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§ 15

Förskolans barngrupper - arbetsvillkor för barn och
personal
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Kommunstyrelsen har till utbildningsnämnden remitterat
motionen ”Förskolans barngrupper - arbetsvillkoren för barn
och personal” av Tina Kratz m.fl. (V). Motionen belyser vikten
av en förskola av hög kvalitet och betydelsen av personal med
hög kompetens. Motionärerna beskriver en oro för personalens
arbetssituation. Motionärerna yrkar därför på åtta åtgärdspunkter
för att förbättra förskolans kvalitet, bl.a. minskade barngrupper
och åtgärder kring arbetsmiljö.
Utbildningsförvaltningen håller med om vikten av en förskola
med hög kvalitet och att det ska vara en bra arbetsmiljö i
förskolan. Arbetet för en likvärdig förskola med hög kvalitet
ingår i stadsdelsförvaltningarnas uppdrag. Även i utbildningsförvaltningens uppdrag ingår att säkerställa likvärdighet.
Förslagen i motionen är i linje med förvaltningens arbete idag
och ingår i rektors ansvar över förskoleenhetens inre
organisation.
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förskoleavdelningen.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 december 2020.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som
svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Yrkande
Utbildningsnämnden
stockholm.se

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.
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Tina Kratz (V) m.fl. lade fram ett eget förslag enligt nedan och
yrkade bifall för detta.
1. Att utbildningsnämnden tillstyrker motionen om att
förbättra arbetsvillkoren för förskolans barn och
personal.
3. Att därutöver anföra följande:
Avsikten med motionen är att förbättra förutsättningarna för
personalen och rektorerna eftersom vi är mycket oroade över de
rapporter om hög arbetsbelastning och om samvetsstress som vi
fått oss till del. Det är än mer akut nu efter den ökade
arbetsbelastning som pandemin inneburit. Sjukfrånvaron är hög
bland personalen – och om vi vill kunna behålla den personal vi
nu har behöver vi ta rapporterna om en för hög belastning på
allvar.
Det är därför dags att majoriteten tar ansvar för den här
situationen och ger förskolan de resurser som krävs för att klara
av det viktiga uppdrag som den har. Barnens tid i förskola är
viktig och spelar en avgörande roll för deras livslånga lärande.
Med en målmedveten satsning på förskolan som ger
förutsättningar till den personalförstärkningen som
förvaltningen nämner kan vi äntligen komma tillrätta med de allt
för stora barngrupperna, eftersom det endast är genom att
anställa fler förskollärare och barnskötare som man kan minska
barngruppernas storlek och öka personaltätheten. Vi anser att
det är avgörande för att kunna upprätthålla och behålla en hög
kvalitet på stadens förskolor. Vi vill betona att vi talar om den
faktiska storleken räknat som ett snitt över året. Med
Vänsterpartiets budget visar vi att det är möjligt att göra just det.
Men det är även precis som förvaltningen skriver
Vi är medvetna om stadens handlingsplan för förbättrad
arbetssituation för förskollärare och barnskötare, och vi
instämmer med förvaltningen att den är ett mycket bra verktyg
för att förbättra situationen. Att exempelvis förskollärarnas
planerings- och utvecklingstid förtydligats och förstärkts är
viktiga roll för verksamheternas kvalitet. Men det förutsätter
även att det görs åtgärder som minskar den höga sjukfrånvaron
och de stora barngrupperna, det finns i nu-läget risk att
planerings- och utvecklingstiden begränsas. Vi ser framemot att
följa hur det utvecklats och i hur stor grad man kan följa det
uppgjorda avtalet.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Vi anser även att stadsdelarna borde kunna upprätthålla en
organisation med fasta vikarier eller vikariepooler lokalt
upprättade. Vinsterna med en sådan är flera då det ökar lugnet
för både den personal som är sjukfrånvarande att veta att man
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inte sätter sina kollegor och barnen i en svår sits och för
förskolan där vikarien som täcker upp har god kännedom om
verksamheten och barnen. En vikariepool ger även en tryggare
anställning för vikarierna och de får även möjlighet att del av
kompetensutveckling mm. Det är allt sammantaget positiva
effekter som naturligtvis även kommer barnen till dels.
Det är mycket bra att förvaltningen grundprincip är att alltid
erbjuda personal heltid och tillsvidareanställning. Vi anser dock
att det även vid verksamhetsstöd för barn med särskilda behov
borde vara möjligt att undvika en AVA-anställning. Vi är
införstådda med att stödet är avsett till hela verksamheten eller
den aktuella avdelningen och inte specifikt det enskilda barnet
med särskilda behov, men det sätts in när det krävs mer stöd. Vi
anser även att det med tanke på att det är extra viktigt att den
förstärkning som tillkommer till verksamheten borde ha
kompetens och kännedom om verksamheten. I en så stor
organisation som en stadsdels förskolor utgör borde det vara
möjligt att hitta ett sätt att anställa även denna personal. Det
kommer alltid finnas behov av verksamhetsstöd till några av
förskolor.
Den stödenhet som arbetar riktat till personal såväl som barn
och föräldrar, med fokus på att ge individanpassat stöd till
föräldrar och personal, såväl som anpassat stöd till arbetslag
som vi har i Skarpnäck är oerhört viktig. Att samla en
kompetensav er farna specialpedagoger, familjebehandlare och
psykolog skapar goda förutsättningar att skapa likvärdighet. Vi
vill gärna se liknande enheter i fler stadsdelar. Det skulle vara
ett bra sätt att öka andelen personal med ökad kompetens om
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig
finna att nämnden beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.
Reservation

Tina Kratz (V) m.fl. reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

