Protokoll

Fö 10/2014

Förskolenämnden
2015-12-08
Datum:
Klockan: 13:30 – 17:00
Plats:
Dojan, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Marie Magnusson (KD)
Ewa Andersson (S)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Kenneth Hallén (S)
Susann Wallin (S)
Allan Armaghan (S)
Evy Brännström (S)
Linda Makris (KD)
Roger Berg (C)
Nadia Moberg (V)
Besart Demaku (M)
Gunilla Olofsson (M)
Maria Hedwall (M)
Joakim Sjögren (SD)
Tjänstgörande ersättare
Ulf Mattsson (S)
Gunnar Oest (MP)
Marcus Ahltun (M)

Ersätter Nadia Moberg (V) §§ 79-86
Ersätter Abdifatah Banaeimon (MP)
Ersätter Besart Demaku (M) §§ 79-86

Närvarande ersättare
Rasmus Lundin (KD)
Mats-Olof Liljegren (L)

§§ 69-78

Övriga
Margareta Borg, förvaltningschef
Åsa Svahn, verksamhetschef §§ 69-80
Zandra Ahkoila, verksamhetschef
Vivi-Ann Kilander, planerare §§ 69-74
Marie-Heléne Andersson, planerare
Johan Franzén, ekonom
Annalena Miramadi, förskolechef § 79
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Mona Hansen, förskolechef § 79
Anna Eklöf, pedagogista § 79

Paragraf 69-86

Carl Görtz, sekreterare
Justerat den 16 december 2015

Marie Magnusson, ordförande

Joakim Sjögren, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 december
2015.

§ 69 Protokolljusterare
Beslut
Datum: 2015-12-16
Plats: Förvaltningskontor Förskola och skola, Ringgatan 32
Ordinarie: Joakim Sjögren (SD)
Ersättare: Ulrica Solver Gustavsson (L)

§ 70 Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
- Ett ledamotsinitiativ anmäls.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
- Godkänna dagordningen.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Godkänner reviderad dagordning.
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§ 71 Anmälan av jäv
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Ingen anmälan av jäv.

§ 72 Ledamotsinitiativ - Om partiers närvaro i förskolor
Ärendenummer: Fö 692/2015
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har inkommit med ett ledamotsinitiativ angående politiska
partiers närvaro i förskolor. Vänsterpartiet efterfrågar ett tydligare regelverk
i dessa frågor och föreslår att frågan bör gå vidare till FOU,
Kommunstyrelsens parlamentariska kommitté.
Beslutsunderlag
Ledamotsinitiativ - Om partiers närvaro i förskolor, daterad 2015-12-08
Förslag till beslut
Ledamotsinitiativets förslag till Förskolenämnden:
- Lyfta frågan om förskolan som politisk arena vidare till FOU,
Kommunstyrelsens parlamentariska kommitté.
Yrkande
Roger Berg (C) yrkar avslag.
Ulrika Solver Gustavsson (L) yrkar bifall.
Gunnar Oest (MP) yrkar bifall.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Frågan om förskolan som politisk arena lyfts vidare till FOU,
Kommunstyrelsens parlamentariska kommitté.
Reservation
Roger Berg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om att
avslå ledamotsinitiativet.
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§ 73 Information om lokaler
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Planerare Vivi-Ann Kilander kommer till nämnden och informerar om
lokalförsörjning och aktuella projekt.
Beslutsunderlag
-Muntlig information.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 74 Verksamhetsplan med budget 2016
Ärendenummer: Fö 491/2015
Handläggare: Johan Franzén, Marie-Helén Andersson, Margareta Borg
Ärendebeskrivning
Verksamhetsplan med budget 2016 består av olika delar där
verksamhetsmål och övergripande strategier för kommande år från
kommunfullmäktige och programnämnd är en betydande del. Mål redovisas
även för personal och ekonomi.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2016, daterad 2015-12-03
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
1. Verksamhetsplan med budget 2016 för Förskolenämnden fastställs.
2. Ekonomiska principer med avseende budget 2016 för Förskolenämnden
fastställs.
- Avvikelser från resursfördelningsmodellen genom avdrag för
gemensamma kostnader, SångLärKan och avsättning och avsättningtill
planeringsreserv.
- Tilläggsbeloppet för särskilda stödåtgärder fördelas under våren 2016 i
enlighet med 2014 års budgetbeslut i dåvarande skolnämnder samt
Östernärke områdesnämnd[1].
3. Verksamhetsplan med budget 2016 överlämnas till Programnämnd barn
och utbildning för kännedom.
Nämndens behandling
Moderaterna avstår från att delta i beslutet.
Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutspunkterna 2-3.
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Yrkande
Ulrika Solver Gustavsson (L) yrkar avslag och bifall till Liberalernas
framlagda budget i kommunfullmäktige (Bilaga 4).
Joakim Sjögren (SD) yrkar avslag och bifall till Sverigedemokraternas
framlagda budget i kommunfullmäktige.
Nadia Moberg (V) yrkar avslag till punkt 1 och bifall till Vänsterpartiets
framlagda budget i kommunfullmäktige (Bilaga 1).
Gunnar Oest (MP) yrkar avslag och bifall till Miljöpartiets framlagda
budget i kommunfullmäktige (Bilaga 2).
Susann Wallin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ewa Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Roger Berg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ewa Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Marie Magnusson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande ställer Liberalernas yrkande under proposition mot
förvaltningens förslag till beslut och finner bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
Ordförande ställer Miljöpartiets yrkande under proposition mot
förvaltningens förslag och finner bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordförande ställer Vänsterpartiets yrkande under proposition mot
förvaltningens förslag till beslut och finner bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
Ordförande ställer Sverigedemokraternas yrkande under proposition mot
förvaltningens förslag till beslut och finner bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
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Beslut
Förskolenämnden beslutar:
1. Verksamhetsplan med budget 2016 för Förskolenämnden fastställs.
2. Ekonomiska principer med avseende budget 2016 för Förskolenämnden
fastställs.
- Avvikelser från resursfördelningsmodellen genom avdrag för
gemensamma kostnader, SångLärKan och avsättning och avsättning till
planeringsreserv.
- Tilläggsbeloppet för särskilda stödåtgärder fördelas under våren 2016 i
enlighet med 2014 års budgetbeslut i dåvarande skolnämnder samt
Östernärke områdesnämnd[1].
3. Verksamhetsplan med budget 2016 överlämnas till Programnämnd barn
och utbildning för kännedom.
Reservation
Nadia Moberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
Gunnar Oest (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
Ulrica Solver Gustavsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån får sitt
yrkande.
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§ 75 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Fö 684/2015
Handläggare: Johan Franzén
Ärendebeskrivning
Förvaltningens ekonom Johan Franzén informerar om den ekonomiska
uppföljningen för november 2015.
Beslutsunderlag
-Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
-Enligt förvaltningens förslag.
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§ 76 Attestförteckning 2016
Ärendenummer: Fö 656/2015
Handläggare: Johan Franzén
Ärendebeskrivning
Enligt kommunala redovisningslagen (KRL) ska den ekonomiska
redovisningen ske enligt god redovisningssed och att en tillräcklig
ekonomisk kontroll upprätthålls i kommunen. Kommunen ska kännetecknas
av god affärssed och god betalningsmoral. Nämnden har ett helhetsansvar
för den interna kontrollen inom respektive ansvarsområde.
Syftet med denna riktlinje är att säkerställa hur attester ska tillämpas.
Attestfunktionen omfattar samtliga ekonomiska transaktioner;
leverantörsfakturor och andra externa utbetalningar, externa kundfakturor,
interna fakturor, bokföringsorder, placering av kommunens likvida medel.
Se Tillämpning av redovisningsriktlinje nr. 11 Attester.
Nämnden utser och beslutar årligen, i samband med internbudgeten,
beslutsattestanter, behörighetsattestanter.
Det ska alltid finnas en aktuell attestförteckning för alla utsedda attestanter
inom nämnden. Förteckningen anger vilken del av kodplanen respektive
attestant utsetts till. När förändring sker av anställda eller av kodplanen ska
förteckningen ändras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-16
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
- Anta attestförteckning 2016 enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 77 Tillsynsplan 2016
Ärendenummer: Fö 547/2015
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning
Nämndens interna kontroll syftar till att säkerställa att nämnderna
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll och att följande mål
uppnås:
1. En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2. Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten
3. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera
Med intern kontroll avses systematiskt ordnade kontroller i organisation,
system, processer/arbetsflöden och rutiner samt säkerställande av att rutiner
och arbetssätt lämpas på avsett sätt och är effektiva för att uppnå
verksamhetens mål/uppdrag.
Det åligger nämnderna att årligen fastställa tillsynsplan för intern kontroll
för att säkerställa ändamålsenligt styrning och kontroll.
Förvaltningskontorets processledare har tillsammans med förvaltningens
processgrupp för intern kontroll samt skolnämnderna arbetat fram
tillsynsområden för 2016. Från och med innevarande år har nämndens
presidiedeltagare även getts möjlighet att delta vid riskanalystillfället.
Tillsyn 2016 föreslår tre stycken tillsynsområden utifrån genomförd
riskanalys av 16 möjliga områden (varav fyra förslag från nämndledamöter);
ett inom området verksamhet, ett inom personal och ett inom
ekonomiområdet. Områdena har valts dels utifrån prioritering efter bedömda
riskvärden, dels genom att samtliga områdena ska finnas representerade i
tillsynen.
Följande tillsynsområden föreslås:
DN V 1: Återrapportering av delegationsbeslut (från delegat till nämnd)
DN E 1: Representationsrutiner (efterlevs dessa?)
DN P 1: Registerkontroll vid vikariat av personal som inte har rekryterats vi
bemanningen (Hur fungerar detta)?
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Beslutsunderlag
Tillsynsplan 2016
Riskanalys 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
1, Förskolenämnden fastställer Tillsynsplan 2016, plan för uppföljning och
intern kontroll
2. Förskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra tillsyn i
enlighet med Tillsynsplan 2016
Yrkande
Gunnar Oest (MP) yrkar på tillägg i Tillsynsplan 2016 gällande hur HBTplan implementerats i förskolan (Bilaga 3).
Proposition
Ordförande ställer först förvaltningens förslag till beslut under proposition
och finner bifall till förvaltningens förslag.
Därefter ställer Ordförande Gunnar Oests (MP) yrkande angående tillägg i
Tillsynsplan 2016 under proposition och finner att Förskolenämnden
beslutar att avslå yrkandet.
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Votering
Gunnar Oest (MP) begär votering som verkställs.
Ulrika Solver Gustafsson (L), Nadia Moberg (V), Besart Demaku (M),
Maria Hedwall (M), Gunilla Olofsson (M) och Gunnar Oest (MP) röstar
bifall till Gunnar Oests (MP) yrkande.
Marie Magnusson (KD), Ewa Andersson (S), Kenneth Hallén (S), Susann
Wallin (S), Allan Armaghan (S), Evy Brännström (S), Linda Makris (KD),
Roger Berg (C) och Joakim Sjögren (SD) röstar avslag till Gunnar Oests
(MP) yrkande.
Ordförande finner att Förskolenämnden med resultatet 9-6 beslutar att avslå
Gunnar Oests (MP) yrkande.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
1, Förskolenämnden fastställer Tillsynsplan 2016, plan för uppföljning och
intern kontroll.
2. Förskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra tillsyn i
enlighet med Tillsynsplan 2016.

§ 78 Information från verksamheten - Reggio Emilia
Handläggare: Anna-Lena Miramadi, Mona Hansen, Anna Eklöf
Ärendebeskrivning
Förskolechefer Anna-Lena Miramadi och Mona Hansen samt pedagogista
Anna Eklöf kommer till nämnden och informerar om deras respektive
verksamheter som inspireras av Reggio Emilia pedagogik.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
-Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

12

§ 79 Samlokalisering av förskolor med helg- kvälls- och
nattomsorg
Ärendenummer: Fö 640/2015
Handläggare: Zandra Ahkoila
Ärendebeskrivning
Information ges till Förskolenämnden om samlokalisering av helg-kvällsoch nattomsorgen som idag finns på Kristinaskolan och nyöppnade
Nattugglan. Samlokaliseringen innebär att 27 fritidshem/förskolebarn som i
nuläget är inskrivna hos Kristinaskolan flyttas över till Nattugglan.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 80 Förskolebuss som verksamhetsform
Ärendenummer: Fö 676/2015
Handläggare: Göran Nyqvist, Viv-Ann Kilander, Margareta Borg
Ärendebeskrivning
Efterfrågan på platser inom förskolan är mycket stort efter årsskiftet 20152016. För att kunna möta det behovet krävs flera åtgärder. Dels måste nya
förskolelokaler tas fram och öppnas. Det räcker dock inte utan det krävs
även andra åtgärder. En sådan är att köpa in en förskolebuss som ägs av
Gävle kommun. Den rymmer 18-20 förskolebarn i åldern 4 - 5 år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-30
Förslag till beslut
Förvaltningen förslag till Förskolenämnden:
1. Förskolenämnden antar förskolebuss som verksamhetsform.
2. Ärendet lämnas till Programnämnd barn och utbildning för vidare
hantering.
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Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 81 Remissvar Landsbygdsprogram
Ärendenummer: Fö 534/2015
Handläggare: Carl Görtz
Ärendebeskrivning
Landsbygdsnämnden har tagit fram ett förslag på landsbygdsprogram för
Örebro kommun. Programmet är tänkt att fungera som en gemensam
vägvisare för kommunens långsiktiga arbete med att skapa utveckling och
tillväxt på landsbygden. I processen med att ta fram förslaget har förutom
Landsbygdsnämnden även medborgare och organisationer på landsbygden
deltagit.
Då landsbygdsprogrammet har en kommunövergripande funktion ska
programmet antas av Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Programnämnd Barn och utbildnings remissvar
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
- Förskolenämnden hänvisar till det remissvar som Programnämnd Barn och
utbildning lämnat.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 82 Garphyttans förskolor och skola intraprenadöverenskommelse
Ärendenummer: Fö 675/2015
Handläggare: Margareta Borg
Ärendebeskrivning
Intraprenaden är en självständig enhet som på uppdrag utför verksamhet
inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. Enheten är
ansvarig för det samlade resultatet och utvecklingen, både vad gäller
kvalitativ nivå på den service medborgarna ges och ekonomiskt, där både
intäkter och kostnader ska kunna påverkas.
Intraprenaden är inte i juridisk mening en självständig enhet, vilket innebär
att ansvaret för ekonomi, personal m m ytterst är kommunens. Intraprenaden
har dock ett ökat ansvar och ökade befogenheter i förhållande till
förvaltningsverksamheten och möjlighet till ett långsiktigt arbetssätt då
uppdraget tecknas som en flerårig överenskommelse.
Intraprenaden följer driftsnämndens reglemente och beslut, kommunens
generella regelverk och drivs inom de lagar och centrala avtal som gäller för
den kommunala verksamheten.
Intraprenadens verksamhet och personal omfattas av gällande lagar,
förordningar och föreskrifter, kommunfullmäktiges strategier och
kommunens policys, regler och ingångna avtal samt driftsnämndens mål i
Verksamhetsplan med budget.
Intraprenaden har rätt till alla kommun- respektive
förvaltningsgemensamma nyttigheter som den kan tillgodogöra sig idag om
inte annat framgår av överenskommelsen.
Överenskommelsen inklusive bilagor har inte status av civilrättsligt avtal
eftersom kommunen är en juridisk person.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
- Anta förslag till överenskommelse om intraprenad med Garphyttans
förskolor och skola.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 83 Förvaltningschefens information
Ärendenummer: Fö 10/2014
Handläggare: Margareta Borg
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Margareta Borg informerar kring aktuella frågor,
händelser och nyheter som berör Förskolenämndens verksamheter.
- Informerar bland annat om en remiss angående Klimatstrategi som går ut
efter nyår.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 84 Ordförandes information
Handläggare: Marie Magnusson
Ärendebeskrivning
Ordförande Marie Magnusson (KD) informerar om aktuella händelser.
- Informerar bland annat om ett besök vid Klöverängens förskolor.
- Presidiet önskar samtliga God Jul och Gott nytt år.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 85 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Fö 164/2015
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler förvaltningen handlingar som inkommit och bedöms
relevanta för Förskolenämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Inkomna skrivelser anmäls enligt utsänd förteckning, ärendenummer Fö
623/2015 - 675/2015.
Samverkansprotokoll, 2015-12-01
Protokoll, förhandling MBL § 11, 2015-12-07
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
- Lägger informationen till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 86 Anmälda delegationsbeslut
Ärendenummer: Fö 677/2015
Ärendebeskrivning
Förskolenämnden har enligt kommunallagen rätt att ge tjänsteman i uppdrag
att fatta beslut på nämndens vägnar, d.v.s. delegera beslutanderätten i vissa
ärenden. Samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till
nämnden och protokollföras.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

17

18

19

20

21

22

23

