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Kenneth Hallén (S), ordförande

Mats Einestam (L), justerare
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§ 138 Kallelse
§ 139 Protokolljusterare
Handläggare: Kenneth Hallén
Ärendebeskrivning

Förslag till ordinarie justerare: Mats Einestam (L)
Förslag till ersättande justerare: Joakim Sjögren (SD)
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
- Att jämte ordföranden utse Mats Einestam (L) till justerare med Joakim
Sjögren (SD) som ersättare.

§ 140 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Kenneth Hallén
Ärendebeskrivning

Inga övriga frågor anmäls.

§ 141 Anmälan av jäv
Handläggare: Kenneth Hallén
Ärendebeskrivning

Ingen anmälan av jäv.

§ 142 Godkännande av dagordning
Handläggare: Kenneth Hallén
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
- Föreslagen dagordning godkänns.

§ 143 Årshjul - Tillgänglig lärmiljö
Handläggare: Tomas Hedlund, Åsa Svahn, RoseMarie Haraldsson
Ärendebeskrivning

Enligt Förskolenämndens årshjul följs tillgänglig lärmiljö upp.
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Beslutsunderlag

Muntlig information
PowerPoint-presentation
Förslag till beslut

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

Förskolenämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 144 Riktlinjer för förskolans roll i den europeiska
teckenspråkshuvudstaden - Beslut
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 bereddes på Förskolenämndens sammanträde den 21 september, den
15 oktober och 9 november 2021.
Beslutsunderlag

Dövas förening i Örebros remissvar på Förskolenämndens förslag
Holmström, Synpunkter på Förskolenämndens förslag
Tjänsteskrivelse - Riktlinjer, Förskolans roll i Örebro som
teckenspråkshuvudstad
Riktlinjer - Förskolans roll i Örebro som teckenspråkshuvudstad
Sammanställning och bemötande av remissinstansernas yttranden
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Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:
1. Förskolenämnden antar "Riktlinjer för förskolans roll i Örebro som
teckenspråkshuvudstad".
2. Att årligen se över, och vid behov revidera riktlinjerna.
Yrkande

Elin Terenius (V) lämnar ett skriftligt yrkande om förändringar i riktlinjerna för
förskolans roll i den europeiska teckenspråkshuvudstaden:
1. Att första punkten på sidan två i riktlinjen ersätt med: ”att för döva barn
erbjuds fullt teckenspråkig förskoleverksamhet under hela barnets vistelsetid i
förskolan.” och att en punkt läggs till med följande text: ”för barn med behov
av både svenskt teckenspråk och talad svenska erbjuds förskoleverksamhet
med utökat uppdrag i kommunikation i svenskt teckenspråk utifrån barnets
behov.”
2. Att tredje punkten på sidan två i riktlinjen ändras till ”att pedagogerna kan
svenskt teckenspråk flytande och har kunskap om dövkultur och
hörselvetenskap. Fullgod teckenspråkskompetens finns tillgänglig under hela
dagen. Målet ska vara att i förskolor med döva barn ska minst 50 % av
personalen ha svenskt teckenspråk som modersmål”.
Mats Einestam (L) yrkar bifall till Elin Terenius (V) yrkande.
Elin Terenius (V) yrkar att få lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Hallén (S) ställer Elin Terenius (V) tilläggs- och
ändringsyrkande under proposition och finner att Förskolenämnden beslutar
att avslå tilläggs- och ändringsyrkandet.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det vill
säga Förvaltningen förskola och skolas förslag och att Förskolenämnden
beslutar enligt det.
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
1. Förskolenämnden antar "Riktlinjer för förskolans roll i Örebro som
teckenspråkshuvudstad".
2. Att årligen se över, och vid behov revidera riktlinjerna.
3. Elin Terenius (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation

Mats Einestam (L) reserverar sig till förmån för Elin Terenius (V) tilläggs- och
ändringsyrkande.

5 (14)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

§ 145 Nulägesöversikt - Beslut
Ärendenummer: Fö 466/2021
Handläggare: Katarina Arkehag, Johan Franzén
Ärendebeskrivning

Ärendet bereddes på Förskolenämndens sammanträde den 9 november 2021.
Beslutsunderlag

Nulägesöversikt Förskolenämnd 2021
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:
- Förskolenämnden antar nulägesöversikten och överlämnar den till
Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
- Förskolenämnden antar nulägesöversikten och överlämnar den till
Kommunstyrelsen för vidare hantering.

§ 146 Tillsynsrapport 2021 - Beslut
Ärendenummer: Fö 472/2021
Handläggare: Tomas Hedlund
Ärendebeskrivning

Förvaltningen förskola och skola har på uppdrag av Förskolenämnden
genomfört tillsyn inom internkontroll i enlighet med Förskolenämndens
beslutade tillsynsplan för 2021. Internkontroll är nämndens tillsyn av
förvaltningens interna kontroll av den vardagliga verksamheten inom
nämndens verksamhetsområde. I tillsynsplanen 2021 fastställdes tre
prioriterade områden. De prioriterade områden bestod av ett inom
verksamhetsområdet, ett inom ekonomiområdet samt ett inom
personalområdet. De beslutade prioritetsområdena har tagits fram utifrån
genomförd risk- och väsentlighetsanalys.
Ärendet bereddes på Förskolenämndens sammanträde den 9 november 2021.
Beslutsunderlag

Tillsynsrapport Förskolenämnden 2021
Tjänsteskrivelse, Fö 472/2021
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Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:
1. Förskolenämnden godkänner tillsynsrapport 2021 och överlämnar denna till
Kommunstyrelsen.
2. Förskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra och följa upp
de åtgärder som föreslagits i Tillsynsrapport 2021.
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
1. Förskolenämnden godkänner tillsynsrapport 2021 och överlämnar denna till
Kommunstyrelsen.
2. Förskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra och följa upp
de åtgärder som föreslagits i Tillsynsrapport 2021.

§ 147 Tillsynsplan 2022 - Beslut
Ärendenummer: Fö 473/2021
Handläggare: Tomas Hedlund
Ärendebeskrivning

Sammanfattning Förvaltningskontorets processledare har tillsammans med
förvaltningens processgrupp för intern kontroll1 samt förskolenämndens
presidium arbetat fram tillsynsområden för 2022. Tillsynsplan 2022 föreslår tre
stycken tillsynsområden utifrån genomförd riskanalys2 ; ett inom området
verksamhet, ett inom personalområdet och ett inom ekonomiområdet.
Områdena har valts utifrån prioritering efter bedömda riskvärden, resurser,
genomförbarhet, förväntad effekt samt att samtliga områdena ska finnas
representerade i tillsynen.
Ärendet bereddes på Förskolenämndens sammanträde den 9 november 2021.
Beslutsunderlag

Riskanalys förskola 2022
Tillsynsplan Förskolenämnd 2022
Tjänsteskrivelse, Fö 473/2021
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:
1. Förskolenämnden fastställer Tillsynsplan 2022, plan för uppföljning av
intern kontroll och överlämnar denna till Kommunstyrelsen.
2. Förskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra tillsyn i
enlighet med Tillsynsplan 2022.
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Beslut

Förskolenämnden beslutar:
1. Förskolenämnden fastställer Tillsynsplan 2022, plan för uppföljning av
intern kontroll och överlämnar denna till Kommunstyrelsen.
2. Förskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra tillsyn i
enlighet med Tillsynsplan 2022.

§ 148 Remiss - Strategi mot hemlöshet - Beslut
Ärendenummer: Fö 400/2021
Handläggare: Kenneth Hallén
Ärendebeskrivning

Syftet med strategin är att, på en kommunövergripande nivå, beskriva Örebro
kommuns strategiska vägval för att förebygga och motverka hemlösheten
lokalt och därmed bidra till en nollvision mot hemlöshet i Örebro. En
nollvision är beroende av att en mängd aktörer i samhället sluter upp och
samarbetar med visionen som gemensamt fokus. Det handlar om aktörer på
lokal, regional och även nationell nivå - liksom inom både offentlig, ideell och
privat sektor.
Eventuella svar på remissen lämnas senast 31 december 2021.
Ärendet bereddes på Förskolenämndens sammanträde den 9 november 2021.
Beslutsunderlag

Remissversion - strategi mot hemlöshet
Missiv
Förslag på yttrande, 2021-10-18
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:
- Förskolenämnden ställer sig positiv till en strategi mot hemlöshet men vill
framhäva vikten av ett barnperspektiv i arbetet med vräkningar och vilka
effekter det får för barnen.
Nämndens behandling

Ajournering begärs. Förskolenämnden beslutar att ajournera sig 5 minuter för
överläggning.
Sammanträdet återupptas.
Yrkande

Mats Einestam (L) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Mats Einestam (L) yrkar att lägga till följande i remissvaret: Remissförslaget
saknar konkretion hur barnperspektivet hanteras inom respektive förvaltnings
egen verksamhet utifrån detta perspektiv. Viktigt är att rutiner utvecklas och är
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väl kända av all personal för att kunna tillämpas så snart kännedom eller
signaler uppfattas att hemlöshet råder eller att risk för vräkning/hemlöshet
föreligger.
Sara Dicksen (M) yrkar: Att i första hand i yttrandet rekommendera att ärendet
återremitteras för att förtydliga dokumentet enligt intentionerna ovan samt att i
andra hand avslå ärendet.
Proposition

Ordförande Kenneth Hallén (S) ställer Mats Einestams (L) yrkande under
proposition och finner att Förskolenämnden beslutar att avslå yrkandet.
Därefter ställer ordförande Kenneth Hallén (S) Sara Dicksens (M) yrkande
under proposition och finner att Förskolenämnden beslutar att avslå yrkandet.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det vill
säga Förvaltningen förskola och skolas förslag och att Förskolenämnden
beslutar enligt det.
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
1. Förskolenämnden ställer sig positiv till en strategi mot hemlöshet men vill
framhäva vikten av ett barnperspektiv i arbetet med vräkningar och vilka
effekter det får för barnen.
2. Mats Einestam (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation

Sara Dicksen (M), Anna-Karin Öholm (M), Mats Westerdal (M) och Madelene
Ljungström (M) reserverar sig skriftligt till förmån Sara Dicksens (M) yrkande.

§ 149 Attestförteckning 2022 - Beslut
Ärendenummer: Fö 464/2021
Handläggare: Johan Franzén
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska utse attestanter
för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktioner inom nämndens
ansvarsområde.
Nämnden utser och beslutar årligen, i samband med internbudgeten,
beslutsattestanter, behörighetsattestanter.
Det ska alltid finnas en aktuell attestförteckning för alla utsedda attestanter
inom nämnden. Förteckningen anger vilken del av kodplanen respektive
attestant utsetts till. När förändring sker av anställda eller av kodplanen ska
förteckningen ändras.
Ärendet bereddes på Förskolenämndens sammanträde den 9 november 2021.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-10-30
Lista attestanter inom förskola och skola
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:
- Anta attestförteckning 2022 enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
- Anta attestförteckning 2022 enligt förvaltningens förslag.

§ 150 Verksamhetsplan och budget 2022 - Bredning
Ärendenummer: Fö 463/2021
Handläggare: Katarina Arkehag, Johan Franzén
Ärendebeskrivning

Beredning av de ekonomiska principerna och budgetförutsättningarna inför
2022 utifrån ÖSB.
Beslutsunderlag

Muntlig information
PowerPoint-presentation
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:
- Ärendet är berett inför beslut i januari 2022.
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
- Ärendet är berett inför beslut i januari 2022.

§ 151 Årshjul 2022 - Beslut
Ärendenummer: Fö 514/2021
Handläggare: Katarina Arkehag
Ärendebeskrivning

Förskolenämndens årshjul för 2022 presenteras och fastställs.
Beslutsunderlag

Årshjul 2022
Tjänsteskrivelse
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Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:
- Förskolenämnden antar årshjul för 2022.
Yrkande

Sara Dicksen (M) yrkar att orosanmälan ska tas med i årshjulet.
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
1. Förskolenämnden antar årshjul för 2022.
2. Orosanmälan läggs till i årshjul för 2022.

§ 152 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Fö 65/2021
Handläggare: Johan Franzén
Ärendebeskrivning

Månadsrapporten sammanställs för att ge Förskolenämnden aktuell ekonomisk
information under året och är ett komplement till delårs- och årsrapporterna.
Beslutsunderlag

Ekonomisk månadsrapport
Förslag till beslut

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

Förskolenämnden beslutar:
- Rapporten läggs till handlingarna.

§ 153 Information om Coronaläget
Handläggare: Katarina Arkehag
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om Coronaläget.
- Förvaltningen är beredd att snabbt anpassa sig till nya restriktioner.
- Ingen särskild spridning på förskolorna i nuläget, men stor frånvaro på grund
av säsongsrelaterade sjukdomar.
- Dialog förs med förskolorna kring att agera restriktivt, bland annat
rekommenderas förskolor att inte ha öppna luciatåg.
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- Förskolorna fattar själva beslut utifrån sina förutsättningar.
- Förvaltningen fortsätter följa utvecklingen.
Förslag till beslut

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

Förskolenämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 154 Förlängning av beslut - vaccination på arbetstid
Ärendenummer: Fö 63/2021
Handläggare: Katarina Arkehag
Ärendebeskrivning

Förskolenämnden tog på sammanträdet 2021-03-16 ställning till att
medarbetarna som har Förskolenämnden som arbetsgivarnämnd fick möjlighet
att vaccinera sig på arbetstid eller fritid och då kompenseras med tid
motsvarande en timme. Beslutet gäller fram till den 31 december 2021.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla som är 65 år och äldre, samt
personal på SÄBO och inom hemsjukvård och hemtjänst, erbjuds en
påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, den s k tredje dosen. Förslaget innebär att
dessa berörda medarbetare får möjlighet att vaccinera sig på arbetstid eller på
sin fritid och då kompenseras med tid motsvarande en timme. SKR (Sveriges
kommuner och regioner) förordar att arbetsgivare, så långt som möjligt,
underlättar för personal att vaccinera sig och har en generös inställning till att
låta personal inom framförallt kontaktyrken få vara lediga från arbetet med lön
för att vaccinera sig.
Örebro kommun har fortfarande anställda som inte vaccinerat sig mot covid19 och för att ytterligare minska smittspridning är det viktigt att de som ännu
inte vaccinerat sig, vaccinerar sig. För att underlätta för den gruppen
medarbetare, och även de som behöver en påfyllnadsdos, att vaccinera sig
föreslås att berörda medarbetare får möjlighet att vaccinera sig på arbetstid
eller på sin fritid och då kompenseras med tid motsvarande en timme.
Med anledning av detta föreslås Förskolenämnden förlänga beslutet om
vaccination på arbetstid till 31 december 2022.
Beslutsunderlag

Förskolenämndens beslut om vaccination på arbetstid Fö 2021-03-16 § 37
Tjänsteskrivelse
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Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:
1. Medarbetarna som har Förskolenämnden som arbetsgivarnämnd erbjuds att
vaccinera sig på arbetstid där det är praktiskt möjligt utan störning för
verksamheten.
2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med tid
motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och från
vaccinationsplatsen utgår ej.
3. Beslutet gäller fram till den 31 december 2022.
Beslut

Förskolenämnden beslutar:
1. Medarbetarna som har Förskolenämnden som arbetsgivarnämnd erbjuds att
vaccinera sig på arbetstid där det är praktiskt möjligt utan störning för
verksamheten.
2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med tid
motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och från
vaccinationsplatsen utgår ej.
3. Beslutet gäller fram till den 31 december 2022.

§ 155 Förvaltningschefens information
Handläggare: Katarina Arkehag
Ärendebeskrivning

Ingen information.

§ 156 Ordförandes information
Handläggare: Marie Magnusson
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Förskolenämndens sammanträde den 7 december 2021.

§ 157 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Fö 9/2021
Handläggare: Kenneth Hallén
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2021-11-02 till 2021-11-30
fattats med stöd av delegation från Förskolenämnden.
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Beslutsunderlag

Delegationsbeslut
Förslag till beslut

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

Förskolenämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 158 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Fö 8/2021
Handläggare: Kenneth Hallén
Ärendebeskrivning

Inkomna skrivelser för perioden 2021-11-02 till 2021-11-30 redovisas, samt
protokoll från facklig samverkan, samt inkomna skrivelser för perioden 202110-05 till 2021-11-02, samt protokoll från facklig samverkan i september efter
bordläggning av frågan på Förskolenämnden den 9 november 2021.
Beslutsunderlag

Inkomna skrivelser
Förslag till beslut

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

Förskolenämnden beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 159 Övriga frågor
Ärendebeskrivning

Inga övriga frågor anmäldes.
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Örebro den 7 december 2021

§7 Riktlinjer för förskolans roll i den
europeiska teckenspråkshuvudstaden
Avsiktsförklaringen om Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad
sätter en ambitionsnivå som går utöver grundläggande rättigheter. Vi
ska som kommun vara ledande i hela Europa vad gäller att vara en stad
för teckenspråkiga personer. För att Förskolenämnden ska bidra till att
leva upp till avsiktsförklaringen anser vi i Vänsterpartiet att förslaget till
riktlinje om förskolans roll behöver vässas innan vi kan anta den.
Vänsterpartiet anser att Örebro kommun som europeisk
teckenspråkshuvudstad ska ha en hög ambitionsnivå vad gäller utbudet
av teckenspråkig förskolemiljö för döva, hörselskadade och andra barn i
behov av svenskt teckenspråk. Vi ska genom vår teckenspråkiga
förskoleverksamhet bidra till att göra Örebro kommun till Sveriges
attraktivaste kommun för familjer som har barn i behov av teckenspråk.
Vi i Vänsterpartiet utgår från och hoppas att all förskoleverksamhet som
Förskolenämnden ansvarar för bedrivs utifrån målen i Läroplanen för
förskolan. Det ska därför inte behöva förtydligas särskilt i denna riktlinje.
Däremot är teckenspråk en grundläggande förutsättning för att döva,
och i många fall hörselskadade, CODA eller andra barn som är i behov
av teckenspråk ska kunna tillgodose sig det förskoleverksamheten har
som uppdrag och mål att tillse barnen. Detta faktum anser vi behöver
främjas mer än det gör i föreslagen riktlinje.
Med anledning av detta yrkar vi därför
att

första punkten på sidan två i riktlinjen ersätt med: ”att för döva
barn erbjuds fullt teckenspråkig förskoleverksamhet under hela
barnets vistelsetid i förskolan.” och att en punkt läggs till med
följande text: ”för barn med behov av både svenskt teckenspråk
och talad svenska erbjuds förskoleverksamhet med utökat
uppdrag i kommunikation i svenskt teckenspråk utifrån barnets
behov.”

att

tredje punkten på sidan två i riktlinjen ändras till ”att pedagogerna
kan svenskt teckenspråk flytande och har kunskap om dövkultur
och hörselvetenskap. Fullgod teckenspråkskompetens finns
tillgänglig under hela dagen. Målet ska vara att i förskolor med
döva barn ska minst 50 % av personalen ha svenskt teckenspråk
som modersmål”.

I händelse av att yrkandet faller, gäller den här skrivelsen som ett
särskilt yttrande.
Birgitta Karlsson Feldgrill
Elin Terenius
Vänsterpartiet
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Remissförslaget saknar konkretion hur barnperspektivet hanteras inom respektive förvaltnings egen
verksamhet utifrån detta perspektiv. Viktigt är att rutiner utvecklas och är väl kända av all personal
för att kunna tillämpas så snart kännedom eller signaler uppfattas att hemlöshet råder eller att risk
för vräkning/hemlöshet föreligger.
Mats Einestam
Liberalerna

Digitalt justerat
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”Remiss - Strategi mot hemlöshet”

Förskolenämnden
Örebro kommun
7 december 2021

Örebro behöver en tydlig strategi mot hemlöshet
Moderaterna står bakom en nollvision mot hemlöshet och anser att Örebro kommun behöver en tydlig
strategi för att tillsammans med civilsamhället och andra engagerade aktörer nå målet om att ingen örebroare
ska behöva leva i hemlöshet.
Moderaterna ställer sig bakom grunden för strategin som presenteras. Det vill säga att strategin ska utgå från
målen i vårt hållbara Örebro och socialstyrelsens definition av hemlöshet. Moderaterna vill framhäva vikten
av att barnperspektivet beaktas i arbetet med vräkningar och effekter en vräkning kan få för barnen.
Strategin som tagits fram bygger utöver målen i vårt hållbara Örebro och socialstyrelsens definition av
hemlöshet på socialdemokratisk politik vilken moderaterna inte står bakom. Dessutom anser moderaterna att
strategi som tagits fram är alltför otydlig för att kunna utgöra ett användbart redskap i arbetet för att nå målet.
Moderaterna menar att strategin innehåller flera vaga formuleringar som behöver förtydligas. Två exempel
på uppenbara behov av tydliggöranden är en avgränsning i vilka som omfattas av Örebro kommuns
nollvisionsarbete och en differentiering av strategier för att möta behoven hos olika grupper av hemlösa.
Tyvärr uppfyller det dokument som nu presenteras inte Moderaternas krav på kvalitet och precision för en
strategi mot hemlöshet vilket medför att moderaterna yrkar på återremiss till förvaltningen för
ombearbetning i enlighet med ovanstående intentioner.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

i första hand i yttrandet rekommendera att ärendet återremitteras för att förtydliga dokumentet
enligt intentionerna ovan

att

i andra hand avslå ärendet

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

