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Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan –  
Effekter och konsekvenser i kommunerna inom GR 

Bakgrund 
Detta dokument har utarbetats av Förskolenätverket, bestående av verksamhetschefer inom 

förskola, på uppdrag av Utbildningschefsnätverket inom Göteborgsregionen. Syftet är att beskriva 

effekter och konsekvenser av statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan. 

Möjligheter  
Upplevelsen i kommunerna är att statsbidraget sätter fokus på frågan om gruppstorleken vilket gör 

att det finns ett engagemang och ett arbete inom området hos flera berörda parter inom 

kommunerna. Statsbidraget ger ökade möjligheter för kommunerna att minska barngruppernas 

storlek genom att bidraget till exempel kan fungera som en morot när det gäller att tänka nytt kring 

organisation av både barngrupper och personalbemanning. Statsbidraget ger på så vis möjlighet att 

göra förändringar och stimulera kreativiteten när det gäller hur förskolan kan organisera sig.  

Svårigheter ekonomi och organisation 
Samtidigt framförs att en långsiktig planering av organisation, verksamhet och personalbemanning är 

aspekter som har mycket stor betydelse för att kommunerna ska kunna utveckla förskolans kvalitet 

på ett systematiskt och långsiktigt sätt. Förutsättningarna för ett långsiktigt planeringsarbete 

försvåras dock eftersom statsbidraget endast beviljas för ett år i sänder. En faktor som påverkar 

planeringsförutsättningarna är även att huvudmän som ansökt om bidraget riskerar att bli utan 

medel om de totala ansökningarna motsvarar mer pengar än det finns bidrag att fördela. Att 

statsbidraget lämnas i den mån det finns tillgång på medel bidrar också till den upplevda osäkerheten 

kring statsbidragets varaktighet1. I syfte att uppnå en varaktig förändring gällande minskningen av 

barngruppernas storlek skulle statsbidraget behöva hanteras över en längre tidsperiod. 

Förutsättningarna för kommunerna behöver i högre utsträckning vara förutsägbara istället för att de 

förändras från år till år. Kombinationen med en hög förväntansbild gör att det är svårt att förändra 
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och vidareutveckla organisation och verksamhet tillfälligt och beroende av huruvida kommunen får 

statsbidrag eller inte.  

Kvantitet vs. Kvalitet 
Kommunerna framför även att statsbidraget påverkar kommunernas förutsättningar att planera och 

organisera förskolans verksamhet på sätt som inte alltid ligger i linje med kommunens behov av 

aktiviteter eller hur kommunen vill styra sin verksamhet. De villkor som reglerar möjligheten att få ta 

del av bidraget kan för en del kommuner innebära en ganska så långtgående detaljstyrning. I 

kommuner som exempelvis hittat ett framgångsrikt sätt att organisera verksamheten i större 

barngrupper kan statsbidragets villkor innebära att kommunen antingen behöver förändra detta sätt 

att organisera sig, och därmed avvika från den antagna planeringen och styrningen, eller att avstå 

från att ansöka om bidraget.  

Eftersom statsbidraget har ett fokus på det kvantitativa och enkelt mätbara finns det risk för att 

arbetet med de kvalitativa perspektiven på organisation och verksamhet tappar styrfart. 

Kommunerna lyfter i sammanhanget att de kvalitativa aspekterna sällan är enkelt mätbara och att 

risken är att dessa aspekter inte får tillräckligt utrymme utifrån hur bidragsvillkoren är formulerade.   

Utöver att kommunerna efterlyser en större långsiktighet kring detta statsbidrag så framför de även 

att statsbidraget behöver höjas om regeringens målsättning om ökad kvalitet inom förskolan ska 

uppnås. De medel som bidraget ger motsvarar inte de kostnader som en minskning av 

barngrupperna innebär för kommunerna i form av förändrad organisation, bemanning, lokaler etc. 

Ansökningsförfarandet 
En försvårande omständighet i sammanhanget är avdelningsbegreppet så som det används i 

ansökningsförfarandet liksom den detaljnivå som krävs för de uppgifter som ska redovisas i ansökan. 

Konsekvensen av dessa aspekter är en tung administrativ hantering för kommunerna. De uppgifter 

som efterfrågas i ansökan och vid uppföljningen av statsbidraget borde förslagsvis kunna avse 

kommunnivå istället för avdelningsnivå. Barngruppsstorlek och antal barn per personal i ett 

kommunövergripande perspektiv skulle då vara indikatorer.  

Personal – förskolans viktigaste resurs 
En aspekt som har stor påverkan på kommunernas möjlighet att bedriva en förskoleverksamhet av 

hög kvalitet är i vilken utsträckning man har utbildad personal på sina förskolor. I detta perspektiv, 

men även utifrån ovan nämnda organisationsperspektiv, är det olyckligt att statsbidraget inte kan 

användas till exempelvis kompetensutveckling eller andra kvalitetsutvecklande insatser inom 

förskolan. Insatser som skulle ge förutsättningar för lokalt förankrad kvalitetsutveckling i ett bredare 

perspektiv än enbart barngruppernas storlek. 


