
1 (1)

Interpellation:
Vad ska Klimatrådet göra och
när ska det hända något?

Ställd till Klimatrådets ordförande

Kommunfullmäktige 23 januari 2023

Strängnäs kommuns samarbetsorgan med Solör Bioenergi Fjärrvärme
AB, det så kallade Klimatrådet, bildades 30 mars 2022 och fick då
ledamöter från de olika partierna.

Rådet har sedan 2 maj 2022 en gällande arbetsordning som vad vi
förstår pekar på att rådet ska jobbar med fjärrvärmefrågor och hållbar
energianvändning samt exempelvis cirkulär bränsleförsörjning.

Enligt arbetsordningen “kan” personer väljas från näringslivet, SFAB,
Solör, ungdomsrådet och bland de politiskt förtroendevalda, där alla
partier i fullmäktige har en plats.

Rådet ska ha minst ett möte per halvår.

Då rådet hittills haft en anonym tillvaro så har vi några frågor.

1. Har det varit något möte i rådet? Var hittar vi protokollen?

2. Kommer andra personer i rådet, utöver de redan valda, att utses
av kommunstyrelsen eller väljas på annat sätt? När?

3. Under kampanjen för försäljning av det kommunala
fjärrvärmesystemet så framfördes många löften och idéer om de
pengar för lokala klimatåtgärder som skulle kanaliseras genom
rådet, vad har hänt med de pengarna?
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Interpellation:
Nu ska det satsas på förskolan,
vad är grundläget?

Ställd till Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Kommunfullmäktige 23 januari 2023

Majoriteten aviserade i sin flerårsplan en satsning på förskolan. Det är
välkommet och borde varit en grundläggande del av
skolutvecklingsprogram 2023. För att lyckas med en satsning så
behövs personal. Därför undrar vi hur grundläget ser ut i förskolan nu.

Kostnadsutvecklingen i Strängnäs i förhållande till en nationell
referensförskola har gått från en avvikelse på +2 % 2016 med en
gradvis minskning till -10,3 % 2021. Förskolan i Strängnäs kostar alltså
10 % mindre än referensen. Personalkostnaden ligger i Strängnäs
långt under det nationella snittet. Är det effektivt eller snålt?

Personaltätheten (barn/förskollärare med legitimation) gick från en
topp år 2019 på 14,8 barn/lärare till 11,7 år 2021 (nära det nationella
snittet). De privata förskolorna gick från en topp år 2020 på 28,2
barn/lärare till 24,5 år 2021.

Antal barn per årsarbetare verkar skilja mycket mellan förskolorna,
från lägst på Tosterö förskola med 4.0 barn/personal till högst på
Strängnäs Montessori med 7.0 barn/personal.

Därför ställer jag följande frågor gällande läget 1 januari 2023.

1. Hur många vakanta tjänster var det (uppdelat på förskollärare,
barnskötare och förskoleassistenter)?

2. Hur många tjänster av respektive typ är tillsatta av personal som
saknar formell behörighet för tjänsten, inom kommunal resp
enskild regi?

3. Vad var personaltätheten på respektive enhet/förskola?
4. Vad var den faktiska beläggningsgraden i barntimmar på

respektive enhet/förskola i förhållande till full ansökt vistelsetid?
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