
Protokoll  Fö 340/2021

1 (13)

Förskolenämnden

Datum: 2021-11-09
Tid: 13:30–17:00
Plats: Dahlian, Ringgatan 32

Närvarande ledamöter
Marie Magnusson (KD) §§118-129
Kenneth Hallén (S)
Sara Dicksen (M)
Gunilla Muhr (S)
Inger Carlsson (S)
Viktor Tullgren (S)
Sandra Fröjdenstam (KD) §§118-127
Birgitta Karlsson-Feldgrill (V)
Anna-Karin Öholm (M)
Mats Westerdahl (M)
Mats Einestam (L)
Joakim Sjögren (SD)

Tjänstgörande ersättare
Magnus Talbäck (S) ersätter Magnus Hellström (S)
Elin Terenius (V) ersätter Elin Brorson (S), §§118-129
Tyra Brodin (L) ersätter Emilia Molin (C)
Gunilla Fredriksson (SD) ersätter Sandra Fröjdenstam (KD) 

§128-137

Närvarande ersättare

Övriga
Katarina Arkehag Förvaltningschef
Zandra Ahkoila Verksamhetschef
Åsa Svahn Verksamhetschef
Emma Lagefjäll Nämndsekreterare
Elin Adebo Nämndsekreterare

Paragraf 118–137

Elin Adebo, sekreterare
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Digitalt justerat protokoll.

Marie Magnusson (KD), ordförande §§118-129

Kenneth Hallén (S), ordförande §§130-137

Birgitta Karlsson-Feldgrill (V), justerare
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§ 118 Kallelse

§ 119 Protokolljusterare

Förslag till beslut
Förslag till ordinarie justerare: Birgitta Karlsson-Feldgrill (V)

Förslag till ersättande justerare: Mats Westerdahl (M)

Beslut
Förskolenämnden beslutar:

- Att jämte ordföranden utse Birgitta Karlsson-Feldgrill (V) till justerare 
med Mats Westerdahl (M) som ersättare.

§ 120 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Marie Magnusson

Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor anmäls.

§ 121 Anmälan av jäv
Handläggare: Marie Magnusson

Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av jäv.

§ 122 Godkännande av dagordning
Handläggare: Marie Magnusson

Beslut
Förskolenämnden beslutar:

- Föreslagen dagordning godkänns.

§ 123 Årshjul - Kompetensförsörjning - Information
Handläggare: Staffan Henningson, Jenny Kusing

Ärendebeskrivning
Enligt Förskolenämndens årshjul följs kompetensförsörjning upp.
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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.

§ 124 Remiss - Strategi mot hemlöshet - Beredning
Ärendenummer: Fö 400/2021
Handläggare: Marie Magnusson

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 återkommer för beslut i Förskolenämnden i december 2021.

Beslutsunderlag
Remissversion - strategi mot hemlöshet
Missiv
Remissvar - strategi mot hemlöshet

Förslag till beslut
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021.

Beslut
Förskolenämnden beslutar:

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021.
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§ 125 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 bereddes på Förskolenämndens sammanträde den 21 september och 
den 15 oktober 2021.

Ärendet återkommer för beslut i Förskolenämnden i december 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

Förslag till beslut
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021

Yrkande
Elin Terenius (V) och Birgitta Karlsson Feldgrill (V) lämnar ett skriftligt 
yrkande om förändringar i riktlinjerna för förskolans roll i den europeiska 
teckenspråkshuvudstaden.

Mats Einestam (L) yrkar bifall till Elin Terenius (V) och Birgitta Karlsson 
Fledgrills (V) yrkande.
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Proposition
Ordförande Marie Magnusson (KD) ställer Elin Terenius (V) och Birgitta 
Karlsson Fledgrills (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
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021

Reservation
Elin Terenius (V), Birgitta Karlsson Feldgrill (V) reserverar sig skriftligt till 
förmån för eget yrkande.

Mats Einestam (L) och Tyra Brodin (L) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Elin Terenius (V) och Birgitta Karlsson Feldgrills (V) yrkande. 

§ 126 Nulägesöversikt - Beredning
Ärendenummer: Fö 466/2021
Handläggare: Katarina Arkehag, Johan Franzén

Ärendebeskrivning
Beredning av nulägesöversikt för Förskolenämnden 2022.

Ärendet återkommer för beslut i Förskolenämnden i december 2021.

Beslutsunderlag
Nulägesöversikt Förskolenämnd 2021

Förslag till beslut
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021.

Beslut
Förskolenämnden beslutar:

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021.

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll

7 (13)

§ 127 Förvaltningschefens information samt övertagande 
av Alsalams förskolor
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 hanterar 
övertagande av Alsalams förskolor. 

Beslutsunderlag
Muntlig information

Förslag till beslut
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:

- Informationen läggs till handlingarna.

Beslut
Förskolenämnden beslutar:

- Informationen läggs till handlingarna.

§ 128 Ordförandes information 
Handläggare: Marie Magnusson

Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Förskolenämndens sammanträde den 9 november 2021. 

§ 129 Tillsynsplan 2022 - Beredning
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 återkommer för beslut i Förskolenämnden i december 2021.
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Beslutsunderlag
Riskanalys förskola 2022
Tillsynsplan Förskolenämnd 2022
Tjänsteskrivelse, Fö 473/2021

Förslag till beslut
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021.

Beslut
Förskolenämnden beslutar:

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021.

§ 130 Tillsynsrapport 2021 - Beredning
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 återkommer för beslut i Förskolenämnden i december 2021.

Beslutsunderlag
Tillsynsrapport Förskolenämnden 2021
Tjänsteskrivelse, Fö 472/2021

Förslag till beslut
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021.

Beslut
Förskolenämnden beslutar:

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021.
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§ 131 Sammanträdestider 2022 - Beslut
Ärendenummer: Fö 462/2021
Handläggare: Emma Lagefjäll

Ärendebeskrivning
Förvaltningen förskola och skola föreslår Förskolenämnden besluta om 
sammanträdestider för 2022 enligt förslag:

Sammanträdesdagar för Förskolenämnden 2022
18 januari

15 februari

15 mars

19 april

17 maj

23 augusti

20 september

18 oktober

8 november

6 december

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-10-18

Förslag till beslut
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:

- Förskolenämnden antar de föreslagna datumen för nämndens 
sammanträdestider 2022.

Yrkande
Ordförande Kenneth Hallén (S) yrkar bifall till Förvaltningen förskola och 
skolas förslag med tillägget att ett sammanträde läggs till den 14 juni 2022.

Proposition
Ordföranden Kenneth Hallén (S) ställer sitt tilläggsyrkande under proposition 
och finner att Förskolenämnden beslutar enligt det.

Beslut
Förskolenämnden beslutar:

1. Förskolenämnden antar de föreslagna datumen för nämndens 
sammanträdestider 2022.

2. Förskolenämnden kompletterar sammanträdestiderna med ett 
nämndsammanträde den 14 juni 2022. 
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§ 132 Attestförteckning 2022 - Beredning
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 återkommer för beslut i Förskolenämnden i december 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-10-30

Förslag till beslut
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021.

Beslut
Förskolenämnden beslutar:

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021.

§ 133 Information om säker informationshantering
Ärendenummer: Fö 432/2021
Handläggare: Tobias Ander

Ärendebeskrivning
Information finns i alla kommunens verksamheter och handlar om allt vi gör. 
Det kan till exempel vara information om vår personal, våra tjänster, vår 
ekonomi och det omgivande samhället med kommuninvånare, företag, 
föreningar etc. Information är därför i sig en av kommunens viktigaste 
tillgångar. För att nå en hög kvalitet i vårt arbete måste informationen hanteras 
på rätt sätt. Hög kvalitet innebär att om vi enkelt kan få tillgång till korrekt och 
säker information, så har vi bättre förutsättningar att utveckla vår verksamhet 
och kvaliteten på våra tjänster, myndighetsutövningen och bemötandet av 
invånarna.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-21
Handbok  - säker informationshantering för nämnder

Förslag till beslut
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna.

Beslut
Förskolenämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna.

§ 134 Budget 2022 - Information
Handläggare: Johan Franzén

Ärendebeskrivning
Förskolenämnden informeras om ändringar i tidsplanen för budgetarbetet.

Ärendegången för verksamhetsplan och budget 2022 ändras till beredning i 
december och beslut i januari under förutsättning att programnämnd Barn och 
utbildning beslutar om sin programplan i december.

Beslutsunderlag
Muntlig information

Förslag till beslut
Förvaltningen Förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:

- Informationen läggs till handlingarna.

Beslut
Förskolenämnden beslutar:

- Informationen läggs till handlingarna.

§ 135 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
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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.

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

Ärendebeskrivning
Inkomna skrivelser för perioden 2021-10-05 till 2021-11-02 redovisas, samt 
protokoll från facklig samverkan i september.

Beslutsunderlag
Inkomna skrivelser

Förslag till beslut
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:

- Informationen läggs till handlingarna.

Yrkande
Ordförande Kenneth Hallén (S) yrkar att ärendet bordläggs.

Proposition
Ordförande Kenneth Hallén (S) ställer sitt yrkande under proposition och 
finner att Förskolenämnden beslutar enligt det.

Beslut
Förskolenämnden beslutar:

- Ärendet bordläggs.

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

Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2021-10-05 till 2021-11-02 
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.
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Förskolenämnden Örebro den 8 oktober 2021 
Ändringsyrkande/Reservation  
 
 

 
 
§6 Riktlinjer för förskolans roll i den 

europeiska teckenspråks-

huvudstaden - beslut 
 

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 leva upp till 

avsiktsförklaringen anser vi i Vänsterpartiet att förslaget till riktlinje 

behöver vässas innan vi kan anta den. 

 

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 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 betonas mer än det 

gör i föreslagen riktlinje. 

 

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 vara Sveriges attraktivaste kommun för familjer som 

har barn i behov av teckenspråk.  

 

Vänsterpartiet anser att det inte framgår i riktlinjen hur Förskolenämnden 

ska uppnå avsiktsförklaringens punkt om att samverka med företrädare 

för språkgruppen för att ta vara på teckenspråkigas kompetens om 

erfarenhet vad gäller förskolans roll i den europeiska 

teckenspråkshuvudstaden. 

 

Med anledning av detta yrkar vi därför 

 

att första punkten på sidan två i riktlinjen ändras till: ”att för döva 

barn erbjuds fullt teckenspråkig förskoleverksamhet under hela 

barnets vistelsetid i förskolan.” 

 

att  tredje punkten på sidan två i riktlinjen ändras till ”att pedagogerna 

kan flytande teckenspråk och har kunskap om dövkultur och 

hörselvetenskap samt att fullständig teckenspråkskompetens 

finns tillgänglig under hela dagen. Det behöver finnas minst en 

förskollärare som har svenskt teckenspråk som modersmål 

anställd på förskolor med döva barn.”  
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Ändringsyrkande/Reservation  
 
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 under stora delar av 

barnets vistelsetid.” 

 

att sjätte punkten på sidan två ändras till ”Regelbunden samverkan 

med vårdnadshavare och externa aktörer så som exempelvis 

parterna i avsiktsförklaringen och intresseorganisationer med 

kunskap och intresse i frågan.” 

 

att  riktlinjen ska följas upp årligen för att säkerställa att den efterlevs. 

 

 

I händelse av att yrkandet faller, gäller den här skrivelsen som en 

skriftlig reservation.  

 

Birgitta Karlsson Feldgrill 

Elin Terenius 

Vänsterpartiet 
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