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§5
Förslag till organisation förskola 2021

NORR 2020/532
Beslut
Norrmalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag
till organisation av nämndens förskolor.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-10-01
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.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) konstaterade att det fanns
ett förslag från förvaltningen.
Norrmalms
stads delsförvaltning
Avdelningen för administration
och prevention

Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
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Särskilt uttalande
Ledamoten Magnus Waller (S) och ledamoten Viktor
Gustafsson (V) anmälde ett gemensamt särskilt uttalande
enligt följande:
I det aktuella ärendet föreslår förvaltningen att Haga
förskoleområde slås samman med Karlbergs förskoleområde
från och med 1 januari 2021. Förvaltningen föreslår även att
förskolan Sagolandet övergår från Karlbergs förskoleområde
till Odenplans förskoleområde. Bakgrunden är att dessa
förändringar behövs för att möta kommande års utmaningar,
såväl ekonomiskt som organisatoriskt.
Av förhandlingsprotokollet från de MEL-förhandlingar som
varit i ärendet framgår att både Lärarförbundet och Kommunal
har synpunkter. Lärarförbundet säger att de förstår att
organisationsförändringen behöver genomföras men att det
finns oro bland medlemmarna på Haga förskolor och på
förskolan Sagolandet, bl.a. kring att inarbetade arbetssätt kan
gå förlorade. Lärarförbundet vill att organisationsförändring
följs upp och utvärderas på APT i mars/april 2020.
Kommunal har i ett särskilt yttrande bl.a. framfört att den nya
organisationen innebär färre och därmed större enheter, vilket
de anser är olyckligt. De säger vidare att olika undersökningar
visar att det finns ett starkt samband mellan högsjukfrånvaro
och att en chef har många medarbetare att leda.
De anser också att de riskbedömningar som gjort innehåller
för få konkreta åtgärder och att arbetsgivaren inte i någon
större utsträckning tagit hänsyn till de riskbedömningarna som
gjorts på Luna och Nova. Kommunal förutsätter att detaljer i
ledningsfunktionen likväl som eventuella framtidaförändringar
arbetas fram i samverkan på enheten.
Vi socialdemokrater och Vänsterpartister menar att det
naturligtvis är så att en organisation alltid måste prövas utifrån
rådande förutsättningar. Det kan innebära både
sammanslagningar och andra organisatoriska förändringar.
Det viktiga är att i alla de fall som det genomförs
organisationsförändringar så måste det ske i nära samråd med
de fackliga organisationerna.
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Vi förstår mycket av dem oro som framförts av de fackliga
organisationerna och det är oerhört angeläget att denna oro tas
på allvar i den kommande förändringsprocessen. De anställdas
delaktighet är helt avgörande för att lyckas med de
förändringar som ska genomföras och på så sätt få nöjda
brukare.
Vi vill att förvaltningen återkommer under våren 2021 med en
uppföljning av organisationsförändringen för att vi ska ha
möjlighet att följa utvecklingen.

