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Instans 

Förskolenämnden 

Plats och tid: Digitalt sammanträde från Utgårdsgatan 9, Borås, tisdagen den 12 januari 2021 kl 17:00 – 17:50 

Ledamöter  
Andreas Ekström (S), Ordförande 
Marie Fridén (M), 1:e vice ordförande 
Erik Johnson (MP), 2:e vice ordförande 
Eva Andersson (S) 
Leif Johansson (S) 
Solveig Landegren (C) 
Linda Pålemo (L) 
Vivi Roswall (M) 
Gunilla Christoffersson (KD) 
Leif Häggblom (SD) 
Anne Rapinoja (V) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ersättare 
Hawalul Hassan (S) 
Agron Cela (S) 
Maria Frankert (S) 
Pernilla Tejemark (C) 
Stefan Medin (M) 
Daniel Nikolov (M) 
Helena Ishizaki (KD) 
Kathy Johansson (SD) 

Övriga tjänstemän 
Ina Furtenbach Lindén, förvaltningschef 
Ing-Marie Samuelsson, chef kvalitet och utveckling  
Olof Fredholm, chef för administration  
Helena Munthe Jiseborn, HR chef  
Malin Stomberg, förvaltningscontroller  
Emelie Hansson, utredare 

Justeringens plats och tid 
Digital justering direkt efter sammanträdet tisdag den 12 januari 2021  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 13 januari 2021 

Paragrafer §§ 1-4 

Underskrifter 

Sekreterare   ..........................................................................  
 Emelie Hansson 

Ordförande  ..........................................................................  
 Andreas Ekström 

Justerare  ..........................................................................  
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§ 1   

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Solveig Landegren med Linda Pålemo som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen genomförs digitalt, 
tisdag den 12 januari.  
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§ 2   

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns.  
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§ 3 Dnr FN 2020-00155 1.1.3.0 

Tillsättning av verksamhetschef 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att anställa Lotta Forsberg som verksamhetschef på 
Förskoleförvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 

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.  
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§ 4 Dnr FN 2020-00066 1.1.4.25 

Information från förvaltningen om arbetet med Corona 

Förvaltningschef Ina Furtenbach Linden delger Förskolenämnden hur 
förvaltningen arbetat med coronapandemin. Majoriteten av förskolorna har haft 
öppet under jul och nyår och upplevelsen är att jul och nyår har varit lugn. En 
förskola drabbades av ett covidutbrott och detta hanterades.  

Förvaltningen mäter närvaro och rapporterar in det två dagar i veckan till CKS.  

De administrativa stödfunktionerna fortsätter till stor del att arbeta hemma. På 
kontoret på Olovsholmgatan är det relativt tomt vilket möjliggör att de som 
behöver arbeta på plats kan göra detta. Samtliga öppna förskolor är stängda 
inklusive de på familjecentralerna och det har inkommit mail om missnöje från 
skyddsombud kring detta. Dialog har förts och förvaltningen har framfört att 
Folkhälsomyndighetens direktiv följs. Personalen på öppna förskolan har fått 
en alternativ placering under den period som det är stängt. Det finns 
skyddsutrustning på varje förskola och den enskilda rektorn avgör vad som är 
tillämpbart på respektive förskola. För personer i riskgrupp görs en individuell 
bedömning.     

 




