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Förslag organisation förskola 2021
Förslag till beslut
Norrmalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till
organisation av nämndens förskolor.
Sammanfattning
Sveriges ekonomi har bromsat in på grund av den pågående
pandemin. Det har gett, och kommer att ge effekter i olika delar av
samhället och sannolikt ett vikande skatteunderlag. Samtidigt visar
Swecos senaste befolkningsprognoser samt förvaltningens egna
beräkningar, på en svagare ökning av förskolebarn inom
stadsdelsområdet. För att möta kommande års utmaningar, såväl
ekonomiskt som organisatoriskt, behöver förskoleområdena Haga,
Odenplan och Karlberg öka sin platskapacitet.
Genom att bli större kan verksamheten på ett bättre sätt möta de
förändringar som sker under året avseende placerade barn samt
bibehålla en ekonomi i balans. Förskolans ledning ges även
förutsättningar att utöva ett närvarande ledarskap gentemot
förskolans medarbetare.
Förvaltningen föreslår att Haga förskoleområde slås samman med
Karlbergs förskoleområde från och med 1 januari 2021. Genom
förslaget blir sex förskoleområden fem. Förvaltningen föreslår även
att förskolan Sagolandet övergår från Karlbergs förskoleområde till
Odenplans förskoleområde.
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Bakgrund
Nämnden har totalt 31 förskolor fördelade på sex förskoleområden.
Swecos senaste befolkningsprognoser samt förvaltningens egna
beräkningar visar på en svagare ökning av förskolebarn än väntat.
Förskoleområdena Haga, Odenplan och Karlberg behöver öka sin
platskapacitet. Förvaltningen föreslår att Haga förskoleområde slås
samman med Karlbergs förskoleområde. Förvaltningen föreslår
även att förskolan Sagolandet övergår från Karlbergs
förskoleområde till Odenplans förskoleområde.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid förskoleavdelningen i samarbete med
avdelningen för verksamhetsstöd.
Ärendet
Sveriges ekonomi har bromsat in på grund av den pågående
pandemin. Det har gett, och kommer att ge effekter i olika delar av
samhället och sannolikt ett vikande skatteunderlag. Samtidigt visar
Swecos senaste befolkningsprognoser samt förvaltningens egna
beräkningar, på en svagare ökning av förskolebarn inom
stadsdelsområdet. Förvaltningen märker redan nu en konsekvens av
detta och ser en svagare ökning av antalet förskolebarn är än väntat.
För att möta kommande års utmaningar, såväl ekonomiskt som
organisatoriskt, behöver förskoleområdena öka sin platskapacitet.
Genom att bli större kan verksamheten på ett bättre sätt möta de
förändringar som sker under året avseende placerade barn samt
bibehålla en ekonomi i balans. Förskolans ledning ges även
förutsättningar att utöva ett närvarande ledarskap gentemot
förskolans medarbetare.
Haga förskoleområde föreslås därför sammanföras med Karlbergs
förskoleområde och förskolan Sagolandet övergå från Karlberg till
Odenplans förskoleområde.
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Risk och konsekvensbedömning
Förvaltningen har genomfört risk och konsekvensbedömning i
enlighet med arbetsmiljölagen. Risk- och konsekvensbedömning
har genomförts i samarbete med fackliga representanter, rektorer,
skyddsombud samt medarbetare.
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Barnkonsekvensanalys
Syftet med en barnkonsekvensanalys är att säkerställa att barns
perspektiv finns med och tas hänsyn till i alla större förändringar
som påverkar dem. Det är rektors ansvar att arbetet
organiseras på ett sätt som ger förutsättningar för såväl ett
pedagogiskt innehåll som enskilda barns behov.
Byte av förskolans ledning kan leda till viss rörlighet avseende
personal inom de förskolor som berörs av förslaget.
Rektor behöver skapa en tydlig delegation avseende vem som är
medarbetarnas närmsta chef och ha ett närvarande ledarskap inom
enheten.
Synpunkter och förslag
Förskoleområdena Haga, Odenplan och Karlberg behöver öka sin
platskapacitet. Genom att bli större kan verksamheten på ett bättre
sätt möta de förändringar som sker under året avseende placerade
barn samt bibehålla en ekonomi i balans. Förskolans ledning ges
även förutsättningar att utöva ett närvarande ledarskap gentemot
förskolans medarbetare.
Förvaltningen föreslår att Haga förskoleområde slås samman med
Karlbergs förskoleområde från och med 1 januari 2021. Genom
förslaget blir sex förskoleområden fem. Förvaltningen föreslår även
att förskolan Sagolandet övergår från Karlberg till Odenplans
förskoleområde.
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