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ÖREBRO

Förskolenämnden
2017-08-29
Datum:
Klockan: 13:30 - 16:30
Plats:
Vänster Dojan, Ringgatan 32, 3 tr
Närvarande ledamöter
Marie Magnusson (KD)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Kenneth Hallén (S)
Ulf Mattsson (S)
Evy Brännström (S)
Linda Makris (KD)
Marie Nordqvist (C)
Nadia Moberg (V)
Noomi Bjerså (M)
Gunilla Olofsson (M)
Maria Hedwall (M)
Joakim Sjögren (SD)

§1-§15

§1-§15

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare
Cecilia Wass (S)
Ludvig Uggla (L)
Johan Eliasson (MP)
Markus Lokander (M)

Ersätter Ewa Andersson (S)
Ersätter Gunilla Muhr (S)
Ersätter Gunnar Oest (MP)
Ersätter Gunilla Olofsson (M)

Ulrica Solver Gustavsson (L)

Ersätter Marie Magnusson (KD) som
ordförande efter §15

Övriga
Margareta Borg
Zandra Ahkoila
Åsa Svahn
Sarah Ellström
Johan Franzén
Jenny Eriksson
Mia Lingåker
Sofia Larsson
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Paragraf 1-19

Sarah Ellström, sekreterare
Justerat den

Marie Magnusson, ordförande

Ulrica Solver Gustavsson, ersättande ordförande

Maria Hedwall, justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den

.

§ 1 Protokolljusterare
Beslut
Datum och tid: 12 september 2017
Plats: Ringgatan 32, 2 tr
Ordinarie: Maria Hedwall (M)
Ersättare: Noomi Bjerså (M)

§ 2 Anmälan av övriga frågor
§ 3 Anmälan av jäv
§ 4 Godkännande av dagordning
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Godkänna dagordningen efter att ha ändrat ordningsföljd på några
punkter. Nämnden väljer att inleda mötet efter utbildningspunkten med
beslutsärenden.
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§ 5 Förebygga och förhindra sexuella övergrepp i
förskolan - Utbildningspass
Handläggare: Jenny Eriksson
Ärendebeskrivning
Utbildningspass med frågeställningen hur man kan förebygga och
förhindra sexuella övergrepp i förskolan. Besök av förskolechef Jenny
Eriksson och förskollärare Mia Lingåker från förskolan Almby, Galaxen
och Södra gården.
Frågeställningar:
– Hur ser Örebro kommuns riktlinjer kring förebyggande av sexuella
övergrepp ut?
– Vilka varningssignaler ska man titta efter om man arbetar inom
förskolans verksamhet?
– Hur arbetar man förebyggande med att förhindra sexuella övergrepp?
– Vad har olika funktioner/yrkesroller för ansvar? T ex lärare,
specialpedagog, psykolog m.fl.
– Vilka metoder/material finns att arbeta med? T ex Stopp min kropp.
– Vad finns det för tankar kring det s.k. "Förskolebrevet"?
Beslutsunderlag
Muntlig information.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 6 Lokalfrågor
Handläggare: Sofia Larsson
Ärendebeskrivning
Sofia Larsson, lokalplanerare, informerar Förskolenämnden om lokalfrågor
inom nämndens ansvarsområde.
Beslutsunderlag
– Muntlig information.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 7 Yttrande planförslag Östra Ringstorp
Handläggare: Sofia Larsson
Ärendebeskrivning
I planförslaget kring Östra Ringstorp nämns inte behov av förskola.
Förvaltningen föreslår att Förskolenämnden yttrar sig om detta och
tillägger följande skrivning:
"Förskolenämnden framför synpunkter och ställningstaganden kring
förslaget till planprogram för Östra Ringstorp enligt följande;
Förskolenämnden ser behov av förskolor i området då det planeras för nya
bostäder. Förskolor bör företrädesvis byggas i friliggande byggnad i ett
plan, då detta gynnar verksamheten. Om det inte är möjligt anser
Förskolenämnden att förskolan ska byggas i friliggande byggnad i två plan
Förskolenämnden anser att placering i botten av bostadshus inte är till
förskolors fördel.
Ytan kring förskolan bör vara så pass tilltagen att det går att skapa bilfritt
närmast förskolan dock utan att kringgå gällande tillgänglighetskrav."
Svarstiden är 1 september.
Programnämnden kommer också att skicka in yttrande.
Beslutsunderlag
– Tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
- Förskolenämnden svarar med ovan yttrande.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Lämna yttrande efter förslag på revideringar till planförslag Östra
Ringstorp, ärendenummer Bn 204/2015.

§ 8 Gröna skolgårdar
Handläggare: Sofia Larsson
Ärendebeskrivning
Sofia Larsson, lokalplanerare, berättar om sitt studiebesök i Malmö och
Köpenhamn under våren där en delegation från Örebro tittade på goda
exempel på gröna förskolor. Beskrivning av hur man ska arbeta med
förskolors utomhusmiljö i Örebro kommun.
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Beslutsunderlag
– Muntlig information.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Förskolenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 9 Kostnadsfri förskola - Beslut
Ärendenummer: Fö 430/2017
Handläggare: Johan Franzén
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 beslutade Förskolenämnden 2016 om
riktlinjer för en kostnadsfri förskola i de kommunala förskolorna och
förskolorna fick inkomma med äskanden.
Under hösten 2017 öppnar tre nya förskolor vilka inte fått äska medel i
samband med införandet av kostnadsfri förskola. Förskolenämnden tar
beslut om att kommunens tre nya förskolor ska få ansöka om externa
medel från planeringsreserven för att kunna erbjuda kostnadsfri förskola.
1, Leklustan, på Ekeskolans tomt
2, Regnbågens förskola, i Bettorp
3, Förskolan Tybblelund, i Tybblelund
Beslutsunderlag
– Tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
- Tillskjuta 76 tkr (4 tkr per utökad avdelning) ur planeringsreserven till
förskolorna Regnbågen (20 tkr), Tybblelund (40 tkr) och Leklustan (16 tkr)
för ökade kostnader i samband med införandet av kostnadsfri förskola.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Tillskjuta 76 tkr (4 tkr per utökad avdelning) ur planeringsreserven till
förskolorna Regnbågen (20 tkr), Tybblelund (40 tkr) och Leklustan (16 tkr)
för ökade kostnader i samband med införandet av kostnadsfri förskola.
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§ 10 HBTQ- diplomering - Beslut
Ärendenummer: Fö 431/2017
Handläggare: Johan Franzén
Ärendebeskrivning
Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån för HBTQ-frågor höjs och att de
åtgärder som fastställts i Handlingsplan för HBTQ-frågor utförs. Enligt
handlingsplanen ska fem förskoleavdelningar diplomeras under
2017. Beslutet är taget på programnivå.
Utbildningen är framtagen i samarbete med RFSL och ska ge
verksamheten nya perspektiv och ökade kunskaper om vad genus, etnicitet,
funkis, HBTQ och andra normbrytande identiteter innebär. Diplom ges till
verksamheten som intygar att personalen gått en HBTQ-utbildning.
Själva utbildningen kostar ca 30 tkr består av två på varandra följande
dagar à 6 utbildningstimmar, samt en uppföljningsdag à 3 h där
verksamheten presenterar genomfört förändringsarbete och får diplom.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Yrkande
Johan Eliasson (MP) yrkar på ett tillägg om att Förskolenämnden ska
avsätta proportionerligt med tid för uppföljning av om diplomeringen har
någon påverkan på verksamheten. Uppföljningen ska göras under 2018,
innan den här mandatperioden är slut.
Joakim Sjögren (SD) yrkar avslag på Förskolenämndens förslag på beslut
med motiveringen att de är nöjda med det arbete som görs idag.
Ulrica Solver Gustavsson (L) yrkar bifall för förslaget med tillägget från
(MP).
Maria Hedwall (M) yrkar bifall för förslaget med tillägget från (MP).
Marie Magnusson (KD) yrkar bifall till grundförslaget och tilläggsyrkandet
från (MP).
Proposition
Ordförande ställer grundförslaget med Johan Elisassons (MP) yrkande om
uppföljning under proposition och finner bifall till förvaltningens förslag
till beslut samt tilläggsyrkande.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Avsätta medel ur planeringsreserven för att diplomera fem
förskoleavdelningar. Medlen ska kompensera de fem
förskoleavdelningarna för merkostnader som uppstår i samband med
utbildningen.
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- Avsätta proportionerligt med tid för uppföljning av om diplomeringen har
någon påverkan på verksamheten. Uppföljningen ska göras under 2018,
innan den här mandatperioden är slut.
Reservation
Joakim Sjögren (SD) reserverar sig mot beslutet.

§ 11 Läroplansmål i förskolan
Handläggare: Zandra Ahkoila, Åsa Svahn
Ärendebeskrivning
Förskolenämnden informeras om hur förvaltningen arbetar med
uppföljning av läroplansmålen i förskolan.
Beslutsunderlag
- Muntlig information.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 12 Omlokalisering av nattverksamhet inom förskolan
Handläggare: Zandra Ahkoila
Ärendebeskrivning
Under våren 2017 har beläggningen på Naggugglan förskola som bedriver
nattverksamhet varit väldigt låg vilket medfört en brist på arbetsuppgifter
för personalen. Flera kvällar i veckan har det inte funnits några barn alls i
verksamheten och flera av de inskrivna barnen har stått i omplaceringskö
till Nattis på Väster Park. Av de anledningarna har de få barn som tidigare
gått på Nattugglan omlokaliserats till Väster Park förskola.
Arbetsgivaren har konstaterat att Väster Park har den kapacitet som krävs
för att ta emot barnen från Nattugglan.
Arbetsgivaren bjöd in till en extra samverkan den 26 juni 2017 för att
informera om omlokaliseringen. Fackförbunden samverkade förändringen i
enighet med arbetsgivaren.
Beslutsunderlag
- Muntlig information.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 13 Samverkan bästa skola
Ärendenummer: Fö 432/2017
Handläggare: Margareta Borg
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har tagit beslut om att samverka med Skolverket avseende
framtagande av nulägesanalys och åtgärdsplan inom ramen för uppdraget
"Samverkan för bästa skola".
Syftet är att höja kunskapsresultatet och öka likvärdigheten inom och
mellan skolor. Insatserna riktas till förskolor och förskoleklasser som har
särskilt svåra förutsättningar.
Förskolorna som kommer vara aktuella för insatser är Apelgården,
Almgården, Nybacken, Ökna och Musikanten.
Beslut från Skolverket:
Skolverket beslutar att samverka och stödja Örebro kommun i det
inledande arbetet med att genomföra nulägesanalys och framtagande av
åtgärdsplan under perioden 2017-06-29 till 2018-06-28. Skolverket
beslutar att tilldela Örebro kommun 500 000 kronor under perioden.
Beslutsunderlag
Skriftligt underlag.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 14 Förvaltningschefens information
Handläggare: Margareta Borg
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Margareta Borg informerar kring aktuella frågor,
händelser och nyheter som rör Förskolenämndens verksamheter.
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Beslutsunderlag
- Muntlig information.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 15 Ordförandes information
Handläggare: Marie Magnusson
Ärendebeskrivning
Förskolenämndens ordförande Marie Magnusson (KD) informerar om
frågor som rör Förskolenämndens ansvarsområden.
Beslutsunderlag
- Muntlig information.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Förskolenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 16 Anmälan av presidium
§ 17 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Fö 24/2017
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
24/2017.
Samverkansprotokoll från samverkan förskola bifogas från mötet den
2017-06-26, Fö 14/2017.
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§ 18 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Fö 23/2017
Ärendebeskrivning
Förskolenämnden har enligt Kommunallagen rätt att ge tjänstemän i
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar, det vill säga 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 2017-06-01 till
2017-08-01.
Beslut:
Förskolenämnden beslutar:
- Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 19 Övriga frågor
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