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2020 för förskolenämnden

Vi noterar med tillfredsställelse att helårsprognosen för
förskolenämnden pekar mot ett litet överskott, trots att budgeten
från kommunfullmäktige helt saknade kompensation för pris- och
löneökningar. Vi vill påminna om att våra tre partier föreslog flera
miljoner mer i tillskott till förskolan jämfört med koalitionen.
Det är också positivt att förvaltningen bedömer att aktiviteterna
inom de sex utvecklingsåtagandena troligen kommer att bli klara
under året. Det kan vara en optimistisk bedömning.
Vi är medvetna om den extrema situation världen befinner sig i.
Ekonomin är en sektor som påverkas starkt av coronapandemin. Det
är bland annat svårt att göra prognoser.
En annan förutsättning som påverkar vår verksamhet och ekonomi är
att barnantalet minskar. Årets budget baseras på att antalet barn ska
bli 213 färre än förra året. I den aktuella verksamhetsstatistiken läser
vi att de kommunala förskolorna därtill har 114 färre barn än
budgeterat. Däremot har de fristående förskolorna 156 barn fler än
budgeterat! Är inte dessa förutsättningar ett betydande problem för
många kommunala förskolor? Behövs det marknadsföring eller
andra aktiva åtgärder? Koalitionens målsättning att hälften av alla
nya förskolor ska byggas och drivas av externa aktörer innebär ju inte

att nämnden nu ska arbeta för att hälften av alla befintliga
förskoleplatser ska vara i fristående regi.
Vår ambition är att 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 är (eller är på väg att bli)
bristyrken här i länet. Barn- och utbildningsförvaltningen måste
intensifiera sitt arbete med att stärka sitt varumärke och sin
attraktivitet.
Under 2019 hade Huddinge kommun den högsta sjukfrånvaron i
länet. Inom förskolorna ligger frånvaron fortfarande på en alltför hög
nivå och den är kommunens högsta. En extraresurs har funnits under
en period för det 40-tal anställda som varit sjukskrivna i mer än 180
dagar, men enligt rapporten upphör den nu vid halvårsskiftet. Den
insatsen behöver förlängas, och vi har fått veta att dylika diskussioner
pågår.
Vilka är de viktigaste slutsatserna som gjordes efter djupintervjuerna
av företaget Springlife? Vi vill gärna veta mer om vilka insatser för att
minska den arbetsrelaterade utmattning man föreslagit och vilka
bakomliggande faktorer man upptäckt.
Under flera år har vi vant oss vid att behoven av förskolestöd ständigt
har ökat. På senare tid har utvecklingen vänt på detta område. Det
behövs en analys av skälen till att behoven numera minskar, och vi
välkomnar en utredning om detta.
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