Fö 614/2015

Protokoll

Förskolenämnden
2016-05-17
Datum:
Klockan: 13:30 – 17:00
Plats:
Dojan norr, Förvaltningskontor Ringgatan, Ringgatan 32, 3 tr

Närvarande ledamöter
Marie Magnusson (KD)
Ewa Andersson (S)
Kenneth Hallén (S)
Gunilla Muhr (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)
Gunnar Oest (MP)

§§ 50-55

§§ 50-61
§§ 50-61

Tjänstgörande ersättare
Mats-Olof Liljegren (L)
Rasmus Lundin (KD)
Mahdi Warsama (V)
Åsa Asklöf (MP)

Ersätter Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Ersätter Linda Makris (KD) §§ 57-67
Ersätter Joakim Sjögren (SD) §§ 63-67
Ersätter Maria Hedwall (M) §§ 62-67

Närvarande ersättare
Ulf Mattsson (S)
Nabil Mouchi (S)
Rasmus Lundin (KD)
Mahdi Warsama (V)
Åsa Asklöf (MP)

§§ 50-56
§§ 50-62
§§ 50-61
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Övriga
Margareta Borg förvaltningschef
Marie-Heléne Andersson planerare
Johan Franzén ekonom
Anna-Lena Körberg förskolechef
Stefan Halling Academic Work
Vivi-Ann Kilander lokalstrateg
Anna-Clara Ericsson personalstrateg
Denice Östman förskolechef

Paragraf 50-67

Margareta Erestam Jensen, sekreterare
Justerat den 24 maj 2016

Marie Magnusson, ordförande

Mats-Olof Liljegren, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 maj 2016.

§ 50 Protokolljusterare
Beslut
Förskolenämnden beslutar
Datum och tid: 24 maj
Plats: Förvaltningskontor Ringgatan, Ringgatan 32, 2 tr
Ordinarie: Mats-Olof Liljegren (L)
Ersättare: Maria Hedvall (M)

§ 51 Godkännande av dagordning
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Dagordningen godkänns.
2

§ 52 Anmälan av jäv
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Ingen anmälan av jäv.

§ 53 Information om vikariehanteringen inom Vivalla
förskoleområde
Handläggare: Anna-Lena Körberg, Stefan Halling
Ärendebeskrivning
Information om vikariehanteringen inom Vivalla förskolor baserat
på Förskolenämndens beslut på sammanträdet den 8 februari 2016 då
medel avsattes för merkostnader i samband med ett bemanningsprojekt via
ett externt bemanningsföretag som samarbetar med idrottsrörelsen.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 54 Fördelning av planeringsreserven
Ärendenummer: Fö 241/2016
Handläggare: Johan Franzén
Ärendebeskrivning
I planeringsreserven finns 2 904 tkr kvar att fördela. Om beslut om
kostnadsfri förskola tas finns 2 404 tkr kvar att fördela. 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.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Ärendet tas för vidare beredning och beslut på sammanträdet den 7 juni
2016.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Ärendet tas för vidare beredning och beslut på sammanträdet den 7 juni
2016.

§ 55 Lokaler
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Information om aktuella lokalfrågor inom Förskolenämndens
ansvarsområde samt om Lokalförsörjningsplanen för perioden 20172020 som Programnämnd barn och utbildning kommer att fatta beslut om
på sitt sammanträde den 1 juni 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 56 Kostnadsfri förskola
Ärendenummer: Fö 28/2016
Handläggare: Johan Franzén, Marie-Heléne Andersson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har ett ansvar för att kompensera för barns ojämlika
uppväxtvillkor och ska verka kompensatoriskt för barn i ekonomiskt utsatta
hushåll. Av denna anledning har Förvaltningen för förskola och skola fått i
uppdrag av Förskolenämnden att ta fram ett förslag på riktlinjer för en
kostnadsfri förskola i de kommunala förskolorna. Förvaltningen har
tillsammans med en referensgrupp bestående av förskolechefer arbetat
fram förslaget. Utgångspunkten i diskussionerna har varit att alla
aktiviteter som förskolan erbjuder ska vara kostnadsfria.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för kostnadsfri förskola 2016-03-29
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Förslag till beslut
Förvaltningen förslag till Förskolenämnden
- Förskolenämnden beslutar att införa en kostnadsfri förskola i de
kommunala förskolorna enligt bifogade riktlinjer, från och med den
1 augusti 2016. Förskolenämnden avsätter 500 tkr ur planeringsreserven
för eventuella ökade kostnader i samband med införandet av kostnadsfri
förskola. Förskolorna får möjlighet att söka ur potten under perioden från
att beslut fattas till och med september månad. När ansökningarna
inkommit fördelas dessa utifrån nämndprioritering.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Förskolenämnden beslutar att införa en kostnadsfri förskola i de
kommunala förskolorna enligt bifogade riktlinjer, från och med den
1 augusti 2016. Förskolenämnden avsätter 500 tkr ur planeringsreserven
för eventuella ökade kostnader i samband med införandet av kostnadsfri
förskola. Förskolorna får möjlighet att söka ur potten under perioden från
att beslut fattas till och med september månad. När ansökningarna
inkommit fördelas dessa utifrån nämndprioritering.

§ 57 Delårsrapport med prognos 1 2016
Ärendenummer: Fö 174/2016
Handläggare: Margareta Borg, Johan Franzén
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med den 30 april
2016 för Förskolenämnden. I rapporten görs en uppföljning av nämndens
ekonomiska mål samt förvaltningschefens analys och framåtblick.
Förskolenämnden prognostiserar ett överskott på 5 000 tkr, varav 5 000 tkr
avser intraprenadernas överskott vilket innebär att nämnden exklusive
intraprenader prognostiserar ett nollresultat. Sammantaget är bedömningen
att våra verksamheter bedrivs på ett sätt som motsvarar våra uppdrag, men
att insatser behövs för att utveckla och stärka uppdragen inom vissa
områden och verksamheter.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 1, 2016, Förskolenämnden
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
1. Förskolenämnden fastställer delårsrapporten med prognos 1 för 2016.
2. De enheter som förvaltningen utser ska inkomma med handlingsplaner
för att nå en budget i balans 2016.
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3. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
1. Förskolenämnden fastställer delårsrapporten med prognos 1 för 2016.
2. De enheter som förvaltningen utser ska inkomma med handlingsplaner
för att nå en budget i balans 2016.
3. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
Mats-Olof Liljegren (L) avstår från att delta i beslutet.

§ 58 Överfört resultat från 2015
Ärendenummer: Fö 242/2016
Handläggare: Johan Franzén
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog i juni 2006 regler för resultatöverföring mellan
åren, gällande från och med budgetår 2007. Reglerna för nämndernas
överförda resultat ska prövas utifrån uppnådd måluppfyllelse utifrån
kommunfullmäktiges prioriterade mål, mål för god ekonomiskt hushållning
samt de av programnämnderna prioriterade målen och uppdragen.
Enligt beslut kan maximalt 20 % av överskott och 10 % av underskott föras
mellan åren. Innan resultatet har prövas mot nämndernas måluppfyllelse
har justeringar gjorts för intraprenadernas resultat och eventuella övriga
justeringar. Förskolenämnden tilldelas den del av överfört resultat som
härrör sig från förskolans verksamhet, totalt 224 tkr exklusive
intraprenadernas överskott.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Överfört resultat från 2015 på 224 tkr förs till nämndens planeringsreserv.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Överfört resultat från 2015 på 224 tkr förs till nämndens planeringsreserv.
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§ 59 Inställt sammanträde i augusti 2016
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Förslag att ställa in Förskolenämndens planerade sammanträde den 30
augusti 2016.
Förslag till beslut
Ordförandes förslag till beslut
- Förskolenämndens planerade sammanträde den 30 augusti 2016 ställs in.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Förskolenämndens planerade sammanträde den 30 augusti 2016 ställs in.

§ 60 Sammanställning av sjukfrånvaro
Handläggare: Anna-Clara Ericsson
Ärendebeskrivning
En sammanställning över sjukfrånvaron 2015 inom verksamheterna i
Förskolenämndens ansvarsområde presenteras utifrån följande områden:
- Redovisning per område
- Korttidssjukfrånvaro
- Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden
Personalavdelningen avser att tillsammans med Förvaltningen förskola och
skola genomföra en analys av resultatet i sammanställningen, som kommer
att presenteras för Förskolenämnden vid ett kommande sammanträde under
hösten 2016.
Beslutsunderlag
Sjukfrånvaro förskola 2015
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 61 Målvärden - Intraprenader 2017
Ärendenummer: Fö 175/2016
Handläggare: Marie-Heléne Andersson
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
- Ärendet tas för vidare beredning och beslut på sammanträdet den 7 juni
2016.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Ärendet tas för vidare beredning och beslut på sammanträdet den 7 juni
2016.

§ 62 Information från verksamheten - Östernärke
Handläggare: Denice Östman
Ärendebeskrivning
Information om verksamheten vid förskolorna Backagården, Fruktgården
och Per Andersgården. Förskolorna arbetar projektinriktat med materialet
Från start till mål. Ett arbete har också påbörjats omkring normkritiskt
förhållningssätt. Andra områden som verksamheten fokuserar på är
språkutveckling, matematisk utveckling och trygghetsarbete.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 63 Förvaltningschefens information
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Margareta Borg informerar om aktuella frågor, händelser
och nyheter som berör Förskolenämndens verksamheter.
Förvaltningen förskola och skola har tilldelats 25 582 tkr i statsbidrag för
att minska barngruppernas storlek i förskolan.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
-Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 64 Ordförandes information
Ärendebeskrivning
Ordförande Marie Magnusson (KD) informerar om aktuella händelser.
En person per parti får delta med ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid
seminariet "Styra mot jämställdhet" den 19 maj 2016.
Listan över kontaktpolitiker har reviderats. I samband med
verksamhetsbesök utgår arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst
för maximalt 8 timmar per läsår.
Det är dags att anmäla sig om man är aktuell för minnesgåva efter 24 år
inom Örebro kommun.
Ordförande är inbjuden till och kommer att delta vid ett medlemsmöte för
Lärarförbundet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 65 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Fö 614/2015
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 166/2016 - 277/2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Ärende Fö 252/2016 informeras om på Förskolenämndens sammanträde
den 7 juni 2016.
3. Ärende Fö 208/2016 skickas ut för kännedom med e-post till
Förskolenämndens ledamöter.

§ 66 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Fö 213/2016
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 - 2016-03-31-2016-04-27
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 67 Övrig fråga - Uppfyller vi skollagens krav?
Ärendebeskrivning
Nadia Moberg (V) anmäler en övrig fråga:
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.
Jag vill därför fråga:
Finns det förskollärare på alla kommunala förskolor?
Hur många barns pedagogiska verksamhet förväntas en förskollärare
ansvara för?
Hur många förskollärare bör det finnas per avdelning enligt Örebro
kommun?
Vet vi hur det ser ut på de fristående förskolorna?
Nämndens behandling
Ärendet behandlas vid Förskolenämndens presidium den 24 maj 2016 och
återkommer på Förskolenämndens sammanträde den 7 juni 2016.
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