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Programnämnd barn och utbildning 
 
Datum: 2021-10-28 
Tid: 08:30–12:30 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Marlene Jörhag (KD) 
Jessica Ekerbring (S) 
Maria Haglund (M) 
Gunilla Werme (L) 
Kent Vallén (S) 
Kenneth Hallén (S) 
Susann Wallin (S) 
Roger Andersson (S) 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) 
Stefan Stark (M) 
Sara Dicksen (M) 
Joakim Sjögren (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Inger Blückert (S) Ersätter Elisabeth Malmkvist (C) 
Husein Hoso (S) Ersätter Layla Abou Tacca (KD) 
Pär Ljungvall (V) Ersätter vakant (MP) 
 
Närvarande ersättare 
Madelene Spinord (S) 
Mattias Eonsuu (M) 
Kerstin Cederström (L) §92-107 
 
Övriga 
Karin von Stedingk T f programdirektör 
Erik Sahlin Nämndsekreterare 
Markus Eklund Planerare 
Liselotte Nöjd Ekonom 
Marie-Helené Andersson Planerare 
Peter Bodelsson Ekonom 
Helena Fredlund Planerare 
Anna Lundgren Planerare 
Elina Sihvo Planerare 
Åsa Enkvist Lenander Strateg 
Anneli Hedström Planerare 
 

Digitalt justerat protokoll



ÖREBRO Protokoll  

  2 (14) 

Paragraf 87–107 
 
 
 
 
Erik Sahlin, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Marlene Jörhag (KD), ordförande 
 
 
Maria Haglund (M), justerare  
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§ 87 Kallelse 

§ 88 Anmälan av jäv 

Ärendebeskrivning 
Ledamöterna i Programnämnd barn och utbildning ges tillfälle att anmäla i jäv 
inför dagens sammanträde. 

Beslut 
Ingen jäv anmäls. 

§ 89 Protokolljusterare 

Förslag till beslut 
Ordinarie: Maria Haglund (M) 
Ersättare: Gunilla Werme (L) 

Beslut 
Ordinarie: Maria Haglund (M) 
Ersättare: Gunilla Werme (L) 

§ 90 Anmälan av övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Programnämndens ledamöter ges tillfälle att anmäla övriga frågor. 

Förslag till beslut 
Frågorna tas till protokollet och besvaras vid ett senare tillfälle. 

Nämndens behandling 
Maria Haglund (M) och Gunilla Werme (L) anmäler en fråga: 
Det har varit stökigt kring Garphyttans skola med skadegörelse. Hur ser läget 
ut kring det nu? 
 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) anmäler en fråga: Återrapportering Alsalam, hur går 
det med återrapportering om utredning av förskolan? 
 

Beslut 
Frågorna tas till protokollet och besvaras vid ett senare tillfälle. 

§ 91 Godkännande av dagordning 

Förslag till beslut 
Programnämnd barn och utbildning godkänner föreliggande dagordning 
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Beslut 
Programnämnd barn och utbildning godkänner föreliggande dagordning 

§ 92 Programplan med budget 2022 för Programnämnd 
barn och utbildning - beredning/information 
Ärendenummer: Bou 1787/2021 
Handläggare: Liselotte Nöjd, Marie-Heléne Andersson 

Ärendebeskrivning 
Beredning av Programplan med budget 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 
 
- Ärendet är berett. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar att: 
 
- Ärendet är berett. 

§ 93 Resursfördelningsmodell för förskolan - beredning 
Ärendenummer: Bou 1788/2021 
Handläggare: Marie-Heléne Andersson, Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Utifrån översynen av resursfördelningsmodellen för förskolan bereds här 
förslag på förändringar i modellen. Resursfördelningsmodellen fördelar medel 
till kommunala och fristående förskolor. Översynen syftade till att följa upp 
hur modellen styr mot önskade mål och effekter utifrån den revidering som 
gjordes i resursfördelningsmodellen för förskolan från 1 januari 2018. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 
 
- Ärendet är berett. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar att: 
 
- Ärendet är berett. 

§ 94 Tilläggsanslag och ombudgeteringar oktober 2021 - 
beslut 
Ärendenummer: Bou 1821/2021 
Handläggare: Liselotte Nöjd 
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Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ramjustering från Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-18 
Bilaga BU ram 30 okt 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltnings förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

Programnämnd barn och utbildning antar tilläggsanslag och ombudgeteringar 
enligt tjänsteskrivelse 2021-10-18 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar att: 

Programnämnd barn och utbildning antar tilläggsanslag och ombudgeteringar 
enligt tjänsteskrivelse 2021-10-18 

  

§ 95 Avstämning antal elever i skola 15 oktober 2021 
Ärendenummer: Bou 1795/2021 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Avstämningen av faktiskt antal elever i grund- och gymnasieskola den 15 
oktober 2021 innebär en ökning av antalet elever vilket medför en ökad 
kostnad för programområdet på 4,0 miljoner kronor. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet inte får några specifika 
konsekvenser utifrån perspektiven genus, barn, mångfald, klimat och folkhälsa. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal elever i 
grund- och gymnasieskolan den 15 oktober 2021, 2021-10-26 
Bilaga Budgetram november 2021. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 
 
1. Justering av budgetramar för faktiskt antal elever den 15 oktober 2021 i 
grund- och gymnasieskolan antas. 

2. Finansiering sker via programnämndens pott för volymer. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar att: 
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1. Justering av budgetramar för faktiskt antal elever den 15 oktober 2021 i 
grund- och gymnasieskolan antas. 

2. Finansiering sker via programnämndens pott för volymer. 

§ 96 Månadsrapport september 2021 
Ärendenummer: Bou 1456/2021 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
En sammanställning över den ekonomiska utvecklingen för nämnderna inom 
programområde Barn och utbildning samt mer ingående för Programnämnd 
barn och utbildning. Rapporten visar det ekonomiska utfallet fram till 
september 2021. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport september 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

-Månadsrapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar att: 

-Månadsrapporten läggs till handlingarna. 

§ 97 Gemensam kö, antagning och fakturering för 
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg - kommunal 
och fristående verksamhet - beredning 
Ärendenummer: Bou 441/2021 
Handläggare: Helena Fredlund 

Ärendebeskrivning 
I Programnämnd barn och utbildnings programplan för 2021 är uppdraget att 
se över möjligheten att ha en gemensam kö- och antagningsprocess inom 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg samt se över möjligheten att ta in 
barnomsorgsintäkter från vårdnadshavare inom fristående förskolor, 
fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-05 
Slutrapport 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och 
utbildning:  
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-Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar att:  

-Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 

§ 98 Revidering av delegationsförteckning / 
delegationsordning Programnämnd barn och utbildning 
2021 - beslut 
Ärendenummer: Bou 149/2021 
Handläggare: Helena Fredlund, Anna Lundgren 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningens föreslår revidering av delegationsordningen för 
Programnämnd barn och utbildning till följd av omorganisation inom 
Myndighetsverksamheten SOU. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-27 
Förslag till reviderad delegationsförteckning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 
 
- Anta reviderad delegationsordning enligt Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar att: 
 
- Anta reviderad delegationsordning enligt Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag 

§ 99 Ansökan - bedriva pedagogisk omsorg, Dora - beslut 
Ärendenummer: Bou 1093/2021 
Handläggare: Elina Sihvo 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om att starta pedagogisk omsorg Dora dagtid och på obekväm tid 
inkom 2021-05-21. Ansökan görs av aktiebolaget Al´-ílm Nour AB med 
organisationsnummer 559179-3111. Ansökan är på maxantal 10 barn i 
verksamheten och i området Centralt Väster. 

Al´-ílm Nour AB bedöms uppfylla kraven som ställs på pedagogiks omsorg i 
skollagen och föreslås därför att godkännas som huvudman. 
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Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar omfattande ansökan, bilagor, checklistor samt 
kompletteringar 
Tjänsteskrivelse: Ansökan om godkännande att bedriva pedagogisk omsorg 
Dora, daterad 2021-10-14 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Godkännande lämnas till den aktiebolaget Al´-ílm Nour AB, 
organisationsnummer 559179-3111, att bedriva pedagogisk omsorg i enskild 
regi för maxantal 10 barn. 

2. Pedagogiska omsorgen bedrivs i lokalerna på Markgatan 11, 703 55 Örebro. 

3. Al´-ílm Nour AB urvalskriterier vid kö utgår ifrån samma som Örebro 
kommuns urvalskriterier. 

4. Bidrag lämnas till Al´-ílm Nour AB enligt gällande resursfördelningsmodell. 

5. Kostnaden finansieras ur avsatta medel i budget för Programnämnd barn 
och utbildning. 

6. Om Al´-ílm Nour AB inte har startat upp pedagogiska omsorgen Dora inom 
två år från att Programnämnd barn och utbildning fattat beslut om bidrag 
krävs ny ansökan. 

Yrkande 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på ärendet. 

Proposition 
Programnämnd barn och utbildning godkänner att ordföranden ställer 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut mot Cecilia Lönn Elgstrands 
(V) avslagsyrkande. 
 
Ordföranden finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar i enlighet 
med Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar att: 

1. Godkännande lämnas till den aktiebolaget Al´-ílm Nour AB, 
organisationsnummer 559179-3111, att bedriva pedagogisk omsorg i enskild 
regi för maxantal 10 barn. 

2. Pedagogiska omsorgen bedrivs i lokalerna på Markgatan 11, 703 55 Örebro. 

3. Al´-ílm Nour AB urvalskriterier vid kö utgår ifrån samma som Örebro 
kommuns urvalskriterier. 

4. Bidrag lämnas till Al´-ílm Nour AB enligt gällande resursfördelningsmodell. 
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5. Kostnaden finansieras ur avsatta medel i budget för Programnämnd barn 
och utbildning. 

6. Om Al´-ílm Nour AB inte har startat upp pedagogiska omsorgen Dora inom 
två år från att Programnämnd barn och utbildning fattat beslut om bidrag 
krävs ny ansökan. 

Reservation 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Pär Ljungvall (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Cecilia Lönn Elgstrands (V) avslagsyrkande. 

§ 100 Inhyrning av utökad skolgård för Engelbrektskolan - 
beslut 
Ärendenummer: Bou 1105/2021 
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander 

Ärendebeskrivning 
Förslaget till friyta, som kommer ut på remiss under hösten, är 30 kvm/elev i 
åk F - 6 och 20 kvm/elev i åk 7 – 9. I förslaget finns även att enbart den yta 
som eleverna kan använda ska räknas in, d v s inte parkeringsplatser, cykelställ, 
förråd. 

För Engelbrektskolan omfattar den friytan i dag 9 200 kvm vilket ger en friyta 
på 12,6 kvm/elev (idag 730 elever). En utökning av friytan med ytterligare 
4 300 kvm (S-märkt tomt vid skolan) skulle ge en friyta för befintliga elever på 
18,5 kvm/elev. 

Kapacitetsutredningen kan innebära ytterligare elever på skolan vilket gör det 
än viktigare med en utökad friyta. 

Skolan har idag en blandning av elever (åk 4 - 9 samt särskoleelever) och har 
framhållit det önskvärt att även fortsättningsvis ha det så. 

Planering av utrustning av den nya skolgårdsytan ska även inkludera 
avlägsnandet av det befintliga konstverket. Alternativt renovering av 
konstverket. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-28 
Ansökan 210118 Engelbrektskolan - anpassning och utökning av skolgård 
Bilaga 1 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Den S-märkta tomten invid Engelbrektskolan hyrs in från hösten 2021 till en 
kostnad om 400 tkr i ökad årshyra. 

2. Skolgården planeras enligt riktlinjer i funktionsprogrammet och återkommer 
till nämnden inför beslut om finansiering. 
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3. Den ökade hyreskostnaden finansieras via programnämndens 
planeringsreserv för 2021 och ingår därefter i ordinarie hyresbudget från 2022. 

Nämndens behandling 
Nämnden ajournerar sig 5 minuter inför beslutet. 

Yrkande 
Marlene Jörhag (KD) yrkar att beslutsats 2 ändras till: 
 
Skolgården planeras enligt riktlinjer i funktionsprogrammet. Ärendet återkommer till 
programnämnden med kostnadsförslag inför beslut om genomförande och finansiering. 

Proposition 
Ordföranden finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar i enlighet 
med Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut med Marlene Jörhags 
(KD) ändringsyrkande. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar att: 

1. Den S-märkta tomten invid Engelbrektskolan hyrs in från hösten 2021 till en 
kostnad om 400 tkr i ökad årshyra. 

2. Skolgården planeras enligt riktlinjer i funktionsprogrammet. Ärendet 
återkommer till programnämnden med kostnadsförslag inför beslut om 
genomförande och finansiering. 

3. Den ökade hyreskostnaden finansieras via programnämndens 
planeringsreserv för 2021 och ingår därefter i ordinarie hyresbudget från 2022. 

§ 101 Evakuering matsal Västra Engelbrektskolan - beslut 
Ärendenummer: Bou 1458/2021 
Handläggare: Anneli Hedström 

Ärendebeskrivning 
Köket på Västra Engelbrektsskolan har brister och behöver åtgärdas. Under 
tiden köket anpassas kommer en temporär matsal att behövas. Förslag är att 
hyra in det före detta tvätteriet som ägs av ÖBO och anpassa det till ett 
mottagningskök under ombyggnadsperioden som beräknas ta ca ett år. 
Antalet portioner som behöver hanteras är ca 500. 

Tillfällig frukost- och mellanmålsservering behöver lösas i skolan p g a 
avståndet till den temporära lokalen. 

Ett diskrum med diskinlämning behöver skapas. Alternativet att avstå från 
diskinlämning innebär ett arbetsmiljöproblem då disk för 500 personer ska 
staplas och sorteras på vagnar. Alternativet med papptallrikar/muggar är inte 
miljömässigt acceptabelt under en så lång period. 

Personalen behöver ett utrymme att byta om och ha sina kläder på, samt wc. 
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Separat entré och utgång för att undvika trängsel, alternativt tillräcklig bred 
entré som minskar trängseln trots att in- och utgång sker på samma ställe. 
Toaletter samt separata möjligheter att tvätta händer. Matservering, i form av 
minst två serveringslinjer, och sittplatser för ca 150 personer. God 
ljuddämpning i lokalen. 

Kalkylen för anpassningar är beräknade till en miljon kronor som lägst. 
Eventuella kostnader utöver detta föreslås tas som anpassningar under 
programdirektörens delegation. 

En möjlighet finns att då rotrenoveringen av V Engelbrektsskolan startar 
fortsätta hyra lokalen och då anpassa den för temporära klassrum. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-07 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. ÖBO:s lokal ”Tvätteriet” hyrs in under ombyggnadsperioden läsåret 
2022/2023. Grundhyra 1100 kr/kvm vilket ger 630,3 tkr i årshyra. 

2. Lokalen anpassas för serveringskök och matsal med en preliminär 
tilläggskostnad på 1000 tkr. 

3. Kostnaden finansieras inom programnämndens ordinarie budget för år 
2022. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar att: 

1. ÖBO:s lokal ”Tvätteriet” hyrs in under ombyggnadsperioden läsåret 
2022/2023. Grundhyra 1100 kr/kvm vilket ger 630,3 tkr i årshyra. 

2. Lokalen anpassas för serveringskök och matsal med en preliminär 
tilläggskostnad på 1000 tkr. 

3. Kostnaden finansieras inom programnämndens ordinarie budget för år 
2022. 

§ 102 Sammanträdestider för Programnämnd barn och 
utbildning 2022 
Ärendenummer: Bou 1901/2021 
Handläggare: Erik Sahlin 

Ärendebeskrivning 
Enligt nämndreglementen för Örebro kommun bestämmer nämnderna dag 
och tid för sina sammanträden. Då sammanträdestiderna har många beroenden 
och inbördes hänsyn måste tas har Kommunstyrelsen lämnat ett förslag på 
vilka veckor programnämnderna ska sammanträda under 2022. 
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Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Programnämnd barn och utbildning 
under 2022 förlägger sina sammanträden fredagar den 14 januari, 5 februari, 4 
mars, 26 mars, 27 april, 3 juni, 2 september, 30 september, 28 oktober, 18 
november och 16 december. Sammanträdena hålls kl 9:00-12:30, med undantag 
för 26 mars och 28 oktober då sammanträdestiden är 9:00-16:00. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 
 
Programnämnd barn och utbildning förlägger under 2022 sina sammanträden 
fredagar den 14 januari, 5 februari, 4 mars, 26 mars, 27 april, 3 juni, 2 
september, 30 september, 28 oktober, 18 november och 16 december. 
Sammanträdena hålls kl 9:00-12:30, med undantag för 26 mars och 28 oktober 
då sammanträdestiden är 9:00-16:00. 

Nämndens behandling 
Programnämnden uppmärksammar förvaltningen på att tre av de föreslagna 
datumen är på fel veckodag: 5 februari, 26 mars och 27 april. Rätt datum ska 
vara 4 februari, 25 mars och 29 april. 

Proposition 
Programnämnd barn och utbildning godkänner de reviderade 
sammanträdestiderna. 

Beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 
 
Programnämnd barn och utbildning förlägger under 2022 sina sammanträden 
fredagar den 14 januari, 4 februari, 4 mars, 25 mars, 29 april, 3 juni, 2 
september, 30 september, 28 oktober, 18 november och 16 december. 
Sammanträdena hålls kl 9:00-12:30, med undantag för 25 mars och 28 oktober 
då sammanträdestiden är 9:00-16:00. 

§ 103 Ordförandens information 
Ärendenummer: Bou 428/2021 
Handläggare: Marlene Jörhag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
- Informationen tas till protokollet.  
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§ 104 Programdirektörens information 
Ärendenummer: Bou 427/2021 

Ärendebeskrivning 
Programdirektör Karin von Stedingk ger aktuell information till nämnden: 
 
- Covid-vaccination i skolorna är på gång startar efter höstlovet. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar att: 

- Informationen tas till protokollet.  

§ 105 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Bou 1546/2021 

Ärendebeskrivning 
Presidiesammanträde har ägt rum den 13 oktober 2021. 

Alla beslut fattade med stöd av delegation av utskott, ledamot eller ersättare 
eller tjänsteman ska anmälas till Programnämnd barn och utbildning enligt 6 
kap. 40 § kommunallagen (2017:725). 

Beslutsunderlag 
Lista över inrapporterade delegationsbeslut w3d3 (2021-09-25 – 2021-10-21) 
Sammanställning delegationsbeslut Grundskoleantagningen 
Sammanställning delegationsbeslut prövning mottagande grundsärskola 
Delegationsbeslut fritidshem behov av stöd Delegationsbeslut avgiftsfri 
fritidshemsplats 
Sammanställning delegationsbeslut fritidshem 
Sammanställning delegationsbeslut plats förskola 
Sammanställning delegationsbeslut skolskjuts 
Sammanställning delegationsbeslut reseersättning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar att: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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§ 106 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Bou 183/2021 

Ärendebeskrivning 
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit 
och som bedömts relevanta för Programnämnd barn och utbildning att få 
kännedom om. 

Beslutsunderlag 
Diarielista 2021-09-25 - 2021-10-21 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar att: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

§ 107 Övriga frågor 
Handläggare: Karin von Stedingk 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen ger svar på de frågor som anmäldes under 
punkten övriga frågor: 

Svar på Maria Haglunds (M) och Gunilla Wermes (L) fråga om skadegörelse på 
Garphyttans skola: 
Förvaltningen ser att glaskross är extra kostnadsdrivande. Arbete pågår med att 
utreda vilken form av skadegörelse som pågår på Garphyttan, om det 
exempelvis är under eller efter skoltid som skadegörelsen sker. Detta för att 
kunna sätt in rätt åtgärder. Även kameraövervakning skulle kunna vara ett 
alternativ. 
 
Svar på Cecilia Lönn Elgstrands (V) fråga om återrapportering av utredningen 
kring Alslamas förskola: 
Förvaltningen meddelar att arbete pågår med detta utredning och att det 
parallellt med det har inkommit en ansökan frånägaren av verksamheten om att 
byta huvudman för driften av verksamheten. 

Förslag till beslut 
Programnämnd barn och utbildning har tagit del av informationen. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning har tagit del av informationen.

Digitalt justerat protokoll
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