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Ärende 4: Budgetunderlag inför Mål och budget

2021 för förskolenämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett utförligt och rättvisande
budgetunderlag. Vi har ändå valt att inte delta i beslutet för den första
beslutssatsen, eftersom det finns inslag som grundas på koalitionens uppdrag.
Vi syftar på målet om att hälften av alla nya verksamheter ska byggas och
drivas i fristående regi. Vi vill inte heller uppleva att fungerande kommunala
förskolor tvingas bort för att ge plats åt fristående utförare. Exemplet Korallen
har vi inte glömt. Vi har inga problem med den andra och tredje beslutssatsen.
Vi tycker om meningen ”Forskning visar att barn som gått i förskola…har bättre
förutsättningar för en god hälsa och goda livsvillkor som vuxna”. Vi läser också
att det ”finns en risk att personaltätheten kommer att minska och/eller att
barngruppernas storlek kommer att öka”. Vi anser att den risken är uppenbar.
I remissen ska det ”framgå hur nämnden avser att klara att fortsatt
effektivisera verksamheterna”. Vi lyckas inte hitta så många konkreta svar på
den frågan. Vi tycker att ett fokus på lokalkostnader är rätt tänkt.
Ingångsläget till 2020 för de kommunala förskolorna var att ekonomin är i
balans efter flera år med kärva ekonomiska förutsättningar och gigantiska
skuldåterbetalningar. De kommunala förskolorna har under 2018 och 2019
lyckats betala tillbaka 12,8 plus 15,3 miljoner av de tidigare underskotten. I
bokslutet för 2017 låg de kommunala förskolorna med rekordunderskottet
minus 19,6 mnkr, och även det underskottet har man arbetat bort. Detta har
inte skett utan att det märks i den verksamheten - för personalen, deras chefer,
barn och föräldrar. Vi anser att det inte är läge för fortsatta nedskärningar.
Tvärtom måste det ges möjligheter att stärka kvaliteten där det behövs bäst.

Det säger sig självt att en nolluppräkning inför 2020 inte är önskvärd. Den är
tvärtom orealistisk och oacceptabel, anser vi. Det är väldigt försiktigt att räkna
med löneökningar på enbart 1,5 procent. Förra året stannade de på 2,5
procent, och det var den lägsta nivån på flera år. Det är också väl försiktigt att
räkna med 2 procent i hyresökning för befintliga lokaler.
Förskolenämnden har flera förbättringsområden: den låga andelen
förskollärare, den höga andelen anställda utan relevant utbildning, den höga
sjukfrånvaron samt de alltför stora barngrupperna.
Förvaltningen och verksamheten på fältet måste ges en rimlig möjlighet att
uppnå målen för sund ekonomi, bedriva god kvalitetsutveckling och att vara en
attraktiv arbetsgivare – allt detta samtidigt.
Såväl förskollärare som barnskötare bedöms nu som bristyrken eller
begynnande bristyrken här i länet. Vi anser att barnskötare redan nu är ett
bristyrke. Varför saknar annars nästan en tredjedel av personalen ”relevant
utbildning för arbete med personal”? Utöver normala löneökningar medför
detta också löneglidning och höga ingångslöner. Kostnaden per inskrivet barn
är redan lägre än länsgenomsnittet. Närmare bestämt ligger Huddinge 10 500
kronor per barn under länsgenomsnittet. Det är intressant för nämnden att få
vara med i ett seriöst JAF-arbete (jämföra, analysera, förbättra). Att Stockholms
stad har den högsta lönenivån påverkar oss som grannkommun.
Huddinge ligger på en hög sjukfrånvaro jämfört med länet, och tyvärr ligger
förskolorna allra högst inom kommunen. Det torde finnas samband mellan
höga sjuktal, de stora barngrupperna och personaltätheten.
Vi instämmer i önskemålet om långsiktighet och förutsägbarhet i arbetet med
den pedagogiska utvecklingen, som varit eftersatt under flera år. Detta
förutsätter i sin tur stabila budgetramar utan tvära kast i medelstilldelningen.
På sidan 9 kommenteras målet att hälften av nya verksamheter ska byggas och
drivas av fristående aktörer. Vi tror inte att det målet är realistiskt. Vi har flera
gånger påpekat att nya lokaler är dyra. En fristående utförare ska betala den
hyran samtidigt som man får lokalbidrag som är genomsnittet för de
kommunala förskolornas hyror.
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