Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2020-03-02

UAN2020/106

Utbildningsförvaltningen
Elisabeth Ståhl
0171-62 63 70
elisabeth.stahl@enkoping.se

Avveckling av Torstuna familjedaghem
Förslag till beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avveckla Torstuna
familjedaghem inför höstterminen 2020.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge berörda barn förtur vid
omplacering på förskola.

Beskrivning av ärendet
Idag finns det 10 barn inskrivna i den pedagogiska omsorgen (dagbarnvårdare) i
Torstunagruppen, som är den enda kvarvarande pedagogiska omsorgen i
kommunal regi. Sex av barnen slutar för att börja förskoleklass till hösten 2020. Det
lämnar fyra barn kvar i Torstunagruppen.
Idag finns två heltidsanställda utbildade barnskötare i Torstunagruppen. För att få
verksamheten att gå runt schemamässigt finns också en halvtidsanställd timvikarie
genom kommunens vikariepool.
Verksamheten bedrivs tre dagar i veckan i privatbostad tillhörande en av
dagbarnvårdarna. Övriga två dagar bedrivs verksamheten i en närliggande
bygdegård. Det beror på att den dagbarnvårdare vars bostad används är ledig en
och en halv dag i veckan.
År 2019 ingick avveckling av Torstunagruppen som ett av flertalet
effektiviseringsförslag som lades fram av dåvarande skolnämnden som ett led i
kommunens effektiviseringspaket. Förslaget från de berörda dagbarnvårdarna var
att låta verksamheten vara kvar läsåret 2019/2020 eftersom flera barn skulle sluta
pedagogisk omsorg för att övergå till förskoleklass. Inget beslut om avveckling togs
av nämnden.
Ekonomin för pedagogisk omsorg är ansträngd. Verksamheten har gjort ett
ekonomiskt underskott de senaste åren som visas i tabellen nedan. I tabellen visas
också antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg jämfört med kommunala förskolor
under 2019 och budget för 2020. Intäkterna i pedagogisk omsorg består av
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volymersättning och kostnaderna består av löner inklusive sociala avgifter,
omkostnadsersättning samt hyra för bygdegården.
Eftersom pedagogisk omsorg är en egen verksamhetsform är det meningen att
den ska bära sina egna kostnader.

För att få en sådan här verksamhet att gå runt ekonomiskt skulle det behövas
mellan 16 och 18 barn inskrivna. Efterfrågan av pedagogisk omsorg har varit låg
under de senaste åren och den har minskat än mer sedan 2017. De tidigare
avvecklingsförslag som har lagts fram (2018 och 2019) har troligen bidragit till
minskningen av efterfrågan. En personal valde 2018 att övergå till tjänst i förskola i
samband med avvecklingsförslaget.
I pedagogisk omsorg krävs det att öppethållandet motsvarar det inom förskolan,
det vill säga tolv timmar per vardag. För att personalen i pedagogisk omsorg ska
kunna begränsa sitt arbete till 40 timmars arbetsvecka, krävs det en extra resurs
som kan ha ansvar för barnen när ordinarie personal är ledig. Den extra resurs
som finns i Torstunagruppen kommer inte att fortsätta arbeta efter sommaren
2020. Det finns inget ekonomiskt utrymme för att anställa någon ytterligare
personal.
En faktor som försvårar den pedagogiska omsorgens ekonomi ytterligare är
lokalfrågan. I dagsläget drivs verksamheten i privat bostad med komplement i
närliggande bygdegård. Detta kommer inte att kunna fortsätta då den privata
bostaden inte kommer att kunna användas för pedagogisk omsorg efter
sommaren. Vi har utrett alternativa lokaler. Den andra dagbarnvårdarens hem är
inte aktuellt.
Ett förslag som har lämnats är att vara i bygdegården på heltid. För att det skulle
vara möjligt skulle det krävas omfattande anpassningar av bygdegården. Det skulle
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medföra kostnadsökningar, både genom de anpassningar som behöver göras och
genom att bygdegården skulle hyras av oss varje vardag istället för två dagar i
veckan som i dagsläget. Om kommunen ska hyra en extern lokal för pedagogisk
omsorg ställs andra höga krav än när lokalen bara används som komplement. Det
ställs till exempel krav på bullernivåer, måltidsberedning, vattenkvalitet, brand och
säkerhet. Utformandet av den pedagogiska miljön i en lokal som ska vara förskola
eller pedagogisk omsorg är också omgärdad av höga krav. Lokalen kommer även
fortsatt att hyras ut till allmänheten vilket försvårar för verksamheten genom att det
blir svårt att till exempel ha dokumentation framme. Barnen får svårare att fortsätta
i sin lek då det måste plockas undan varje kväll.
Utbildningsförvaltningen är ålagd att ständigt effektivisera verksamheten. Stora
delar av vår verksamhet är lagstadgad och kan inte avvecklas eller dras ner. Den
pedagogiska omsorgen är dock inte lagstadgad verksamhet. För den som önskar
pedagogisk omsorg, erbjuds det i fristående regi i Fjärdhundra och Örsundsbro.

Utbildningsförvaltningens bedömning
Vår bedömning är att pedagogisk omsorg i kommunal regi bör avvecklas inför
höstterminen 2020. Den samlade bedömningen görs utifrån bristande
barnunderlag, brist på lokaler och det ekonomiska underskottet.
Att verksamheten i flera år har varit under utredning för avveckling har inneburit en
långvarig osäkerhet för både familjer och anställda. Personalens fokus framåt och
utvecklingsidéer har blivit lidande på grund av detta. Personalens arbetsmiljö har
inte varit den bästa i denna situation.
Vi har alla förutsättningar att tillgodose barnens och personalens framtida behov
inom den ordinarie kommunala förskoleverksamheten. Barnens familjer erbjuds
förtur vid placering på förskola om beslutet verkställs. Det kommer att finnas plats
på Fjärdhundra förskola för de fyra barn som är i behov av omplacering om
familjerna skulle önska så. Om familjerna skulle önska andra kommunala förskolor
kommer de att erbjudas förtur oavsett val.
De två kommunala dagbarnvårdarna som idag arbetar i den pedagogiska
omsorgen har sin anställning i kommunen tryggad. Det finns ett stort behov av
utbildade barnskötare i förskolan.
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Enköpings kommun
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