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Fritextkommentarer från enkäten Huvudmännens
synpunkter på hur det är att bedriva verksamhet i Nacka
kommun
Berätta gärna mer, speciellt kring frågor som ni är mindre nöjda med




Haft en mycket god kommunikation genom åren med kommunen. Kommunikationen kan
fungera väldigt olika mellan olika tjänstemän. Är alla positivt inställda till fristående
aktörer?
Nacka24 har brister men fungerar tillräckligt väl för ändamålet. Vi skulle vilja att det var
lättare att ta ut listor på elever med adresser samt vilken skola de går på. Nu måste vi lägga
in denna information manuellt för alla elever i våra system



Den ekonomiska ersättningens höjningar speglar inte de allt högre lönerna/löneanspråken
som både förskollärare och barnskötare har idag. Vi har svårt att konkurrera med
närliggande kommun Stockholm stad.



Med den ekonomiska ersättningen som är idag är det svårt att gå runt med den kvalitet som
vi vill ha och som vi upplever att Utbildningsenheten kräver/efterfrågar. Utan föräldrars
insats skulle det inte vara möjligt att bedriva den verksamhet som vi gör. Kostnader för
inspektioner blir oproportionerligt stora för små enheter, till exempel livsmedelshantering,
miljö och hälsa osv.



Vi anser att dessa små enheter fyller en viktig funktion i kommunen och skapar stor
trygghet för barn.



Vi upplever Nacka24 inte är helt användarvänligt, upplevs tekniskt svårnavigerat, svårt att
hantera från till exempel mobil.



Svårt att bedöma konkurrensneutraliteten då kommunala verksamheter kontrolleras via
Skolverket och övriga anordnare via kommunen.



Vi tycker att kommunen är en konstruktiv motpart som med tydliga krav på vår verksamhet
hjälper oss att utveckla förskolan.



Barnpengen utvecklas inte i samma takt som löneutvecklingen och höjda hyror.



Vi kämpar med att hålla en budget med nollresultat och det handlar om att
personalkostnaderna har ökat i otakt med kommunens barnpeng. Det senaste årets
höjningar har gjort skillnad men det blir svårt att hålla verksamhetens kvalité i framtiden
om inte barnpengen ökar i samma takt som kostnaderna.



Under pandemin var det svårt att få kontakt med ansvariga på utbildningsenheten. Man
bollades mellan olika handläggare.



Den ekonomiska ersättningen är inte rimlig när kraven är så höga på utbildade pedagoger
och små barngrupper. Dessutom är ersättningen för barn med behov alldeles för låg vilket
gör att man som liten förskola blir väldigt drabbad ekonomiskt."



Jag brukar alltid säga till vårdandshavre och andra att nacka är en bra kommun att driva
förskola i!
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Är det något som hindrar/försvårar expansion av verksamheten


Lokaltillgång



Vet ej, vi har inga expansionsplaner.



Den ekonomiska ersättningen



Nej



Lokaler & personalkostnader.



Ej relevant.

Hur är det att verka i Nacka jämfört med andra kommuner


En kommun som jag upplever som välvilligt inställd till fristående verksamheter.



Nacka kommun och dess tjänstemän är kunniga och hjälpsamma. De liksom vi är måna om
att bedriva god verksamhet med hög kvalité och ge vårdnadshavare valmöjligheter. Det
enda negativa med Nacka är den lägre barnpengen i jämförelse med Stockholm.
Deltidsersättning ställer till det.



Vi ser att Nacka kommun behandlar alla aktörer likvärdigt, delger information så man är
inkluderad och att man alltid har ett gott samarbete.



De andra kommuner vi bedriver verksamhet i trivs vi också, men Nacka sticker definitivt ut
i dessa områden vilket vi uppskattar väldigt mycket



Vi har goda erfarenheter från flera kommuner. Ni utmärker er i att ni inte lika tydligt delar
upp fristående och kommunala i olika fack utan ser oss alla som parter som vill
kommunens barn och invånare väl.

Vad uppskattar du särskilt i utbildningsenhetens arbete


Professionalism och lyhördhet hos tjänstemän på utbildningsenheten.



Upplever ett intresse för skolans verksamhet.



Utbildningsenheten är professionell, har en tydlig ryggrad att luta sig mot där man som
anordnare får relevant information och stöd.



Stödet från medarbetarna på kommunen har varit ovärderlig för oss



Vi är väldigt nöjda och tacksamma och hoppas denna information når dem



Att de är konkurrensneutrala!



Att de även fungerar som ett bollplank.



Tillgänglighet, tydlighet och kontinuiteten i kontakten med kommunen.



Att det finns en bra dialog mellan samtliga huvudmän oavsett vilken som står bakom
verksamheten.
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