PROTOKOLL

2018-09-04

Arbetsplats

Aspnäs för- och grundskola

Protokollstyp

MBL § 11

Tid och plats

Måndag 3 september kl.11:00-12:00 Aspnässkolan
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Arbetsgivarpart Anitha Sidefors, rektor tillika förskolechef
Anette Buckard, tf bitr. förskolechef
Arbetstagarpart Susanne Johansson, Kommunal
Jonas Persson, Lärarförbundet
Övriga

Maria Rothstein, personalkonsult
Elin Nell, personalkonsult (sekreterare)

Ärenden: Omorganisation
§ 1 Arbetsgivaren har kallat till förhandling angående omorganisation vid öppna
förskolan.
§ 2 Minskad budget medför en organisationsförändring för Aspnäs enhetens öppna
förskola vilket kommer att innebära en minskning av en halvtidstjänst (50 % av
heltid) barnskötare. Arbetsgivaren presenterar reviderad bakgrund till förslag till
beslut, se bilaga.
§ 3 Kommunal och Lärarförbundet har synpunkter gällande kontakt/gemenskap med
annan personal.
Kommunal anser gällande arbetsmiljön att det är en risk att arbetsbelastningen blir
högre för den medarbetare som har den tjänst som blir kvar i öppna förskolan då det i
huvudsak blir ensamarbete. Kommunal vill därför att arbetsgivaren gör en
uppföljning kring möjligheten att driva verksamheten på en person.
Lärarförbundet är kritisk till neddragning av tjänst trots att ett stort behov finns för
att undvika ensamarbete. Lärarförbundet är också frågande till den ekonomiska
beräkningen, som vi inte har sett i dess helhet, och undrar om det inte finns någon
annan ekonomisk lösning för att undvika neddragningen och därmed troligen
försämra arbetsmiljön på öppna förskolan.
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§ 4 Arbetsgivaren svarar Kommunal att man kommer se över möjligheter till kontakt
med andra medarbetare inom Aspnäs enhet då ensamarbete kommer vara det
huvudsakliga och kompletterar skrivningen i riskbedömningen i enlighet med det.
Arbetsgivaren kommer även att se över verksamhetens öppettider och utbud så att
arbetsmängden står i proportion till antalet medarbetare.
Arbetsgivaren svarar Lärarförbundet att öppna förskolan själv skall klara av att bära
sin budget och att neddragningen av tjänst går i linje med den budget som nu är satt
för verksamheten.
§ 5 Datum och tid för övertalighetsförhandling 11/9 09:00-10:00
§ 6 Förhandlingen avslutas i oenighet när protokollet justeras.

Vid protokollet

Elin Nell, personalkonsult

Justeras
ARBETSGIVARPARTEN

Anitha Sidefors
Rektor tillika förskolechef

ARBETSTAGARPARTEN

Susanne Johansson, Kommunal

Jonas Persson, Lärarförbundet

