
Protokoll  Fö 167/2022 
 

  1 (8) 

Förskolenämnden 
 
Datum: 2022-05-17 
Tid: 13:30–16:15 
Plats: Dahlian, Ringgatan 32 
 
Närvarande ledamöter 
Marie Magnusson (KD) 
Kenneth Hallén (S) 
Sara Dicksen (M) 
Gunilla Muhr (S) 
Inger Carlsson (S) 
Viktor Tullgren (S) 
Elin Brorsson (S) 
Sandra Fröjdenstam (KD) 
Birgitta Karlsson-Feldgrill (V) 
Anna-Karin Öholm (M) 
Berith Tedsjö-Winkler (L) 
Joakim Sjögren (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Magnus Talbäck (S) Ersätter Magnus Hellström (S) 
Madelene Ljungström (M) Ersätter Mats Westerdahl (M) 
 
Närvarande ersättare 
Gunilla Fredriksson (SD) 
 
Övriga 
Övriga 
Katarina Arkehag, förvaltningschef 
Daniel Lundmark, årsprocessledare 
Lena Crowley, årsprocessledare 
Anna Ståhlhök, planerare 
Tomas Hedlund, planerare 
Anna Mill, rektor  
Jenny Eriksson, rektor  
 
Paragraf 56–70 
 
Sarah Lundin, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
Marie Magnusson (KD), ordförande 
Madelene Ljungström (M), justerare  
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§ 56 Protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 
Ordinarie: Madelene Ljungström (M) 

Ersättare: Sara Dicksen (M) 

§ 57 Anmälan av övriga frågor 

§ 58 Anmälan av jäv 

§ 59 Godkännande av dagordning 

Förslag till beslut 
Förskolenämnden godkänner föreslagen dagordning.  

§ 60 Delårsrapport med prognos 1 - Beslut 
Ärendenummer: Fö 215/2022 
Handläggare: Katarina Arkehag, Johan Franzén 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med den 30 april och 
en helårsprognos för 2022 för Förskolenämnden. I rapporten görs en 
uppföljning av nämndens ekonomiska mål samt förvaltningschefens 
framåtblick.  

Beslutsunderlag 
- Delårsrapport med prognos 1.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden: 

1. Förskolenämnden fastställer delårsrapporten med prognos 1 för 2022. 
 

2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för 
vidare hantering. 

Yrkande 
Sara Dicksen (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande från Moderaternas 
grupp i Förskolenämnden till protokollet.  

Beslut 
Förskolenämnden beslutar: 

1. Förskolenämnden fastställer delårsrapporten med prognos 1 för 2022. 
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2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för 
vidare hantering. 
 

3. Sara Dicksen (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.    

 
Berith Tedsjö Winkler (L) och Birgitta Karlsson-Feldgrill (V) avstår från att 
delta i beslutet.  

§ 61 Förskolenämndens årshjul - Tillgänglig lärmiljö 
Ärendenummer: Fö 123/2022 
Handläggare: Daniel Lundmark, Anna Ståhlhök, Tomas Hedlund, Anna Mill 

Ärendebeskrivning 
Temat enligt Förskolenämndens årshjul är Tillgänglig lärmiljö. Nämnden får 
besök av rektor Anna Mill, Lundby förskolor, som berättar om hur man inom 
hennes verksamhetsområde arbetar med tillgänglig lärmiljö utifrån läroplanen. 
Vidare ges information från förvaltningen om trygghetsgruppens arbete och 
redogörelse för klagomål och Skolinspektionsärenden. Beskrivning av nya 
systemet Prorenata och hur det används kopplat till anmälan om misstänkt 
kränkande behandling.  

Beslutsunderlag 
- Muntlig information.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Förskolenämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna.  

§ 62 Uppföljning kränkningsärenden 2021 
Ärendenummer: Fö 240/2022 
Handläggare: Tomas Hedlund, Daniel Lundmark 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen förskola och skola redovisar statistik kring anmälningar om 
misstänkt kränkande behandling under 2021 och beskriver hur man arbetar 
med frågorna ur olika perspektiv.     

Beslutsunderlag 
- PPT om sammanställning kränkande behandling.  
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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.  

§ 63 Uppmärksammande Årets förskolekraft 
Handläggare: Marie Magnusson, Jenny Eriksson 

Ärendebeskrivning 
Förskolenämnden uppmärksammar Jenny Eriksson, rektor för förskolorna 
Almby och Södra gården, som på årets Förskoledagar fått utmärkelsen "Årets 
Förskolekraft 2022". Priset delas ut av Förskoletidningen med motiveringen:  
 
”Med medvetenhet om var varje medarbetare befinner sig lyfter Årets förskolekraft styrkorna 
och skapar förtroende. Hon vet vilka processer som pågår i varje arbetslag och pekar 
tillsammans med sin personal ut riktningen för verksamheten och skapar förutsättningar för 
att nå hela vägen fram. Jennys sätt att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete gör att alla 
medarbetare förstår vart de ska, varför de ska dit och hur de når dit tillsammans. Barnets 
bästa är alltid i fokus – och alla beslut, både de långsiktiga och kortsiktiga, tas utifrån det. 
Jenny tar sig tid att prata med barnen och lyssna på deras kunskaper och tankar. Med 
Jennys trygga relationer till vårdnadshavare skapas också goda förutsättningar för barnen att 
lyckas. Kort och gott – pedagoger, VFU-studenter, vårdnadshavare, barn – alla trivs med 
att vara en del i rektor Jenny Erikssons 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.  

§ 64 Uppdragshandling Klöverängen förskola - Beredning 
och Beslut 
Ärendenummer: Fö 217/2022 
Handläggare: Katarina Arkehag, Tomas Hedlund 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  5 (8) 

Ärendebeskrivning 
I december 2021 beslutade Förskolenämnden att anta Riktlinjer för förskolans 
uppdrag i Örebro som teckenspråkshuvudstad. Riktlinjen är ett steg i att 
säkerställa att Örebro kommun, i enlighet med gällande lagstiftning och den 
avsiktsförklaring Örebro kommun har antagit som Europas 
teckenspråkshuvudstad, ska tillhandahålla teckenspråk för barn som har behov 
av teckenspråk inom den kommunala förskolan. 
 
Tidigare har Klöverängens förskola haft ett utökat uppdrag att arbeta med 
särskilt fokus på svenskt teckenspråk som reglerades in en särskild 
uppdragsbeskrivning som Förskolenämnden beslutade om under 2015. Med 
anledning av att riktlinjen antogs i december 2021 har behovet med en utökad 
uppdragsbeskrivning upphört. Genom detta beslut som beskrivs i 
tjänsteskrivelse upphör Klöverängens uppdragsbeskrivning och ersätts med 
riktlinjen. 
 
Det finns dock ett fortsatt behov av att tydliggöra vilka verksamheter som 
särskilt ska arbeta utifrån riktlinjen och hur dessa finansieras. Klöverängen får 
genom detta beslut fortsatt uppdrag att arbeta med svenskt teckenspråk utifrån 
riktlinjen. Genom beskrivning av målgruppen i riktlinjen upphör även beslut 
om att omfatta hörande barn till döva föräldrar (sk CODA- barn) i målgruppen 
som kan placeras inom Klöverängens teckenspråkiga verksamhet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Uppdragshandling Klöverängens förskola. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:  

1. Klöverängen får i uppdrag att arbeta i enlighet med Riktlinjer för förskolans 
uppdrag i Örebro som teckenspråkshuvudstad (Fö 406/2021). 
 

2. Uppdragshandling, Klöverängens förskola (Fö 763/2016) upphör genom detta 
beslut. 
 

3. Ordförandebeslut om utvidgande av uppdrag kring klöverängens förskola (Fö 
223/2021) upphör genom detta beslut. 

Yrkande 
Birgitta Karlsson Feldgrill (V) yrkar för Vänsterpartiets grupp i 
Förskolenämnden att det inte ska tas beslut om ärendet på dagens nämnd utan 
att ärendet enbart ska beredas. I det fall yrkandet avslås yrkar Vänsterpartiet att 
få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 
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Proposition 
Ordförande Marie Magnusson (KD) ställer Vänsterpartiets yrkande att enbart 
bereda ärendet på dagens nämnd under proposition och finner att det avslås. 
Ordföranden beslutar att Vänsterpartiet får lämna ett särskilt yttrande till 
protokollet. 

Beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:  

1. Klöverängen får i uppdrag att arbeta i enlighet med Riktlinjer för förskolans 
uppdrag i Örebro som teckenspråkshuvudstad (Fö 406/2021). 
 

2. Uppdragshandling, Klöverängens förskola (Fö 763/2016) upphör genom detta 
beslut. 
 

3. Ordförandebeslut om utvidgande av uppdrag kring klöverängens förskola (Fö 
223/2021) upphör genom detta beslut. 
 

4. Birgitta Karlsson-Feldgrill (V) får lämna ett särskilt yttrande till 
protokollet.  

Reservation 
Birgitta Karlsson-Feldgrill (V) och Berith Tedsjö-Winkler (L) reserverar sig 
mot beslutet.   

§ 65 Information om det säkerhetspolitiska läget  
Ärendenummer: Fö 114/2022 
Handläggare: Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Katarina Arkehag informerar om det säkerhetspolitiska läget 
och förvaltningens beredskap med hänsyn till kriget i Ukraina.  

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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§ 66 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Katarina Arkehag informerar om nyheter och frågor inom 
förvaltningens och Förskolenämndens ansvarsområde. Bland annat 
information om den kommande organisationsförändringen som kommunen 
ska genomföra till 2023. Förvaltningen förskola och skola genomför 
omvärldsspaning och letar goda exempel från andra kommuner inom 
förskolans och skolans område.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information.  

Förslag till beslut 
Förskolenämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna.  

§ 67 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 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Förskolenämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna.  

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna skrivelser från föregående månad, 2022-04-01 t om 
2022-03-30. Förskolenämnden tar också del av protokoll från förskolans 
fackliga samverkansgrupp från föregående månad, 2022-04-05. 
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Beslutsunderlag 
- Inkomna skrivelser 220401-220430 
- Samverkansprotokoll 220405 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Förskolenämndens beslut:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av anmälda delegationsbeslut under föregående månad, 2022-04-
01 t om 2022-04-30. Besluten har fattats med stöd av delegation från 
Förskolenämnden.  

Beslutsunderlag 
- Delegationsbeslut 220401-220430. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Förskolenämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna.  

§ 70 Övriga frågor
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