PM Rotel IV (Dnr KS 2020/597)

Beredskap för stadens förskolor under sommaren
Skrivelse av Rashid Mohammed m.fl. (alla V)
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Föredragande borgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist anför följande.
Ärendet
Rashid Mohammed m.fl. (V) har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen,
”Skrivelse om beredskap för stadens förskolor under sommaren”. Skrivelsen lyfter
fram situationen med Covid-19 och den pandemi som påverkar samhället på så
många olika sätt för närvarande. I skrivelsen framförs att många yrkesgrupper kan
komma att behöva jobba i sommar istället för att åka på semester och att staden
behöver ha en beredskap för på vilket sätt detta påverkar stadens förskolor.
I skrivelsen lyfts fram att man vill veta vilka åtgärder staden har vidtagit för att
garantera att förskolorna står rustade att ta emot fler barn än vanligt under sommaren.
Vidare ställs frågan om planeringen är klar för vilka lokaler som ska användas. Enligt
skrivelsen kan antalet förskolor som är öppna för barn under sommaren behöva
utökas.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret bedömer att organisationens beredskap och insikt om att
den här sommaren innebär förändrade förutsättningar och behov är god.
Mina synpunkter
Jag vill tacka för denna skrivelse och för de mycket viktiga frågorna. Det är
avgörande att staden genom förskolan står redo att stötta andra samhällsviktiga
verksamheter, såsom både regionens vård och den kommunala vården och omsorgen.
Att ha tillräcklig kapacitet under sommaren som skrivelsen tar upp, är en
förutsättning för att vården och omsorgens personal ska kunna utföra sitt viktiga
arbete. Stadens roll i Corona-krisen, utöver sina egna vård och omsorgs-uppdrag, är
att säkerställa att vårdpersonal inte hindras i sin yrkesutövning av brist på
barnomsorg. Kommun, region och stat måste samverka i denna situation för varje
invånares bästa.
Staden har samverkan med regionen för att uppfylla det behov av barnomsorg
som regionens medarbetare har med anledning av Corona-smittan. Det finns också en
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beredskap för barnomsorg på obekväm arbetstid, utöver den planering som sker inför
sommaren.
Planeringen sker lokalt i varje stadsdel och stadsledningskontoret bedömer att
organisationens beredskap och insikt om att den här sommaren innebär förändrade
förutsättningar och behov är god. Vad gäller lokaler så planeras det i varje stadsdel
vilka lokaler som ska användas. Detta är en del av stadens beredskapsplaner.
Sammanfattningsvis så har beredskap inför sommaren uppmärksammats i stadens
krisledning och stadsdelar. Förutsättningarna för att uppfylla behovet av barnomsorg
på grund av Corona-smittan under sommaren är planeringsmässigt goda.
Avslutningsvis vill jag tacka all den samhällsviktiga personal, både stadens
personal i skolor och förskolor, liksom personal i vård och omsorg, samt regionens
vårdpersonal för det arbete som de utför. Deras arbete sker till viss del på bekostnad
av fritid, tid med familjen och troligtvis också sommarsemestrar. Vår samhällsviktiga
personal är en förutsättning för vårt arbete mot Corona-smittan och jag vill uttrycka
min tacksamhet för deras arbete.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Stockholm den 20 maj 2020
ISABEL SMEDBERG-PALMQVIST
Bilaga
Skrivelse om beredskap för stadens förskolor under sommaren
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård och Kadir Kasirga (båda
S) och borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande.
Vi vill tacka för svaret och det är bra att det redan nu tas initiativ för att möta den något
annorlunda sommaren som kommer med den pågående pandemin. Vi vill däremot poängtera
att vi redan nu ser att stadsdelar flaggar för att det kommer att vara fler barn än vanligt som
kommer att behöva vara på förskolorna under sommaren och att det är viktigt att vi kan
trygga så väl barn som föräldrar i att de kommer kunna erbjudas en bra verksamhet samtidigt
som planeringen inbegriper personalens behov av att få ut semester, så att verksamheten kan
hålla en hög och jämn kvalitet under hela året. Vi förutsätter därför att de extra resursbehov
som kommer behövas för att ha förskolorna öppna beaktas i budgeten.

Kommunstyrelsen
Särskilt uttalande gjordes av Kadir Kasirga, Jan Valeskog, Karin Gustafsson och
Catharina Piazzola (alla S) och Torun Boucher (V) med hänvisning till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.
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Ersättaryttrande gjordes av Sissela Nordling Blanco (Fi) med hänvisning till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Rashid Mohammed m.fl. (V) har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen,
”Skrivelse om beredskap för stadens förskolor under sommaren”. Skrivelsen lyfter
fram situationen med Covid-19 och den pandemi som påverkar samhället på så
många olika sätt för närvarande. I skrivelsen framförs att många yrkesgrupper kan
komma att behöva jobba i sommar istället för att åka på semester och att staden
behöver ha en beredskap för på vilket sätt detta påverkar stadens förskolor.
I skrivelsen lyfts fram att man vill veta vilka åtgärder staden har vidtagit för att
garantera att förskolorna står rustade att ta emot fler barn än vanligt under sommaren.
Vidare ställs frågan om planeringen är klar för vilka lokaler som ska användas. Enligt
skrivelsen kan antalet förskolor som är öppna för barn under sommaren behöva
utökas.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 27 april 2020 har i huvudsak
följande lydelse.
Stadens verksamheter gör i den rådande situationen betydelsefulla insatser för att lindra
effekterna av pandemin och upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Förskolan har anpassat
rutiner för att minska smittspridning och har kontinuerligt genom krisen kunnat hålla öppet
och erbjuda verksamhet till stadens barn och dess vårdnadshavare.
Semesterplaneringen pågår och stadsdelsförvaltningarna arbetar med såväl bemanningsom lokalfrågan och vilka eventuella förändrade behov som finns inom samtliga
verksamhetsområden.
Organisationen har sedan pandemin bröt ut arbetat med planering utifrån olika scenarier
och vikten av att upprätthålla förskola för vårdnadshavare inom samhällsviktiga
yrkeskategorier har varit en utgångspunkt oavsett händelseutveckling. Staden har,
tillsammans med länets övriga kommuner, även samverkat med Region Stockholm kring
förändrade omsorgsbehov i och med att deras anställda nu jobbar utifrån andra scheman.
Stadens centrala krisledning har löpande dialog med stadsdelsförvaltningarna och vikten
av att planera för uthållighet och påverkan på verksamheterna över sommaren har lyfts vid
flertal tillfällen. Planering pågår fortfarande lokalt men stadsledningskontoret bedömer att
organisationens beredskap och insikt om att den här sommaren innebär förändrade
förutsättningar och behov är god.
Skrivelse av Rashid Mohammed m.fl. (V) om beredskap för stadens förskolor anses
besvarad med vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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