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Förskolenämnden 
 
Datum: 2022-09-20 
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) 
Anna Ekström (C) 
Sandra Fröjdenstam (KD) 
Anna-Karin Öholm (M) 
Mats Westerdahl (M) 
Berith Tedsjö-Winkler (L) 
Joakim Sjögren (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Azra Hadziefendic (S) Ersätter Magnus Hellström (S) 
Magnus Talbäck (S) Ersätter Elin Brorson (S) 
Elin Terenius (V) Ersätter Birgitta Karlsson Feldgrill (V) 
 
Närvarande ersättare 
Jesper Nordström (KD) 
Madelene Ljungström (M) 
Adam Furustam (L) 
Gunilla Fredriksson (SD) 
 
Övriga 
Katarina Arkehag 
Åsa Svahn 
Zandra Ahkoila 
Lena Crowley 
Tomas Hedlund  
 
Paragraf 86–100 
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Sarah Lundin, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
Marie Magnusson (KD), ordförande 
 
Sara Dicksen (M), justerare  
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§ 86 Protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 
Ordinarie: Sara Dicksen (M) 

Ersättare: Anna-Karin Kumlin (M) 

§ 87 Anmälan av övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls.  

§ 88 Anmälan av jäv 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv görs.  

§ 89 Godkännande av dagordning 

Ärendebeskrivning 
Dagordningen godkänns.  

§ 90 Budgetprocess 2023 
Handläggare: Katarina Arkehag, Lena Crowley 

Ärendebeskrivning 
Övergripande information ges om årsprocessen och budgetarbete kopplat till 
organisationsförändring och ny mandatperiod 2023. 

Nuvarande Förskolenämnd beslutar om: 

• Preliminär årsredovisning beslutas i december 2022 
• Tillsynsrapport och beslut om åtgärder. Rapporten delges den nya 

nämnden 
• Förlängning av attestförteckning och delegationsordning kan behövas tills 

att ny nämnd kan besluta om styrdokument 
• Övergripande Strategier och Budget (ÖSB) antas av kommunfullmäktige 

enligt preliminär planering i december - beslut om verksamhetsplan och 
budget beslutas av nya nämnden i början av 2023 

Den nya Förskolenämnden 2023 beslutar om: 

• Årsberättelse 2022  
• Nulägesöversikt för 2024  
• Verksamhetsplan med budget 2023  

Övriga beslut som tas av den nya nämnden: 
• Tillsynsplan 2023 
• Tillsynsrapport med åtgärder 2022 för kännedom 
• Attestförteckning och delegationsordning 
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• Fastställande av investeringsplan och lokalförsörjningsplan. 
• Ingångna avtal som beslutats av tidigare nämnd fortsätter att gälla. Viktigt 

att nya nämnden får information om sådana avtal 

Beslutsunderlag 
Muntlig information.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Förskolenämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna.  

§ 91 Delårsrapport 2, 2022 
Ärendenummer: Fö 216/2022 
Handläggare: Katarina Arkehag, Lena Crowley 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med den 31 augusti 
och en helårsprognos för 2022 för Förskolenämnden. I rapporten görs en 
uppföljning av nämndens ekonomiska mål samt förvaltningschefens 
framåtblick. 

Beslutsunderlag 
- Delår med prognos 2 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden: 
 
1. Förskolenämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2022. 
 
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för 
vidare 
hantering. 

Beslut 
Förskolenämnden beslutar: 
 
1. Förskolenämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2022. 
 
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för 
vidare 
hantering. 
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§ 92 Förskolenämndens årshjul - Arbetsmiljö  
Ärendenummer: Fö 365/2022 
Handläggare: Åsa Svahn, Zandra Ahkoila 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna informerar nämnden om hur förvaltningen arbetar 
strategiskt med rektors arbetsmiljö, exempelvis hur man arbetat med mål inom 
OSA - organisatorisk och social arbetsmiljö.  

Beslutsunderlag 
- Handbok för arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Förskolenämnden beslutar:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

§ 93 Remiss: Riktlinje för arbete med nationella minoriteter 
och minoritetsspråk - Beredning 
Ärendenummer: Fö 285/2022 
Handläggare: Tomas Hedlund 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling önskar synpunkter på förslag 
till riktlinje för nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
 
Syftet med riktlinjerna är att guida nämnder, förvaltningar och verksamheter 
hur de ska arbeta med nationella minoriteter och minoritetsspråk. Riktlinjen tar 
upp vad Örebro kommuns skyldigheter är gällande nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. Den visar också på vad kommunen har att förhålla sig till 
utifrån lagar, konventioner och Örebro kommuns egen styrning. 
 
Utöver Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna och Program för hållbar utveckling regleras 
området av Skollagen, Förskolans läroplan och Barnkonventionen. 
 
Inom området förskola och skola föreslås i riktlinjen att Örebro kommun ska 
ansvara för att: 
 
− Erbjuda personer att få hela eller delar av den pedagogiska verksamheten i 
förskolan av personal som behärskar respektive minoritetsspråk till den som 
begär det och om kommunen har tillgång till personal med sådana 
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språkkunskaper. 
 
− Att i de verksamheter som inte är specifikt inriktade på olika språkgrupper 
erbjuda delar av den pedagogiska verksamheten på respektive minoritetsspråk 
om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper och om 
de vill använda språket i tjänsten.  
 
− Främja språkmiljö och barns rätt att utveckla sin kultur och identitet. 
 
− Informera den som ansöker om barnomsorg om de möjligheter som finns 
och de skyldigheter kommunen har. 

Remissen är ställd till samtliga nämnder i kommunen. Programnämnd barn och 
utbildnings ordförande har enats med övriga ordföranden inom skolområdet 
att besvara remissen gemensamt. Remissen går dock upp för separat beredning 
och beslut i Förskolenämnden och Grundskolenämnden. I Förskolenämnden 
sker beredning i samband med nämnden den 20 september för beslut i 
nämnden den 18 oktober.  

Beslutsunderlag 
- Antagen remissversion - Riktlinje för arbetet med nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 
- Följebrev remiss av riktlinje för nationella minoriteter och minoritetsspråk 
- Protokollsutdrag KSU 2022-05-17 §19 Remissbeslut 
- Remiss nationella minoriteter och minoritetsspråk - Förskolenämndens 
yttrande 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:  

- Ärendet anses berett efter dagens sammanträde.  

Beslut 
Förskolenämnden beslutar:  

- Ärendet anses berett efter dagens sammanträde.  

§ 94 Information om kommunens organisationsförändring  
Handläggare: Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun står inför en kommande organisationsförändring som ska 
gälla från och med januari 2023. Förvaltningschef Katarina Arkehag informerar 
om organisationsförändringen utifrån Förvaltningen förskola och skolas 
verksamhet.  

Det finns ett förslag till ny förvaltningsstruktur som samverkades i oenighet på 
central samverkan den 14 september. Mer information ges därför istället på 
nämnden i oktober.  
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Beslutsunderlag 
- Muntlig information.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Förskolenämnden beslutar:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

§ 95 Ordförandes information 
Handläggare: Marie Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Nämndens ordförande Marie Magnusson (KD) ger aktuell information inom 
Förskolenämndens verksamhetsområde.   

Beslutsunderlag 
Muntlig information.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Förskolenämnden beslutar:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

§ 96 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Katarina Arkehag 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Katarina Arkehag informerar om nyheter och frågor inom 
förvaltningens och Förskolenämndens ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:  

- Informationen läggs till handlingarna.  
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Beslut 
FFörskolenämnden beslutar:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

§ 97 Rapportering anmälan av kränkande behandling 
Ärendenummer: Fö 354/2022 
Handläggare: Sarah Lundin, Tomas Hedlund 

Ärendebeskrivning 
Under våren 2022 övergick delar av förvaltningens digitala ärendehantering 
från systemet W3D3 till ProReNata. Ett område som berörs är anmälningar av 
misstänkt kränkande behandling som från och med maj månad rapporteras i 
ProReNata och därmed inte längre kommer synas i förteckningen över 
inkomna skrivelser. Istället kommer anmälningarna att redovisas i ett eget 
ärende (Fö 354/2022) på nämnden varje månad. Eftersom nämnden inte har 
fått någon rapport sedan maj redovisas här de anmälningarna som kommit in 
från 1 maj till 7 september (totalt 3 stycken).  

Tomas Hedlund, planerare på Enheten för systematiskt kvalitetsarbete, deltar 
på nämnden för att svara på eventuella frågor om ärendehanteringen i 
ProReNata.  

Uppföljning av 2022 års anmälningar om misstänkt kränkande behandling sker 
på nämnden i december.  

Beslutsunderlag 
- Rapport anmälningar av misstänkt kränkande behandling, från 2022-05-01 till 
2022-09-07.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Förskolenämnden beslutar:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna skrivelser från föregående månad; från 2022-08-01 t 
om 2022-08-31. Förskolenämnden tar också del av protokoll från förskolans 
fackliga samverkansgrupp från föregående månad; 2022-08-16.  
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Beslutsunderlag 
- Inkomna skrivelser från perioden 2022-08-01 t om 2022-08-31. 
- Samverkansprotokoll från 220816. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Förskolenämnden beslutar:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av anmälda delegationsbeslut under föregående månad; 2022-08-
01 t om 2022-08-31. Besluten har fattats med stöd av delegation från 
Förskolenämnden.  

Beslutsunderlag 
- Delegationsbeslut 2022-08-01 t om 2022-08-31. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Förskolenämnden beslutar:  

- Informationen läggs till handlingarna.  

§ 100 Övriga frågor
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