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Sarah Lundin, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.
Marie Magnusson (KD), ordförande
Birgitta Karlsson-Feldgrill (V), justerare
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§ 31 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning

Val av protokolljusterare:
Ordinarie: Birgitta Karlsson-Feldgrill (V)
Ersättare: Mats Westerdahl (M)

§ 32 Anmälan av övriga frågor
Ärendenummer: Fö 118/2022
Ärendebeskrivning

Elin Terenius (V) och Birgitta Karlsson Feldgrill (V) har inkommit med en
övrig fråga med hänvisning till kriget i Ukraina: Vilken beredskap har Örebro
kommuns förskolor för att ta emot barn på flykt? Den skriftliga frågan från
Vänsterpartiet ligger med som bilaga.
Sara Dicksen (M) anmäler en övrig fråga gällande förvaltningens respons på ett
öppet brev om kommunens förskolor som publicerades i NA den 13 mars.
Beslutsunderlag

- Skrivelse med övrig fråga från Vänsterpartiet.
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
- Att besvara Vänsterpartiets fråga under §43 Övriga frågor.
- Att besvara Moderaternas fråga om artikeln i NA under §43 Övriga frågor.

§ 33 Anmälan av jäv
Inget jäv anmäls.

§ 34 Godkännande av dagordning
Förskolenämnden beslutar att godkänna dagordningen.

§ 35 Uppföljning corona
Handläggare: Katarina Arkehag
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Katarina Arkehag informerar om effekter i förskolans
verksamheter till följd av coronapandemin. Hur det sett ut på senare tid och
förväntningar framåt. För närvarande ser man en trend med färre sjukskrivna
och färre frånvarande barn/elever. Av den anledningen har förvaltningen gått
ur stabsläge.
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Beslutsunderlag

Muntlig information.
Förslag till beslut

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

Förskolenämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 36 Årsberättelse 2021 - Beslut
Ärendenummer: Fö 21/2022
Handläggare: Katarina Arkehag, Johan Franzén
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har sammanställt en Årsberättelse för 2021 för
Förskolenämnden. Förskolenämndens och förvaltningens arbete med att
fullgöra sitt uppdrag 2021 har pågått under hela året 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 uppnås genom
att Förskolenämnden redovisar en budget i balans.
Beslutsunderlag

- Förskolenämndens Årsberättelse 2021.
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:
1. Förskolenämnden fastställer Årsberättelse 2021.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
Yrkande

Sara Dicksen (M) yrkar på att få lämna in ett särskilt yttrande från
Moderaternas grupp i Förskolenämnden.
Proposition

Ordförande ställer Moderaternas yrkande under proposition och finner bifall
till Moderaternas yrkande att få lämna in ett särskilt yttrande.
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Beslut

Förskolenämnden beslutar:
1. Förskolenämnden fastställer Årsberättelse 2021.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
3. Moderaterna får lämna in ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Birgitta Karlsson Feldgrill (V) avstår från att delta i beslutet.

§ 37 Ekonomisk information
Ärendenummer: Fö 107/2022
Handläggare: Johan Franzén
Ärendebeskrivning

Förvaltningsekonom Johan Franzén informerar om det pågående
budgetarbetet inom Förskolenämnden. Genomgång av förskoleenheternas
budgetförutsättningar.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Fördelning av medel för satsningar 2022 till förskola och
skola
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 38 Förvaltningschefens information
Handläggare: Katarina Arkehag
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Katarina Arkehag informerar om nyheter och pågående
arbeten inom Förvaltningen förskola och skola samt Förskolenämndens
ansvarsområden.
I slutet av februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina och krigets effekter
påverkar även Sverige på flera olika sätt. På kommunledningsnivå har man
startat upp en central stab för att arbeta med krishantering och frågor kring
framförallt flyktingmottagande, förebyggande av cyberattacker och
förberedelser för eventuella förnödenhetsbrister. Förvaltningen förskola och
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skola ingår i det kommungemensamma krisarbetet och arbetar också enligt
stabsmetodik. De flyktingar som hittills anlänt till Sverige består till stor del av
unga mammor med barn, vilket ställer stora krav på förvaltningens kapacitet
och beredskap.
Beslutsunderlag

Muntlig information.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 39 Ordförandes information
Handläggare: Marie Magnusson
Ärendebeskrivning

Förskolenämndens ordförande Marie Magnusson (KD) informerar om nyheter
och händelser inom Förskolenämndens ansvarsområde.
Beslutsunderlag

Muntlig information.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Förskolenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 40 Förskolenämndens årshjul - Undervisning och lärande
Handläggare: Zandra Ahkoila, Åsa Svahn, Maria Lilja, Karin Svärdh och Maria
Rögardt
Ärendebeskrivning

Temat i mars enligt Förskolenämndens årshjul är Undervisning och lärande.
Inriktningar på temat är digitalisering och språkutvecklande arbete.
Förvaltningen förskola och skola har varit med och finansierat en
kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskolan med andra
skolhuvudmän i samarbete med Ifous; och verksamhetscheferna för förskola,
Zandra Ahkoila och Åsa Svahn, ger en sammanfattning av innehållet.
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Nämnden besöks också av rektorerna för Vivalla förskolor, Maria Lilja, Karin
Svärdh och Maria Rögardt, som berättar om sitt arbete med språkutveckling
och projektet Mångfaldens förskola.
Beslutsunderlag

- Kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskolan.
Förslag till beslut

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

Förskolenämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 41 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Fö 5/2022
Handläggare: Sarah Lundin
Ärendebeskrivning

Redovisning av inkomna skrivelser från föregående månad, 2022-02-02 t om
2022-02-28. Förskolenämnden tar också del av protokoll från förskolans
fackliga samverkansgrupp från föregående månad, 2022-02-08.
Beslutsunderlag

- Inkomna skrivelser 220201-220228
- Samverkansprotokoll 220208
Förslag till beslut

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

Förskolenämnden beslutart:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 42 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Fö 6/2022
Handläggare: Sarah Lundin
Ärendebeskrivning

Redovisning av anmälda delegationsbeslut under föregående månad, 2022-0201 t om 2022-02-28. Besluten har fattats med stöd av delegation från
Förskolenämnden.
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Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut 220201-220228.
Förslag till beslut

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

Förskolenämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 43 Övriga frågor
Handläggare: Marie Magnusson, Katarina Arkehag
Ärendebeskrivning

Elin Terenius (V) och Birgitta Karlsson Feldgrill (V) undrar vilken beredskap
Örebro kommuns förskolor har för att ta emot barn på flykt?
Förvaltningschef Katarina Arkehag svarar att beredskapen bedöms vara god.
Dels har man med sig många lärdomar om krishantering efter
coronapandemin, dels är man van att ta emot flyktingar och andra nya barn i
förskola och skola. I nuläget finns det en överkapacitet av plats på flera
förskolor. Dock behöver hela kommunen tillsammans arbeta med mottagandet
så att det blir bra. Just nu samverkar Förvaltningen förskola och skola med
Socialförvaltningen som är den förvaltning som ansvarar för att erbjuda hjälp
av psykologer och kuratorer. Man diskuterar skyldigheter och möjligheter.
Nämndens ordförande kommer uppdateras löpande kopplat till kriget i
Ukraina och nämnden kommer få uppdaterad lägesbeskrivning på varje
nämndsammanträde tills vidare.
Sara Dicksen (M) undrar hur förvaltningen och nämnden ska förhålla sig till
det öppna brev om kommunens förskolor som publicerades i NA den 13 mars
där 6 legitimerade förskollärare riktade kritik mot att förskolepersonal får allt
fler administrativa sysslor. Framför allt riktades det kritik mot kommunens
digitala vikariehanteringssystem.
Verksamhetschef Zandra Ahkoila beskriver bakgrunden till införandet av ett
digitalt system och hur man arbetar för att hitta bra rutiner för användandet.
Förvaltningschef Katarina Arkehag svarar att det ska ske en samordning inom
förvaltningen och tillsammans med nämnden för att ta fram ett genomtänkt
och enhetligt svar till författarna bakom brevet.
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