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Margareta Erestam Jensen, sekreterare
Justerat den 16 februari 2016

Marie Magnusson, ordförande

Gunnar Oest, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 februari
2017.

§ 1 Protokolljusterare
Handläggare: Ordförande
Beslut
Datum och tid: 16 februari
Plats: Förvaltningskontor Ringgatan, Ringgatan 32, 2 tr
Ordinarie: Gunnar Oest (MP)
Ersättare: Ulrica Solver-Gustavsson (L)

§ 2 Godkännande av dagordning
Handläggare: Ordförande
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Godkänna dagordningen.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Godkänna dagordningen
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§ 3 Anmälan av jäv
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Ingen anmälan av jäv.

§ 4 Årsberättelse 2015
Ärendenummer: Fö 3/2016
Handläggare: Marie-Heléne Andersson, Johan Franzén, Margareta Borg
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har sammanställt en Årsberättelse för 2015 för
Förskolenämnden. Förskolenämndens, förvaltningens och verksamheternas
arbete med att fullgöra sitt uppdrag 2015 bedöms till stora delar bidra till
god måluppfyllelse när det gäller att utveckla strategiområdena och säkra
verksamhetsuppdraget. En god ekonomisk hushållning uppnås genom att
Förskolenämnden redovisar ett positivt resultat med 7 121 tkr.
Brukarundersökningar visar på en hög grad av nöjdhet hos medborgarna
och detsamma gäller medarbetarnas resultat på hållbart medarbetar
engagemang. Inom fokusområdet förenkla, förnya och förbättra har ITsatsningar pågått och inom genusredovisning har en ny uppföljningsmetod
införts samt ett genderbudget projekt. Inom insatser för jobb och social
sammanhållning har arbetet med Partnerskap Örebro fortsatt och tillsyn
inom internkontroll har genomförts enligt nämndens beslutade Tillsynsplan
inom exempelvis tillsynsområde giftfri förskola där resultatet mynnat ut i
den årliga Tillsynsrapporten.
Utmaningarna ligger i att möta behovet av barnomsorgsplatser och
samtidigt minska barngrupperna samt att utifrån utökning av verksamheten
i samma takt kunna rekrytera pedagoger men också tillse att
vikariehanteringen fungerar tillfredsställande.
Beslutsunderlag
Årsberättelse 2015, Förskolenämnden
Förslag till beslut
Förvaltningen förslag till Förskolenämnden
1. Förskolenämnden fastställer årsberättelsen för 2015.
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2. Förskolenämnden anhåller hos Programnämnd barn och utbildning om
att få överföra 20 % av ovanstående nämnds överskott 2015 gällande
förskolans verksamheter efter avdrag för intraprenadernas överskott.
3. I enlighet med intraprenadernas avtal anhåller Förskolenämnden hos
Programnämnd barn och utbildning att få föra över respektive enhets
driftresultat 2015 med totalt 6 000 tkr.
4. Förskolenämnden ansöker om överföring av investeringsanslag med
totalt 3 145 tkr.
5. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
Yrkande
Marie Magnusson (KD), Linda Makris (KD), Ewa Andersson (S), Gunilla
Muhr (S) och Roger Berg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
1. Förskolenämnden fastställer årsberättelsen för 2015.
2. Förskolenämnden anhåller hos Programnämnd barn och utbildning om
att få överföra 20 % av ovanstående nämnds överskott 2015 gällande
förskolans verksamheter efter avdrag för intraprenadernas överskott.
3. I enlighet med intraprenadernas avtal anhåller Förskolenämnden hos
Programnämnd barn och utbildning att få föra över respektive enhets
driftresultat 2015 med totalt 6 000 tkr.
4. Förskolenämnden ansöker om överföring av investeringsanslag med
totalt 3 145 tkr.
5. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
Maria Hedwall (M), Besart Demaku (M) och Gunilla Olofsson (M) avstår
från att delta i beslutet.

§ 5 Planeringsreserv
Ärendenummer: Fö 32/2016
Handläggare: Johan Franzén
Ärendebeskrivning
Förvaltningen presenterar ett förslag till fördelning av del av
planeringsreserven.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-08
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
1. 650 tkr avsätts ur planeringsreserven för förvaltningschefens behov.
2. 150 tkr avsätts ur planeringsreserven för merkostnader i samband med
bemanningsprojekt Vivalla förskoleområde
3. 100 tkr avsätts ur planeringsreserven för en administrativ resurs till
verksamhetscheferna.
4. 100 tkr avsätts ur planeringsreserven till en central resurs för
förskolornas IT-plattform Unikum.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
1. Enligt punkt 2 i förvaltningens förslag avsätts 150 tkr ur
planeringsreserven för merkostnader i samband med bemanningsprojekt
Vivalla förskoleområde.
2. Punkt 1 och 3-4 i förvaltningens förslag
(1. 650 tkr avsätts ur planeringsreserven för förvaltningschefens behov.
3. 100 tkr avsätts ur planeringsreserven för en administrativ resurs till
verksamhetscheferna.
4. 100 tkr avsätts ur planeringsreserven till en central resurs för
förskolornas IT-plattform Unikum)
tas för vidare beredning och beslut på sammanträdet den 15 mars 2016.

§ 6 Remiss - Klimatstrategi Örebro kommun
Ärendenummer: Fö 669/2015
Handläggare: Marie-Heléne Andersson
Ärendebeskrivning
Hur ska Örebro kommuns klimatarbete bedrivas i fortsättningen? Det har
varit frågeställningen i det arbete som bedrivits under 2015 för att ta fram
en ny klimatstrategi. I jämförelse med nuvarande klimatplan innebär
förslaget till ny strategi en förhöjd ambitionsnivå för kommunkoncernen
till 2020, nya klimatmål för 2030 och en förändrad styrning, från åtgärdstill delmålsnivå. Det senare innebär att nämnder och kommunala bolag får
ett mer utpekat ansvar för de olika delmålen.
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, som ansvarar för
klimatstrategin, önskar nu synpunkter på förslaget och på följande frågor:
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Är den översiktliga ekonomiska analysen i klimatstrategin rimlig? Ser ni
ytterligare behov av ökade resurser för att nå något av de delmål som ni
ansvarar för enligt strategin? Vilket stöd önskas från kommunlednings
kontoret för genomförande av klimatstrategin? En tilläggsfråga till de
nämnder som har ansvar för mål kring Smartare mat är om det är motiverat
att differentiera målen för matens minskade klimatpåverkan utifrån nämnd,
t.ex. med högre mål i förskolan och lägre i äldrevården? Remissperioden
pågår 18 november 2015 till 29 februari 2016.
Beslutsunderlag
Klimatstrategi för Örebro kommun (remissversion) daterad 2015-11-17
Missivskrivelse daterad 2015-11-18. Dnr: Ks 433/2014.
Remiss - Synpunkter på förslag till ny klimatstrategi för Örebro kommun
2016-01-26.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Förskolenämnden överlämnar synpunkter på Klimatstrategi för Örebro
kommun, till Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, i
enlighet med denna tjänsteskrivelse.
Yrkande
Allan Armaghan (S) och Marie Magnusson (KD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
1. Förskolenämnden överlämnar synpunkter på Klimatstrategi för Örebro
kommun, till Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, i
enlighet med denna tjänsteskrivelse.
2. Maria Hedwall (M) tillåts lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
(Bilaga 1)
Maria Hedwall (M), Besart Demaku (M) och Gunilla Olofsson (M) avstår
från att delta i beslutet.

§ 7 Sammanställning av anmälan om mobbning eller
kränkande behandling under 2015
Ärendenummer: Fö 16/2016
Handläggare: Åsa Svahn, Zandra Ahkoila
Ärendebeskrivning
Verksamhetscheferna för förskolan presenterar en sammanställning av de
anmälningar som inkommit till Förskolenämnden gällande mobbning eller
kränkande behandling under 2015.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Rapport till Förskolenämnd angående anmälningar om
mobbning och kränkande behandling
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 8 Fotografering i förskolan
Ärendenummer: Fö 17/2016
Handläggare: Margareta Borg
Ärendebeskrivning
En inventering av verksamhetens syn på fotografering i förskolan har
genomförts. Med fotografering menas i detta fall gruppkort och
individuella kort som tas vid ett särskilt tillfälle, ofta av en extern aktör.
Den fotografering som sker i förskolans verksamhet för dokumentation och
utifrån aktuella teman omfattas inte av denna inventering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Sammanställning - Fotografering i förskolan 2015-11-24
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Frågan behandlas vid nästkommande Presidium för beslut om vidare
beredning av ärendet.
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§ 9 Ledamotsinitiativ - Har alla barn möjlighet att delta i
vinteraktiviteter
Ärendebeskrivning
Maria Hedwall (M) överlämnar följande ledamotsinitiativ:
Vintern här vilket innebär lek och skoj i pulkbackar för många barn i
förskolan. Likt många andra kommuner är det i Örebro kommuns
verksamheter hjälmtvång när barn ska åka pulka eller utföra andra
vinteraktiviteter som innebär lite fart. Detta är bra men frågan är hur vi då
garanterar att alla barn på ett säkert sätt kan ha skoj i pulkbacken. Vad
händer med de barn vars föräldrar glömmer att skicka med en hjälm eller
som inte har råd att köpa hjälm till sina barn? Finns det barn som i brist på
hjälm inte kan vara med i pulkabacken? Finns det möjlighet för barn på
våra förskolor att låna en hjälm? Finns det tillräckligt med hjälmar för alla
barn som behöver? För oss Moderater är det viktigt att förskolan är
kostnadsfri och likvärdig samt att alla barn får njuta av de aktiviteter som
en snörik vinter kan erbjuda. Med anledning av ovanstående föreslår jag att
nämnden ger förvaltningen i uppdrag att svara på frågorna ovan och
därmed undersöka hur den kostnadsfria målsättningen följs.
Förslag till beslut
Ordförandes förslag till beslut
- Förskolenämnden avslår Moderaternas ledamotsinitiativ.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Förskolenämnden avslår Moderaternas ledamotsinitiativ.
Maria Hedwall (M), Besart Demaku (M) och Gunilla Olofsson (M) avstår
från att delta i beslutet.

§ 10 Kostnadsfri förskola
Ärendenummer: Fö 28/2016
Handläggare: Margareta Borg
Ärendebeskrivning
Som ett utvecklingsuppdrag under mandatperioden ska förskolan i enighet
med planen för minskad barnfattigdom ta bort dolda kostnader och skapa
en kostnadsfri förskola i Örebro kommun,
(Programplan med budget 2016, Programnämnd barn och utbildning,
ärendenummer 1286/2015 och Verksamhetsplan med budget,
Förskolenämnden, ärendenummer 491/2015)
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Förvaltningen får i uppdrag att presentera ett förslag på riktlinjer för en
kostnadsfri förskola i Örebro kommun, på Förskolenämndens sammanträde
den 12 april.

§ 11 Förvaltningschefens information
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Margareta Borg informerar om aktuella frågor, händelser
och nyheter som berör Förskolenämndens verksamheter.
Information om den pågående processen omkring förskolan Kameleonten.
Information om inkommen handling från Örebro Rättighetscenter.
Tidpunkten för informationen om Skolinspektionens regelbundna tillsyn,
som sker vart fjärde år, kolliderar med Kommunfullmäktige. Informationen
kommer därför att filmas för att finnas tillgänglig i efterhand.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 12 Ordförandes information
Ärendebeskrivning
Ordförande Marie Magnusson (KD) informerar om aktuella händelser.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 13 Inkomna handlingar
Ärendenummer: Fö 610/2015
Ärendebeskrivning
Varje sammanträde anmäler förvaltningen handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för Förskolenämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Inkomna skrivelser anmäls enligt utsänd förteckning, ärendenummer
Fö 676/2015-726/2015 samt Fö 1/2016-29/2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 14 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Fö 29/2016
Ärendebeskrivning
Förskolenämnden har enligt Kommunallagen rätt att ge tjänstemän i
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar, d.v.s. delegera
beslutanderätten i vissa ärenden. Somliga 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.
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Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 15 Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Gunilla Olofsson (M) efterfrågar en redovisning av i vilken omfattning
förvaltningen kan tillgodose de olika behov och önskemål som
förekommer inom kostverksamheten i förskolan.
Frågan kommer att behandlas på ett kommande sammanträde under våren
2016.
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Särskilt yttrande

Ärende 7
Ärendenummer: FÖ669/2015
”RemissKlimatstrategi Örebro Kommun”

Förskolenämnden
Örebro kommun
20160209

En ansvarsfull och hållbar klimatstrategi
Den klimatstrategi som nu ligger ute på remiss bygger på att Örebro kommun når sitt
klimatmål genom att producera och tillföra förnybar energi till marknaden. Nya
Moderaterna motsätter sig att kommunen ska satsa skattemedel på att äga och driva
vindkraftverk. Vindkraften dras idag med stora förluster och det är inte förenligt med
ansvarfull ekonomisk hushållning eller det kommunala välfärdsuppdraget att satsa
skattebetalarnas pengar på den sortens verksamhet.
Örebro kommun bör istället prioritera att få ner koldioxidutsläppen i de kommunala
verksamheterna genom bland annat energieffektivisering och byte till elleverantörer
som tillhandahåller el från förnybara energikällor. Nya Moderaterna kommer att ta
ställning till klimatstrategin i sin helhet när den beslutas i Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt senare i vår.
Med hänvisning till ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet.
För Moderaternas grupp i nämnden

Maria Hedwall (M)

