Fö 617/2015

Protokoll

Förskolenämnden
2016-09-20
Datum:
Klockan: 13:30 - 16:45
Plats:
Dojan norr, 3 tr
Närvarande ledamöter
Ewa Andersson (S)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Kenneth Hallén (S)
Ulf Mattsson (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)
Tjänstgörande ersättare
Rasmus Lundin (KD) ersätter Marie Magnusson (KD) tom § 101
Cecilia Wass (S) ersätter Gunilla Muhr (S) tom § 101
Närvarande ersättare
Mats-Olof Liljegren (L) till § 88
Mahdi Warsama (V) ersätter Maria Magnusson (KD) från § 102
Övriga
Margareta Borg Förvaltningschef
Marie-Heléne Andersson Planerare
Johan Franzén Ekonom
Ulrika Evertsson Förskolechef
Anna Lorinius Förskolechef
Zandra Ahkoila Verksamhetschef
Staffan Henningson Projektledare
Åsa Svahn Förskolechef
Sofia Larsson Lokalplanerare
Luaras Raçe Praktikant
Carina Engback sekreterare
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Paragraf 88-103

Carina Engback, sekreterare
Justerat den 27 september 2016

Ewa Andersson, ordförande

Gunnar Oest, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2016-09-28.

§ 88 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Datum och tid: 27 september
Plats: Förvaltningskontor Ringgatan, Ringgatan 32, 2 tr
Ordinarie: Gunnar Oest (MP)
Ersättare: Maria Hedwall (M)
Beslut
Grundskolenämnden beslutar utse Gunnar Oest (MP) att justera dagens
protokoll den 27 september med Maria Hedwall (M) som ersättare.

§ 89 Anmälan av övriga frågor
Beslut
Förskolenämnden anmäler inga övriga frågor

§ 90 Anmälan av jäv
Beslut
Förskolenämnden anmäler inga jäv.
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§ 91 Godkännande av dagordning
Beslut
Förskolenämnden godkänner dagordningen.

§ 92 Delårsrapport med prognos 2
Ärendenummer: Fö 392/2016
Handläggare: Margareta Borg, Marie-Heléne Andersson, Johan Franzén
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med den 31
augusti och en helårsprognos för 2016 för Förskolenämnden.
I rapporten görs en uppföljning av nämndens ekonomiska mål samt
förvaltningschefens analys och framåtblick.
Beslutsunderlag
- Delårsrapporten 2016-09-12
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
1. Fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2016.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
Nämndens behandling
Moderaterna avstår från att delta i beslutet till förmån för eget
budgetförslag. Liberalerna och Vänsterpartiet avstår från att delta i
beslutet.
Följande beslutssats 3 tillkommer: Förskolenämnden äskar medel ut det
extra statsbidraget för nyanlända för ökade tolkkostnader med 250 tkr.
Beslut
Förskolenämnden beslutar:
1. Delårsrapporten med prognos 2 för 2016 fastställes.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
3. Förskolenämnden äskar medel ut det extra statsbidraget för nyanlända
för ökade tolkkostnader med 250 tkr.
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§ 93 Kostnadsfri förskola
Ärendenummer: Fö 28/2016
Handläggare: Johan Franzén
Ärendebeskrivning
Förskolenämnden beslutade vid sammanträdet den 17 maj att införa en
kostnadsfri förskola i de kommunala förskolorna enligt bifogade riktlinjer,
från och med den 1 augusti 2016. Förskolenämnden har avsatt 500 tkr ur
planeringsreserven för eventuella ökade kostnader i samband med
införandet av kostnadsfri förskola.
Förskolorna har fått möjlighet att söka ur potten under perioden från att
beslut fattas till och med september månad. När ansökningarna inkommit
fördelas dessa utifrån nämndprioritering.
Förskolenämnden bereder fördelning av pott och eventuell tillökning ur
planeringsreserven.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Förskolenämnden anser att ärendet är berett vid dagens sammanträde

§ 94 Uppföljning av anmälningar om mobbning och
kränkande behandling, kvartal 2
Handläggare: Åsa Svahn, Zandra Ahkoila
Ärendebeskrivning
Information om de anmälningar om mobbning eller kränkande behandling
som inkommit till Förskolenämnden under andra kvartalet 2016.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet

§ 95 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
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Förskolenämnden erbjuds nu möjlighet att lämna synpunkter på dessa
styrdokument.
Beslutsunderlag
Remissversion - Strategi för en giftfri miljö och hållbart byggande i Örebro
kommun
Remissversion - Handlingsplan för giftfria förskolor, fritidshem och
grundskolor i Örebro kommun
Remissyttrande
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Förskolenämnden överlämnar synpunkter på förslag till -Strategi för en
giftfri miljö och ett hållbart byggande i Örebro kommun- samt
-Handlingsplan för giftfria förskolor, skolor och fritidshem i Örebro
kommun- till Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt.

§ 96 Information från verksamheten - Glanshammars
förskolor
Handläggare: Ulrika Evertsson, Anna Lorinius
Ärendebeskrivning
Förskolecheferna Anna Lorinius och Ulrika Evertsson informerar om sina
förskolor i Glanshammar och Lillkyrka.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Förskolenämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Nämndens behandling
Cecilia Wass (S) önskar en föredragning om systemet Unikum på
förskolenämnden.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
1. Informationen läggs till handlingarna
2. Förskolenämnden får en presentation av systemet Unikum under
oktober- eller novembersamanträdet 2016.
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§ 97 Uppföljning Klöverängens förskola
Handläggare: Zandra Ahkoila
Ärendebeskrivning
Zandra Ahkoila informerar Förskolenämnden om hur arbetet på
Klöveränges förskola fortlöpt under året med anledning av beslut om
Kattungens flytt till nya lokaler.
En uppföljning av ärendet önskas på decembernämnden
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 98 Förvaltningschefens information
Handläggare: Margareta Borg, Sofia Larsson
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Margareta Borg överlämnar till lokalplanerare Sofia
Larsson att informerar om aktuella förskolebyggplaner.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 99 Kompetensförsörjningsprojektet
Handläggare: Staffan Henningson
Ärendebeskrivning
Staffan Henningson informerar om det pågående
kompetensförsörjningsprojektet med målet att tillsätta lediga tjänster med
behöriga lärare och förskollärare.
Beslut
Förskolenämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna
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§ 100 Remiss -Handlingsplan mot våld i nära relationer
Ärendenummer: Fö 335/2016
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.
Under hösten 2015 och våren 2016 har en parlamentarisk styrgrupp arbetat
tillsammans med tjänstestöd från Kommunstyrelseförvaltningen för att
identifiera utvecklingsområden och formulera relevanta målsättningar. För
de politiska partierna och nämnderna gäller remisstiden 16 maj till den 15
oktober 2016. 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
- Förskolenämnden överlämnar synpunkter på förslag till -Handlingsplan
mot våld i nära relationer- till Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens
utskott för näringsliv och tillväxt.
Nämndens behandling
Miljöpartiet önskar lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Liberalerna önskar lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Nämnden ajournerar sig
Yrkande
Efter ajournering yrkar majoriteten på att förvaltningens yttrande
kompletteras med att det i handlingsplanen bör framgå att handlingsplanen
även rör hedersrelaterat våld. Nämnden föreslår att ärendet återremitteras
och ger ordföranden i uppdrag att komplettera skrivningen och besluta om
att det kompletterade yttrandet, som lämnas till Kommunstyrelsen och
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt senast den 14
oktober.
Proposition
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras och finner att
ärendet ska återremitteras.
Ordföranden ställer så proposition på om Miljöpartiet och Liberalerna får
lämna ett särskilt yttrande till protokollet och finner att de får göra det.
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Beslut
Förskolenämnden beslutar
1. Ärendet återremitteras
2. Ordföranden Eva Andersson får besluta på nämndens vägnar om
yttrande till Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv, då beslutet är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas.
2. Miljöpartiet och Liberalerna får lämna var sitt särskilt yttrande till
protokollet

§ 101 Ordförandes information
Handläggare: Eva Andersson
Ärendebeskrivning
Ordföranden har inte varit ute på några förskolebesök
Beslut
Förskolenämnden tar ordförandens information till protokollet

§ 102 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Fö 470/2016
Ärendebeskrivning
Varje sammanträde anmäler förvaltningen handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för Förskolenämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag
- Inkomna skrivelser Fö 352/2016 - Fö 470/2016
Beslut
Förskolenämnden lägger inkomna skrivelser läggs till handlingarna

§ 103 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Fö 471/2016
Ärendebeskrivning
Förskolenämnden har enligt Kommunallagen rätt att ge tjänstemän i
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar, d.v.s. delegera
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beslutanderätten i vissa ärenden. Somliga beslut som fattas med stöd av
delegation ska anmälas till nämnden och protokollföras.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut under perioden 2016-05-26-201609-08
Beslut
Förskolenämnden lägger anmälda delegationsbeslut till handlingarna
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