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Barn- och ungdomsnämnden

2020.126 BUN

Personaltäthet för förskola och fritidshem 2020
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen mäter personaltäthet i kommunal och fristående förskoleoch fritidshemsverksamhet. Nämnden delges en rapport som innehåller olika mått för
personaltäthet på kommunnivå, för både kommunal och fristående verksamhet.
Från 2019 sker mätningen två gånger per år. Mättillfällena är april och september månad. I
BUN 2019.121 §94 gavs även förvaltningen i uppdrag att se över en ny modell för
personaltäthet inför 2020. Syftet med en ny modell var att även inkludera en jämförelse med
faktiskt närvaro inom de kommunala verksamheterna, då förvaltningen nu arbetar med
digitala system som möjliggör en sådan jämförelse.
Beredning
Personaltätheten bygger på grundbemanning. Grundbemanningen består av antal
årsarbetare, som arbetar i barngrupp på enheten (pedagogiskt arbete). Resurspersoner som
arbetar med barn i behov av särskilt stöd är inte inkluderade i grundbemanningen.
Modellen innehåller även en rad nya nyckeltal och diagram som avspeglar faktiskt närvaro,
dynamiken i modellen blir särskilt intressant när relationen mellan planerad och faktiskt
närvaro sätts i relation till varandra.
Förskola
Inom förskola visar mätningen i september att det schemalagda snittet var 32 timmar per
barn/vecka, medans den faktiska närvaron i snitt var 22 timmar per barn/vecka (69 procent
av den schemalagda tiden nyttjades).
Gällande volymtimmar (den totala schemalagda barntiden på förskolan dividerat med antalet
inskrivna barn) var genomsnittet 173 timmar per årsarbetare/vecka. Genomsnittet utifrån
faktiskt närvaro var 119 timmar per årsarbetare och vecka. Det innebär att den schemalagda
barntiden per årsarbetare inom för förskola har minskat och är den lägsta nivån som
uppmäts under hösten under mätperioden 2017- 2020. Som högst var volymtimmarna per
årsarbetare i september under 2018, med 181 planerade volymtimmar per årsarbetare.
Fritidshem
Inom fritidsverksamheten visar mätningen i september att det schemalagda snittet var 16
timmar per barn/vecka, medans den faktiska närvaron i snitt var 9 timmar per barn/vecka (56
procent av den schemalagda tiden nyttjades).
Gällande volymtimmar, (den totala schemalagda barntiden på fritidshem dividerat med
antalet inskrivna barn), var genomsnittet 462 timmar per årsarbetare/vecka
Genomsnittet utifrån faktiskt närvaro var 243 timmar per årsarbetare och vecka.
Detta innebär att de schemalagda timmarna ökar i fritidshemsverksamheten, jmf 411
planerade volymtimmar i september 2019). Huruvida diskrepansen framförallt förklaras av
sjukdom/ledighet eller beror på att schematiderna inte överensstämmer med faktiskt behovet

återstår att utreda. Sannolikt är det en kombination av de båda faktorerna. För
verksamheternas planering är det avgörande att scheman matchar faktiska behov, men även
om skillnaderna kan förklaras av frånvaro, så som sjukdom och ledighet, signalerar
underlaget att ca hälften av de schemalagda fritidstimmarna, i snitt, inte nyttjas per barn.
I och med att det går att utläsa en stor skillnad mellan schemalagd tid och faktiskt utfall
behöver förvaltningen fortsätta att eftersträva så korrekt inlämnande schematider som möjligt
och samtidigt försöka planera verksamheten utifrån barnens faktiska behov.
Samtliga nya mätvärden i bilagan
Förskola, kommunal verksamhet








Faktiska volymtimmar per årsarbetare/vecka
Faktiska volymtimmar per barn/vecka
Faktiskt beläggning (%) av schemalagd tid
Andel barn 4-5 (6) år (%)
Ny jämförelse mellan schemalagd tid och faktiskt närvaro per barn
Ny jämförelse mellan planerad och faktiska volymtimmar per årsarbetare
Ny jämförelse som speglar planerad schematid

Fritidshem, kommunal verksamhet







Faktiska volymtimmar per årsarbetare/vecka
Faktiska volymtimmar per barn
Faktiskt beläggning (%) av schemalagd tid
Ny jämförelse mellan schemalagd tid och faktiskt närvaro per barn
Ny jämförelse mellan planerad och faktiska volymtimmar per årsarbetare
Ny jämförelse som speglar planerad schematid

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av den nya modellen och lägger informationen till
handlingarna
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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