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Mats Guldbrand, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Marie Magnusson (KD), justerare

Sara Dicksen (M), justerare
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§ 89 Protokolljusterare
Förslag till beslut

Förslag till ordinarie justerare: Sara Dicksen (M)
Förslag till ersättande justerare: Mats Einestam (L)
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
- Att jämte ordföranden utse Sara Dicksen (M) till justerare med Mats
Einestam (L) som ersättare.

§ 90 Godkännande av dagordning
Handläggare: Marie Magnusson
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
- Föreslagen dagordning godkänns.

§ 91 Delårsrapport med prognos 2 2021 - Beslut
Ärendenummer: Fö 404/2021
Handläggare: Johan Franzén, Daniel Lundmark
Ärendebeskrivning

Förskolenämndens och förvaltningens arbete med att fullgöra sitt
uppdrag pågår och sammantaget är bedömningen att verksamheterna bedrivs
på ett sätt som till stora delar motsvarar uppdragen och utvecklingen av de
strategiska områdena, men att insatser behövs för att utveckla och stärka
uppdragen inom vissa områden och verksamheter.
En god ekonomisk hushållning förväntas uppnås, Förskolenämnden prognostiserar ett mindre underskott som verksamheterna försöker
minska.
Beslutsunderlag

Förskolenämndens delårsrapport med prognos 2 2021
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden :
1. Förskolenämnden fastställer Delårsrapporten med prognos 2 för 2021.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd Barn & utbildning för vidare
hantering.
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Yrkande

Marie Magnusson (KD), Inger Carlsson (S), Magnus Talbäck (S), Kenneth
Hallén (S), Azra Hadziefendic (S) och Viktor Tullgren (S) yrkar bifall till
Förvaltningen förskola och skolas förslag.
Sara Dicksen (M) yrkar bifall till förslaget samt att få lämna ett särskilt yttrande
till protokollet.
Proposition

Ordförande Marie Magnusson (KD) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga bifall till Förvaltningen förskola och skolas förslag och att
Förskolenämnden beslutar enligt det. Därefter ställer ordföranden Sara
Dicksens (M) yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet och
finner att Förskolenämnden bifaller det.
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
1. Förskolenämnden fastställer Delårsrapporten med prognos 2 för 2021.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd Barn & utbildning för vidare
hantering.
3. Sara Dicksen (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Birgitta Karlsson-Feldgrill (V) och Elin Terenius (V) deltar inte i beslutet.

§ 92 Skolmiljarden - Beslut
Ärendenummer: Fö 395/2021
Handläggare: Johan Franzén
Ärendebeskrivning

Skolverket har beslutat om ytterligare medel för en utökad satsning avseende
tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 på 250 000 000
kronor. Totalt har nu 1 250 000 000 kronor fördelats till kommunerna under
2021.
Uppdraget och syftet med satsningen är densamma som vid det tidigare beslut.
Medlen ska förbättra skolors möjligheter att under året arbeta för att fler elever
ska lyckas nå målen i skolan. För Örebro kommun innebär det en förstärkning
med 3 795 533 kronor. Medlens syfte är att bidra till goda förutsättningar för
kommunerna att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt
till, trots covid-19-pandemin.
Programnämnden beslutade den 2 september att fördela 834 848 kr till
Förskolenämnden av den utökade skolmiljarden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-06
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Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:
1. Ge förvaltningen i uppdrag att fördela medlen så att barnen får den
utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin.
2. Att redovisning av hur medlen använts ska ske i årsberättelsen.
Yrkande

Sara Dicksen (M) yrkar att de medel som Förskolenämnden får extra från
Skolverket avsätts till en utbildning för förskollärare, och rektorer om NPF
samt att i Årsberättelsen för 2021 ska driftsnämnden redovisa hur medel från
Skolmiljarden har använts i verksamheten.
Proposition

Ordförande Marie Magnusson (KD) föreslår en propositionsordning där de två
beslutspunkterna behandlas var och en för sig. Förskolenämnden godkänner
propositionsordningen.
Först ställer ordföranden punkt 1 i Förvaltningen förskola och skolas förslag
under proposition och finner att Förskolenämnden beslutar enligt det. Därefter
ställer ordföranden punkt 2 i Förvaltningen förskola och skolas förslag mot
Sara Dicksens (M) yrkande om att de medel som Förskolenämnden får extra
från Skolverket avsätts till en utbildning för förskollärare, och rektorer om
NPF under proposition och finner att Förskolenämnden beslutar enligt
Förvaltningen förskola och skolas förslag.
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
1. Ge förvaltningen i uppdrag att fördela medlen så att barnen får den
utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin.
2. Att redovisning av hur medlen använts ska ske i årsberättelsen.
Reservation

Sara Dicksen (M) och Mats Westerdahl (M) reserverar sig skriftligt mot
beslutspunkt 2.

§ 93 Budget 2022 - Information
Handläggare: Johan Franzén
Ärendebeskrivning

Förskolenämnden informeras om tidsplan och arbetet inför budget 2022.
Beslutsunderlag

Muntlig information
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Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag.

§ 94 Årshjul: Arbetsmiljö - Information
Handläggare: Katarina Arkehag, ingela Eklund, Zandra Ahkoila
Ärendebeskrivning

Enligt Förskolenämndens årshjul följs Arbetsmiljö upp med ett särskilt fokus
på arbetet med arbetsmiljön under pandemin.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningens förskola och skolas förslag.

§ 95 Brukarenkät 2021 - Information
Handläggare: Ida Reimegård
Ärendebeskrivning

Den årliga brukarundersökningens resultat presenteras på huvudmannanivå.
Brukarenkätens syfte är att få en bild av vårdnadshavares (och elevers)
uppfattning om verksamhetens kvalitet. Enkäten genomförs av Origo Group.
Till årets enkät har frågorna justerats något eftre samråd med rektorer och
verksamhetschefer. Svarsfrekvensen för vårdnadshavare till barn födda 20152018 var 40,5 %, vilket är en minskning med 17,5 procentenheter jämfört med
föregående år.
Beslutsunderlag

Powerpoint-presentation
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut

Förskolenämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag.

§ 96 Riktlinjer för förskolans roll i den europeiska
teckenspråkshuvudstaden - Beredning
Ärendenummer: Fö 406/2021
Handläggare: Tomas Hedlund, Zandra Ahkoila
Ärendebeskrivning

Örebro kommun undertecknade under 2021 en avsiktsförklaring som Europas
ledande teckenspråksstad. Örebro kommun har tidigare förtydligat att
teckenspråk ska jämställas med de andra nationella minoritetsspråken. Utöver
Örebro kommuns ambitioner inom svenskt teckenspråk regleras rätten till
teckenspråk bland annat i förskolans läroplan där det framgår att förskolan ska
ge varje barn förutsättningar att utveckla svenskt teckenspråk, om barnet har
hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk.
Under 2020 genomfördes en utredning av den teckenspråkiga förskolan i
Örebro kommun. I denna utredning konstatareades vissa utvecklingsområden
vad bland annat gäller målgruppsprövning. Med anledning av genomförd
utredning och gällande bestämmelser har förskolenämnden valt att besluta om
riktlinjer för att tydliggöra den kommunala förskolans roll i Örebro som
teckenspråkshuvudstad. Sedan tidigare har förskolan Klöverängen ett utökat
uppdrag i flerspråkighet med svenskt teckenspråk.
Ärendet återkommer för beslut i Förskolenämnden i oktober 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Förslag till riktlinje - Förskolans roll i Örebro som
teckenspråkshuvudstad.
Förslag - Riktlinjer för förskolans roll i Örebro som teckenspråkshuvudstad.
Klöverängens uppdragshandling, Fö 763/2016.
Ordförandebeslut – Klöverängen, Fö 223/2021.
Örebro kommuns avsiktsförklaring för Örebro som europeisk
teckenspråkshuvudstad, Ks 463/2021.
Teckenspråkig förskola i Örebro kommun - En juridisk sammanställning och
tolkning av rådande bestämmelser Bou 1078/2020.
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:
- Ärendet är berett inför beslut i oktober 2021.
Yrkande

Birgitta Karlsson Feldgrill (V) och Elin Terenius (V) tilläggsyrkar att
Förskolenämnden beslutar att utöka remissinstanser till att även inkludera
intresseorganisationer på nationell och lokal nivå samt att besluta om att
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invänta med att fatta beslut om riktlinjen så att intresseorganisationer har skälig
tid på sig att inkomma med synpunkter.
Mats Einestam (L) yrkar bifall till Birgitta Karlsson Feldgrill (V) och Elin
Terenius (V) yrkande.
Proposition

Förskolenämnden ajournerar sig mellan kl. 15.55 - 16.00.
Ordförande Marie Magnusson (KD) redovisar förslag där ordföranden först
kommer att ställa Förvaltningen förskola och skolas förslag först under
proposition och därefter Birgitta Karlsson Feldgrills (V) och Elin Terenius (V)
tilläggsyrkande om att Förskolenämnden beslutar att utöka remissinstanser till
att även inkludera intresseorganisationer på nationell och lokal nivå. Om
tilläggsyrkandet avslås faller därmed även yrkandet om att invänta med att fatta
beslut om riktlinjen så att intresseorganisationer har skälig tid på sig att
inkomma med synpunkter.
Förskolenämnden godkänner propositionsordningen.
Först ställer ordföranden Förvaltningen förskola och skolas förslag om att
ärendet är berett under proposition och finner att Förskolenämnden beslutar
enligt det. Därefter ställer ordföranden Birgitta Karlsson Feldgrills (V) och Elin
Terenius (V) tilläggsyrkande om att Förskolenämnden beslutar att utöka
remissinstanser till att även inkludera intresseorganisationer på nationell och
lokal nivå under proposition och finner att Förskolenämnden avslår det.
Votering

Votering begärs och verkställs.
Ja-röst innebär avslag till tilläggsyrkandet och nej-röst innebär bifall till
tilläggsyrkandet.
Ja-röster lämnas av Kenneth Hallén (S), Magnus Talbäck (S), Inger Carlsson
(S), Viktor Tullgren (S), Azra Hadziefendic (S) och Marie Magnusson (KD).
Nej-röster lämnas av Sara Dicksen (M), Elin Terenius (V), Birgitta Karlsson
Feldgrill (V), Anna-Karin Öholm (M), Mats Westerdahl (M) och Mats
Einestam (L).
Ordföranden finner att Förskolenämnden med resultatet 6 ja-röster och 6 nejröster avslår Birgitta Karlsson Feldgrill (V) och Elin Terenius (V) yrkande då
ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Därmed faller också Birgitta
Karlsson Feldgrill (V) och Elin Terenius (V) yrkande om att invänta med att
fatta beslut om riktlinjen så att intresseorganisationer har skälig tid på sig att
inkomma med synpunkter.
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
- Ärendet är berett inför beslut i oktober 2021.
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Reservation

Birgitta Karlsson Feldgrill (V) och Elin Terenius (V) reserverar sig skriftligt till
förmån för eget yrkande.
Sara Dicksen (M), Anna-Karin Öholm (M), Mats Westerdahl (M) och Mats
Einestam (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Birgitta Karlsson
Feldgrill (V) och Elin Terenius (V) yrkande.

§ 97 Remiss - Konstpolicy för Örebro kommun - Beslut
Ärendenummer: Fö 314/2021
Handläggare: Daniel Lundmark, Johan Franzén
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns konstpolicy anger mål, vilja, inriktning och arbetssätt för
kommunens arbete med konst i offentlig miljö. Konstpolicyn består av 12
ställningstaganden som slår fast kommunens gemensamma mål, vilja, inriktning
och arbetssätt för den offentliga konsten vad gäller demokratiska värderingar,
tillgänglighet, tillämpning av 1 %-regeln, gestaltad livsmiljö, kulturarv,
konstnärers villkor, jämställdhet och mångfald samt kvalitet och
professionalitet.
Svar på remissen lämnas senast den 30 september 2021.
Beslutsunderlag

Remissversion - Konstpolicy för Örebro kommun
Remissmissiv konstpolicy
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:
- Förskolenämnden bifaller remissen i sin helhet.
Yrkande

Sara Dicksen (M) yrkar bifall till Förvaltningen förskola och skolas förslag samt
tilläggsyrkar att föreslå att kommunen gör en genomlysning av konsten i
kommunen samt att kommunen omprövar 1 % -regeln för inköp av konst till
ny- och ombyggnation i syfte att behovspröva konstinvesteringen vid varje
enskilt byggprojekt samt sätta ett investeringstak med mer flexibla nivåer.
Magnus Talbäck (S) yrkar bifall till Förvaltningen förskola och skolas förslag.
Proposition

Ordförande Marie Magnusson (KD) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Förvaltningen förskola och skolas förslag samt Sara
Dicksens (M) tilläggsyrkande om att föreslå att kommunen gör en
genomlysning av konsten i kommunen samt att kommunen omprövar 1 % regeln för inköp av konst till ny- och ombyggnation i syfte att
behovspröva konstinvesteringen vid varje enskilt byggprojekt samt sätta
ett investeringstak med mer flexibla nivåer.
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Ordföranden ställer först Förvaltningen förskola och skolas förslag under
proposition och finner att Förskolenämnden beslutar enligt det. Därefter ställer
ordföranden Sara Dicksens (M) tilläggsyrkande under proposition och finner
att Förskolenämnden avslår tilläggsyrkandet.
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
- Förskolenämnden bifaller remissen i sin helhet.
Reservation

Sara Dicksen (M) och Mats Westerdahl (M) reserverar sig skriftligt mot
beslutet att avslå Sara Dicksens (M) tilläggsyrkande.

§ 98 Förvaltningschefens information samt coronaläget
Handläggare: Katarina Arkehag
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Katarina Arkehag informerar kring aktuella frågor, händelser
och nyheter som berör Förskolenämndens verksamheter. Förskolenämnden
får även aktuell information om hur Förvaltningen förskola och skola arbetar
med hänsyn till coronapandemin. Just nu är det relativt många av personalen
som är sjuka eller vabbar. En förskola var på väg att behöva vädja till
vårdnadshavare för 15-timmars barn att stanna hemma, men situationen löste
sig innan det blev aktuellt.
Man fortsätter med att hålla avstånd samt att man ska vara hemma om man har
någon form av symtom. Det pågår nu en diskussion inom förvaltningen samt
med berörda parter om hur en återgång till ett mer normalt läge ska ske.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag.

§ 99 Ordförandes information
Handläggare: Marie Magnusson
Ärendebeskrivning

Ordförande Marie Magnusson (KD) informerar Förskolenämnden om aktuella
händelser. Vidare informerar ordföranden att nämndsammanträdena troligen
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kommer att hållas i fysisk form, men kommer att återkomma med mer
information. Gruppmöten och andra typer av beredningsmöten kan fortsätta
att vara digitala.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
- Förvaltningen förskola och skolas förslag.

§ 100 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Fö 8/2021
Ärendebeskrivning

Inkomna skrivelser för perioden 2021-08-17 till 2021-09-13 redovisas, samt
protokoll från facklig samverkan i augusti.
Beslutsunderlag

Inkomna skrivelser
Samverkansprotokoll, 2021-08-17
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag.

§ 101 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Fö 9/2021
Handläggare: Marie Magnusson
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2021-08-17 - 2021-09-14 fattats
med stöd av delegation från Förskolenämnden.
Beslutsunderlag

Delegationsbeslut

11 (12)

ÖREBRO

Protokoll

Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag.
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Särskilt yttrande

Ärende 5
Ärendenummer: FÖ 404 / 2021
Förskolenämndens delårsrapport 2 med prognos

Förskolenämnden
Örebro kommun
21 september 2021

Moderaterna värnar de små barnens rätt till pedagogiskt lärande
I moderaternas budget för 2021 valde moderaterna att framhålla en tydligare styrning mot
kunskapsuppdraget.
Moderaterna ser med oro det prognostiserade underskottet om 8,5 mkr. Tidigare år har
prognostiserat underskott varit betydligt mindre. I slutändan har underskottet då lyckats
vändas. Möjligheten att hämta hem årets underskott tycks vara en större utmaning.
Med hänsyn till pandemin kan oro också konstateras kring hur barnens möjlighet till
pedagogiskt lärande påverkats och kan komma att påverkas framöver.
Då delårsrapporten visar resultatet för den gångna perioden väljer Moderaterna att bifalla
förslaget till beslut.
För Moderaternas grupp i Förskolenämnden
Sara Dicksen (M)

Yrkande
Ärende 6
Ärendenummer: Fö 395/2021
”Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt
stöd till skolväsendet 2021 – ”Skolmiljarden” - beslut”

Förskolenämnden
Örebro kommun
21 september 2021

Mer kunskap behövs för att barn och elever med NPF ska få en kunskapsresa
Personalen i Örebros förskolor och skolor har behov av att lära mer om hur de ska bemöta och agera
för att barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska få en bra skolgång.
Därför föreslår vi att de extra pengar, 3 795 533 kr, som Örebro kommun får av skolmiljarden
avsätts för att finansiera en utbildning för förskollärare, lärare och rektorer i Örebro om NPF.
Viktigt är att utbildningen ger kunskap om hur elever med dessa funktionsnedsättningar fungerar
och ska bemötas för att få den kunskapsresa de har rätt till. Dessutom behöver utbildningen skapa en
förståelse för att varje barn/ungdom behöver en individuell plan/strategi som utgår från den egna
funktionsnedsättningen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

de medel som Förskolenämnden får extra från Skolverket avsätts till en utbildning för
förskollärare, och rektorer om NPF i enlighet med intentionen ovan

att

i Årsberättelsen för 2021 ska driftsnämnden redovisa hur medel från Skolmiljarden har
använts i verksamheten.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag.
För Moderaternas grupp i Förskolenämnden
Sara Dicksen (M)

Förskolenämnden
Yrkande/Reservation

Örebro den 21 september 2021

§10 Riktlinjer för förskolans roll i
den europeiska
teckenspråkshuvudstaden
I avsiktsförklaringen om Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad
framgår att Örebro kommun vill att teckenspråkiga invånare ska känna
delaktighet och ha makt och möjlighet att påverka sina egna liv och
samhällsutvecklingen.
För att fånga teckenspråkiga invånares kunskap och perspektiv och ge
dem möjlighet att påverka utformningen av den teckenspråkiga förskolan
anser vi i Vänsterpartiet att intresseorganisationer som organiserar
döva, hörselskadade och CODA-barn samt deras föräldrar ska tillfrågas
av kommunen om vad de anser om riktlinjen och dess innehåll.
Intresseorganisationer ger medborgare en ytterligare kanal vid sidan av
den representativa att föra fram sina synpunkter i den politiska
processen. Genom att tillfråga intresseorganisationerna kan kommunen
få mer kunskap, idéer och perspektiv. Intresseorganisationerna kan
bidra till pluralism, en bredare och kritisk belysning av beslutsunderlag
samt legitimitet till såväl beslutet som processen som sådan.
Exempel på intresseorganisationer på nationell nivå som driver frågor för
döva och hörselskadade personer:
- Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
- Hörselskadades riksförbund (HRF)
- Riksförbundet DHB
- Barnplantorna
- Unga hörselskadade (UH)
- Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF)
Exempel på intresseorganisationer på lokal nivå:
- Dövas förening i Örebro län
- HRF i Örebro län
- DHB Mellersta
Att låta berörda intresseorganisationer delta i den offentliga
beslutsprocessen anser vi i Vänsterpartiet är demokratiskt önskvärt och
viktigt.
Med anledning av detta yrkar vi därför
att

Förskolenämnden beslutar att utöka remissinsatserna till att även
inkludera intresseorganisationer på nationell och lokal nivå.

Förskolenämnden
Yrkande/Reservation

att

Örebro den 21 september 2021

Förskolenämnden beslutar att invänta med att fatta beslut om
riktlinjen så att intresseorganisationerna har skälig tid på sig att
inkomma med synpunkter.

I händelse av att yrkandet faller, gäller den här skrivelsen som en
skriftlig reservation.
Birgitta Karlsson Feldgrill
Elin Terenius
Vänsterpartiet

Yrkande
Ärende 11
Ärendenummer: Fö 314/2021
”Svar på remiss – Konstpolicy för Örebro kommun”

Förskolenämnden
Örebro kommun
21 september 2021

En hållbar utveckling av konsten i Örebro kommun
Huvuddragen i konstpolicyn är bra. Vi vänder oss dock emot att 1% regeln är en
bärande del av dokumentet.
Tankesättet i regeln bör omprövas då det mycket väl kan bli en bra utsmyckning även
om en lägre andel av byggkostnaden avsätts. Moderaterna anser att regeln bör ersättas
av en dialog mellan byggföretag, arkitekt, verksamhet och kommun för att uppnå en
fortsatt fin men mer kostnadseffektiv utsmyckning. Idag framtvingas utsmyckning av
konst där andra utgifter kan vara viktigare.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att Förskolenämnden
beslutar
att

bifalla förslag till beslut, med tillägget

att

föreslå att kommunen gör en genomlysning av konsten i kommunen,
samt

att

föreslå att kommunen omprövar 1 % -regeln för inköp av konst till nyoch ombyggnation i syfte att behovspröva konstinvesteringen vid varje
enskilt byggprojekt samt sätta ett investeringstak med mer flexibla
nivåer.

Om Förskolenämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för
eget förslag.

För Moderaternas grupp i Förskolenämnden
Sara Dicksen (M)

