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Personaltäthet för förskola och fritidshem 2022
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. Mätningen
sker två gånger per år. Mättillfällena är april och september månad.

Beredning
Alingsås modell för personaltäthet bygger på grundbemanning. Grundbemanningen består
av antal årsarbetare, som arbetar i barngrupp på enheten. Resurspersoner som arbetar med
barn i behov av särskilt stöd är inte inkluderade i grundbemanningen. Till ärendet bifogas en
rapport som innehåller olika mått för personaltäthet på kommunnivå, för både kommunal och
fristående verksamhet. Mätningen sker två gånger per år.
Modellen innehåller även en rad nyckeltal och diagram som avspeglar hur det ser ut på
kommunal förskole- och fritidsverksamhet i relation till fristående verksamheter.
Förvaltningen har identifierat utmaningar vad gäller nuvarande modell för personaltäthet. Alla
förskole- och skolenheter tar fram underlag för respektive enhets grundbemanning vilket ger
utrymme för tolkning av beräkning av grundbemanning. Det kan även bli otydligt vid
jämförelse med den statistik som finns hos andra aktörer beroende på hur deras framtagning
av underlag ser ut. Utöver detta ser förvaltningen en utmaning i att mäta statistik för
personaltäthet utan att ta hänsyn till de olika kompetenserna som personalen har, det då
personaltäthet inte har samma tydliga samband med undervisningens kvalitet som utbildning
och behörig personal.
Förskola
Förvaltningen konstaterar att personaltätheten legat konstant på 5,9 barn per årsarbetare de
senaste tre vårterminerna för kommunal verksamhet. För fristående verksamhet ligger
personaltätheten på 6 barn per årsarbetare. Rikssnittet 2020 var 5,2 barn per årsarbetare.
Jämfört med GR, Västra Götaland och riket har Alingsås kommun en högre andel anställda
heltidstjänster med förskollärarlegitimation vilket kostnadsjämförelsen för förskola även
påvisar genom att Alingsås kommun har en högre personalkostnad än bland annat GR och
riket.
Andelen barn i ålder 1-3 år ligger nästintill på samma nivå de senaste fyra åren under våren.
Det är 37% av barn i förskola som är mellan 1-3 år under våren.
Förvaltningen kan konstatera att den faktiska beläggningen ökat med tio procent sedan
våren 2021, från 82% till 92%. Det innebär att barnens faktiska volymtimmar på förskolan i
stor utsträckning motsvarar barnens planerade volymtimmar på förskolan. Det innebär större
möjligheter för en ändamålsenlig planering av verksamheten i relation till barnens planerade
vistelsetid.

Fritidshem
Förvaltningen konstaterar att personaltätheten ökat då medelvärdet för antal elever per
årsarbetare minskat från 24,2 elever per årsarbetare våren 2020 till 23,3 elever per
årsarbetare våren 2022. För fristående verksamhet ligger medelvärdet för personaltätheten
på 31,7 elever per årsarbetare. Rikssnittet 2020 var 20,1 elever per årsarbetare för
kommunal verksamhet och 22,5 för fristående.
Jämfört med GR, Västra Götaland och riket hade Alingsås en lägre andel personal med
pedagogisk högskoleexamen på fritidshemmen. I kostnadsjämförelsen för förskola och skola
2021 framgår det att Alingsås kommun hade en lägre personalkostnad gentemot
jämförelsekommunerna vilket kan sättas i relation med varandra.
Andelen elever som har fritids har minskat för varje år i kommunal verksamt idag är det 52%
av eleverna i F-6 som har fritidsverksamhet, för de fristående verksamheterna har den siffran
ökat och andelen elever med fritidsverksamhet är där 58%.
Förvaltningen konstaterar att den faktiska beläggningen på kommunal fritidsverksamhet har
ökat från 54% våren 2021 till 67% våren 2022. Det innebär att elevernas faktiska
volymtimmar på fritidshemmen i större utsträckning motsvarar elevernas planerade
volymtimmar på fritidshemmen. Det innebär större möjligheter för en ändamålsenlig
planering av verksamheten i relation till elevernas planerade vistelsetid.
Ekonomisk bedömning
Barn- och ungdomsnämnden tar del av rapporten och lägger informationen till handlingarna.
Förslag till beslut
Förslaget innebär inga kostnader.
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