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   Programnämnd barn och utbildning 
 

 
Svar på granskningsrapport från Stadsrevisionen om 
planeringsperspektivet i det kommunala uppdraget när det 
gäller barnomsorg och grundskola  
 
Sammanfattning  
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av planerings-
perspektivet i det kommunala uppdraget när det gäller barnomsorg och grund-
skola som en del i revisionsplanen för 2015. 
 
Bedömningen är att kommunens planeringsperspektiv är ändamålsenlig så att 
barnomsorg och grundskoleutbildning kan erbjudas i enlighet med gällande 
författningar och kommunens egna beslut.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att om kommunen fortsatt ska möta 
verksamhetens behov och uppfylla lagens krav krävs det en fortsatt ändamåls-
enlig och effektiv organisation med god framförhållning i sitt lokalförsörjnings-
arbete. Ett arbete som kommer att kräva ständiga förbättringar och ett ut-
vecklande arbetssätt. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga Granskning av planeringsperspektivet i det kommunala uppdraget när 
det gäller barnomsorg och grundskola, 2016-02-23  
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning 
 
- Yttrandet över granskningsrapport om planeringsperspektivet i det 
kommunala uppdraget när det gäller barnomsorg och grundskola antas och 
överlämnas till Stadsrevisionen. 
 
Ärendet 
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av planerings-
perspektivet i det kommunala uppdraget när det gäller barnomsorg och grund-
skola som en del i revisionsplanen för 2015. 
 
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunens planeringsperspektiv 
är ändamålsenlig så att barnomsorg och grundskoleutbildning kan erbjudas i 
enlighet med gällande författningar och kommunens egna beslut. 
 
Stadsrevisionen anser att Programnämnd barn och utbildning har mål för sin 
verksamhet. Målen utgår från lagens krav och är i vissa fall högre satta än vad 
lagen kräver. Ett exempel är att kommunen erbjuder barnomsorg under hela 
dygnet.   
 
Flyktingmottagandet är stort i kommunen och precis som i många andra städer 
står kommunen inför en stor utmaning med att öka integrationen i kommunen 
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och i det svenska samhället. Kommunen måste bli bättre på att förutse och 
hantera en stor inflyttning.  
 
För att fortsättningsvis uppfylla lagens krav om att erbjuda en förskoleplats 
inom fyra månader måste fokusering vara på att möta den ökade efterfrågan på 
förskoleplatser mötas genom att tillkapa nya förskoleavdelningar 
 
Vidare anser Stadsrevisionen att kommunen har en ändamålsenlig och effektiv 
organisation och en god framförhållning i sin lokalplanering, genom att årliga 
lokalförsörjningsplaner tas fram för att möta kommande behov av förskole- 
och skolplatser. Lokalförsörjningsplanen är ett levande dokument där nya 
bedömningar görs kontinuerligt utifrån nya data om bland att befolknings-
förändringar. I arbetet deltar olika funktioner inom olika förvaltningar med 
kunskaper och kompentenser så att planeringen fortlöper både på kort och 
lång sikt. Samarbetet med fastighetsägaren Futurum fastigheter AB fungerar 
mycket bra.  
 
Kommunens uppföljning och utvärdering av planeringsinstrument och 
processer är tillfredställande. Programnämnd barn och utbildning bör försäkra 
sig att arbetet även i framtiden håller en hög kvalitet genom att det arbetet blir 
föremål för intern kontroll.  
 
Beredning 
Beredning har skett inom Kommunstyrelseförvaltningen. 
   
Konsekvenser  
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet inte får några specifika 
konsekvenser utifrån perspektiven genus, barn, mångfald, klimat och folkhälsa.  
 
För att kommunen fortsatt ska möta verksamhetens behov och uppfylla lagens 
krav krävs det fortsatt en ändamålsenlig och effektiv organisation med god 
framförhållning i lokalförsörjningsarbetet. Ett arbete som kommer att kräva 
ständiga förbättringar och ett utvecklande arbetssätt. 
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