
Digitalt justerat 

 

 Protokoll   Bou 30/2022  

Programnämnd barn och utbildning  
  
Datum:  2022-12-16  
Tid:  09:00 – 13:00  
Plats:  Sessionssalen, Rådhuset  
  
Närvarande ledamöter  
Susanne Lindholm (KD)  
Jessica Ekerbring (S)  
Maria Haglund (M)  
Elisabeth Malmqvist (C)  
Gunilla Werme (L)  
Kent Vallén (S)  
Kenneth Hallén (S)  

 

Susann Wallin (S)  §§ 195–209  
Roger Andersson (S)  
Cecilia Lönn Elgstrand (V)  
Stefan Stark (M)  
Sara Dicksen (M)  
Per Folkeson (MP)  
Joakim Sjögren (SD)  
  
Tjänstgörande ersättare  

§§ 198–209  

Inger Blückert (S)  ersätter Susann Wallin (S) §§ 191–194  
Husein Hoso (S)  ersätter Roger Andersson (S) §§ 191–197  
Sandra Fröjdenstam (KD) 
Närvarande ersättare  

ersätter Layla Abou Tacca (KD)  

Inger Blückert (S)  §§ 195–209   
Husein Hoso (S)  
Madelene Spinord Semenets (S)  
Seydou Bahngoura (C)  
Pär Ljungvall (V)  
Mattias Eonsuu (M)  
Kerstin Cederström (L)  

§§ 198–209  

  
Övriga  
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Karin von Stedingk  
Peter Bodelsson  
Liselotte Nöjd  
Elias Hazare   
  
  
Paragraf 191–209  

T.f. programdirektör  
Ekonom  
Ekonom  
Sekreterare  

  1 (14) 
Digitalt justerat protokoll.  
  
  
  
  
Susanne Lindholm (KD), ordförande  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sara Dicksen (M), justerare     
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§ 191 Protokolljusterare   
Ärendebeskrivning  
Jämte ordförande utses Sara Dicksen (M) till justerare med Cecilia Lönn Elgstrand (V) som 
ersättare.  

Beslut  
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Jämte ordförande utses Sara Dicksen (M) till justerare med Cecilia Lönn Elgstrand (V) som 
ersättare.  

§ 192 Anmälan av övriga frågor  
Ärendebeskrivning  
Inga övriga frågor anmäls.   

§ 193 Godkännande av dagordning  
Beslut  
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  
- Dagordningen godkänns.  

§ 194 Årsberättelse - Myndighetsverksamheten 2022 - 
Information  
Ärendenummer: Bou 1798/2022  
Handläggare: Anna Lundgren, Charlotta Edfalk-Sundler och Lisa Hedbrant  

Ärendebeskrivning  
Denna årsberättelse beskriver de delar som har uppdrag från Programnämnd 
social välfärd och Programnämnd barn och utbildning och som gemensamt 
benämns för Myndighetsverksamheten SOU (Skola, omsorg och uppföljning). 
Nedan beskrivs denna del som Myndighetsverksamheten. Uppföljningsansvar 
för Myndighetsverksamheten har respektive delegerande nämnd samt 
Kommunstyrelsen för de delar som rör anställningsmyndigheten.  

Myndighetsverksamheten har ett generellt utvecklingsansvar för sin verksamhet 
och ska arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i Örebro kommun. 
Myndighetsverksamheten ska föra en aktiv och god dialog med medborgare, 
andra myndigheter, civilsamhället och näringslivet.  

I och med förändring av nämnder och förvaltningar från och med 2023 
kommer Myndighetsverksamhetens samtliga verksamheter och uppdrag ta 
plats i nya nämnder och förvaltningar. Verksamheterna tar med sig sju år av 
samverkan, utveckling och genomgående arbete för likvärdighet för alla 
kommunens medborgare.  

Årsberättelsen för 2022 beskriver hela Myndighetsverksamheten SOU:s delar 
men är i år uppdelad utifrån de mottagande nämnderna inom respektive 
programområde.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-11-22  
Årsberättelse Myndighetsverksamheten SOU 2022, inkl. en (1) bilaga.  
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Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:  

- Programnämnd barn och utbildning fastställer Årsberättelse 
Myndighetsverksamheten SOU 2022.  

Beslut  
Programnämnd barn och utbildning beslutar:   

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.   

§ 195 Särskilda fokusområden skolskjuts - Information  
Ärendenummer: Bou 2005/2022  
Handläggare: Anna Lundgren, Charlotta Edfalk-Sundler och Markus Sandqvist  

Ärendebeskrivning  
Myndighetsverksamheten fick i september 2022 i uppdrag att utreda ett antal 
frågeställningar, enligt uppdragsbeskrivning Särskilda fokusområden skolskjuts 
(se bilaga). I denna rapport besvaras frågeställningarna i uppdraget. Rapporten 
har kvalitetssäkrats av kommunjurist.  

Uppdraget omfattar följande:  

- Att utreda förutsättningar för att införa möjlighet att åka med befintlig 
skolbuss i mån av plats, för elever som inte beviljats skolskjuts.  

- Att utreda förutsättningarna för att underlätta för gymnasieelever att resa till 
skolan.  

- Att utreda möjligheten till införande av ett etiskt råd.  

Beslutsunderlag  
Rapport särskilda fokusområden skolskjuts   
Bilaga uppdragsbeskrivning – särskilda fokusområden skolskjuts  
Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Örebro kommun  
Ordförandebeslut, 2022-04-12  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:  

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut  
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.   

§ 196 Revidering av delegationsordning för Programnämnd 
barn och utbildning   
Ärendenummer: Bou 2163/2022  
Handläggare: Elias Hazare  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelseförvaltningens föreslår revidering av delegationsordningen för 
Programnämnd barn och utbildning. Revideringen är en följd av förändringar i 
kommunens förvaltningsorganisation, som genomförs 1 januari 2023.  
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-12-09  
Förslag inför 2022-12-16 delegationsförteckning Pn bou med markeringar 
Förslag inför 2022-12-16 delegationsförteckning Pn bou utan markeringar  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:  

- Anta reviderad delegationsordning enligt Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag, att gälla från och med 2023-01-01.  

Beslut  
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.   

§ 197 Checklista för Programnämnd barn och utbildning - 
Information  
Ärendenummer: Bou 2088/2022  
Handläggare:  Liselotte Nöjd och Markus Eklund  

Ärendebeskrivning  
Information om framtagen checklista för beslut/åtaganden tagna i 
Programnämnd barn och utbildning från och med hösten 2021 samt hela året 
2022.  

Beslutsunderlag  
Checklista Pn bou 2022  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:  

- Informationen tas till protokollet.   

Beslut  
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 198 Tillsynsrapport 2022 - Beslut  
Ärendenummer: Bou 1940/2022  
Handläggare: Markus Eklund och Liselotte Nöjd  

Ärendebeskrivning  
Programnämnd barn och utbildning har i det årliga uppdraget att utarbeta en 
plan för tillsyn av intern kontroll. Syftet med tillsynen är att säkerställa att den 
interna kontrollen är god inom verksamhetsområdet.  

Efter genomförd riskanalys beslutade Programnämnd barn och utbildning om 
två tillsynsområden för 2022.  

Verksamhet: Utlämnande av offentliga handlingar (sekretessprövning)  

Ekonomi: Tilläggsbelopp (användning utöver grundbeloppet)  

Resultatet av såväl granskningen inom verksamhetsområdet som inom 
ekonomiområdet visar att båda processerna fungerar bra. Det finns 
förbättringspotential inom båda områdena som syftar till att det kan behövas 
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förbättrad information och kommunikation, men processerna som helhet är 
rigida och juridiskt hållbara.  

Den samlade värderingen av årets tillsyn visar på en hög grad av kontroll. Det 
innebär att Programnämnd barn och utbildnings interna kontroll bedöms 
fungera bra och att inga betydande risker identifierats.  

Beslutsunderlag  
Tillsynsrapport 2022 – uppföljning av intern kontroll, Programnämnd barn och 
utbildning, 2022-11-16  
Bilaga 1 - Intern kontroll – Tillsynsplan 2022 - sammanfattande översikt.  
Bilaga 2 - Intern kontroll – Tillsynsrapport 2021 - en sammanfattande översikt.  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:  

- Tillsynsrapport 2022 antas och överlämnas till Kommunstyrelsen och 
revisorerna.  

Beslut  
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

    
§ 199 Lärande för hållbar utveckling - Information  
Ärendenummer: Bou 2091/2022  
Handläggare: Jonas Gunnarsson och Mikael Kindgren  

Ärendebeskrivning  
Jonas Gunnarsson och Mikael Kindgren (planerare) informerar om Pedagog 
Örebro, lärande för hållbar utveckling och dess bakgrund. De informerar 
vidare om fortsatt arbete med Pedagog Örebro och innehållet som står i 
kommunens hemsida.   

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:  

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut  
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 200 Preliminär årsberättelse 2022 för Programnämnd barn 
och utbildning - Beslut  
Ärendenummer: Bou 2026/2022  
Handläggare: Karin von Stedingk och Peter Bodelsson  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige ska årligen ta ställning om kommunens nämnder ska 
beviljas ansvarsfrihet eller ej. Eftersom Örebro kommuns nämndorganisation 
förändras till 2023 och flera nämnder upphör och inte kan besluta om 
Årsberättelse, tar nämnden fram en preliminär årsberättelse med 
bokslutsprognos som kan utgöra underlag för kommunfullmäktiges 
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ansvarsprövning avseende 2022. Nämndens slutgiltiga årsberättelse går upp 
som ärende i Kommunstyrelsen i mars och Kommun-fullmäktige i april. I 
denna preliminära rapport redovisas därför inte driftnämndernas preliminära 
årsberättelser. Detta enligt ovanstående direktiv. De ekonomiska resultaten och 
den slutliga Årsberättelsen för hela Programnämnden tas fram under 
januari/februari.  

Programnämnd barn och utbildning prognostiserar en positiv budgetavvikelse 
på 21,3 miljoner kronor inom den egna verksamheten. Örebro har varit en 
stark tillväxtkommun vilket har inneburit behov av fler förskole- och 
skolplatser. Den starka trenden verkar ha brutits även om det kan vara 
temporärt.  

En fortsatt stor utmaning för verksamhetsområde barn och utbildning är att 
utjämna de klyftor som finns och verka kompensatoriskt. Skillnaden mellan 
Örebros skolor är stora både vad gäller måluppfyllelsen men också gällande 
elevernas socio-ekonomiska bakgrund. Det handlar om att kunna erbjuda en så 
bra och trygg skol-gång som möjligt, från förskola till gymnasieskola, för att 
alla barn och elever ska kunna utvecklas och få möjlighet till ett bra framtida 
liv.  

Samspelet och samarbetet i kommunen är en viktig förutsättning för att lyckas 
med verksamhetsområde barn och utbildningsuppdrag.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse preliminär Årsberättelse - 2022 för Programnämnd barn och 
utbildning, 2022-12-14  
Preliminär Årsberättelse –2022 för Programnämnd barn och utbildning, 2022-12-14  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:  

1. Den preliminära årsberättelsen för 2022 antas.  

2. Den preliminära årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare 
hantering.  

Beslut  
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

1. Den preliminära årsberättelsen för 2022 antas.  

2. Den preliminära årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare 
hantering.  

Cecilia Lönn Elgstrand (V) deltar inte i beslutet.   

§ 201 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, 
pedagogisk omsorg och fritidshem 2023 - Beslut  
Ärendenummer: Bou 2098/2022  
Handläggare: Liselotte Nöjd  

Ärendebeskrivning  
Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en 
procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder 
att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en 
viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut av Skolverket varje år.  
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De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshem föreslås tillämpas i Örebro kommun från och med 1 januari 
2023.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse ”Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidshem 2023”, 2022-12-07.  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:  

1. Programnämnd barn och utbildning beslutar att följa de av Skolverket 
föreslagna högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidshem.  

2. Avgiftsnivåerna i Örebro kommun tillämpas från och med 1 januari 2023.  

Beslut  
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.   

§ 202 Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal 
elever i grundsärskola 15 november 2022 - Beslut  
Ärendenummer: Bou 2107/2022  
Handläggare: Liselotte Nöjd  

Ärendebeskrivning  
Avstämningen av faktiskt antal elever i grundsärskola den 15 november innebär 
en kostnad för programområdet på 0,7 miljoner kronor. Det ger verksamheten 
ekonomiska förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning oavsett vilken 
grundsärskola eleven har sin undervisning på.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal elever i  
grundsärskola den 15 noveber 2022, 2022-11-28 Reviderad 
budgetram per driftsnämnd 16 december 2022  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:  

1. Justering av budgetramen för faktiskt antal elever den 15 november 2022 i 
grundsärskolan antas.  

2. Finansiering sker via programnämndens pott för volymer.  

Beslut  
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.   

    
§ 203 Förlängning av attestförteckning 2022 - Beslut  
Ärendenummer: Bou 2080/2022  
Handläggare: Liselotte Nöjd  
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Ärendebeskrivning  
Kommunen har från 1 januari 2023 en ny nämndorganisation med start 1 
januari 2023 varför attestförteckningen behöver förlängas att gälla över 
årsskiftet 2022 och 2023.    

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-11-25  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:  

- Attestförteckningen för år 2022 för Programnämnd barn och utbildning 
förlängs att gälla till den 12 januari 2023.   

Beslut  
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.   

§ 204 Förlängning av 2022 års ersättningsnivåer i 
resursfördelningsmodellerna för förskola och skola - Beslut  
Ärendenummer: Bou 2082/2022  
Handläggare: Liselotte Nöjd  

Ärendebeskrivning  
Kommunen har från 1 januari 2023 en ny nämndorganisation med start 1 
januari 2023 varför ersättningsnivåerna i resursfördelnings-nivåerna inom 
förskola och skola behöver förlängas fram tills att de nya nämnderna i den nya 
organisationen har fattat beslut om ersättningsnivåer för 2023 inom förskola 
och skola.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-12-07  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:  

- Ersättningsnivåerna 2022 för resursfördelningsmodellerna inom förskola och  
skola gäller fram tills de nya driftnämnderna har fattat beslut om 
ersättningsnivåer för 2023 för förskola och skola.  

    
Yrkande  
Cecilia Lön Elgstrand (V) yrkar på Vänsterpartiets budgetram.   

Susanne Lindholm (KD) yrkar på Kristdemokraternas budgetram.   

Per Folkeson (MP) yrkar på Miljöpartiets budgetram.   

Joakim Sjögren (SD) yrkar på Sverigedemokraternas budgetram.   

Proposition  
Ordförande Susanne Lindholm (KD) finner att det finns fem förslag till beslut 
och programnämnden godkänner att dessa benämns enligt beteckningarna; 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Vänsterpartiets förslag, Miljöpartiets 
förslag, Sverigedemokraternas förslag och Kristdemokraternas förslag.   
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Ordföranden redovisar ett förslag till propositionsordning där varje förslag till 
beslut hanteras ett i taget genom acklamation. Programnämnd barn och 
utbildning godkänner propositionsordningen.  

Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner 
att Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Beslut  
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Ersättningsnivåerna 2022 för resursfördelningsmodellerna inom förskola och  
skola gäller fram tills de nya driftnämnderna har fattat beslut om 
ersättningsnivåer för 2023 för förskola och skola.  

Gunilla Werme (L) deltar inte i beslutet.  

§ 205 Extra nämndsammanträde, 12 januari 2023 - Beslut  
Ärendenummer: Bou 2090/2022  
Handläggare: Elias Hazare  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige kommer i december att fatta ett beslut om att förlänga 
mandatperioden för i princip alla nämnder till den 12 januari 2023. Samtidigt 
skjuter man på införandet av nytt nämndreglemente till samma datum.   

Programnämnd barn och utbildning ska ha ett avslutande möte att fatta ett 
beslut om ett extra sammanträde den 12 januari, 11:30-11:55. På det avslutande 
mötet är det viktigt att nämnden tar sina sista delegationsbeslut och lägger 
dessa till handlingarna.   

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:  

- Extra nämndsammanträde med Programnämnd barn och utbildning hålls 12 
januari 2023.  

Beslut  
Programnämnd barn och utbildning beslutar:   

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.   

§ 206 Programdirektörens information  
Ärendenummer: Bou 74/2022  

Ärendebeskrivning  
T.f. programdirektör Karin von Stedingk informerar kring borttagande av 
möjlighet till avgiftsfritt sommaruppehåll. Hon informerar varför avgiften blir 
högra under sommaren eftersom maxtaxan anger att det är en rabatterad taxa 
under skolterminerna för barn 3–5 år (allmän förskola).   

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:  

- att lämna frågan till förvaltningen samt en uppmaning till kommande berörda 
nämnder att fortsätta utreda frågan.  
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Beslut  
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.   

§ 207 Ordförandens information  
Ärendenummer: Bou 73/2022  

Ärendebeskrivning  
Susanne Lindholm (KD) informerar om ett studiebesök på nya Arenaskolan i 
Vivalla där hon mötte rektor och biträdande rektor för ett samtal om hur det 
har gått med skolstarten, hur man formar sin profil, elevhälsa osv. Susanne 
Lindholm överlämnade en blomma och hälsade välkommen till Örebro.  
Arenaskolan har idag 36 elever totalt i förskoleklass och årskurs 1. De har 
tillstånd upp till och med årskurs 2, men tänker att utvidga till ÅK 6. Ca 70 
barn går på förskolan i byggnaden intill. Barnen kommer främst från Vivalla.   

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:  

- Informationen tas till protokollet.   

    
§ 208 Anmälan av delegationsbeslut  
Ärendenummer: Bou 816/2022  

Ärendebeskrivning  
Presidiesammanträde har ägt rum den 2 december 2022.  

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 (2022-11-12-2022-12-08)  
Delegationsbeslut, förskola, behov av stöd, oktober-november 2022 
Delegationsbeslut, fördelning av fond/stiftelsemedel inom 
verksamhetsområdet, oktober 2022  
Delegationsbeslut, fritidshem, behov av stöd, november 2022  
Sammanställning placering, förskola, november 2022  
Sammanställning placering, fritidshem, november 2022  
Sammanställning skolplaceringsbeslut, oktober-december 2022  
Sammanställning delegationsbeslut, skolskjuts, oktober-december 2022  
Sammanställning delegationsbeslut, reseersättning, oktober-december 2022  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:  

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.   

Beslut  
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.   
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§ 209 Inkomna skrivelser  
Ärendenummer: Bou 75/2022  

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

Beslutsunderlag  
Diarielista 2022-11-12-2022-12-08  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:  

- Anmälan läggs till handlingarna.  

Beslut  
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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