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Produktionsförvaltningen     Till Produktionsstyrelsen  
Datum  2018-01-25 
Dnr  PS 2018/0009-100 

 
Redovisning av uppdrag 46, styrtalet barn per årsarbetare  
 
 

Sammanfattning 
För att genomföra en djupare analys i ärendet begär Produktionsstyrelsen, efter samråd med budget- 
och kvalitetsenheten, anstånd till maj 2018 med redovisning av uppdrag 46.  
 
 
Beslutsförslag 
Produktionsstyrelsens beslut 
Produktionsstyrelsen begär anstånd med redovisning av uppdrag 46 till maj 2018.   
 
 
 
Bakgrund 
Produktionsstyrelsen fick i Kommunstyrelsens Budget 2018 och plan 2019-2020, daterad   
2017-10-25 KS 2017/0287, uppdrag 46 ”Produktionsstyrelsen får i uppdrag att analysera och utveckla läget för 
styrtalet barn per årsarbetare och åtgärdsplaner så att resultatet förbättras ytterligare i förhållande till jämförbara 
kommuner och enskilda förskolor i kommunen. Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast mars 2018.  
 
Produktionsstyrelsen rapporterade 2017-08-24 till Kommunstyrelsen att en arbetsgrupp med 
personal från produktionsförvaltningen, skolförvaltningen, ekonomienheten i samråd med budget- 
och kvalitetsenheten under sommaren arbetat fram underlag, analys samt förslag till åtgärdsplaner 
för att förbättra styrtalet antal barn/årsarbetare i de kommunala förskolorna.   

 

Förvaltningens slutsatser 
De åtgärder som vidtagits under andra halvåret 2017 ledde till att styrtalet barn/årsarbetare 
förbättrades från 6,1 2016 till 5,6 vid mätdatumet den 15 oktober 2017. Dock har negativa 
ekonomiska effekter konstaterats under samma period.  
 
Jämförelsen avseende de ekonomiska förutsättningarna i relation till utförare i andra kommuner 
kräver en fortsatt analys. Arbetet kompliceras av faktorer som; hanteringen av kostnader för mat, 
städning, inventarier, overheadkostnader samt t ex ersättningsvillkor för deltidsbarn och 
ersättningsprinciper för yngre respektive äldre barn. 
 
Produktionsstyrelsen begär, efter samråd med budget- och kvalitetsenheten, anstånd till maj 2018. 
Produktionsförvaltningen behöver ytterligare tid för att i samråd med budget- och kvalitetsenheten 
genomföra en djupare analys och säkerställa vilka åtgärder som behöver vidtas i ärendet. 
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Bilagor 
1. Svar på anmodan från Kommunstyrelsen, 2017-08-17 
2. Kommunfullmäktiges budget 2018 och plan 2019-2020 
 

 
 
 

Kent Henningson   Ann Bisenius  
Produktionschef   Verksamhetschef 


