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Motion från Helena Falk (V), Jesper Sahlén (V) och
Mats Olsson (V) Följ forskningen - inför ett tak på
barngruppernas storlek i förskolan!
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen vara besvarad med hänvisning till vad som
redovisats i ärendet.

Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår i motion inkommen den 24 april 2020 att
kommunfullmäktige ska besluta att barngrupperna i Lunds
kommuns förskolor inte ska överskrida 12 barn per barngrupp för
1–3 åringar och 15 barn för barn för 4–5 åringar, samt att
barngruppernas storlek varje år redovisas i Lunds kommuns
årsanalys, då med avseende på medelvärden och andel som lever
upp till intentionerna i detta beslut.
Ärendet har remitterats till barn- och skolnämnden för yttrande.
Motionen föreslås anses vara besvarad med hänvisning till vad som
redovisats i ärendet.
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tak på barngruppernas storlek i förskolan, inklusive
protokollsbilaga (skriftlig reservation från S)
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-04
Motion från Helena Falk (V) m.fl. Följ forskningen - inför ett
tak på barngruppernas storlek i förskolan!
Motion från Helena Falk (V), Jesper Sahlén (V) och Mats
Olsson (V) Följ forskningen – inför ett tak på barngruppernas
storlek i förskolan!, 2020-04-24

Ärendet
Bakgrund
Helena Falk (V) Jesper Sahlén (V) och Mats Olsson (V) yrkar i motion
att kommunfullmäktige ska besluta att barngrupperna i Lunds
kommuns förskolor inte ska överskrida 12 barn per barngrupp för
1–3 åringar och 15 barn för barn för 4–5 åringar, samt
att barngruppernas storlek varje år redovisas i Lunds kommuns
årsanalys med avseende på medelvärden och andel som lever upp till
intentionerna i detta beslut.

Barn- och skolnämndens yttrande
Nämnden konstateras sammanfattningsvis att kvalitet i förskolan
måste förstås och följas upp utifrån flera olika perspektiv som till
exempel barngruppernas storlek och sammansättning,
personaltäthet, personalens kompetens och lokalernas
ändamålsenlighet. Flera olika faktorer samspelar för bedömningen
och upplevelsen av barngruppers storlek.

Föredragning
Kvalitet i förskolan definieras utifrån hur väl verksamheten svarar
mot nationella och lokala mål, riktlinjer och krav, samt i vilken
utsträckning verksamheten strävar efter att förbättras (Skolverket).
Kvaliteten är beroende av förutsättningar såsom personalens
utbildning, antalet barn per personal, lokalernas utformning samt
barngruppens sammansättning och storlek.
Kommunfullmäktige gör i budgeten för 2022 en satsning på
minskade barngrupper och ökad personaltäthet.
Barn- och skolnämnden har lagt fast det särskilda uppdraget i
verksamhetsplan för 2022 på följande sätt.
Minskade barngrupper och ökad personaltäthet i förskolan
Kommunfullmäktiges satsning på minskade barngrupper och ökad
personaltäthet i förskolan fortsätter stärka det arbete som påbörjats
på området sedan tidigare. Satsningen innebär en förstärkning av
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barnpengen för de barn som går i Lunds förskolor, såväl kommunala
som fristående. I enlighet med skollag beslutar rektor om sina
enheters respektive inre organisation, men förstärkningen skapar
förutsättningar för rektor att nyttja den till åtgärder som bidrar till
minskade barngrupper och ökad personaltäthet.
Barn - och skolnämnden har i verksamhetsplan för 2022 satt mål för
”Stärkt kvalitet i förskolan” med följande beskrivning.
Utvecklingsmålet sätter fokus på att uppnå en god och jämn kvalitet
på utbildningen i förskolan. Målet följs upp genom att undersöka
strukturella förutsättningar i form av andel med
förskollärarlegitimation samt personal- och lärartäthet. Hur
vårdnadshavare i Lunds kommun upplever kvaliteten i sina barns
förskolor blir ett kompletterande mått som används som följande
indikator till målet.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anse motionen vara
besvarad med hänvisning till det som redovisats i ärendet.

Beredning
Ärendet har remitterats för yttrande till barn- och skolnämnden och
har därefter beretts av kommunkontoret i samråd med barn- och
skolförvaltningen.

Barnets bästa
Barnets bästa har beaktats i beredningen av ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
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Motionärerna
Barn- och skolnämnden

Vesna Casitovski
Kanslichef

