Robertsfors kommun

Tjänsteskrivelse
Datum: 2019-02-25
Dnr

Barn- och utbildning
Carin Elofsson, barn- och utbildningschef
Tel. 0934-141 40
carin.elofsson@robertsfors.se

Förskolan Dungen
Sammanfattning
Förskolan Dungen ligger i Flarken och är en enavdelningsförskola med idag tolv inskrivna barn. Förskolan är
inrymd i den före detta skolan. Under ett flertal år har personal vid förskolan påtalat att lokalerna inte är anpassade för förskoleverksamhet - långa avstånd mellan innemiljö och utemiljö, stenbyggnad med dålig ljudmiljö
som trots åtgärder är fortsatt dålig.
Under det senaste året har personalen vid förskolan ett flertal tillfällen påtalat problem vid ledighet och sjukfrånvaro på grund av svårigheter att hitta vikarier. Vikariesituationen har blivit än tuffare och det är i det närmaste omöjligt att få tag i vikarier som kan/vill jobba på Dungen i Flarken. Då enheten är liten med en basbemanning på tre personal är den mycket sårbar vid eventuell frånvaro. Personalen på Dungen beskriver situationen som påfrestande och det är också medarbetare som lyft att de önskar byta arbetsplats. Sammantaget
innebär nuvarande situation ett arbetsmiljöproblem som kan leda till ohälsa och att medarbetare väljer att
sluta/byta jobb.
I Ånäset finns förskolan Apotekaren med två avdelningar, redan 2015-09-21 beslutade kommunfullmäktige
(§54) om en ombyggnation av Apotekaren till tre avdelningar vilket skulle göra det möjligt att flytta förskolan
Dungen till Ånäset. En rad problem har kantat planerna på ombyggnation och denna har ännu inte startat. Dock
planeras för att komma igång med ombyggnation till tre avdelningar under 2019. På förskolan Apotekaren finns
idag 26 barn inskrivna. En sammanslagning med Dungen skulle innebära totalt 38 barn, vilket är något för
mycket för de lokaler som Apotekaren verkar i samtidigt som ombyggnation ska genomföras.
På Nybyskolan finns gamla bibliotekshuset som till vissa delar hyrs ut till ideell förening, de delar som inte disponeras av hyresgästen bedöms av förskolechef kunna användas till förskoleverksamhet för de äldre barnen
fram till dess att ombyggnation är klar. Lokalerna ligger också väldigt nära förskolan Apotekaren vilket möjliggör ett nära samarbete vid t ex öppning, stängning och eventuell frånvaro.

Förslag till beslut
Att tidigarelägga flytt av förskolan Dungen till Ånäset fr o m 2019-06-01 i tillfälliga lokaler under byggtiden.
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Konsekvensanalys och synpunkter
Konsekvenser för brukare/elev/medborgare
I nuläget är vårdnadshavare inte informerade om förslaget. Föräldramöte kommer att hållas måndag 11 mars i
Flarken för att informera och inhämta synpunkter.

Konsekvenser verksamhet
Risk- och konsekvensanalyser är inte genomförda på Dungen och Apotekaren, detta är planerat att ske under
vecka 10-12 för att kunna presenteras i AU 2019-03-25.
Information om förslaget ges till fackliga ombud vid SSG/MBL §19 onsdagen 2019-03-06.

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys
Se ovan

Konsekvenser på andra fattade beslut
Om det vid ombyggnationen på Apotekaren skulle uppstå problem och värre olägenhet än som kunna förutses,
så finns möjlighet att nyttja ytterligare ett rum i gamla biblioteket, d v s att tillfälligt flytta över fler barn och
personal.

Ekonomi/resurser
Ekonomiska konsekvenser
Internhyran 2018 för Dungen i Flarken var 211 668 kr. I och med en flytt från och med 2019-06-01 bör driftskostnader kunna sänkas (värme, energi, snöskottning, sandning etc) kraftigt.
Den gamla bibliotekslokalen i Ånäset är redan i dag uppvärmd och att använda dessa som tillfällig förskoleavdelning bedöms inte medföra några ökade kostnader.
De lokalanpassningar som behöver göras är mycket små, inmontering av torkskåp, säkerställa att dörr mellan
förskola och skytteföreningens del av lokalen är säker och låsbar. I övrigt handlar det inte om några insatser för
renovering/upprustning av lokalen utan bedömningen är att den kommer att fungera i befintligt skick fram till
dess att ombyggnationen av förskolan Apotekaren är klar.
Tillkommande kostnader härrör till flytt av möbler och övriga inventarier från Flarken till Ånäset.

Resurser
Bedömningen är att förslaget innebär möjligheter att utöka samverkan och effektivitet samt viktigast av allt
göra situationen mer hållbar då vikarie behövs.

Finansiering
Den tillkommande finansiering som krävs är inte klar i nuläget, vad vi vet som behöver åtgärdas
-

Låsbar dörr mellan förskola/skytteförening
Flytt och installation av torkskåp
Flytt av inventarier/möbler

Bilagor
Protokollsutdrag: Kommunfullmäktige2015-09-21, §54
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