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Personalutvecklingsprojekt inom barnomsorgen 
 
Enligt riksdagsbeslut skall barnomsorgen vara fullt utbyggd vid utgången av år 1991. 
 
Det finns emellertid ett allvarligt problem när det gäller att få denna utbyggnad till 
stånd och det är personaltillgången. Både centralt och lokalt görs stora ansträngningar 
för att främja personalförsörjningen. 
 
Det gäller både att på olika sätt göra yrket attraktivt för att kunna rekrytera ny 
personal och att genom olika personalpolitiska åtgärder få befintlig personal att stanna 
kvar på sina tjänster. 
 
I ett antal forskningsrapporter och i Kommunförbundets enkätundersökning 1988, har 
personal redovisat sin syn på möjligheter och hinder för personalutveckling inom 
barnomsorgen. 
 
Därvid framgår att bl a fortbildning ses som en viktig personalstimulerande insats. 
 
I statsbidraget till barnomsorgen ingår ett belopp för varje femtontal inskrivna barn till 
fortbildning av anställd i 
 
daghem med        15 000/år 
familjedaghem med        10 000/år 
deltidsgrupp/öppen förskola  5 000/år 
fritidshem/öppet fritidshem 10 000/år 
 
Enligt socialutskottet (1988/89:SOU 18) 
 
"tyder mycket på att det nuvarande statsbidraget till fortbildning inom barnomsorgen 
inte har lett till avsett resultat, vilket är mycket oroande. Utskottet anser därför att 
regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med en redovisning av hur 
fortbildningen anordnats i kommunerna och vilka åtgärder som erfordras." 
 
Socialdepartementet har med anledning därav beviljat Kommunförbundet medel för 
att, under i första hand en projekttid av ett år, samla in kunskaper och erfarenheter om 
olika typer av personalutvecklingsåtgärder där bl a fortbildning ingår. Goda exempel 
och idéer skall genom skriftlig information och konferensverksamhet spridas till 
kommunerna. 
 
Som ett första led i arbetet kommer en enkät att utsändas i slutet av detta år. Syftet 
med denna är att få en samlad redovisning av inriktning, omfattning och effekter av 
olika personalutvecklande åtgärder inom barnomsorgen. Enkäten kommer att följas av 
regionala konferenser för erfarenhetsutbyte. 
 
Ytterligare upplysningar i detta ärende lämnas av projektledare Margareta 
Gustavsson, Johannesbergsgatan 34, 412 55 Göteborg, tfn 031-16 46 75 eller sekreterare 
Ylva Winberg, Svenska Kommunförbundet, Hornsgatan 15, 116 47 Stockholm, tfn 08-
772 41 00. 
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