
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-01-05 
 

Instans 
Förskolenämnden 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde, 

tisdagen den 12 januari 2021 kl. 17:00. Sammanträdet kommer att hållas 

digitalt från Utgårdsgatan 9, Borås. 

Förskolenämndens sammanträde är inte öppet för allmänheten. 

 

Andreas Ekström 
Förskolenämndens Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Ida Westin på 033-35 50 46 eller via e-post: 
ida.westin@boras.se. 

mailto:ida.westin@boras.se
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Ärende 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare   

2. Godkännande av föredragningslista   

3. Tillsättning av verksamhetschef 

Dnr 2020-00155 1.1.3.0 1 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ina Furtenbach Linden 
Handläggare 
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Sida 

1(1) 

Datum 

2021-01-12 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00155 1.1.3.0 
 

  

 

Tillsättning av verksamhetschef 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att anställa Lotta Forsberg som verksamhetschef på 

Förskoleförvaltningen. 

Ärendet i sin helhet 

Beslut har fattats att tillsätta ytterligare en verksamhetschef på 

Förskoleförvaltningen utifrån arbetsmiljö- och verksamhetsperspektiv. Under 

2020 utökades rektorsgruppen och det har identifierats att de nuvarande 

verksamhetschefernas kontrollspann är stort och att arbetsbelastningen är hög. 

För att möjliggöra ett än närmare ledarskap för förvaltningens rektorer kommer 

en tredje verksamhetschef tillsättas. 

Fem personer har intervjuats till tjänsten som verksamhetschef på 

Förskoleförvaltningen. Urvalet skedde utifrån ställd kravprofil där samtliga 

utvalda kandidater bedömdes uppfylla, bland annat, kravet på att ha erfarenhet 

av ledarskap på strategisk nivå i någon form. Intervjuerna skedde via Teams där 

tre grupper deltog i första intervjuerna; förvaltningschef med representanter 

från förvaltningsledning, representanter från rektorsgruppen samt fackliga 

representanter.  

Bedömningen efter att ha träffat alla fem kandidater var att två skulle erbjudas 

en andra intervju där Förskolenämndens presidium samt befintliga 

verksamhetschefer deltog. Efter detta genomfördes tester via en extern 

rekryteringskonsult. 

Efter en samlad bedömning efter intervjuer och tester föreslås att Lotta 

Forsberg erbjuds tjänsten som verksamhetschef på Förskoleförvaltningen. 

Lotta har möjlighet att tillträda sin tjänst den 15 februari 2021. 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan med ledamöterna i FSG. 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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