KF 38 – Andel barn som fått plats på
förskola på önskat placeringsdatum
Nyckeltalsnamn: Andel som fått plats på förskolan på önskat placeringsdatum. U11401. Egen
mätning.
Nyckeltalsbeskrivning: Andel (%) barn som erbjudits plats före eller på önskat
placeringsdatum. Syftet är att få kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till
förskoleplatser i förhållande till behov. Metoden går ut på att kommunen använder intern
statistik kring föräldrarnas önskemål om placeringsdatum i förhållande till det faktiska
placeringsdatum som erbjuds. Om önskat placeringsdatum infaller på lördag, söndag, helgdag
eller klämdag räknas första kommande vardag som förskolan är öppen som önskat
placeringsdatum. Mätperiod årets 6 första månader.
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1. Nulägesbeskrivning
Här visas vilket resultat som uppnåtts och grad av måluppfyllnad, alltså vilken kvalitetsnivå
som resultatet har (grönt-gult-rött). Det går även att se trenden från de senaste åren (om data
finns). Data hämtad från Hypergene.
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Bedömning
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Flera av de som har en väntetid avser nya ansökningar och flytt från nuvarande förskola till en
annan. Dessa skall tas med i mätningen eftersom de baseras på ny ansökan och inte på den
ursprungliga.
Andel som fått plats på önskat placeringsdatum var för våren 80 %, för hösten 89 % och för
hela året 85 %. Skillnad i resultatet som rapporterats till delårsbokslutet 2019 beror på nya
beräkningsinstruktioner från SKL.

För nyckeltal som är nationella görs en jämförelse med liknande kommuner över de senaste
åren. Data hämtad från Kolada.

2. Påverkande faktorer
Resultatet är mycket bättre än tidigare år. Det beror främst på de nya instruktioner vi fått
rörande hur måttet skall räknas fram men också på att rektorerna tillsammans med
handläggare varit snabbare i kommunikationen med placeringar samt att vi haft ett
betydligt mindre antal ansökningar att behandla. Vid placering av nytt barn har vi även i
år försökt ta hänsyn till det önskade datumet även när detta datum har varit ett tidigare
datum än garantidatumet, som är fyra månader efter ansökan. Vi har även haft fler platser

lediga då det var en förhållandevis stor kull som började i skolan hösten 2018 jämfört med
tidigare år. Att vi inte når acceptabel nivå (91-100%) beror på att flera ansökningar avser
flytt från en förskola till en annan inom Hylte tätort och dessa skall räknas med trots att
barnet har en placering sedan tidigare. Då de mindre förskolorna oftast inte kan ta emot
nya barn förrän på sommaren, då 6-åringarna börjar i skolan, erbjuds inte barnet
omplaceringen på önskat datum och väntetiden kan därför i vissa fall bli flera månader.

3. Förslag på åtgärder
Föreslår att vi även under år 2020 försöker att utgå från önskat datum och inte garantitid
(fyra månader) när vi planerar in de nya barnen. Enligt de nya instruktionerna skall nya
ansökningar som avser omplacering vara med i statistiken medan omplaceringar som avser
en gammal ansökan inte skall vara med. Med gammal ansökan menas i detta fall en
ansökan som är kvar när vårdnadshavare valt att stå kvar i kö till sitt förstahandsval. Detta
kommer att göra att siffrorna visar bättre resultat framöver. I en så förhållandevis liten ort
som Hyltebruk bör inte de nya ansökningarna räknas med heller. Den nya önskade
förskolan ligger inom ett litet område i Hylte tätort där avstånden inte är långa mellan
förskolorna. Detta kan inte jämföras med större städer där en omplacering i praktiken kan
innebära att förskolebarnet flyttar till en förskola långt ifrån den gamla. Föreslår att endast
de nya ansökningar som avser omplacering mellan våra orter Kinnared, Rydöbruk, Torup,
Långaryd, Landeryd, Hyltebruk och Unnaryd skall räknas med i statistiken. Vi bör endast
mäta en gång per barn oavsett status på ansökan. Detta skulle bli en rättvisare siffra som
även går att jämföra med våra egna mått med fokus på garantitid och placering på rätt ort.

4. Konsekvensbeskrivning
Föräldrar kommer inte ut i arbete och/eller studier. Integrationen försämras för både
nyanlända föräldrar och barn. Barn 3-5 år erbjuds inte allmän förskola som de har rätt till
oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning. Barnfamiljer kan välja bosätta sig i annan
kommun där barnomsorgsplats erbjuds snabbare och i rätt tid.

