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Utbildningsförvaltningen

Datum: 2019-08-05

Synpunkter eller förslag som du har:
Hej! Jag läste en otroligt bra insändare i tidningen för ett tag sen som jag
verkligen höll med. Här är artikeln http://www.sydostran.se/insandare/hallaolofstroms-kommun-hur-gar-det-med-miljonerna/ Nu skulle jag vilja ha
svar på tal på den här artikeln. Vad säger politikerna om den aktuella
situationen på förskolorna i Olofström?

Svar:
Hej!
Jag beklagar dröjsmålet. Då jag är relativt ny i min tjänst, behövde jag lite
tid att kolla upp innehållet i artikeln.
Under 2019 aviseras, så här långt, inga anpassningsåtgärder. Vill man
som förskolechef använda sig av planeringsavlösare är det ok, men det är
även ok att lösa det på andra sätt. Det är fortfarande i snitt samma antal
medarbetare per avdelning som under 2018.
Angående vikarie så ska vi vara återhållsamma och enbart sätta in vikarie
då det är nödvändigt, vilket det förstås är ibland. Men först ser vi över
läget. Det kan ibland vara färre barn på en annan avdelning och då hjälps
man åt.
Det finns fortfarande utrymme i budget för att köpa in nödvändigt
pedagogiskt material/leksaker.
Om jag inte är felunderrättad så sattes det in en vikarierande
förvaltningschef på den vakanta tjänst som jag nu har. Juridiskt måste det
finnas en eller fler personer som är skolchef, då man inte ansåg det vara
lämpligt att en vikarie tog den rollen så togs den tillfälligt av kommunchefen
inom ramen för dennes tjänst.
Om jag fattat allt rätt så byggde de aviserade besparingarna på ett
antagande om att budgeten var i obalans. Men det visade sig, som det ser
ut just nu, vara ett felaktigt antagande. Vilket i sig inte är så konstigt att det
blir, mot bakgrund av de mycket stora osäkerhetsfaktorer som råder i form
av till exempel statsbidrag och andra verksamhetsbidrag.
I jämförelse med andra kommuner sticker inte Olofström ut. Vi har en lägre
kostnad än jämförbara kommuner samt en mycket liten skillnad i barn per
medarbetare där vi ligger minimalt lägre än jämförbara kommuner.
Jag hade dock önskat att vi kommer ned i gruppstorlek då vi vet att
forskning pekar på att för många relationer för små barn är mindre bra.
Men det ställer krav på oss alla som arbetar inom förskolan. Såväl
ekonomiskt som att hitta en effektiv verksamhet.
Med vänlig hälsning
Patrik Håkansson
Förvaltningschef
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