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Sammanställning av fritextkommentarer från enkäten till huvudmän
Berätta gärna mer speciellt frågor som ni är mindre nöjda med

















En ekonomisk utmaning att kunna anställa förskollärare utifrån att deras löner
stigit mer än vad barnpengens ökning medger.
Kontakt med utbildningsenheten är oftast tydlig, rak och bra. Kunskapsnivån
upplevs hög. Kan vara svårt att komma fram på linjen. Nacka 24 känns lite trögrott
och gammalt men fungerar bra. Låga ersättningar per barn för att upprätthålla
hög kvalitativ nivå för oss som liten enhet.
Vi efterfrågar en höjning av checken för att kunna möta höjda löner och hyra
Löner och hyreskostnader ökar varje år mer än checken gör, och de kostnaderna
står för en stor del av totala kostnaderna. Då är det omöjligt att satsa mer på
utbildad personal samt att barngruppernas storlek måste öka för att kompensera
dessa kostnader. Sen när flera barn får syskon, och detta händer varje år - måste
fler barn tas in då det är väldigt stor skillnad på checken för 25 timmar och 40
timmar - resultatet blir då större barngrupper.
"Vid en fastighetsfråga fick vi verkligen stå på oss och påpeka att Nacka kommun
har konkurrensneutralitet som riktlinje.
Nacka 24 har vid olika tillfälle ( tex skolvalet 9 inte varit enkelt eller tydligt att
använda/tolka"
"Checkbeloppet täcker inte de ökade personalkostnaderna, vilket upplevs
ohållbart på sikt. Vi anser att det är en faktor att ta hänsyn till i budgetarbetet och
i besluten om förskolornas ersättning. Riskerar att leda till allt större barngrupper
och minskad personaltäthet.
Vi upplever att utbildningssystemet är utformat för större enheter. På lång sikt är
de ekonomiska förutsättningarna ohållbara för en liten, egen enhet som inte kan
sprida övergripande stora kostnader över flera enheter. Det i sin tur motverkar
Nacka kommuns målsättning om en mångfald bland anordnare i kommunen. Ett
exempel på där vi inte upplever det konkurrensneutralt är att det är samma
tillsynsavgifter oavsett verksamhetens storlek.
Vi tycker själva att vi är en viktig funktion genom att kunna erbjuda en mindre
förskola med hög personaltäthet, men upplever inte att vi ges ekonomiska
förutsättningar för att på sikt kunna bedriva den verksamheten och därigenom
bidra till kommunens mångfald."
Köreglerna har en del att önska
Den ekonomiska ersättning som kommunen delar ut har under flera år inte hängt
med de ökande utgifterna som förskolan haft, och vi anser att det blir ohållbart för
oss att fortsätta driva verksamheten om inte ersättningen ökas nu framöver under
en längre tid. Vi har räknat ut att vi inte kommer att gå med minusresultat om ett
par år om inte något ändras i ersättningsnivån.
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Jag tycker att Nacka24 var mer smidigt när vi själva kunde godkänna elever som
valt oss. Vårt största problem ersättningsmässigt är elever som är behov av särskilt
stöd. Där är det svårt att få pengarna att räcka till och det är en osäkerhet från år
till år om vi får ersättning och med hur mycket, vilket gör det svårt att planera. Jag
tycker att kommunen skulle titta mer på särskilda enheter för elever som väldigt
specifika krav på litenhet och särskilt stöd. Vår upplevelse är att dessa barn har
svårt att hitta en skolenhet som verkligen passar dem. När de kommer till oss har
de ofta bytt skola ett antal gånger och tyvärr är även vi en stor skola med mycket
elever vilket kan vara svårt om man har ett tydligt behov av litenhet, extra lugn
och specialundervisning."
De nya reglerna som styr hur verksamheten ska bedrivas och den kompetens som
krävs gör det omöjligt att driva förskolor i valfri regi.
Ersättningsmodellen, barnomsorgschecken är för låg i förhållande till hyra, löner
och i jämförelse med närkommunen Stockholm. Det påverkar verksamheten
negativt.
Vi hyr förskolans lokaler av Nacka kommun och det är svårt att få tag i ansvarig
efter att exempelvis kontroller genomförts och saker blivit utlovade att ordas eller
bytas men inget händer
"Checkbeloppet har inte täckt senaste årens kostnadsökningar vilket i praktiken
inneburit en checkbelopps sänkning.
När vi arbetar under stark stress pga av Corona önskar jag fler korta digitala möten
som dagens huvudmannamöte. Samt uppdatera vårens nätverk där vi kan lyfta
svårigheter vi har i nuläget och hitta framtidslösningar fungerar. Blir då ett bra
kollegialt lärande för rektorer och huvudmän."
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Är det något som hindrar/försvårar expansion av verksamheten










Hade ersättningsnivåerna varit i linje med Stockholm stad hade vi velat etablera
fler förskolor i Nacka. Vad jag förstår det som är det framförallt Nackas
deltidsersättning som gör att det blir omöjligt för oss att gå vidare med ev planer
på expansion
Nej, men vi vill inte utöka dagens verksamhet.
Administration
Delvis vill vi vara en liten enhet och delvis är våra lokaler inte anpassade för en
större verksamhet. Att ha en till enhet är inte något vi har som prioritet men det
kan komma på tals i framtiden.
Ersättningsnivån är för låg i förhållande till hyressättning och
rekrytering/lönekostnader.
nej vi är inte intresserade av att expandera
Köket räcker inte till och nuläget är prioriteringen att bibehålla en hög pedagogisk
kvalitet och kollegialt lärande på förskolan och motverka Corona korstrycket.
Storlek på barnchecken försvårar

Hur är det att verka i Nacka jämfört med andra kommuner





Vi verkar i flera kommuner och Nacka är en av de bästa att verka i.
Behandlar alla lika, oavsett huvudman, vilket är bra. Bra innehåll på
huvudmannamöten.
"Snabbare kommunikation, bättre dialog och bra strukturstöd.
Ersättningen är något lägre, men ett ok system för att man ska våga satsa på
nybyggda lokaler."
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Sammanfattningsvis hur nöjd är ni med att bedriva verksamhet i Nacka kommun
 "Bra dialog och samarbete för Nackas alla barn oavsett huvudman.
 Storlek och utformning av checken försvårar."
 Upplever att det är högt till tak och att viljan att ge privata anordnare chansen
sätter prägel på synsätt och beslut. Vi upplever att vi får relevant information,
stöd och hjälp när så behövs. Vi upplever att vi fått hjälp att lyckas på ett
konstruktivt sätt.
 Överlag känner jag mig stolt att driva en populär förskola i en kommun med hög
kvalitet på förskolor
 Vi upplever god service och bemötande från tjänstemännen. Det är det utrymme
som politiken fattat beslut om som känns trångt och orimligt.
 Det mesta fungerar bra
 Vi upplever att vi får mycket bra stöd av utbildningsenheten och att de som jobbar
där är lätt att komma i kontakt med och rådfråga om olika ärende.
 Kompetenta och trygga tjänstemän på utbildningsenheten bidrar till nöjdheten,
tyvärr så har Nacka24 blivit segare och sämre verktyg att arbeta i mot tidigare.
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