Fö 615/2015

Protokoll

Förskolenämnden
2016-06-07
Datum:
Klockan: 13:30 - 16:30
Plats:
Dojan norr, 3 tr

Närvarande ledamöter
Marie Magnusson (KD)
Ewa Andersson (S)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Kenneth Hallén (S)
Gunilla Muhr (S)
Allan Armaghan (S)
Evy Brännström (S)
Linda Makris (KD)
Roger Berg (C)
Gunnar Oest (MP)

Tjänstgörande ersättare
Ulf Mattsson (S)
Mats-Olof Liljegren (L)
Åsa Asklöf (MP)

ersätter Maria Hedwall (M)
ersätter Besart Demaku (M)
ersätter Gunilla Olofsson (M)

Övriga
Margareta Borg förvaltningschef
Marie-Heléne Andersson planerare
Johan Franzén ekonom
Zandra Ahkoila verksamhetschef
Åsa Svahn verksamhetschef
Markus Eklund planerare
Per M Ekström enhetschef, SPSM
Frederick Axewill personalspecialist
Paragraf 68-87
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Margareta Erestam Jensen, sekreterare
Justerat den 13 juni 2016

Marie Magnusson, ordförande

Åsa Asklöf, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 juni 2016.

§ 68 Protokolljusterare
Beslut
Datum och tid: 13 juni
Plats: Förvaltningskontor Ringgatan, Ringgatan 32, 2 tr
Ordinarie: Åsa Asklöf (MP)
Ersättare: Gunnar Oest (MP)

§ 69 Anmälan av övriga frågor
Beslut
Inga övriga frågor anmäls.

§ 70 Godkännande av dagordning
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Godkänna dagordningen.

§ 71 Anmälan av jäv
Beslut
Ingen anmälan av jäv.
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§ 72 Fördelning av planeringsreserven - Bemanning
Ärendenummer: Fö 241/2016
Handläggare: Johan Franzén
Ärendebeskrivning
Medel från planeringsreserven ska användas till politiska prioriteringar och
oförutsedda händelser efter beslut i Förskolenämnden. Förvaltningen har
under våren initierat ett bemanningsprojekt i förskoleområdet Vivalla.
Under försöksperiod på 3 månader har nämnden tillskjutit 150 tkr i
ekonomiskt stöd från planeringsreserven. Försöksperioden har fallit väl ut
och förvaltningen önskar att fortsätta med projektet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Tillskjuta ytterligare 350 tkr i budget till förvaltningen för fortsatt
finansiering av projektet från nämndens planeringsreserv under 2016.
Yrkande
Nadia Moberg (V) yrkar, via ett skriftlig yrkande avseende fördelning av
planeringsreserven som bifogas protokollet, att planeringsreserven som
avses istället används för att jobba mer uppsökande och rekryterande i
kommunens eget bemanningsarbete bland annat med fokus på att bemanna
de förskolor som har störst behov av vikarier.
Proposition
Ordförande ställer förvaltningens förslag och förslaget i Nadia Mobergs
(V) yrkande under proposition och finner att Förskolenämnden bifaller
förvaltningens förslag.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Tillskjuta ytterligare 350 tkr i budget till förvaltningen för fortsatt
finansiering av projektet från nämndens planeringsreserv under 2016.
Reservation
Nadia Moberg (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det
skriftliga yrkande avseende fördelning av planeringsreserven som bifogas
protokollet.

§ 73 SEKRETESSÄRENDE
Ärendenummer: Fö 351/2016
Handläggare: Johan Franzén, Åsa Svahn
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§ 74 Ekonomisk månadsuppföljning
Ärendenummer: Fö 281/2016
Handläggare: Johan Franzén
Ärendebeskrivning
Utifrån ekonomiskt utfall till och med april och bedömda förändringar
under hösten prognostiserades i delår 1 ett överskott på 5 000 tkr varav
5 000 tkr avser intraprenaderna vilket innebär att nämnden exklusive
intraprenader prognostiserade ett nollresultat.
Förskola exklusive intraprenader prognostiserade i delår 1 ett underskott på
1 700 tkr efter att en samlad bedömning gjorts att de enheter som lämnat
nollprognoser kommer lämna 1 300 tkr i överskott då enheterna har varit
försiktiga i sina prognoser. Merparten av enheterna prognostiserar en
budget i balans, gemensamt för enheterna som prognostiserar underskott är
färre barn till hösten eller osäkerheter kring barnprognoser.
Del av det prognosticerade underskottet på förskolan kan täckas av
förskola obekväm arbetstid samt förvaltningsgemensamt men
planeringsreserven behöver också lämna ett överskott för att täcka upp för
verksamheten, men prognosen innebär ändå att ytterligare politiska
satsningar kan göras. I verksamheterna pågår ett ständigt arbete med att
utveckla och effektivisera verksamheten för att möta skollagens krav och
samtidigt hålla en budget i balans.
Förskolan är en personalintensiv verksamhet och större delen av
budgetutrymmet går till personalkostnader vilket innebär att
personalorganisationen måste förändras då budgetförutsättningar ändras.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi maj 2016, Förskolenämnden
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 75 Målvärden - Intraprenader 2017
Ärendenummer: Fö 175/2016
Handläggare: Marie-Heléne Andersson, Johan Franzén
Ärendebeskrivning
Målvärden för intraprenaderna ska årligen beslutas i ansvarig nämnd. För
verksamheterna inom Förskolenämndens ansvarsområde upprättas
målvärden inom följande områden:
- Ramavvikelse
- Systematiskt kvalitetsarbete (Systematiskt kvalitetsarbete utifrån
läroplanen till exempel Projektinriktat arbetssätt)
- Brukarfråga (Brukarundersökningsfråga till vårdnadshavare: "Jag är nöjd
med verksamheten på mitt barns förskola"
- HME-värde (Hållbart medarbetarengagemang, sammanvägt resultat av
nio frågor i Medarbetarenkäten)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Målvärde 2017 - intraprenader i Förskolenämnd
Förslag till beslut
Förvaltningen förslag till Förskolenämnden
- Fastställa målvärden enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Fastställa målvärden enligt förvaltningens förslag.

§ 76 Uppföljning - Säkerställande av teckenspråk på
Klöverängen
Ärendenummer: Fö 327/2015
Handläggare: Margareta Borg, Per M Ekström
Ärendebeskrivning
SPSM redogör för hur de kommer att vara Örebro kommun behjälpliga
med att säkerställa teckenspråk på förskolan Klöverängen. SPSM hanterar
ärendet som ett rådgivningärande och inleder orienteringsfasen under juni
månad. Efter slutförd orientering tas ställning till, i samråd med
skolhuvudmannen, om vilka förbättringsåtgärder som ytterligare kan vidtas
för att barnen på Klöverängen ska få tillgång till en likvärdig förskolemiljö
av god kvalitet och i en trygg miljö.
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Beslutsunderlag
Muntlig föredragning.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 77 Remiss av strategi och handlingsplan för en giftfri
miljö samt hållbart byggande
Ärendenummer: Fö 312/2016
Handläggare: Marie-Heléne Andersson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har tagit fram två nya styrdokument som möter tre behov:
1. Att minska exponeringen av miljögifter i kommunala verksamheter
2. Att mer konkret minska exponeringen av miljögifter för barn och unga
3. Att när kommunen bygger i egen regi göra det på miljöanpassat sätt
Förskolenämnden erbjuds nu möjlighet att lämna synpunkter på dessa
styrdokument.
Förvaltningen behöver ha dessa synpunkter tillhanda senast den 15 augusti
2016 via e-postadressen prod_forskolenamnd@orebro.se.
Beslutsunderlag
Remissversion - Strategi för en giftfri miljö och hållbart byggande i Örebro
kommun
Remissversion - Handlingsplan för giftfria förskolor, fritidshem och
grundskolor i Örebro kommun
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Ärendet tas för vidare beredning och beslut på sammanträdet den 20
september 2016.
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Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Ärendet tas för vidare beredning och beslut på sammanträdet den 20
september 2016.

§ 78 Remiss - Handlingsplan mot våld i nära relationer
Ärendenummer: Fö 335/2016
Handläggare: Maud Boson
Ärendebeskrivning
Förskolenämnden inbjuds att inkomma med synpunkter på remissversionen
av Örebro kommuns Handlingsplan mot våld i nära relationer.
Förvaltningen behöver ha dessa synpunkter tillhanda senast den 15 augusti
2016 via e-postadressen prod_forskolenamnd@orebro.se.
Under hösten 2015 och våren 2016 har en parlamentarisk styrgrupp arbetat
tillsammans med tjänstestöd från Kommunstyrelseförvaltningen för att
identifiera utvecklingsområden och formulera relevanta målsättningar.
Förslaget till handlingsplan finns att tillgå på Örebro kommun hemsida:
http://www.orebro.se/valdinararelationer
Beslutsunderlag
Remissversion - Handlingsplan mot våld i nära relationer
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Ärendet tas för vidare beredning och beslut på sammanträdet den 20
september 2016.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Ärendet tas för vidare beredning och beslut på sammanträdet den 20
september 2016.
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§ 79 Brukarundersökning 2016
Ärendenummer: Fö 326/2016
Handläggare: Marie-Heléne Andersson
Ärendebeskrivning
CMA Research har för Örebro kommuns räkning genomfört en stor
brukarundersökning bland barn/elever och föräldrar inom; förskola (4-5
år), skola (åk 3, 5 och 8) samt fritidshem (åk 2) med syfte att få en bild av
elevers och vårdnadshavares uppfattning om verksamhetens kvalitet.
Slutsatser utifrån förskolans resultat är höga svarsfrekvenser och goda
resultat De allra flesta trivs i förskolan och nio av tio kan rekommendera
sin förskola.
Bibehållet mycket höga resultat och därmed liten förbättringspotential.
Förbättringspotentialen är tydligast på de enskilda enheterna. Det finns
enheter som ligger relativt sett lägre än andra.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 80 Tillsynsområden 2017
Ärendenummer: Fö 105/2016
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning
Sammanställning av inkomna förslag på tillsynsområden inför upprättande
av Tillsynsplan 2017 presenteras.
Förvaltningen kommer under september månad, tillsammans med
Förskolenämndens presidium, att genomföra en riskanalys utifrån de
inkomna förslagen.
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Beslutsunderlag
Sammanställning - Förslag på Tillsynsområden för interna kontroll 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 81 Information om Skolinspektionens regelbundna
tillsyn
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för
att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för
verksamheten. När Skolinspektionen har tagit in tillräcklig information gör
myndigheten en bedömning av om verksamheten lever upp till de lagar och
regler som finns för verksamheten. Alla huvudmän får ett tillsynsbeslut för
de verksamheter som huvudmannen ansvarar för.
Granskningen av förskolor i Örebro kommun pågår under vecka 33 2016.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 82 Medarbetarenkät
Handläggare: Frederick Axewill
Ärendebeskrivning
Zondera har för Örebro kommuns räkning genomfört en Medarbetarenkät
med syfte att vara en temperaturmätare för att utvärdera och utveckla
kommunen som arbetsgivare och servicegivare. Medarbetarenkäten ska
också vara ett verktyg för strategisk styrning och ett underlag för
arbetsgivarpolitiska frågor. Resultatet av undersökningen ska bidra till
verksamhetsutveckling.
Verksamheten inom Förskolenämndens ansvarsområde har mycket goda
resultat. De förbättringsområden som har framkommit är stressen och den
psykiska arbetsmiljön.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 83 Lokaler
Handläggare: Margareta Borg
Ärendebeskrivning
Information om aktuella lokalfrågor inom Förskolenämndens
ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 84 Förvaltningschefens information
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Margareta Borg informerar om aktuella frågor, händelser
och nyheter som berör Förskolenämndens verksamheter.
- Deluppföljning av lönesatsningen för förskollärare i Vivalla förskolor.
- Information om verksamheten på Klöverängens förskola via en film som
finns publicerad på Örebro kommuns hemsida under adressen
http://www.orebro.se/37414.html
- Svar på övrig fråga från Vänsterpartiet vid föregående sammanträde.
Uppfyller vi Skollagens krav?
I förskolans läroplan finns tydligt angivet vad förskollärarens roll är
utöver det ansvar och uppgifter kring barnens utveckling som arbetslaget
har gemensamt. Om det saknas förskollärare är det många delar i
förskolans läroplan som riskerar att inte följas. Ändå får vi höra att det på
vissa förskolor inte finns förskollärare alls, alternativt finns färre än en per
avdelning.
Finns det förskollärare på alla kommunala förskolor?
Förskolenämnden uppfyller Skollagens krav, eftersom det finns minst en
förskollärare per enhet inom nämndens ansvarsområde.
Hur många barns pedagogiska verksamhet förväntas en förskollärare
ansvara för?
Hur många förskollärare bör det finnas per avdelning enligt Örebro
kommun?
Det finns i nuläget ingen fastställd nivå för antal förskollärare per
förskoleavdelning men förvaltningen arbetar för att ha fördelningen 60 %
förskollärare och 40 % barnskötare.
Vet vi hur det ser ut på de fristående förskolorna?
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Förvaltningen har ingen kännedom om personalsituationen på de fristående
förskolorna. Uppföljningsansvaret för dem återfinns i Programnämnd Barn
och utbildning.
- Information om ärende Fö 252/2016 - Anmälan från Skolinspektionen
gällande Förskolan Kuben. Ärendet har utretts, åtgärder har vidtagits och
utifrån detta har Skolinspektionen meddelat att ärendet är avslutat.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 85 Ordförandes information
Ärendebeskrivning
Ordförande Marie Magnusson (KD) informerar om aktuella händelser.
Ordförande och vice ordförande har genomfört verksamhetsbesök, bland
annat på föräldrakooperativet Fröet samt deltagit i firandet av Förskolans
dag tillsammans med Varberga förskolor.
Ordförande har deltagit vid Lärarförbundets medlemsmöte.
Ordförande ger förvaltningschefen i uppdrag att till förskolecheferna
framföra önskemål om att inbjudan till verksamhetsbesök skickas ut till
kontaktpolitiker för respektive förskola.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 86 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Fö 615/2015
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 278/2016 - 350/2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.

§ 87 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Fö 350/2016
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.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut under perioden
2016-04-28-2016-05-25
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
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Bilaga 1

Yrkande avseende fördelning av
planeringsreserven
I hela landet finns utmaningar när det handlar om att bemanna välfärden framöver.
Redan idag finns områden där det är svårt att uppnå mål om specifik kompetens,
exempelvis inom förskolan. Det märker vi av även i Örebro. Numera är det inte
bara förskollärare som är svåra att hitta utan även barnskötare och vikarier med
eller utan utbildning.
Att lösa detta med bemanningsföretag som Förskolenämnden nu föreslås göra
gällande vikarier i främst Vivalla ser vi dock inte som en god idé.
Bemanningsföretag innebär en merkostnad för kommunen som anlitar jämfört med
att erbjuda en kommunal anställning och riskerar att inte lösa kompetensbristen på
sikt utan bara temporärt.
Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som både attraherar personal
och får dem att vilja jobba kvar. Örebro kommun ska erbjuda bra avtal, god
arbetsmiljö och jobba för att skapa en jämställd arbetsmarknad. När vi lägger över
arbetsgivaransvaret på annan part har vi svårt att säkerställa detta. Vi ser att på
arbetsmarknaden i stort så används både visstidsanställningar och
bemanningsföretag inte bara för, att som det är tänkt, täcka upp för arbetstoppar
utan i allt högre utsträckning för att täcka personalbehov som är permanenta.
Vikarier i förskolan kommer alltid att behövas så det är viktigt att kommunens
egen bemanningsenhet fungerar och jobbar systematiskt och uppsökande för att det
alltid ska finnas personal. Örebro kommun har kontaktytor med föreningslivet,
idrottsrörelsen, universitetet och många andra delar av samhället. Kommunen har
också en kommunikationsavdelning, en förvaltning för förskola och skola samt en
projektledare som ska arbeta med att stärka bilden av kommunen som attraktiv
arbetsgivare.
Att hitta vikarier som kan läras upp i verksamheten för att bli intresserade av att
jobba i barnomsorgen och kan tänka sig att vidareutbilda sig på ett eller annat sätt
skulle dessutom kunna lösa den kommande personalbristen. Istället för att fortsätta
köpa tjänster av ett externt företag vill vi att aktörer inom Örebro kommun ska
samarbeta för att lösa vikariebristen.
Med anledning av detta yrkar jag och Vänsterpartiet på:
Att planeringsreserven som avses istället används för att jobba mer uppsökande
och rekryterande i kommunens eget bemanningsarbete bland annat med fokus på
att bemanna de förskolor som har störst behov av vikarier.
I det fall detta yrkande faller kan det vara att betrakta som en reservation.
Nadia Moberg
För Vänsterpartiet
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