Tjänsteutlåtande
Utbildningsförvaltningen
Datum 2020-11-25

Dnr

FGN 2020/0451

Till Förskole- och grundskolenämnden

Tillfällig utökad beställning avseende Berga öppna förskola
Sammanfattning
Produktionsförvaltningen har till utbildningsförvaltningen lämnat förslag på tillfälligt utökad
verksamhet inom Berga öppna förskola på grund av ökad efterfrågan. I ärendet föreslås en
komplettering av beställningen av öppen förskola för tillfällig utökning av verksamheten i enlighet
med produktionsförvaltningens förslag. Enligt produktionsutskottets beslut 2020 11 24 får
produktionsdirektören i uppdrag att av utbildningsförvaltningen begära finansiering för extra
personal till öppna förskolan.

Beslutsförslag
Förskole- och grundskolenämndens beslutar
1. Komplettering av beställning av öppen förskola dnr SKOL15 2016/0050 avseende tillfällig
utökning av verksamheten inom Berga öppna förskola enligt tjänsteutlåtande 2020 11 25 under
perioden december 2020 – juni 2021.
2. Finansiering av utökad beställning avseende Berga öppna förskola under perioden december
2020 – juni 2021 sker inom ramen för Förskole- och grundskolenämndens budget.

Bakgrund
Öppen förskola drivs sedan 2015 av produktionsförvaltningen genom en beställning från dåvarande
Skolnämnden. I kommunen finns två Öppna förskolor, Berga i centrala Åkersberga och Ljusterö.
Produktionsförvaltningen har i en skrivelse till utbildningsförvaltningen föreslagit en tillfällig
utökning av verksamhet inom Berga öppen förskola för att möta ökad efterfrågan av verksamheten.
Ordinarie bemanning i Berga öppen förskola är 2,0 tjänster.

Förvaltningens slutsatser
Öppen förskola är en del i kommunens förskoleverksamhet som erbjuder barn som står utanför
förskolan en förskolepedagogisk gruppverksamhet samtidigt som den ger småbarnsföräldrar
möjlighet till kontakt och gemenskap. Öppna förskolan är även en viktig mötesplats för språk och
integration. Berga öppna förskola bedriver sin verksamhet utomhus på grund av den rådande
pandemin och har noterat en ökad efterfrågan på verksamheten. Antalet besökare som deltar i
aktiviteter i lekparker och barnvagnspromenader har ökat avsevärt, ibland är det uppemot 50
besökare vid samma tillfälle. Personalen har även uppmärksammat att många är i behov av att träffa
andra och samtala om sin situation avseende Covid-19.
I förslaget föreslår produktionsförvaltningen att man därför tillfälligt utökar verksamheten avseende
Berga öppna förskola för att kunna tillgodose verksamhet för alla besökare. På grund av pandemin
och Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd behöver personalen utöka antalet aktiviteter och
lekparker att mötas på vilket resulterar i ett ökat behov av personal. För att genomföra en sådan
förändring skulle man behöva vara fyra i personal istället för de två som är idag.
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Tjänsteutlåtande
Utbildningsförvaltningen förordar en tillfällig utökning av verksamhet inom Berga öppna förskola
med två personal fyra förmiddagar per vecka under perioden december 2020 – juni 2021.
Finansiering
Kostnaden för utökad bemanning med två personal (0,8 tjänst) 16 timmar per vecka uppdelat på
fyra förmiddagar är enligt produktionsförvaltningen 39 tkr per månad inklusive
personalomkostnader. För perioden december 2020 – juni 2021 blir den sammanlagda kostnaden ca
273 tkr vilket bedöms rymmas inom nämndens budget.

Tidigare beredning och beslutsunderlag
SKOL15 2016/0050 Revidering av beställning avseende verksamhet Öppen förskola
PU 2020/0093 Finansiering för personal till öppna förskolan

Bilagor
1. Produktionsförvaltningens förslag till utökning av verksamheten avseende Berga öppna
förskola

Louise Furness
Utbildningsdirektör

Erika Frangini
Sakkunnig förskola

___________
Expedieras
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