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Lararforbundet:
Saco:
Kommunal:
Vision:

Helen Litzell
Tf avdelningschef HR och kansli
Fredrik Kahn
Dick Moren
Gun Thimander
Saime Civas

Ledama, Vardforbundet och Skolledama kunde inte delta.

1. Sammantradets oppnande
2. Skarpnacks stadsdelsnarnnds
verksamhetsplan 2020
Motet galler verksamhetsplan 2020.

3. Val av justerare
Till justerare valdes Maria Laxvik, Gun Thimander, Dick
Moren, Fredrik Kahn och Saime Civas. Samtliga utom Maria
Laxvik justerar via mail.

4. Verksamhetsplan 2020

Information och diskussion
Maria informerar om forandringar som skett i arendet efter att
MBL-versionen togs fram. Malvarden for indikatorer under
mal 1.4, gallande stockholmsenkaten har forts in i arendet.
Uppdaterad version finns pa Meetings.

5. Yrkande fran fackliga forbund
Saco hade foljande yrkanden:
Yrkanden framgar av bilaga.
1. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Forvaltningens
kostnader ska inrymmas inom den budget som tilldelas fran
komrnunfullmaktige. Y rkandet ror en intresseforhandling och
hanteras i samband med loneoversynen.
2. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Fragan hanteras pa
berorda samverkansgrupper (SG).
3. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Fragan hanteras pa
berorda samverkansgrupper (SG).
stockholm.se
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4. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Arbetsgivarens avsikt ar
att sakerstalla en god arbetsmiljo och mojligheter till
kompetensutveckling.

5. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Arbetsgivaren
budgeterar med de pengar som finns, inte de som inte finns.
Varje enhet kommer att samverka sin verksamhetsplan och
budget. Fragor om enheternas budget hanteras i samband med
dessa.
Kommunal stall er sig bakom SAC Os yrkande 4 och 5.
Vision staller sig bakom SACOs yrkande 4 och 5.

Kommunal hade foljande yrkanden:
Y rkanden framgar av bilaga.
1. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Arbetsgivaren delar
malbilden och arbetar i enlighet med stadens personalpolicy och
samverkanssystem.
2. Arbetsgivare besvarar yrkandet: Arbetsgivaren arbetar
kontinuerligt med <let systematiska arbetsmiljoarbetet. Arbetet
beskrivs vidare i forslag till verksamhetsplan.

3. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Detta ror en
intresseforhandling och hanteras i loneoversynen. Arbetsgivaren
foljer stadens loneprocess och kornpetensforsorjningsprocess.

4. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Arbetsgivaren delar
uppfattningen.

5. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Arbetsgivaren arbetar
kontinuerligt med <let systematiska arbetsrniljoarbetet. Arbetet
beskrivs vidare i forslag till verksamhetsplan.
6. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Arbetsgivarens installning ar
att arbetet ska planeras pa ett sadant satt att <let ges
forutsattningar for en god arbetsrniljo, av den anledningen pagar
en organisationsforandring av hemtjansten. Hemtjanstens
planering och utforande av bestalld tid ar grunden till arbetet och
det ar omraden som fortsatt behaver utvecklas. Forenklad
bistandsbedomning ar en fraga som rnaste beslutas av
kommunfullmaktige for att kunna genomfora. Likasa generosare
bistandsbedornning.
stockholm.se
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7. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: AG delar uppfattningen att
det inte ska vara tvang pa att cykla samt att det ska finnas tid for
forflyttning mellan kunder. Riskbedornning av alla scheman
kommer AG inte att infora, Hemtjansten har rutiner for hur
aterkoppling ska goras. Arbetsgivaren tar, vid planering av
schema, hansyn till hur arbetstidens forlaggning kan inverka pa
arbetstagarnas halsa och mojligheter att utfora ett gott arbetet
Vision stall er sig bakom Kommunals yrkande 2 och 7.
Lararforbundet staller sig bakom 4 och 5
Saco bakom 2.

Larartorbundet hade foljande yrkanden:
Yrkanden framgar av bilaga.
Lararforbundet menar att inlamnad yrkandetext ska ses som en
helhet aven om yrkanden besvaras var for sig. Lararforbundet
utrycker oro och ser allvarliga risker och konsekvenser for
medlemmarnas arbetsmiljo och halsa med den lagda budgeten.
Lararforbundet staller foljande fragor:
Kommer budgeten ge en kvalitetssankning i forskolan?
Arbetsgivaren svarar att vid en lag upprakning av budgeten maste
vi arbeta effektivare och se over vad de olika rollerna ska
fokusera pa. Det kommer att vara en bra kvalitet pa forskolorna.
Lararforbundet lyfter malet pa 16 barn per grupp. Hur ska detta
hallas da forvaltningen i dag rapporterar in hogre antal barn per
grupp?
Arbetsgivaren menar att uppdraget och malet ar en utmaning for
forvaltningen som vi har att forhalla oss till.
Lararforbundet staller fragan kring barn i behov av sarskilt stod,
och arbetet med specialpedagogik som tas upp pa sidan 15 i
verksamhetsplanen bland annat. Hur ska forvaltningen folja
skollagen och sakerstalla att barn med behov av sarskilt stod far
det, med den sankta budgeten?

stockholm.se

Arbetsgivaren informerar om att en oversyn av hela
budgeteringen av verksamhetsstod har gjorts och del av budgeten
gar direkt till verksamheterna och del till stodenheten.
Arbetsgivaren har ocksa resurser i projekt Skarpnacksmodellens
medarbetare och arbetssatt som stod i arbetet. Vi ar i dag
skickligare att fanga upp vilka som har behov av stod.
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Lararforbundet vill framhalla vikten av att forvaltningen foljer
skollagen. Lararforbundet lyfter att forvantat resultat ar att barn
ar trygga i forskolan och alla barns ratt till anpassning. Skollagen
star over kommunallagen och skollagen ska foljas,
Lararforbundet staller fragan om narvarande ledarskap.
Hur mojliggor arbetsgivaren narvarande ledarskap med det antal
medarbetare som cheferna har i dag?
Arbetsgivaren lyfter att narvarande ledarskap hanger ihop med
arbetet med handlingsplanen for forskollarare och bamskotare.
Behov finns att definiera vad som menas med narvarande
ledarskap och vilket stod medarbetama behaver fran chef.
Arbetet sker i partssamverkan.

Lararforbundet yrkar:
1. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Arbetsgivaren
arbetar med flera aktiviteter for att starka lararyrkets
attraktivitet. Arbetet kommer att bedrivas i enlighet med
foreslagen verksamhetsplan samt
kompetensforsorjningsplan samt ovriga styrdokument.
Forvaltningen arbetar ocksa med handlingsplanen for
forskollarares och barnskotares arbetssituation.
2. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Arbetsgivaren
arbetar med flera aktiviteter for att vara en attraktiv
arbetsgivare. Arbetet kommer att bedrivas i enlighet med
foreslagen verksamhetsplan samt
kompetensutvecklingsplan samt ovriga styrdokument.
Fragan kan lyftas for vidare diskussion i
samverkansgrupp (SG) om sa onskas. Forvaltningen
arbetar ocksa med handlingsplanen for forskollarares och
barnskotares arbetssituation.
3. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Forvaltningen
kommer att arbeta i enlighet med den foreslagna
verksamhetsplanen samt enheternas verksamhetsplan.
Fragan kan lyftas for vidare diskussion i
samverkansgrupp (SG) om sa onskas.
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4. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Fragan kan lyftas for
vidare diskussion i samverkansgrupp (SG) om sa onskas.
Lararforbundet valkomnar det mal pa 38 % forskollarare
som arbetsgivaren satt.
5. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Forvaltningen
arbetar inom ramen for tilldelad budget som prioriteras i
enlighet med liggande forslag.
6. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Arbetsgivaren har for
avsikt att folja gallande lagstiftning avseende
riskbedomningar vid forandringar som ror medarbetama.
Barngruppema ligger hogre i <lag och riskbedomningar
har gjorts tidigare.
Lararforbundet delar inte bilden att riskbedomningar
gjorts tidigare.
7. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Forvaltningen
kommer att arbeta i enlighet med den foreslagna
verksamhetsplanen. Av enheternas verksamhetsplaner
framgar hur de kommer att arbeta for att na uppsatta rnal,
Ytterligare planering/detaljering kommer inte att
redo visas.

8. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Fragan hanteras
inom ramen for samverkan.
9. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Fragan hanteras
inom ramen for samverkan.
I 0. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Forvaltningen
arbetar inom ramen for tilldelad budget som prioriteras i
enlighet med liggande forslag.
Kommunal staller sig bakom Lararforbundets yrkande 3, 5, 6 och
7.
Vision stall er sig bakom yrkande nr 5.
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Vision hade foljande yrkanden:
Y rkanden aterfinns i bilaga.
1. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Arbetsgivaren
arbetar i enlighet med stadens personalpolicy samt
program for delaktighet och tillganglighet for art uppna
intentionerna i yrkandet.
2. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Fragan tas upp i
samverkansgrupp (SG) om en utredning inleds.
3. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Arbetsgivaren foljer
gallande lagstiftning.
4. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Arbetsgivarens
arbete bedrivs i enlighet med foreslagen verksamhetsplan
samt enheternas verksamhetsp laner och
kompetensforsorjningsp lanen.
5. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Arbetsgivaren
hanterar avtalet med foretagshalsovarden i enlighet med
stadens centrala upphandling.
6. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Cheferna forfogar
over sin egen organisation och gor prioriteringar inom
tilldelad budget.
7. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Enhetschefer
prioriterar inom tilldelad budget. Fragan hanteras vidare
inom ramen for samverkan.
8. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Arbetsgivarens
verksamheter ar av olika karaktar och organisationen
behover anpassas darefter, Arbetsgivaren stravar efter ett
nara ledarskap och prioriterar chefernas arbetsmiljo.
9. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Fragan hanteras
inom ramen for kompetensforsorjningsp lanen.
10. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Arbetsgivaren foljer
stadens mall for kravprofiler for att ocksa kunna anvanda
beskrivningarna som grund vid rekrytering.

stockholm.se

11. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Digitaliseringsfragor
kan lyftas i forvaltningsgruppen (FG) och
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12. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Arbetsgivaren delar
uppfattningen och utbildar kontinuerligt chefer.
13. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Arbetsgivaren har
inte for avsikt att forandra den samverkade processen for
chefsrekryteringar. Fackliga foretradare har alltid
moj lighet att begara ut CV:n vid rekryteringar.
14. Arbetsgivaren besvarar yrkandet:
Kompetensutvecklingsplaner tas fram i samband med
medarbetarsamtalen. HR foljer arligen upp att planer tas
fram.
15. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Fragan hanteras
inom ramen for samverkan.
16. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Arbetsgivarens
avsikt ar att folja gallande lagstiftning.
17. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Forvaltningens
budget fordelas till verksamheterna och kostnaderna
hanteras dar de uppkommer. Arbetsgivaren har for avsikt
att lopande lyfta fragan om arbetet med sjukskrivningar i
forvaltnings gruppen.
18. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Verksamheterna
planeras arligen utifran uppdrag fran kornmunfullmaktige
och tilldelad budget. Arbetsgivaren kan inte ge besked om
<let i nulaget,
19. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Handlingsplanen for
att forebygga diskriminering ar framtagen i samverkan
och kommer att foljas upp regelbundet.
20. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Forvaltningens
medarbetare kan valja mellan friskvardstid och
friskvardsbidrag.
21. Arbetsgivaren besvarar yrkandet: Forvaltningens
arbete ska inrymmas inom den budget som tilldelas fran
kornmunfullmaktige. Respektive enhet prioriterar inom
verksamhetens budget.
stockholm se
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Kommunal staller sig bakom Visions samtliga yrkanden.
Lararforbundet staller sig bakom yrkande 8, 12, 14, och 16.
Saco stall er sig bakom yrkande 6, 7, 8, 9, och 11.

6. 6vriga tragor
Kommunal staller fragan gallande "under kommande ar ska nya
rutiner for orosanmalningar implementeras".
Arbetsgivaren svarar art oversyn av samtliga rutiner gors.
Uppdraget ligger pa projekt Skarpnacksmodellen tillsammans
med mottagningsenheten. De fackliga kommer fa ta del av dessa.

7. Motet avslutas
Motet avslutas i oenighet med samtliga deltagande forbund med
hanvisning till yrkandena.
Vid protokollet
Helen Litzell

stockholm.se

saco
Sacos yrkanden for Skarpnacks stadsdelsfdrvaltnings
verksamhetsplan for 2020
Saco ar medvetna om <let anstrangda ekonomiska laget for stadsdelsforvaltningen och
att samhallet ar pa vag in i en lagkonjunktur, Viar ocksa medvetna om att en budget
innebar kompromisser och prioriteringar mellan olika behov. Aven mot den
bakgrunden far den resurs vara medlemmar utgor inte tas for given.
1.

2.

3.

4.
5.

Saco yrkar att arbetsgivaren avsatter utrymme for loneokningar baserat pa lonekartlaggning
och analys av Ioneokningsbehov for forvaltningen som helhet. Goda ingangsloner och fortsatt
god loneutveckling ar en forutsattning for art behalla och rekrytera erfaren personal i vara
medlemsgrupper. Saco yrkar att forvaltningen tillskjuter riktade medel for derta.
En viktig del i stadens handlingsplan for forbattrad arbetssituation for socialsekreterare och
bistandshandlaggare ar att avlasta socialsekreterare och bistandshandlaggare genom art
omfordela arbetsuppgifter till administrativ personal. Saco yrkar att forvaltningcn sakerstaller
tillgang till administrativt stod for samtliga berorda enheter. I synnerhet mot bakgrund av
inforandet av nya sociala system, vilket kan medfora okad arbetsbelastning.
Pa vissa enheter upplevs handlingsplanen som i <let narmaste osynlig och namns inte alls vid t.
ex APT. Saco yrkar att arbetet med att genornfora handlingsplanen for socialsekreterare och
bistandshandlaggare konkretiseras, art ansvarsfordelningen blir tydligare och art uppfoljning
av handlingsplanen skarps, mot bakgrund av reviderad handlingsplan antagen i juni 2019
Nar <let galler ovriga medlemsgruppers arbetssituation och arbetsvillkor yrkar Saco pa att
forvaltningen sakerstaller en god arbetsmiljo och mojlighet till kompetensutveckling.
Angaende de generella effektiviseringarna, sa yrkar Saco pa art forvaltningen fortydligar hur
dessa fordelas mellan forvaltningcns verksamheter, och hur <let kommer att paverka vara
medlemmar.

Kommunal.
Yrkande infor budget 2020
1. -Att med tydlig politik och tydliga beslut stodja och mojliqqora for medlemmarna att
utforma en utvecklande organisation dar medlemmarna viii och kan verka
tillsammans. En organisation som leder till utveckling av och okad kvalitet i
medlemmarnas karnuppdraq - omsorg i motet med barn, unga och gamla i vart
arbete.
2. -Att fa reella verktyg for att minska arbetsbelastning och stress. Atqarder maste
vidtas och stodfunktioner behaver komma pa plats. Atgarder ska leda till att alla
medlemmarna upplever mindre stress och ohalsa.
3. -Att Kommunals medlemmar ska ha en bra loneutvecklinq. Det behovs lofte om
lanqsiktiq utveckling och nivaer samt forbattrad loneprocess for att behalla och
rekrytera. Stockholm rnaste visa att Kommunals yrkesgrupper ar varda att satsa pa.
For att oka attraktionskraften framfor allt inom aldreornsorqen racker det inte, som
Stockholms stad sager, att vilja vara loneledande.
4. -Att, det ar viktigt med srna barngrupper for att barnen, inte minst de yngsta, ska karma
trygghet.

5. -Att med den minskade budget till forskolan som redan ar pressad ska de barn med
behov av stod fa samma kvalitet i larandet inom forskolan. I nulaqet med de stora
barngrupperna ar risken att medlemmarna far en ytterligare utokad stress.
"Ett klipp ur stadens VP":
Det ar viktigt att stadens insatser ar utformade sa att den aldre ges okad livskvalitet
och minskad ensamhet. Det personliga motet och tiden med de aldre ar viktig for en
trygg alderdorn. Vi arbetar for att oka personalkontinuiteten och utreda mojliqheterna
till fler insatser som ges genom forenklad bistandsbedornninq, liksom rnojliqheter till
en qenerosare bistandsbedornninq.
6. Att, dessa forut sattninqama ges da for personalen idag upplever en ohalsosarn stress.
7. Att, alla scheman riskbedorns och ger utrymme for qanqtid mellan varje kund. Det ska
inte vara ett tvanq for medlemmarna att cykla.
Kommunal staller sig bakom SACO:s yrkanden nr: 4 och 5.

Kommunal staller sig bakom Lararforbundets yrkanden nr: 3, 5, 6 och 7.
Kommunal staller sig bakom samtliga VISION:s yrkanden.

Cl Lararforbundet
STOCf<HOUvl

Lararforbundet Stockholm ar medvetna om det samhallsekonomiska laget och att vi
gar in i en lagkonjunktur. Viar ocksa medvetna om att en budget ar kompromisser
och prioriteringar. Den historiskt laga schablonhojning pa forskolans, skolans och
utbildningens omrade som foreslas kan inte ses pa annat vis an att Stockholms
politiska ledning har helt andra planer for skolvasendet an det som den akut behaver.
En budget ar den forutsattningsgivare som mojliggor verksamhetsplan, ambitioner
och intentioner. Med historiskt laga schablonokningar och generella
effektiviseringskrav minskar mojligheterna. Stockholms forskolor, skola och
utbildning brottas redan idag med alltfor laga schablonokningar och det sedan flera
ar tillbaka. Forutsattningar att astadkomma den politiska viljeinriktning som
budgetforslaget ger uttryck for har darfor forsvarats avsevart och pa manga omraden
omojliggjorts. Nar vi tar del av Stockholm stads budgetforslag 2020-2022 ar det med
forvantningar. Inte minst utifran det som sagts under ar av opposition och i
valrorelsen med loften om okade resurser till forskola, skola och utbildning, om
minskad administration for larare, minskade barngruppsstorlekar och
lararlonesatsningar, Enligt den politiska ledningen ska Stockholms forskolor och
skolor vara de basta i Sverige. Arets budgetforslag ger definitivt inte forutsattningar
for det.
Lararforbundet Stockholm talar for drygt 18 ooo medlemmar inom den profession
som pa riktigt kan gora skillnad for barn, elev, samhalle och framtid. Detar grunden
for ett Mojligheternas Stockholm och ar absolut inget sarintresse, Finansborgarradets
forslag till budget 2020-2022 ar samre an 2016 ars budget da vi manifesterade
utanfor Stadshuset mot nedskarningar och effektiviseringar. Den politiska ledningen,
som da var en starkt kritisk opposition mot sittande rodgronrosa majoritet,
presenterar nu denna budget. Lararforbundet Stockholm ar besvikna och bestorta,
Att den politiska ledningen skulle prioritera forskola, skola och utbildning sa lagt, <let
vantade vi oss inte. Vi maste starkt opponera oss mot detta.
Professionen har trottnat. Att uppror bildas och manifesterar vittnar om <let. Larare
och skolledare drunknar i arbetsbelastning. Larartatheten och andelen pedagogiskt
utbildade larare ligger lagt i forhallande till andra kommuner medan
sjukskrivningarna ligger hogt. Den slimmade pedagogiska organisationen som ar ett
resultat av detta utgor ett start hot mot professionen, barnen, eleverna och inte minst
det uppdrag som Stockholms skolvasende har. I ett akut lage som detta kan den
politiska ledningen inte tro att de resurser som finns idag och de medel som nu
tilldelas ska racka till det som bade laroplan, skollag och arbetsmiljolag kraver och for
att uppfylla lokala och nationella rnal. Det maste finnas en rimlighet mellan krav och
resurser.
Sedan 2016 har vi talat om Lokal samling for lararyrket. Var politik. I Lokal samling
for Iararyrket ar det inte mangden vackra ord som ger resultat. Det som kravs ar ett

langsiktigt atagande och Iofte. I ett lage dar resurserna minskar horde politiken,
oavsett partitillhorighet, tillsammans kraftsamla och enas for <let som pa riktigt kan
gora skillnad for framtiden.
Lokal samling for lararyrket ska leda till ett langsiktigt atagandc och lofte till
Stockholms larare, elever och samhallet. Att satsa pa larare och skolledare inom alla
skolformer innebar att elevens viktigaste resurs prioriteras, lararen ar den enskilt
viktigaste faktorn for elevens larande, likvardigheten, mojligheten och visionen.
Visionen om ett battre samhalle dar alla kan vaxa och bidra. Det ar var profession
som skapar framtiden, framtidens medborgare och framtidens demokratiska
samhalle. Inom ramen for Lokal samling for lararyrket behover beslut och forandring
ske i foljande omraden. Detta ar sjalvklara bestandsdelar i <let atagande och
Iangsiktiga lofte som maste ges.
• Tydlig politik och tydliga beslut av det politiska styret och stadens namnder och
forvaltningar for att larare ska kunna fokusera pa elevens larande och utveckling av
undervisning. De beslut som syftar och leder till en stark lararprofession med starkta
forutsattningar maste tas.
• Tydlig politik och tydliga beslut for att stodja och mojliggora for skolledare att
utforma en utvecklande pedagogisk organisation dar larare vill och kan verka
tillsammans. En organisation som leder till utveckling av och okad kvalitet i larares
karnuppdrag - undervisning och motet med eleven.
• Reella verktyg for att minska larares och skolledares arbetsbelastning och stress.
Atgarder maste vidtas och stodfunktioner behover komma pa plats. Atgarder ska leda
till att larare och skolledare upplever mindre stress och ohalsa. Professionens kraft
ska laggas pa lararyrkets karna. Varje larare och skolledare maste uppleva att
skollagen kan uppratthallas - att varje elev far <let stod hen behaver.
• Larares och skolledares loneutveckling. Det behovs lofte om langsiktig utveckling
och nivaer samt forbattrad loneprocess for att behalla och rekryt era larare.
Stockholm maste visa att lararyrket ar vart att satsa pa. For att oka attraktionskraften
i lararyrket racker <let inte, som Stockholms stad sager, en vilja att vara loneledande.
• Utveckling av program som gor att Stockholm stads larare och skolledare upplever
att <let satsas pa dem och ser Stockholm stad som en sjalvklar och attraktiv
arbetsgivare, oavsett skolform. Personalpolitiska program bor inrattas som okar
attraktionskraften.
• Okad kvalitet i introduktionen av nyutexaminerade larare och i VFU. Handledare
och mentorer maste fa battre forutsattning att ta emot och arbeta med hog kvalitet.
• Beslut som underlattar larares kompetensutveckling. Larares mojlighet att ga
behorighetsgivande och kompletterande utbildning maste starkas. Att fa mojlighet att
vaxa inom ramen for sin profession ar en sjalvklarhet och maste starkas.

• Karriartjanster maste bli verklighet i alla skolformer och fokus maste i hogre
utstrackning finnas pa hur dessa ska bidra till utveckling. Organisationen maste ga
fran fokus pa drift till fokus pa utveckling.
• Att beslut tas som gor att nyanlanda elevers och nyanlanda larares integrering i
skolan kan ske med hog kvalitet.
• Lararpraktik pa vetenskaplig grund och beprovad erfarenhet. Beslut maste fattas
som leder till utveckling av praxisnara forskning for att starka och utveckla
professionen och <less kunskapsbas. Forskning och utveckling maste ske ur ett lokalt
lararnara perspektiv for att upplevas relevant. Identifiering av utvecklingsbehov
maste ske lokalt.
• Beslut som underlattar och framjar rorlighet inom Stockholm stads skolor och
forskolor. Utebliven rorlighet och inlasningseffekter ar ett hot mot verksamhetens
kvalitet. Incitament for en positiv rorlighet kannetecknar en attraktiv arbetsgivare .
. . . samt ytterligare delar som kan starka profession en och <less effekter.

Lararforbundet Stockholm har 2404 medlemmar i stadens kommunala forskolor. En
profession som stadsdelsnarnnderna har arbetsmiljoansvar for. Viar hogst medvetna
om att respektive namnd har att hantera stadens politiska lednings viljeinriktning
och <less beslut att ge en historisk lag schablonokning till forskolan pa endast 0,9 %.

Tyvarr ser vi ingen battre prioritering av forskolan i Skarpnacks budget for 2020.
Uteblivna satsningar tillater inte professionen att gora skillnad. Konsekvenserna
kommer att bli odesdigra i det som redan idag ar en provning sasom andelen sjuka
larare, farre som saker anstallning i Stockholm och kraftigt forsamrad arbetsmiljo. Vi
beklagar att aven den politiska ledningen i Skarpnacks stadsdelsforvaltning med
detta budgetforslag ar beredda att ta risken.
Nar stadens budget forhandlades i oktober yrkade Lararforbundet Stockholm bland
annat:
-att det cir hog tidfor politiken i niimnden att fii till ett blockiroerskridande
samarbete for ett langsiktigt och hallbart liirarliu inte minst genom de
forutsiittninqar och intentioner som uttrycks i Skolavtal 18. Lararforbundet
Stockholm anser diirfor att initiativ till Lokal samling for liirarurket delas och
horsammas av kommunfullmiiktige och diiriqenom berorda niimnder och
forvaltningar.
Detta yrkande besvarades foljande:
Det behinis miuiqa olika insatser for att stiirka lararijrkets attraktivitet. Staden har
en stor utmaning i att ytterligare aka liirarurkets attraktionskraft. Viktiga delar cir
god loneutveckling for liirare som utfor goda prestationer i att formedla kunskap
till eleverna. Vidare cir forbiittrad arbetsmiljo och minskad administration for
liirarna andra viktiga atgarder. Det cir ocksa viktigt att de samarbeten som staden
har med universitet och hiiqskolor utvecklas ytterligare. Yrkande ochforslag
hiinuisas till respektive niimnd som har att konkretisera arbetet i sina strategier och
verksamhetsplaner.
Darmed vander vi oss nu till bade namnd och forvaltningen i Skarpnacks
stadsdelsforvaltning eftersom ansvaret hanskjuts till er fran staden centralt.

Lararforbundet Stockholm yrkar
1.- att initiativ till Lokal samling for lararyrket delas och horsammas av
stadsdelsnamnden och darigenom stadsdelsforvaltningen.

2.-att stadsdelen beskriver hur man ska vara den attraktiva arbetsgivare som larare
och skolledare inom forskolan behaver

Forskolan ar en skolform. Staden beskriver tydligt att stadsdelarna ska arbeta for att
framja och aka deltagandet av barn i forskolan. Positivt tycker Lararforbundet. Men
<let behaver motas upp av de resurser som kravs for att kunna leva upp till de krav

som skollagen staller. Manga av de Iarare och skolledare vi moter signalerar stark
farhaga for att inte kunna ge stod till de barn som sarskilt behover det under
kommande budgetar, Detta leder i sin tur till stress och ohalsa hos bade skolledare
och larare som upplever att de inte racker till.
I stadens budget beskrivs: "Stockholms forskolor ar de basta i Sverige". For att detta
ska uppnas ger staden direktiv till respektive stadsdelsnamnd att bland annat
"sakerstalla en likvardig forskola som ar trygg, saker och haller hog pedagogisk
kvalitet", "fortsatta det systematiska arbetet for en jamstalld forskola utifran skollag
och laroplan" samt "sakerstalla forskollararledd verksamh et". Dessutom behover det
tas i beaktande att barnkonventionen blir lag fran och med i januari 2020.

Lararforbundet Stockholm yrkar
3.-att stadsdelen beskriver hur forskoloma i Skarpnacks stadsdelsforvaltning ska bli
de basta i Sverige
4.-att stadsdelen redovisar for hur man ska sakerstalla lararledd undervisning av
legitimerade forskollarare i forskolorna i Skarpnacks stadsdelsforvaltning
5.-att med stod i skollagen, tilldela ytterligare resurser for likvardiga forutsattningar
for alla barn i behov av sarskilt stod under hela deras vistelsetid i forskolan.

Lararforbundet Stockholm ser att det kommer att bli svart att uppna en hog kvalitet i
forskoloma inom given budgetram. Vi ser en kraftig ambitionssankning genom att
den politiska ledningen i staden sanker indikatorn for andel forskollarare av anstallda
arsarbetare fran 41% till 32%. Vi har aven en farhaga att kvalitetsindikatorn for
sjalvvardering utifran laroplansuppdraget nu ar upp till respektive namnd att ta fram
da det kan fa konsekvenser som att sanka ambitionsnivan for att klara budgeten.
Detta sammantaget gor att budgetskrivningar som: "Forskolorna ska halla hog
kvalitet" och vara "Sveriges basta" endast blir vackra men tomma ord. Staden ger
ocksa stadsdelsnamnderna i uppdrag att uppfylla Stockholm Stads mal om max 14
barn i smabarnsgrupperna och 18 for de aldre barnen. Men vi i Lararforbundet
Stockholm vet att det har ar en ekvation som inte gar ihop. Att halla hog kvalitet
samtidigt som man forsamrar forutsattningama for lararna i forskolan och <less
arbetsmiljo genom att ga over malet for antal barn i grupperna och sanka malet for
andel larare i forskolan, Vi vet att det kommer fa negativa konsekvenser for en
skolform och verksamhet som redan idag befinner sig i ett oerhort pressat lage.
Lararforbundet Stockholm yrkar
6. -att stadsdelen gor riskbedomningar tillsammans med skyddsombud i alla de lagen
dar smabarnsgrupper overstiger 14 barn och 18 for aldre barn
7.- att stadsdelen gor en handlingsplan for hur Stockholm Stads ma.I om
barngruppsstorlek ska uppnas

8.- att stadsdelen redovisar hur manga legitimerade Iarare det finns i varje sadan
barngrupp
9.-att stadsdelen redovisar effekterna av de atgarder som gjorts for att skapa goda
arbetsvillkor for lararna i forskolan utifran intentionerna i Skolavtal 18
10.-att stadsdelen tilldelar de resurser i budget som kravs for att uppvardera larares
och skolledares loner

Lararforbundet Stockholm
Forskoleteamet
Genom
Fredrik Kahn
2019-11-26

►►
vrsion
Sarskilt uttalande gallande stadsdelens effektiviseringar
Vii vision har svart aft se hur en okad ambition gar ihop med minskad budget.
Vi anser aft effektivisering inte far ske pa bekostnad av anstalldas arbetsmiljo och okad
arbetsbelastning. Vi viii betona aft namnden dr arbetsgivare och darmed har det yttersta
arbe tsmiljoansvare t.

Visions yrkanden Budget 2020 - Skarpnack
1. Att arbetsgivaren tydligt formulerar en tillganglighetspolicy dar <let frarngar att
stadsdelen skall verka for att anstalla personer med funktionsnedsattningar. Samt att
arbetsplatserna i mojligaste man skall anpassas for att mojliggora anstallningsbarheten
for personer med funktionsnedsattningar pa alla nivaer, inklusive ledningsniva.
2. Att arbetsgivaren involverar fackliga organisationer i den utredning som skall ske
tillsammans med region Stockholm om placering och uppstart av eventuellt nya
familjecentraler.
3. Att arbetsgivaren alltid kraver utdrag ur belastningsregister fran samtlig personal i
stadens verksamheter som riktas till barn och unga. Samt att detta aven sker i arbete
som utfors av eller i samverkan med civilsamhallet och foreningsverksamhet.
4. Att arbetsgivaren presenterar en strategi for hur medarbetarna ska hanga med i
"digitaliseringsutvecklingen".
5. Att forvaltningen aterinfor att medarbetarna kan besoka foretagshalsovarden I gang
utan att fraga chefen om lov, for att sa tidigt som mojligt kunna arbeta mot ohalsa.
6. Attalla chefer skall ha nara och reell tillgang till administrativt stod, sa att chefer far
vara chefer och inte administratorer.
7. Att socialsekreterare skall ha tillgang till administrativt stod sa att de far tillrackligt
med tid att rnota sina klienter.
8. Att chefer skall ha ansvar for max 25 anstallda medarbetare
9. Att arbetsgivaren tar fram en objektiv strategi for hur medarbetare skall kunna gora
karriar, sa att forvaltningen kan behalla bra arbetskraft.
I 0. Att arbetsgivaren i arbetet med att revidera arbetsbeskrivningar och
befattningsbeskrivningar fokuserar pa att beskriva uppdraget for befattningen och
arbetsuppgifterna och tar bort subjektiva onskernal.

11. Att arbetsgivaren bjuder in fackliga organisationer i arbetsgruppen for
digitaliseringsarbetet.

12. Att samtliga chefer med arbetsmiljoansvar har adekvat arbetsmiljoutbildning samt
utbildning i arbetsratt och att fortbildning pa omradet erbjuds regelbundet.
13. Att fackforbunden skall :fa traffa fler an enbart en sl utkandidat vid chefstillsattningar
och MBL av chefer. Samt att arbetsgivaren skickar ut samtliga cv for det som har varit
aktuella for intervju.
14. Att samtliga medarbetare skall ha en skriftlig individuell kompetensutvecklingsplan
som ses over arligen.
15. Att arbetsgivaren tydliggor for hur det fortsatta arbetet med handlingsplanen for
socialsekreterare kommer att se ut 2020.
16. Att forvaltningens chefer forstar fortroendemannalagen och involverar fackliga lokala
ombud/skyddsombud i alla forandringsprocesser.
17. Att arbetsgivaren tillsammans med facken tar fram en plan for att minska
sjukfranvaron i forvaltningen och oronmarker budget for det arbetet.
18. Att arbetsgivaren deklarerar hur och om projektet STIS skall permanentas efter
projekttidens slut.
19. Att arbetsgivaren arbetar partsgemensamt med facken med handlingsplanen for att
minimera diskriminering.
20. Att forvaltningen aterinfor friskvardstid.
21. Pris och lonekompensation till samtliga verksamheter
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Hej!
l.ararforbundet viii fa in under svaret pa yrkande 6 att: Lararforbundet delar inte bi Iden att
riskbedornningar gjorts tidigare.
I ovrigt har vi inget att erinra. Med den andringen gjord, justerar jag protokollet med detta mejl.
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