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Förskolenämnden 
 
Datum: 2022-01-18 
Tid: 13:30–16:30 
Plats: Dahlian, Ringgatan 32 
 
Närvarande ledamöter 
Marie Magnusson (KD) 
Kenneth Hallén (S) 
Sara Dicksen (M) 
Gunilla Muhr (S) 
Inger Carlsson (S) 
Viktor Tullgren (S) 
Emilia Molin (C) 
Sandra Fröjdenstam (KD) 
Birgitta Karlsson-Feldgrill (V) 
Anna-Karin Öholm (M) 
Berith Tedsjö-Winkler (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Azra Hadziefendic (S) Ersätter Elin Brorsson (S) 
Magnus Talbäck (S) Ersätter Magnus Hellström (S) 
Madelene Ljungström (M) Ersätter Mats Westerdahl (M) 
Gunilla Fredriksson (SD) Ersätter Joakim Sjögren (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Anna Ekström (C) 
Elin Terenius (V) 
Adam Furustam (L) 
 
Övriga 
Katarina Arkehag, förvaltningschef 
Zandra Ahkoila, verksamhetschef 
Åsa Svahn, verksamhetschef 
Johan Franzén, ekonom 
Jenny Dahwn, rektor  
 
Paragraf 1–14 
 
Sarah Lundin, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
Marie Magnusson (KD), ordförande 
Sara Dicksen (M), justerare 
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§ 1 Protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 
Ordinarie: Sara Dicksen (M) 

Ersättare: Berith Tedsjö Winkler (L) 

§ 2 Anmälan av övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Sara Dicksen (M) har till sammanträdet anmält en övrig fråga om att få 
återkoppling på några anmälningar om kränkande behandling som tidigare varit 
upp på nämnden.  

Förslag till beslut 
Förskolenämnden beslutar att lägga till ett ärende i dagordningen och ta upp 
frågan under §13 Uppföljning anmälningar om kränkande behandling.  

§ 3 Anmälan av jäv 

§ 4 Godkännande av dagordning 

Förslag till beslut 
Förskolenämnden beslutar: 

- Föreslagen dagordning godkänns. 

Beslut 
Förskolenämnden beslutar: 

- Godkänna föreslagen dagordning.  

§ 5 Årshjul - Hållbar utveckling   
Handläggare: Zandra Ahkoila, Åsa Svahn, Jenny Dahwn 

Ärendebeskrivning 
Enligt Förskolenämndens årshjul är temat för januari Hållbar utveckling, här 
med fokus på ekologisk hållbarhet. Förskolenämnden får ta del av Örebro 
kommuns Program för hållbar utveckling. På nämnden blir det 
verksamhetsbesök av Jenny Dahwn från Bettorps förskola. Jenny beskriver ett 
projekt kring återbruk av möbler tillsammans med Lek och Lär som går ut på 
att rusta upp Bettorps förskola med begagnade möbler. Information om att 
Lillåns förskola kom på andra plats i Lilla ekomatsligan.  

Beslutsunderlag 
- Örebro kommuns Program för hållbar utveckling.  
- Årshjul för Förskolenämnden 2022.  
- Presentation Hållbar utveckling Lillån.  
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Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till beslut:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Förskolenämnden beslutar:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

§ 6 Verksamhetsplan med budget 2022 
Ärendenummer: Fö 463/2021 
Handläggare: Marie Magnusson (KD) 

Ärendebeskrivning 
Förskolenämnden tar beslut om Verksamhetsplan med budget 2022. Ärendet 
bereddes under nämnden i december 2021.  

Beslutsunderlag 
- Verksamhetsplan med budget 2022. 
- Yrkanden från Liberalerna.  
- Yrkanden från Moderaterna.  
- Yrkanden från Vänsterpartiet.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:  

1. Verksamhetsplan med budget 2022 för Förskolenämnden fastställs.  
2. Avvikelser från resursfördelningsmodellen fastställs.  

Avvikelser från resursfördelningsmodellen:  

 avdrag med 2 821 kr per barn för avsättning 
till förvaltningsgemensamma kostnader.  

 avdrag med 144 kr per barn för avsättning till planeringsreserv.  

Tilläggsbeloppet för särskilda stödåtgärder:  

3 144 kr fördelas ut per barn  

 600 kr per barn avsättning till en pott som fördelas ut till de 
förskolorna med barn som har väldigt stora medicinska eller 
fysiska behov.   

3. Verksamhetsplan med budget 2022 överlämnas till Programnämnd 
barn och utbildning för kännedom.  

Yrkande 
Marie Magnusson (KD), Kenneth Hallén (S), Inger Carlsson (S), Magnus 
Talbäck (S), Gunilla Muhr (S) och Viktor Tullgren(S) yrkar bifall till 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till beslut. 

Sandra Fröjdenstam (KD) yrkar bifall till Förvaltningen förskola och skolas 
förslag till beslut. 

Emilia Molin (C) yrkar bifall till Förvaltningens förskola och skolas förslag till 
beslut. 
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Berith Tedsjö Winkler (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut till 
förmån för eget förslag om bifall till Liberalernas behovsanpassade rambudget 
för 2022 som lagts fram i kommunfullmäktige i oktober 2021. 

Sara Dicksen (M) yrkar för Moderaternas grupp i Förskolenämnden avslag på 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till beslut punkt 1 samt ger 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny verksamhetsplan och nya direktiv 
med utgångspunkt i Moderaternas budget för Örebro kommun 2022. Om 
Moderaternas förslag inte går igenom och det blir bifall till förvaltningens 
förslag till beslut så ställer sig Moderaterna bakom punkt 2 och 3. 
 
Anna Karin Öholm (M) och Madelene Ljungström (M) yrkar bifall till 
Moderaternas förslag. 

Gunilla Fredriksson (SD) yrkar bifall till Moderaternas förslag. 

Birgitta Karlsson-Feldgrill (V) yrkar avslag på Förvaltningen förskola och 
skolas förslag till beslut punkt 1 till förmån för Vänsterpartiets eget 
budgetförslag och avstår vid punkt 2 och 3. 

Proposition 
Ordförande Marie Magnusson (KD) finner att det finns fem förslag till beslut 
om Verksamhetsplan med budget 2022: 

1. Bifall till Förvaltningen förskola och skolas förslag. 
2. Liberalernas förslag om avslag på Förvaltningen förskola och skolas 

förslag till beslut till förmån för eget yrkande om bifall till Liberalernas 
budgetförslag.  

3. Moderaternas förslag om avslag på Förvaltningen förskola och skolas 
förslag till beslut till förmån för eget yrkande om att ta fram en ny 
verksamhetsplan och nya direktiv med utgångspunkt i Moderaternas 
budgetförslag. 

4. Vänsterpartiets förslag om avslag på Förvaltningen förskola och skolas 
förslag till beslut punkt 1 till förmån för eget yrkande om bifall till 
Vänsterpartiets budgetförslag. 

5. Avslag till Förvaltningen förskola och skolas förlag. 
 

Ordföranden ställer dessa förslag under acklamation och finner att 
Förskolenämnden beslutar enligt Förvaltningen förskola och skolas förslag till 
beslut.  

Beslut 
Förskolenämnden beslutar:  

- Bifall till Förvaltningen förskola och skolas förslag.  

Reservation 
Berith Tedsjö Winkler (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Liberalernas förslag.  

Sara Dicksen (M), Anna-Karin Öholm (M) och Madelene Ljungström (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas förslag. 

Gunilla Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Moderaternas förslag. 
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Birgitta Karlsson-Feldgrill (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Vänsterpartiets förslag.   

§ 7 Uppföljning corona  
Handläggare: Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Katarina Arkehag informerar om uppdaterat läge kring 
corona och hur det påverkar verksamheterna.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Förskolenämnden beslutar:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

§ 8 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Katarina Arkehag informerar om nyheter inom Förvaltningen 
förskola och skolas ansvarsområde.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Förskolenämnden beslutar:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

§ 9 Ordförandes information 
Handläggare: Marie Magnusson 

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

Beslutsunderlag 
Muntlig information.  
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Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Förskolenämnden beslutar:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

§ 10 Anmälan av presidium 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna skrivelser från föregående månad, 2021-12-01 t om 
2021-12-31. Förskolenämnden tar också del av protokoll från förskolans 
fackliga samverkansgrupp från föregående månad, 2021-11-30.  

Beslutsunderlag 
- Inkomna skrivelser.  
- Protokoll samverkansgrupp förskola 211130. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Förskolenämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna.  

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av anmälda delegationsbeslut under föregående månad, 2021-12-
01 t om 2021-12-31. Besluten har fattats med stöd av delegation från 
Förskolenämnden.  

Beslutsunderlag 
- Delegationsbeslut december 2021.  

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.  

§ 13 Uppföljning anmälningar om kränkande behandling  
Handläggare: Zandra Ahkoila 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Zandra Ahkoila uppdaterar nämnden angående fyra 
anmälningar om kränkande behandling som tidigare informerats kring på 
Förskolenämnden. Förskolenämnden tar varje månad del av inkomna 
skrivelser med förteckning över eventuella anmälda kränkningsärenden.   

Beslutsunderlag 
Muntlig information.  

Förslag till beslut 
Förskolenämnden beslutar:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Förskolenämnden beslutar:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

§ 14 Övriga frågor
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