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Organisationsförändring av förskolan Myrstacken
(UF/2019:86)
Vänsterpartiet har sedan tidigare kritiserat majoriteten för att det effektiviseringsbeting som ålagts utbildningsförvaltningen framstår som orealistiskt.
Förvaltningen har satts under hård press att snabbt sänka sina kostnader motsvarande totalt 57,3 miljoner kronor (mkr). Inför det att kommunens budget
skulle antas i december redovisades sättet nedskärningarna skulle ske på
mycket vagt. 22,5 mkr skulle hanteras genom ”övriga effektiviseringar inom
förskolans, grundskolans och gymnasiets verksamhetsområden” vilket bland
annat kunde innebära ”mer optimalt lokalutnyttjande”. Antingen har det inte
funnits någon plan för hur detta skulle gå till mer exakt, eller också har man
valt att inte vara transparant med den.
Det framstår som sannolikt att denna effektiviseringspress bidragit märkbart
till den hastiga – och av föräldrar med rätta kritiserade – process som i mars
ledde fram till förslaget om en snabb nedläggning av förskolan Myrstacken.
Ansvaret för den bristande processen i ärendet är därmed politiskt och faller
på den sittande majoriteten (S, MP, C, KD och L).
Med detta sagt så är underlaget till detta möte betydligt mer informativt än
det som presenterades förra gången. Vi noterar också att majoriteten tar ställning mot förvaltningens förslag och istället förespråkar en succesiv nedläggning av förskolan som av allt att döma påverkar barnen i mindre utsträckning. Vänsterpartiet anser också att en mer ordnad avveckling är att föredra.
Majoriteten bör dock redovisa hur man anser att förvaltningen istället ska
klara de ålagda effektiviseringarna med anledning av att man nu avvisar delar av förvaltningens förslag. Vad kommer att få stryka på foten istället?
Notera att detta ställningstagande från Vänsterpartiet om en succesiv nedläggning bygger på den ekonomiska situation som majoriteten har försatt
nämnden i. Vår ståndpunkt hade eventuellt sett annorlunda ut om vårt budgetförslag hade gått igenom vilket hade inneburit ett minskat effektiviseringsbeting. Då hade kanske förskolan – som av föräldrar genomgående beskrivs som välfungerande – kunnat få vara kvar.
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