs med
Göteborgsregionen (GR), Västra Götalandsregionen och riket samt Sveriges kommuner och
regioners (SKR) gruppering pendlingskommuner nära storstad. I en pendlingskommun
arbetar minst 40 % av de folkbokförda förvärvsarbetande invånarna i annan kommun. SKR:s
kommungruppsindelning finns inte i Siris, och saknas därför för grundskola och
grundsärskola.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att komplettera modellen för
personaltäthet, med faktiskt närvaro för de kommunala verksamheterna.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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