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Förskolenämnden 
 
Datum: 2022-04-26 
Tid: 09:30–12:00 
Plats: Dahlian, Ringgatan 32 
 
Närvarande ledamöter 
Marie Magnusson (KD) 
Sara Dicksen (M) 
Gunilla Muhr (S) 
Magnus Hellström (S) 
Viktor Tullgren (S) 
Anna Ekström (C) 
Sandra Fröjdenstam (KD) Närvarade mellan 09:30 till 10:15. 
Birgitta Karlsson-Feldgrill (V) 
Anna-Karin Öholm (M) 
Joakim Sjögren (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Madelene Ljungström (M) Ersätter Mats Westerdahl (M) 
Adam Furustam (L) Ersätter Berith Tedsjö Winkler (L) 
 
Närvarande ersättare 
 
Övriga 
Zandra Ahkoila Verksamhetschef 
Åsa Svahn Verksamhetschef 
Daniel Lundmark Årsprocessledare 
Lena Crowley Årsprocessledare 
Johan Franzén Förvaltningsekonom 
Ingela Eklund HR-strateg 
Katarina Fardelin Chef Kvalitetsavdelningen 
 
 
Paragraf 44–55 
 
Sarah Lundin, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
Marie Magnusson (KD), ordförande 
 
Anna-Karin Öholm (M), justerare  
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§ 44 Protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 
Ordinarie: Anna-Karin Öholm (M) 

Ersättare: Birgitta Karlsson-Feldgrill (V) 

§ 45 Anmälan av övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäls.  

§ 46 Anmälan av jäv 
Ingen jäv anmäls.  

§ 47 Godkännande av dagordning 
Förskolenämnden beslutar att godkänna dagordningen.  

§ 48 Ekonomisk månadsrapport  
Ärendenummer: Fö 178/2022 
Handläggare: Johan Franzén 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsekonom Johan Franzén presenterar ekonomisk månadsrapport för 
mars månad och framåt. Längre prognos ges först vid sammanställning av 
Delår 1.  

Beslutsunderlag 
- Ekonomisk månadsrapport.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna.  

§ 49 Satsning ur planeringsreserven: inköp av digitala 
verktyg - Beredning och Beslut  
Ärendenummer: Fö 193/2022 
Handläggare: Marie Magnusson 

Ärendebeskrivning 
I budget 2022 avsattes 1 000 tkr till en planeringsreserv. Planeringsreserven ska 
användas till politiska prioriteringar och oförutsedda händelser efter beslut i 
Förskolenämnden.  

Förskolenämnden vill öka likvärdigheten kring förskolornas tillgång till digitala 
verktyg och vill därför använda hela planeringsreserven till inköp av digitala 
verktyg. 
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Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Politisk satsning på digitala verktyg 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden: 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att köpa in och fördela digitala verktyg utifrån ett 
likvärdighetsperspektiv. 

2. Att redovisning av hur medlen använts ska ske i årsberättelsen. 

Beslut 
Förskolenämnden beslutar: 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att köpa in och fördela digitala verktyg utifrån ett 
likvärdighetsperspektiv. 

2. Att redovisning av hur medlen använts ska ske i årsberättelsen. 

§ 50 Information om det säkerhetspolitiska läget  
Handläggare: Katarina Fardelin 

Ärendebeskrivning 
Katarina Fardelin, chef Kvalitetsavdelningen, informerar om det 
säkerhetspolitiska läget och förvaltningens beredskap med hänsyn till kriget i 
Ukraina. Kommunens samtliga förvaltningarna ser nu över sina verksamheter 
utifrån olika scenarier, till exempel hur man kan hantera störningar i 
försörjning av el, vatten, drivmedel och livsmedel. Ett annat fokusområde är 
hur man skulle hantera en cyberattack. 
 
Nulägesbeskrivning kopplat till kriget i Ukraina i relation till förskolans 
verksamhet. För närvarande är situationen hanterbar med få barn som sökt 
förskoleplats eller plats på Perrongen. Däremot är det brist på tolkar i hela 
Sverige och kommunerna i Örebro län får samsas om de tolkar som finns.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Förskolenämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna.  
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§ 51 Förskolenämndens årshjul - Kompetensförsörjning 
Ärendenummer: Fö 124/2022 
Handläggare: Katarina Arkehag, Ingela Eklund, Åsa Svahn, Zandra Ahkoila 

Ärendebeskrivning 
Temat i april enligt Förskolenämndens årshjul är kompetensförsörjning. 
Förvaltningschef Katarina Arkehag och HR-strateg Ingela Eklund informerar 
om Plan för att trygga kompetensförsörjningen (HÖK21) i Örebro kommuns förskolor och 
grundskolor 2021-2024. Planen har tagits fram i samverkan med fackförbunden 
Lärarförbundet och LR och antas av ledningsgruppen för Förvaltningen 
förskola och skola.   

Även information om att Förvaltningen förskola och skola har fått 
projektmedel från styrgruppen för kommunens kompetensförsörjningsportfölj 
för att arbeta med yrkessvenska inom förskolans och skolans område.   

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse till nämnd om Plan för att trygga kompetensförsörjningen, 
2022-03-24 
- Handlingsplan HÖK förskola, 2022-03-24 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till beslut:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Förskolenämnden beslutar:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

§ 52 Ordförandes information 
Ärendenummer: Fö 143/2022 
Handläggare: Marie Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Förskolenämndens ordförande Marie Magnusson (KD) informerar om nyheter 
och händelser inom Förskolenämndens ansvarsområde. Redovisning av 
Förskolenämndens svar på det öppna brev som publicerades i NA den 13 mars 
"Se barnets bästa - även i förskolan".  

Beslutsunderlag 
- Svar på öppet brev - Se barnets bästa  

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna.  
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Beslut 
Förskolenämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna.  

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna skrivelser från föregående månad, 2022-03-01 t om 
2022-03-31. Förskolenämnden tar också del av protokoll från förskolans 
fackliga samverkansgrupp från föregående månad, 2022-03-01. 

Beslutsunderlag 
- Inkomna skrivelser 220301-220331 
- Samverkansprotokoll 220301 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Förskolenämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av anmälda delegationsbeslut under föregående månad, 2022-03-
01 t om 2022-03-31. Besluten har fattats med stöd av delegation från 
Förskolenämnden.  

Beslutsunderlag 
- Delegationsbeslut 220301-220331. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna.  

§ 55 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

Digitalt justerat.
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