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Bemanningsenhet inom förskola Norrmalm och
Östermalm.

Förvaltningens förslag till beslut
Förberedelserna för att inrätta en bemanningsenhet inom förskola
Norrmalm och Östermalm ska inte påbörjas.
Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningarna Norrmalm och Östermalm fick i
verksamhetsplan 2018 i uppdrag att utreda införandet av en
gemensam bemanningsenhet för förskola Norrmalm och
Östermalm. Utredningen visade att den stora vinsten med en
gemensam bemanningsenhet skulle vara ökad kvalitet och
kontinuitet avseende tillfällig personal i verksamheten. Östermalms
stadsdelsnämnd beslutade i september 2018 att godkänna
utredningen och gav förvaltningen i uppdrag att förbereda
införandet av en gemensam bemanningsenhet.
I jämförelse med förutsättningarna då utredningsarbetet påbörjades
så organiseras under 2019 samtliga förskolor inom större enheter.
De organisatoriska förutsättningarna medger därmed en utveckling
av vikarieorganisationen inom respektive enhet. Med de förändrade
förutsättningarna finns det idag inom verksamheterna bättre
möjligheter att kvalitetssäkra och skapa den kontinuitet som var
ambitionen med bemanningsenheten.
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Ett negativt ekonomiskt resultat för förskoleavdelningen 2018 och
en uppräkning av budgeten som inte kompenserar för detta samt
etablering av nya verksamheter under 2019 tillsammans med ökade
IT-kostnader ger ökade kostnader för nämnden. Förvaltningen
bedömer att det i nuläget inte finns budgetmässiga förutsättningar
för att kunna förbereda införandet av en bemanningsenhet.
Förslaget från förvaltningen är att förberedelserna av en
bemanningsenhet ej påbörjas.
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Bakgrund
Stadsdelsförvaltningarna Norrmalm och Östermalm har ett
kontinuerligt behov av vikarier inom förskolan. Förvaltningarna
fick i verksamhetsplan 2018 i uppdrag att utreda införandet av en
gemensam bemanningsenhet, i första skedet i pilotform.
Managementföretaget Governo bistod förvaltningarna i
utredningsarbetet. Utredningen visade att den stora vinsten med en
gemensam bemanningsenhet skulle vara ökad kvalitet och
kontinuitet avseende tillfällig personal i verksamheten.
Östermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den
27 september 2018 att godkänna utredningen och gav förvaltningen
i uppdrag att förbereda införandet av en gemensam
bemanningsenhet. I uppdraget ingick att anställa en projektledare
för det förberedande arbetet. Om projektledarens arbete skulle visa
att det finns ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att
etablera en bemanningsenhet skulle denna inrättas från och med
augusti 2019.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Förskole- och parklekavdelningen
tillsammans med Förskole- och fritidsavdelningen vid Norrmalms
stadsdelsförvaltning.
Ärendet samverkas på förvaltningsgruppens sammanträde den 13
maj 2019.
Ärendet
Förskole- och parklekavdelningen hade flera miljoner i underskott
2018 och samtidigt ökar IT-kostnaderna där skolplattformen ingår.
Ökad kostnad för enbart skolplattformen uppgår till 1 mkr.
Införandet av en bemanningsenhet i pilotform skulle kosta 1,740
mkr (år 1) och långsiktig drift beräknades till 1,365 mkr. Etablering
av nya verksamheter under 2019, bland annat en ny parklek/öppen
förskola i Norra Djurgårdsstaden, samt ökade IT-kostnader medför
ökade kostnader för nämnden. I nämndens budget för 2019 finns
inga särskilda medel för dessa ändamål avsatta.
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Förvaltningen bedömer att det i nuläget inte finns budgetmässiga
förutsättningar för att kunna förbereda införandet av en
bemanningsenhet.
Östermalms förskoleorganisation har utvecklats 2017-2018, en
process som fortsätter 2019. Utvecklingen som inneburit
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sammanslagning av enheter ger bättre förutsättningar att inom
respektive enhet uppnå syftet med bemanningsenheten. I jämförelse
med förutsättningarna 2017 så är det under 2019 möjligt för de
större enheterna att upprätthålla en större volym med vikarier som
kan kvalitetssäkras och skapa den kontinuitet som var ambitionen
med en bemanningsenhet. Förvaltningen fortsätter arbetet mot att
öka både kontinuiteteten och andelen kompetenta och erfarna
vikarier och därmed bidra till en verksamhet med hög kvalitet.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att förberedelserna för att inrätta en
bemanningsenhet inom förskola Norrmalm och Östermalm inte
påbörjas. Förvaltningen vill lyfta vikten av att Norrmalms och
Östermalms stadsdelsnämnd fattar ett enhetligt beslut eftersom de
givit förvaltningarna i uppdrag att utreda införandet av en
gemensam bemanningsenhet.
Jämställdhetsanalys
Den jämställdhetsaspekt som finns att beakta i ärendet avser
rekrytering av vikarier inom förskoleenheterna. Rekrytering ska
utgå från stadens modell för kompetensbaserad rekrytering, vilket
innefattar att varje rekrytering är viktig och ett långsiktigt åtagande i
syfte att säkerställa en bra verksamhet med god kvalitet. Målet är att
rekrytera rätt kompetens, oavsett kön. Kompetensbaserad
rekrytering ska bidra till att vi behandlar alla sökande likvärdigt och
att inte diskriminering förekommer.

Christina Klang
Stadsdelsdirektör

Jens Vesterlund
Avdelningschef

Bilagor
Utredning inför etablering av en pilotenhet för vikariebemanning
inom två förskoleenheter inom Norrmalms- och Östermalms
stadsdelsförvaltning, slutrapport från Governo.
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