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§ 1 Anmälan av övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Katarina Folkeson (MP) anmäler en övrig fråga om hur distansundervisning 
påverkar den psykiska hälsan hos berörda elever. Frågan kommer att besvaras 
under dagens sammanträde. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) anmäler en övrig fråga om det finns någon plan för 
eller satsning på studievägledningen i kommunen och hur den satsningen i så 
fall ut. Frågan kommer att besvaras under dagens sammanträde. 

Magnus Riseby (L) anmäler övrig fråga om den så kallad skolmiljarden och hur 
tågordningen ser ut för de pengar Örebro kommun kommer att få. Frågan 
kommer att besvaras under dagens sammanträde. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Ärendebeskrivning 
Utöver den föreslagna dagordningen, så kommer Katarina Folkesons (MP), 
Cecilia Lönn Elgstrands (V) och Magnus Risebys (L) anmälda övriga frågor att 
behandlas vid dagens sammanträde. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Dagordning med redovisade tillägg godkänns. 

§ 3 Programplan med budget 2021 för Programnämnd 
barn och utbildning - beslut 
Ärendenummer: Bou 1630/2020 
Handläggare: Liselotte Nöjd, Marie-Heléne Andersson 

Ärendebeskrivning 
Örebro är en tillväxtkommun och ökningen i åldersgruppen 1-18 år påverkar 
Programnämnd barn och utbildning. Det finns därför ett behov av fler 
förskole- och skolplatser under de kommande åren. En översyn av 
investeringsprogrammet ska bidra till att ekonomiska resurser frigörs genom 
både minskade investeringsutgifter och minskade driftkostnader. 

Alla barn och elever, oavsett var man bor i Örebro kommun, ska ges 
möjligheter att nå kunskapsmålen, tillförsäkras en trygg och kreativ miljö samt 
att förmågor och talanger tillvaratas och utvecklas hos var och en. 
Programnämndens styrning ska präglas av detta synsätt. 

Den framtida kompetensförsörjningen är ytterligare en utmaning där 
programområdet behöver säkerställa vilken kompetens kommunen kommer att 
behöva för att möta kommande barn- och elevkullar. 
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Det ekonomiska resultatet för 2020 är en positiv budgetavvikelse på 40,5 
miljoner kronor för programområde Barn och utbildning. Det innebär att 
programområdet går in i 2021 med en ekonomi i balans. 

Resursfördelningsmodellerna ses kontinuerligt över så att resursfördelningen 
svarar mot de behov som finns hos barn och elever. Arbetet ska präglas av 
delaktighet och transparens i framtagande och översyner. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-21 
Programplan med budget 2021 för Programnämnd barn och utbildning, 2021-
01-19 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 
  
1. Programplan med budget 2021 för Programnämnd barn och utbildning 
fastställs. 

2. Direktiv 2021 avseende åtaganden och ekonomiska ramar till nämnderna 
fastställs. 

3. Programnämnd barn och utbildning kommer under året att följa 
driftsnämndernas arbete för en ekonomi i balans i delårsrapporter, 
månadsrapporter och årsberättelse. 

4. Programplan med budget 2021 överlämnas till Kommunstyrelsen. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar avslag på beslutspunkterna 1, 2 och 4 i 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt att ge förvaltningen i uppdrag att 
ta fram en ny programplan och nya direktiv för Programnämnd barn och 
utbildning med utgångspunkt i Moderaternas budget för Örebro kommun 
2021. Maria Haglund (M) yrkar bifall till beslutspunkt 3. 

Katarina Folkeson (MP) yrkar avslag på beslutspunkterna 1 och 2 samt att 
programnämnden beslutar anta Miljöpartiets förslag till ändringar i 
Programplan med budget 2021, att programnämnden begär att 
Kommunstyrelsen tar bort det generella effektiviseringskravet på 26 miljoner 
kr och att programnämnden finansierar en kompetenssatsning på 
studievägledning på sammanlagt en miljon kr med programnämndens 
planeringsreserv. Katarina Folkesson (MP) yrkar även att Målområde 5: "Ett 
klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald" i 
avsnitt 4.4 i Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programplan med 
budget 2021 återremitteras, då det finns områden inom vilken 
programnämnden kan bidra till dessa mål. 

Magnus Riseby (L) yrkar avslag beslutspunkterna 1 och 2 till förmån för egna 
reviderade ramar och prioriteringar för Programnämnd barn och utbildning. 
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Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på beslutspunkterna 1 och 2 till förmån 
för Vänsterpartiets egna budgetförslag Ett Örebro för alla 2021. 

Joakim Sjögren (SD) yrkar avslag på beslutspunkterna 1 och 2 till förmån för 
Sverigedemokraternas egna framlagda förslag till budget i Kommunfullmäktige. 

Elisabeth Malmqvist (C), Jessica Ekerbring (S) och Marlene Jörhag (KD) yrkar 
bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns sex stycken förslag till 
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria 
Haglunds (M) yrkande, Magnus Risebys (L) yrkande, Cecilia Lönn Elgstrands 
(V) yrkande, Joakim Sjögrens (SD) samt Katarina Folkesons (MP) yrkande med 
ett återremissyrkande för Målområde 5 i Programplan med budget 2021. 
Ordföranden redovisar ett förslag till propositionsordning där 
återremissyrkandet av Katarina Folkeson (MP) ses ses som en del av yrkandet 
om att bifalla Miljöpartiets förslag till ändringar i Programplan med budget 
2021 och att 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: 
  
1. Programplan med budget 2021 för Programnämnd barn och utbildning 
fastställs. 

2. Direktiv 2021 avseende åtaganden och ekonomiska ramar till nämnderna 
fastställs. 

3. Programnämnd barn och utbildning kommer under året att följa 
driftsnämndernas arbete för en ekonomi i balans i delårsrapporter, 
månadsrapporter och årsberättelse. 

4. Programplan med budget 2021 överlämnas till Kommunstyrelsen. 

Reservation 
Maria Haglund (M), Mattias Eonsuu (M) och Sara Dicksen (M) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande. 

Katarina Folkeson (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 

Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 
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Joakim Sjögren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

§ 4 Resursfördelningsmodell för förskola med 
ersättningsnivåer 2021 - beslut 
Ärendenummer: Bou 1632/2020 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Resursfördelningsmodellen för förskola fördelar medel till kommunala och 
fristående förskolor. Resursfördelningsmodellen för förskolan gäller också för 
de enheter som är intraprenader. Den totala budgetramen för förskolans 
resursfördelningsmodell 2021 uppgår till 1 088,7 miljoner kronor. 

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid 
förskolan. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett 
tilläggsbelopp. 

Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas eftersamma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten. 

En översyn av resursfördelningsmodellen för förskolan pågår och som ska 
färdigställas någon gång under 2021. Det är för att följa upp hur modellen styr 
mot önskade mål och effekter utifrån den revidering som gjordes i 
resursfördelningsmodellen för förskolan från 1 januari 2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-22 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 
  
1. Ersättningsnivåer för 2021 antas. 

2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2021. 

3. På Programnämndens sammanträde i juni 2021 fattas beslut om 
ersättningsnivåer från 1 juli 2021. 

4. Översynen av resursfördelningsmodellen för förskolan ska färdigställas 
under 2021. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag och 
att förvaltningen ska beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt i 
Moderaternas budget för programområde Barn och utbildning. 

Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
förmån för Liberalernas ramar och prioriteringar för resursfördelningsmodell 
för förskola 2021. 
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Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag till förmån för Vänsterpartiets budget för programområde Barn och 
utbildning. 

Joakim Sjögren (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
förmån för Sverigedemokraternas egna framlagda förslag till budget i 
Kommunfullmäktige. 

Proposition 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) 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: 
  
1. Ersättningsnivåer för 2021 antas. 

2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2021. 

3. På Programnämndens sammanträde i juni 2021 fattas beslut om 
ersättningsnivåer från 1 juli 2021. 

4. Översynen av resursfördelningsmodellen för förskolan ska färdigställas 
under 2021. 

 
Katarina Folkeson (MP) deltar inte i beslutet. 

Reservation 
Maria Haglund (M), Mattias Eonsuu (M) och Sara Dicksen (M) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande. 

Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Joakim Sjögren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 5 Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och 
omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2021 - beslut 
Ärendenummer: Bou 1633/2020 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Resursfördelningsmodellen för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid 
fördelar resurser till kommunal och fristående huvudman. Den totala 
budgetramen för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid uppgår till 4,2 
miljoner kronor. 

Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig 
till barn i samma åldrar, 1-12 år, som de barn och elever som går i förskola och 
på fritidshem. 

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn i 
pedagogisk omsorg. Bidraget ska bestå av grundbelopp och i vissa fall ett 
tilläggsbelopp. 

Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-22 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 
  
1. Ersättningsnivåer för 2021 antas. 

2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2021. 

3. På Programnämndens sammanträde i juni 2021 fattas beslut om 
ersättningsnivåer från 1 juli 2021. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag och 
att förvaltningen ska beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt i 
Moderaternas budget för programområde Barn och utbildning. 

Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
förmån för Liberalernas ramar och prioriteringar för resursfördelningsmodell 
för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid 2021. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag till förmån för Vänsterpartiets budget för programområde Barn och 
utbildning. 
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Joakim Sjögren (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
förmån för Sverigedemokraternas egna framlagda förslag till budget i 
Kommunfullmäktige. 

Proposition 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) 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: 
  
1. Ersättningsnivåer för 2021 antas. 

2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2021. 

3. På Programnämndens sammanträde i juni 2021 fattas beslut om 
ersättningsnivåer från 1 juli 2021. 

 
Katarina Folkeson (MP) deltar ej i beslutet. 

Reservation 
Maria Haglund (M), Mattias Eonsuu (M) och Sara Dicksen (M) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande. 

Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Joakim Sjögren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

§ 6 Resursfördelningsmodell för grundskola F-9 inklusive 
fritidshem med ersättningsnivåer 2021 - beslut 
Ärendenummer: Bou 1634/2020 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Resursfördelningsmodellen för grundskola fördelar medel till kommunala och 
fristående grundskolor. Resursfördelningsmodellen gäller också för 
intraprenader. Den totala budgetramen för resursfördelningsmodell för 
grundskolan F-9 inklusive fritidshem 2021 uppgår till 1 893,0 miljoner kronor 

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje elev vid skolenheten. 
Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp. 
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Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas eftersamma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten 
Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-22 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 
  
1. Ersättningsnivåer för 2021 antas. 

2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2021. 

3. På Programnämndens sammanträde i juni 2021 fattas beslut om 
ersättningsnivåer från 1 juli 2021. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag och 
att förvaltningen ska beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt i 
Moderaternas budget för programområde Barn och utbildning. 

Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
förmån för Liberalernas ramar och prioriteringar för resursfördelningsmodell 
för grundskola F-9 inklusive fritidshem 2021. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag till förmån för Vänsterpartiets budget för programområde Barn och 
utbildning. 

Joakim Sjögren (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
förmån för Sverigedemokraternas egna framlagda förslag till budget i 
Kommunfullmäktige. 

Proposition 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) 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: 
  
1. Ersättningsnivåer för 2021 antas. 

2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2021. 
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3. På Programnämndens sammanträde i juni 2021 fattas beslut om 
ersättningsnivåer från 1 juli 2021. 
 

Katarina Folkeson (MP) deltar ej i beslutet. 

Reservation 
Maria Haglund (M), Mattias Eonsuu (M) och Sara Dicksen (M) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande. 

Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Joakim Sjögren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

§ 7 Resursfördelningsmodell för grundsärskola med 
ersättningsnivåer 2021 - beslut 
Ärendenummer: Bou 1635/2020 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Resursfördelningsmodellen för grundsärskolan omfattar elever som går i 
särskolan och omfattar också fritidshem upp till 12 års ålder. Äldre elevers 
omsorgsbehov när det gäller fritidshem tillgodoses via LSS. 

Resursfördelningsmodellen för grundsärskolan består av följande delar, 
lokalkostnad, gruppbaserad del och en individbaserad del. Den totala 
budgetramen för 2021 uppgår till 91,9 miljoner kronor. 

Resursfördelningsmodellen gäller också för de enheter som är intraprenader 
inom programområdet. 

En översyn av resursfördelningsmodellen för grundsärskolan inleddes under 
2020 och ska slutföras under 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-22 
Resursfördelningsmodell för grundsärskola med ersättningsnivåer 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 
  
1. Ersättningsnivåer för 2021 antas. 

2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2021. 

3. På Programnämndens sammanträde i juni 2021 fattas beslut om 
ersättningsnivåer från 1 juli 2021. 
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4. Under våren 2021 ska översynen av resursfördelningsmodellen för 
särsärskolan slutföras. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag och 
att förvaltningen ska beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt i 
Moderaternas budget för programområde Barn och utbildning. 

Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
förmån för Liberalernas ramar och prioriteringar för grundsärskola med 
ersättningsnivåer 2021. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag till förmån för Vänsterpartiets budget för programområde Barn och 
utbildning. 

Joakim Sjögren (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
förmån för Sverigedemokraternas egna framlagda förslag till budget i 
Kommunfullmäktige. 

Proposition 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) 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 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 
  
1. Ersättningsnivåer för 2021 antas. 

2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2021. 

3. På Programnämndens sammanträde i juni 2021 fattas beslut om 
ersättningsnivåer från 1 juli 2021. 

4. Under våren 2021 ska översynen av resursfördelningsmodellen för 
särsärskolan slutföras. 
 

Katarina Folkeson (MP) deltar ej i beslutet. 

Reservation 
Maria Haglund (M), Mattias Eonsuu (M) och Sara Dicksen (M) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande. 

Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
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Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Joakim Sjögren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

§ 8 Resursfördelningsmodell för RH med ersättningsnivåer 
2021 - beslut 
Ärendenummer: Bou 1636/2020 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Resursfördelningsmodellen för RH-verksamhet, elever med rörelsehinder, 
fördelar resurser till elever med rörelsehinder som går på den 
kommungemensamma verksamheten som finns på Adolfsbergsskolan. 
Enheten tar emot elever med rörelsehinder som kommer från länets 
kommuner 

För att tillgodose skiftande behov hos elever med rörelsehinder finns, förutom 
de insatser som varje enskild grundskola organiserar, behovet av en särskild, 
kommungemensam enhet. Adolfsbergsskolan den skolenhet som har det 
uppdraget. 

Den totala budgetramen för 2021 uppgår till 8,1 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-22 
Resursfördelningsmodell för RH-verksamhet med ersättningsnivåer 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 
  
1. Ersättningsnivåer för 2021 antas. 

2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2021. 

3. På Programnämndens sammanträde i juni 2021 fattas beslut om 
ersättningsnivåer från 1 juli 2021. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag och 
att förvaltningen ska beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt i 
Moderaternas budget för programområde Barn och utbildning. 

Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
förmån för Liberalernas ramar och prioriteringar med ersättningsnivåer för RH 
2021. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag till förmån för Vänsterpartiets budget för programområde Barn och 
utbildning. 
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Joakim Sjögren (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
förmån för Sverigedemokraternas egna framlagda förslag till budget i 
Kommunfullmäktige. 

Proposition 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) 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: 
  
1. Ersättningsnivåer för 2021 antas. 

2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2021. 

3. På Programnämndens sammanträde i juni 2021 fattas beslut om 
ersättningsnivåer från 1 juli 2021. 
 

Katarina Folkeson (MP) deltar ej i beslutet. 

Reservation 
Maria Haglund (M), Mattias Eonsuu (M) och Sara Dicksen (M) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande. 

Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Joakim Sjögren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

§ 9 Resursfördelningsmodell för gymnasiesärskola med 
ersättningsnivåer 2021 - beslut 
Ärendenummer: Bou 1638/2020 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan fördelar medel till 
kommunala och fristående gymnasiesärskolor. Den totala budgetramen för 
gymnasiesärskolan 2021 uppgår till 88,8 mnkr. 

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje elev på ett nationellt 
program vid skolenheten som hemkommunen var skyldig att erbjuda 
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utbildning i gymnasiesärskolan vid den tidpunkten utbildningen påbörjades. 
Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp. 

Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag till fristående skolor ska beräknas 
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till 
den egna verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten. 

En översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan genomfördes 
under våren 2020 tillsammans med representanter från 
Gymnasieförvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att inga 
förändringar görs i resursfördelningsmodellen inför 2021. En ny översyn av 
resursfördelningsmodellen bör göras under 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-22 
Resursfördelningsmodell för gymnasiesärskola med ersättningsnivåer 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Kommunstyrelsens förslag är att inga förändringar görs i gymnasiesärskolans 
resursfördelningsmodell inför 2021 utifrån den översyn som genomförts 
under året tillsammans med verksamheten.  

2. Ersättningsnivåer för 2021 antas. 

3. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2021. 

4. På Programnämndens sammanträde i juni 2021 fattas beslut om 
ersättningsnivåer från 1 juli 2021. 

5. En översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan ska 
genomföras igen under läsåret 2021/2022 för att följa hur modellen styr mot 
önskade mål och effekter. 

Nämndens behandling 
Under ärendets föredragning justeras beslutspunkt 5 Kommunstyrelsens 
förslag från: "En översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan 
bör genomföras igen under läsåret 2022 för att följa hur modellen styr mot 
önskade mål och effekter."  

till: "En översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan ska 
genomföras igen under läsåret 2021/2022 för att följa hur modellen styr mot 
önskade mål och effekter." 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag och 
att förvaltningen ska beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt i 
Moderaternas budget för programområde Barn och utbildning. 
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Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
förmån för Liberalernas ramar och prioriteringar med ersättningsnivåer för 
gymnasiesärskola 2021. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag till förmån för Vänsterpartiets budget för programområde Barn och 
utbildning. 

Joakim Sjögren (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
förmån för Sverigedemokraternas egna framlagda förslag till budget i 
Kommunfullmäktige. 

Proposition 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) 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 reviderade förslag. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

1. Kommunstyrelsens förslag är att inga förändringar görs i gymnasiesärskolans 
resursfördelningsmodell inför 2021 utifrån den översyn som genomförts under 
året tillsammans med verksamheten.  

2. Ersättningsnivåer för 2021 antas. 

3. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2021. 

4. På Programnämndens sammanträde i juni 2021 fattas beslut om 
ersättningsnivåer från 1 juli 2021. 

5. En översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan ska 
genomföras igen under läsåret 2021/2022 för att följa hur modellen styr mot 
önskade mål och effekter. 
 

Katarina Folkeson (MP) deltar ej i beslutet. 

Reservation 
Maria Haglund (M), Mattias Eonsuu (M) och Sara Dicksen (M) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande. 

Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Joakim Sjögren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 10 Attestförteckning 2021 för programnämnd Barn och 
utbildning - beslut 
Ärendenummer: Bou 2002/2020 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
I redovisningslagen (KRL) förutsätts att den ekonomiska redovisningen sker 
enligt god redovisningssed och att en tillräcklig ekonomisk kontroll 
upprättshålls i kommunen. 

I kommunens attestreglemente, regleras ansvar och rutiner för den interna 
kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnden ges ett helhetsansvar för 
den interna kontrollen inom sin förvaltning. 

Varje nämnd ska utse attestanter för ett år i taget samt svara för att upprätthålla 
en aktuell förteckning över utsedda attestanter. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-22 
Bilaga attestförteckning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till programnämnd Barn och utbildning 

1. Programdirektör samt ordförande har attesträtt för samtliga RENAR 
(redovisningsnivå) inom programnämndens verksamhetsområde. 

2. Förändringar i attestförteckningen under löpande verksamhetsår delegeras 
till programdirektör/programekonom. 

3. De föreslagna attestanterna fastställs för 2021. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 11 Rapport översyn av förskolans 
resursfördelningsmodell - beslut 
Ärendenummer: Bou 621/2020 
Handläggare: Marie-Heléne Andersson, Liselott Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd Barn och utbildning har gett Kommunstyrelseförvaltningen i 
uppdrag att genomföra en översyn av resursfördelningsmodellen för förskolan. 
Syftet med översynen är att utvärdera de förändringar som genomfördes från 
2018. I översynen ingår också uppdrag att se om modellen styr mot önskade 
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effekter, en fråga om landsbygdstillägget samt eventuella övriga synpunkter på 
modellen. 

Kommunstyrelseförvaltningens uppfattning är att det i grunden finns en 
acceptans för resursfördelningsmodellen men att det finns delar av modellen 
som behöver utvecklas. Utvecklingsområden som framträtt i översynen gäller 
framförallt vistelsetiden och dess tidsintervaller samt förändringar i 
avstämningsdatum. Det finns önskemål om ökad transparens och bättre 
kommunikation för ökad förståelse för resursfördelningsmodellen samt om en 
sammanhållen kö- och/eller fakturahantering för både fristående och 
kommunala huvudmän. 

En referensgrupp föreslås bildas med representanter från kommunala och 
fristående förskolor samt Förvaltning förskola och skola och 
Kommunstyrelseförvaltningen för att arbeta med de förbättringsområden som 
framträtt och målet är att hitta förslag till konkreta lösningar och förbättringar. 
Ambitionen är att beslut om eventuella revideringar fattas i Programnämnd 
barn och utbildning senast under hösten 2021 för att sedan verkställas från och 
med 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-21 
Rapport om översyn av förskolans resursfördelningsmodell, 2021-01-18 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Programnämnd barn och utbildning beslutar att lägga rapporten till 
handlingarna. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda de 
utvecklingsområden som framkommit i rapporten och ta fram förslag på 
lösningar samt redovisa dessa och eventuella revideringar i 
resursfördelningsmodellen till Programnämnd barn och utbildnings 
sammanträden under 2021. 

3. Förskolenämnden uppmanas att inom sitt ansvarsområde utreda och 
utveckla de identifierade områden rapporten beskriver. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 12 Topp 25-satsning februari - beslut 
Ärendenummer: Bou 2038/2020 
Handläggare: Marie-Heléne Andersson 

Ärendebeskrivning 
Under 2017–2020 har ett stort antal satsningar pågått inom ramen för 
Skolutveckling tillsammans Topp 25 2025. För en av de övergripande 
satsningarna, TekAway, vilken både utbildar och stödjer pedagoger, finns en 
stor efterfrågan som inte hunnit tillgodoses då Örebro kommun inrymmer 
många skolor. Därför föreslås att denna får förlängning vårterminen 2021. 
Förslaget är också att projektledningen förlängs på 20 % för att samordna och 
stötta det arbete som pågår inom ramen för Skolutveckling tillsammans Topp 
25 2025. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-12 
Bilaga 1 - Ekonomisk sammanställning för förslaget 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. 500 000 kr tas ur budget för finansiering av en förlängning av TekAway 
t.o.m. 2021-06-30 

2. 150 000 kr tas ur budget för fortsatt finansiering av 20 % projektledning 
inklusive administration, förlängningen gäller hela 2021. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag och 
istället genomföra satsningarna i Moderaternas budget för 2021. 

Magnus Riseby (L), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Joakim Sjögren (SD) yrkar 
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt avslag på samma förslag. 
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn 
och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

1. 500 000 kr tas ur budget för finansiering av en förlängning av TekAway 
t.o.m. 2021-06-30. 

2. 150 000 kr tas ur budget för fortsatt finansiering av 20 % projektledning 
inklusive administration, förlängningen gäller hela 2021. 
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Reservation 
Maria Haglund (M), Mattias Eonsuu (M) och Sara Dicksen (M) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande. 

Magnus Riseby (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till förmån eget yrkande. 

Joakim Sjögren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

§ 13 Avgift för terminsplacering på fritidshem - beslut 
Ärendenummer: Bou 62/2021 
Handläggare: Liselott Nöjd och Helena Fredlund 

Ärendebeskrivning 
Fritidshem erbjuds till barn vars föräldrar arbetar eller studerar, och är öppet 
före och efter skolan och under skolloven. Barn kan gå på fritids från 
förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. 

Örebro kommuns avgift för på 15-dagarsplacering på fritidshem har varit 
oförändrad under många. Avgiften omfattas inte av maxtaxan. Avgiften för 15-
dagarsplacering höjs från dagens 400 kronor per halvår till 800 kronor per 
halvår. Höjningen av avgiften kommer ske stegvis. 

Ärendet överlämnas till Kommunfullmäktige för vidare hantering. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-18 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Avgiften för 15-dagarsplacering höjs stegvis, från hösthalvåren 2021 uppgår 
den till 600 kronor per halvår och från hösthalvåren 2022 till 800 kronor per 
halvår. 

2.  Ärendet överlämnas till Kommunfullmäktige för vidare hantering. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 14 Rapport skolpersonals rörlighet på arbetsmarknaden 
- information 
Ärendenummer: Bou 1931/2020 
Handläggare: Marie-Heléne Andersson, Ingela Eklund och Staffan 
Henningsson 

Ärendebeskrivning 
Rapporten presenterar resultatet av en studie med syftet att undersöka Örebro 
kommuns skolpersonals agerande på arbetsmarknaden och förskollärares, 
grundskollärares och rektorers attityder till rörlighet, anställningsvillkor och 
skolor och förskolor av olika med olika förutsättningar. 

Beslutsunderlag 
Skolpersonalens rörlighet på arbetsmarknaden i Örebro kommun och län, 
september 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 15 Utredning av teckenspråkig förskola - information 
Ärendenummer: Bou 1078/2020 
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Det har funnits skäl att utreda om Örebro kommun säkerställer rättigheterna 
för barn i behov av teckenspråk i förskolan. Bland annat utifrån att det 
inkommit synpunkter på verksamheten, både avseende behovsprövning och 
tillgång till teckenspråket. En utredning har genomförts inom 
Kommunstyrelseförvaltningen under 2020 som landat i ett antal slutsatser. 

Utredningen visar att kommunen behöver korrigera uppdraget, vilket gör att 
man inom olika forum nu påbörjat ett arbete med att försöka anpassa 
upplägget för att bättre kunna möta målgruppen. 

Informationspunkten redogör för innehållet i och slutsatserna av utredningen 
samt redogör för vilket arbete som påbörjats med grund i detta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-27 
Teckenspråkig förskola i Örebro kommun - En juridisk sammanställning och 
tolkning av rådande bestämmelser 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 16 Revidering av Riktlinjer för förskola, fritidshem och 
omsorg obekväm tid - beredning 
Ärendenummer: Bou 1711/2020 
Handläggare: Helena Fredlund, Vivi-Ann Kilander och Johanna Wilking 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunstyrelseförvaltningens översyn av Riktlinjer för förskola, 
fritidshem och omsorg på obekväm tid har det uppmärksammats att det finns 
behov av revidering av riktlinjerna. 

Revideringen innehåller några nyheter utifrån ny funktion i e-tjänst för ansökan 
till förskola, granskning av tillsyn över fristående förskolor och en föreslagen 
avgiftshöjning för 15-dagarsplacering på fritidshem. Det har även gjorts en 
granskning i samarbete med jurist kring de två begreppen förälder och 
vårdnadshavare för att försäkra att riktlinjen använder begreppen korrekt 
utifrån skollagen. Vissa delar i texten har förtydligats för att minska risken för 
felaktig tolkning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-26 
Förslag Riktlinjedokument: Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg 
obekväm tid samt tillämpning av avgiftstaxa Örebro kommun 
Översikt: Nyheter och förtydliganden i rev. Riktlinjer för förskola, fritidshem 
och omsorg obekväm tid, 2021-01-19 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 17 Tillsynsrapport 2020 - beslut 
Ärendenummer: Bou 1889/2020 
Handläggare: Markus Eklund, Liselotte Nöjd, Peter Bodelsson 

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 2020. 

 Verksamhet: Efterlevnad av programnämndens delegationsordning. 
 Ekonomi: Förlängning och uppsägning av avtal. 

Den samlade värderingen av årets tillsyn visar på en medelhög grad av kontroll. 
Det innebär att Programnämnd barn och utbildnings interna kontroll bedöms 
fungera bra, men att det finns vissa förbättringsområden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-20 
Tillsynsrapport 2020 – uppföljning av intern kontroll, Programnämnd barn och 
utbildning, 2020-02-04 
Bilaga 1 - Intern kontroll – Tillsynsplan 2020 - sammanfattande översikt. 
Bilaga 2 - Intern kontroll – Tillsynsrapport 2020 - en sammanfattande översikt. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Tillsynsrapport 2020 antas och överlämnas till Kommunstyrelsen och 
revisorerna. 

2. Programdirektören får i uppdrag att säkerställa att föreslagna åtgärder vidtas 
och redovisa dessa som uppföljning i tillsynsrapport 2021. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 18 Riktlinjer för Örebro kommuns mottagande och 
utbildning av nyanlända elever - information 
Ärendenummer: Bou 1920/2020 
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från dagens sammanträde och återkommer till Programnämnd 
barn och utbildning i mars 2021. 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  24 (30) 

§ 19 Riktlinjer för tillsynsuppdraget över fristående förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg - beredning 
Ärendenummer: Bou 1780/2020 
Handläggare: Jenny Kusing, Ann-Louise Karlsson och Johanna Wilking 

Ärendebeskrivning 
Med tillsyn avses enligt skollagen en självständig granskning som har till syfte 
att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer 
av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder 
som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta 
de brister som upptäcks vid granskningen (26 kap. 2 § skollagen). 

Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av Riktlinjer för tillsynsuppdraget över fristående 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
Sammanställning över ändringar 
Reviderade riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet i enskild regi 
Örebro kommun, 2013-05-06 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Ärendet är berett i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 20 Ansökan om att bedriva fristående förskola 
Smultrongården - information 
Ärendenummer: Bou 52/2020 
Handläggare: Jenny Kusing 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd barn och utbildning, Örebro kommun, avslår ansökan om 
godkännande för att bedriva förskoleverksamheten Smultrongården, lokal 
saknas vid ansökan. 

Då sökanden avbokar det möte där Örebro kommun ytterligare en gång skulle 
ge henne möjlighet att inkomma med kompletteringar kring de delar av 
ansökan som det finns oklarheter om, avser Örebro kommun att fatta beslut på 
befintliga underlag. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 21 Val av tjänstemannarepresentant till ÖreBRÅ - beslut 
Ärendenummer: Bou 155/2021 

Ärendebeskrivning 
Lokala brottsförebyggande rådet i Örebro (ÖreBRÅ) består av 3 
förtroendevalda ledamöter från Örebro kommun samt representanter för 
polismyndigheten, åklagarkammaren, SOS Alarm, ÖBO, City Örebro, Örebro 
föreningsråd, näringslivet samt tjänstemän från Örebro 
kommun. Programnämnd barn och utbildning har, enligt tidigare beslut av 
Kommunstyrelsens beslut, i uppdrag att utse en tjänsteman som representant i 
ÖreBRÅ. Uppdraget sträcker sig fram till och med den 31 december 2022. 

De förtroendevalda ledamöterna är John Johansson (S), Annika Tholster (C) 
och Christopher Hedbom (M). 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Verksamhetsutvecklare Markus Eklund utses till programområde Barn och 
utbildnings tjänstemannarepresentant i Brottsförebyggande rådet (ÖreBRÅ) 
fram till och med den 31 december 2022.   

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 22 Resursfördelningsmodell för gymnasieskola med 
ersättningsnivåer 2021 - beslut 
Ärendenummer: Bou 1637/2020 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan fördelar medel till kommunal 
och fristående huvudman. Den totala budgetramen för 
resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan 2021 uppgår till 712,6 mnkr 

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje elev på ett nationellt 
program vid skolenheten som hemkommunen var skyldig att erbjuda 
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utbildning på ett nationellt program vid den tidpunkten utbildningen 
påbörjades. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp. 

Inför 2021 görs avsteg från att fördela resurser proportionellt utifrån 
riksprislistan för Samhällsvetenskapliga programmet inriktning SAHA, 
International Baccalaureat, introduktionsprogrammen samt anläggningsmaskin. 
Grunden i tilldelningen är riksprislistan och därutöver ges ett tillägg som mer 
motsvarar kostnaden för att bedriva gymnasieprogrammet och gäller oavsett 
utförare. 

Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag till fristående skolor ska beräknas 
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till 
den egna verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-22 (reviderad 2021-
02-04) 
Resursfördelningsmodell för gymnasieskola med ersättningsnivåer 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 
  
1. Ersättningsnivåer för 2021 antas. 

2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2021. 

3. På Programnämndens sammanträde i juni 2021 fattas beslut om 
ersättningsnivåer från 1 juli 2021. 

4. Programnämnd barn och utbildnings volympott minskar med 8 358 000 kr. 

Nämndens behandling 
Vid ärendets presentation konstateras det att en tabell på sidan 17 i 
dokumentet Resursfördelningsmodell för gymnasieskola med ersättningsnivåer 
2021 är felaktig; summan för programtilldelning för Fordonsutbildningar - 
Proffs har fallit bort. Kommunstyrelseförvaltningen korrigerar dokumentet 
under sammanträdet och presenterar en ny handling samt att förslag till beslut 
kompletteras med en fjärde beslutspunkt. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag och 
att förvaltningen ska beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt i 
Moderaternas budget för programområde Barn och utbildning. 

Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
förmån för Liberalernas ramar och prioriteringar med ersättningsnivåer för 
gymnasieskolan 2021. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag till förmån för Vänsterpartiets budget för programområde Barn och 
utbildning. 
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Joakim Sjögren (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
förmån för Sverigedemokraternas egna framlagda förslag till budget i 
Kommunfullmäktige. 

Proposition 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) 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: 
  
1. Ersättningsnivåer för 2021 antas. 

2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2021. 

3. På Programnämndens sammanträde i juni 2021 fattas beslut om 
ersättningsnivåer från 1 juli 2021. 

4. Programnämnd barn och utbildnings volympott minskar med 8 358 000 kr. 
 
Katarina Folkeson (MP) deltar ej i beslutet. 

Reservation 
Maria Haglund (M), Mattias Eonsuu (M) och Sara Dicksen (M) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande. 

Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Joakim Sjögren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

§ 23 Programdirektörens information 
Ärendenummer: Bou 427/2021 
Handläggare: Mikael Carstensen 

Ärendebeskrivning 
Programdirektör Mikael Carstensen informerar Programnämnd barn och 
utbildning om följande: 

- Gymnasiet genomför nu en kombination av när- och distansundervisning. 
Minst en tredjedel av undervisningen sker med fysisk närvaro. När- och 
frånvaro rör sig något upp och ner, men är relativt stabil. 
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- Lokalkapacitetsutredningen är återupptagen och ett underlag kan finnas klart 
efter sommaren. 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningen förslag. 

§ 24 Ordförandes information 
Ärendenummer: Bou 428/2021 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår. 

§ 25 Anmälan av presidiesammanträde samt 
delegationsbeslut till 2021-02-04 
Ärendenummer: Bou 1967/2020 

Ärendebeskrivning 
Presidiesammanträde har ägt rum den 22 januari 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 (2020-11-27 - 2021-01-28) 
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. 
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Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 26 Anmälan av handlingar och 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 till Programnämnd barn och utbildning 2020-11-26 - 2021-01-28 
Inbjudan konferens 16 kommuner 2021-04-16 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 27 Övrig fråga från Katarina Folkeson (MP) om hur 
distansundervisning påverkar psykisk hälsa hos elever 
Ärendenummer: Bou 429/2021 

Ärendebeskrivning 
Katarina Folkesson (MP) anmäler en övrig fråga om hur distansundervisning 
påverkar den psykiska hälsan hos berörda elever. 

Utöver det som framkom vid programdirektörens information, så finns det 
ingen ytterligare eller annan ny information att delge nämnden. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 28 Övrig fråga från Magnus Riseby (L) om skolmiljarden  
Ärendenummer: Bou 430/2021 

Ärendebeskrivning 
Magnus Riseby (L) anmäler övrig fråga om skolmiljarden och hur tågordningen 
ser ut för de pengar Örebro kommun kommer att få. 
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Ordförande Marlene Jörhag (KD) svarar att statsbidraget är till för möte upp 
behoven inom skolan med anledning av covid-19. Utbetalningarna sker i 
februari och juni. Pengarna ska användas både till kommunala och fristående 
skolor och summan för Örebro kommun är 15 264 300 kr. Det är fortfarande 
lite för tidigt för säga något mer precist om hur medlen ska användas. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 29 Övrig fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V) om det 
finns någon plan för eller satsning på studievägledning i 
kommunen 
Ärendenummer: Bou 431/2021 

Ärendebeskrivning 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) anmäler en övrig fråga om det finns någon plan för 
eller satsning på studievägledningen i kommunen och hur den satsningen i så 
fall ut. 

Ordförande Marlene Jörhag (KD) svarar att en satsning är riktad mot 
grundskolan. Diskussioner pågår med Förvaltningen förskola och skola samt 
Kommunstyrelseförvaltningen. Frågan kommer att återkomma till 
Programnämnd barn och utbildning som ett eget ärende och det kommer att 
avsättas pengar för att arbeta med detta. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Informationen tas till protokollet.

Digitalt justerat



Digitalt justerat



 

 

Yrkande 
 
Ärende: Programplan med budget 2021 för Programnämnd barn och utbildning 
Ärendenummer: Bou 1630/2020 

 

Programplan med budget för Programnämnd Barn och utbildning 

Miljöpartiet de grönas förslag till budget för Örebro kommun 2021 – ”Barnens Örebro” – 

hade fokus på minskade sociala klyftor, klimatfrågan och en ekologiskt hållbar stad. 

Miljöpartiets budget avslogs av kommunfullmäktige och vi har därför minoritetsstyrets 

beräknade intäkter att förhålla oss till. Miljöpartiet vill göra ändringar i kommunledningens 

förslag till budget för nämnden i syfte att visa vad som fortfarande är möjligt att göra i 

nämnden utifrån ambitionen om ett hållbart Örebro. 

Alla barn förtjänar en bra start i livet. Förskolan och skolan ska vara en trygg plats där det 

finns utrymme för varje enskilt barn att utvecklas och växa till den individ hen vill vara. Inget 

barn ska utsättas för kränkningar eller diskriminering av någon i skolan, varken av andra 

barn eller av vuxna. Undervisningen ska vara bra för alla barn. Det ska inte spela någon roll 

vilken skola en elev går på, utbildningen ska hålla en hög kvalitet i hela Örebro. 

Programområde Barn och utbildning ska bidra på alla möjliga sätt för att uppnå målen i 

kommunens Program för hållbar utveckling. För att klara av detta krävs en tydlig 

samordning av arbetet för att minska skolans påverkan på klimat och miljö, arbeta 

brottsförebyggande, motverka skolsegregation, öka elevers och personals välmående samt 

uppnå en hållbar ekonomi. 

 

Förvaltningen ges följande nya uppdrag: 

● Utöka elevhälsan samt kompetensutveckla inom HBTQI-frågor och bemötande. 

● Gör en särskild kompetenssatsning för lärare i utsatta områden. 

● Kompetensutveckla kommunens studie- och yrkesvägledning. 

● Samordna programområdets arbete med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i 

enlighet med kommunens hållbarhetsprogram. 

● Ompröva köp av mjuk- och hårdvara. 

 

Finansiering av nya uppdrag 

I linje med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige finns det möjlighet att 

omfördela medel som kommunstyrelsen förfogar över, för att utöka nämndens ram som 

beslutats enligt kommunledningens förslag. Kommunens ekonomiska resultat och ekonomi i 

stort kommer trots denna justering ändå att uppfylla kraven på god ekonomisk hushållning. 

För att säkerställa kommunens kompetensförsörjning och måluppfyllelse inom 

programområdet föreslår Miljöpartiet att Programnämnd Barn och utbildning begär att 

kommunstyrelsen tar bort sitt generella effektiviseringskrav på 26 mnkr. 
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I programnämndens budget finns även 2,5 mnkr att förfoga över till politiska prioriteringar 

under året, i en så kallad planeringsreserv. Miljöpartiet aviserar redan nu användandet av 1 

mnkr av dessa. 

 

 

Miljöpartiet yrkar: 

- att nämnden beslutar att anta Miljöpartiets förslag till ändringar i Programplan med 

budget för 2021 enligt ovan. 

- att Programnämnd Barn och utbildning begär att kommunstyrelsen tar bort sitt 

generella effektiviseringskrav på 26 mnkr. 

- att Programnämnd Barn och utbildning finansierar en kompetenssatsning på 

studievägledning på sammanlagt 1 mnkr med programnämndens planeringsreserv. 

 

Om yrkandet faller ska detta ses som en reservation till förmån för ovanstående förslag. 

 

Katarina Folkeson, ledamot i Programnämnd Barn och utbildning 

Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun 

 

 

PN Barn och utbildning 

Ram 2020, belopp i tkr 

 

3 800 544 

Minoritetsstyrets prioriteringar, exkl. effektiviseringsuppdrag 2020 80 432 

Effektiviseringsuppdrag 2020 0 

Utökad elevhälsa + kompetensutveckling HBTQI 1 500 

Kompetenssatsning för lärare i utsatta områden 1 000 

Kompetensutveckling studie- och yrkesvägledning 1 000 

Samordning hållbar utveckling 500 

Riktat omprövningskrav mjuk- och hårdvara -3 000 

MP:s ram 2021 3 881 976 
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Yrkande om återremiss 
 
Ärende: Programplan med budget 2021 för Programnämnd barn och utbildning 
Ärendenummer: Bou 1630/2020 
 

 

Programnämnd Barn och utbildning har ansvar för den strategiska planeringen och 

samordningen för programområdet. Det innebär att nämnden har ansvar för att förskola, 

grundskola och gymnasieskola bidrar till att uppnå målen i kommunens Program för hållbar 

utveckling. 

I kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programplan med budget 2021 för Programnämnd 

barn och utbildning uttrycks att kommunens mål om att öka andelen förnybar energi, utveckla 

energieffektiviseringsåtgärder samt uppnå god status för kommunens vattenförekomster inte 

bedöms som relevanta för nämnden (s. 15-16). Det är en olycklig tolkning av målen och av 

nämndens uppdrag, då det finns många områden inom vilka nämnden kan bidra till dessa mål. 

Följande är två exempel på områden där nämnden kan göra åtaganden: 

● Lokalförsörjningsplanering, exempelvis genom att ställa krav på förnybar energi och 

energieffektiviseringsåtgärder vid upphandling av lokaler. 

● Krav på hållbar avfallshantering från skolkök samt de delar av undervisningen - 

exempelvis kemi, teknik, slöjd och bild - som hanterar kemikalier. 

Nämndens åtaganden kopplade till övriga kommunfullmäktigemål inom målområde 5 är vagt 

formulerade och missar flera områden som är viktiga för att minska verksamheternas 

klimatbelastning och påverkan på biologisk mångfald, exempelvis programområdets riktlinjer 

för mat och resor. 

 

Miljöpartiet yrkar: 

- att Målområde 5: Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk 

mångfald  i avsnitt 4.4 i kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programplan med 

budget 2021 återremitteras. 

 

Om yrkandet faller ska detta ses som en reservation till förmån för ovanstående förslag. 

 

Katarina Folkeson, ledamot i Programnämnd Barn och utbildning 

Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun 
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TILL PROGRAMNÄMND BARN OCH UTBILDNING 

YRKANDE/RESERVATION   
ÄRENDE NR: BOU1630/2020 
 
Programplan med budget 2021  
I en tid med bistra nyheter och ett kärvt ekonomiskt läge är det glädjande att vi nu med nya 
ekonomiska prognoser står inför en något mer gynnsam situation.  

Liberalerna ser ett behov av ökad kvalitet och måluppfyllelse i Örebro kommuns förskolor, 
skolor och gymnasier. För att uppnå det måste programplan med budget innehålla tydliga, 
absoluta och mätbara mål. Det viktigaste mätbara målet, godkända elever, måste självklart 
vara 100% godkända elever både i grundskolan och på gymnasiet. 

Skola och utbildning är ett av välfärdens viktigaste uppdrag och en hjärtefråga för oss 
liberaler. I Liberalernas budget 2021 gör vi prioriteringar och ställningstaganden som vi 
menar leder till en bättre skola. I vår budget satsar vi bland annat på en ökad 
grundtilldelning, en stärkt elevhälsa och en särskild satsning på studie- och 
yrkesvägledning.  

Vi fortsätter att lyfta fram behovet av fler elev- och lärarassistenter samt en möjlighet att 
införa karriärtjänster inom både förskola och skola. Vi behöver omprioritera och minska 
organisation, styrkedja och administration. Liberalerna vi vill även se fler intraprenader.  

Liberalerna gör också en annan prioritering i KS och väljer att stärka programområdet för 
2021 med 17 miljoner. Utifrån verksamheternas behov väljer vi att prioritera dessa på 
följande sätt: 

Gymnasiet 9 miljoner 

Grundskolan 5,5 miljoner 

Förskolan 2 miljoner 

Övrigt 0,5 miljoner 
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Därför yrkar Liberalerna på avslag till förmån för egna reviderade ramar och 
prioriteringar för programnämnd Barn och utbildning.  

 
 

Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation till förmån för eget 
budgetförslag.  

 

För Liberalerna i Örebro kommun  

Magnus Riseby

Programnämnd barn och utbildning
Ram 2020, belopp i tkr 3 800 544

Justeringar inför 2021
Volymkompensation 70 000
Hyrestrappa Änglandaskolan 600
Lönekompensation jan-mars 2021 18 793
Riktat omprövningskrav hyror Örebroporten 2020 -4 000
Minskade bidrag från Migrationsverket för flyktingmottagande -14 100
Finansiering Rekryteringscenter -5 371
Finansiering Kommunikatör i beredskap -56
Omorganisation decentralisering av planerare 444
Återföring tillfälligt sänkta hyror för gymnasieskolan (Corona) 7 000
Liberal satsning elevpengen samt elevhälsan 15 000
Liberal satsning på  Studie- och yrkesvägsledning 7 000
Libaral satsning på skolmaten 5 000
Förändrad organisation och styrkedja -2 000
Reducering av "en till en projektet" till mer behovsanspassat -4 000
Riktade statsbidrag "skolmiljarden" ge fler grundskolever busskort 10 000
Riktade stadsbidrag, ännu ej fördelad 5 000
Ökade skatteintäkter gav tillanslag 17 000

Ram 2021 3 926 854
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Programnämnd barn och utbildning  Örebro den 3 februari 2021 

Yrkande  

 

 

 

§6 PROGRAMPLAN MED BUDGET 2021  
 

Skolområdet brottas med flera stora utmaningar idag och alldeles för 

många av de verksamheterna är till för, eleverna, når inte de mål vi ställt 

upp för dem. Många problem på skolområdet kan vi på kommunal nivå 

tyvärr inte göra så mycket åt. Vi ser hur effekterna av marknadsskolan 

och privatiseringarna allt mer segregerar vår stad och delar upp eleverna 

efter vilka förutsättningar de fötts med. Därför är det extra viktigt att vi i 

kommunen gör allt vi kan för att ändå skapa så rättvisa förutsättningar 

som möjligt, för alla förskole- och skolelever i kommunen. 
 

Vi i Vänsterpartiet sparar inte på kommunens äldre, sjuka, utsatta och 

unga. Förskola och skola är avgörande verksamheter för att vårt samhälle 

ska fungera idag och framöver och nedskärningar straffar sig alltid i 

längden med större kostnader för både individerna och samhället som 

konsekvens. Därför prioriterar vi i vårt budgetalternativ Ett Örebro för alla 

2021 annorlunda än vad styret gör och kan freda dessa grupper från stora 

aviserade nedskärningar. 
 

Corona-pandemin har också försvårat arbetet i kommunen liksom på 

skolområdet. En osäker framtid för verksamheterna och ekonomi gör att vi 

inte kan genomföra alla de satsningar vi hade kunnat göra annars. Vi har 

därför valt att prioritera personalen och arbetsmiljön, för vi vet att en 

robust kommunal skolorganisation med en trygg personalstyrka som kan 

arbeta utan hot om nedskärningar, är avgörande för en bra och 

professionell verksamhet, liksom en bra hantering av Corona-pandemin. 

Vi ser nu att den extra lönesatsningen på personal med låga löner blir 

verklighet, i samarbete med oss i Vänsterpartiet. Det är en central 

prioritering för att höja attraktiviteten i yrket, men också en viktig satsning 

på en grupp som slitit hårt under pandemin. 
 

I Vänsterpartiets budgetförslag gör vi en rejäl satsning på att höja ramen 

till barn- och utbildningsområdet, med 74 MKR mer än i styrets 

budgetalternativ. Vi gör också specifika satsningar på områden vi tror 

behöver stärkas apropå Corona-pandemin. Vi vet att utsattheten i 

hemmen har ökat, liksom våld i nära relationer. Därför krävs mer 

utbildningsinsatser och vi satsar 4,7 MKR på jämställdhetsarbete i skolan, 

utvecklad sex- och samlevnadsundervisning, feministiskt självförsvar och 

förstärkt elevhälsa. 
 

Med hänvisning till detta yrkar jag avslag på styrets budgetförslag till 

förmån för Vänsterpartiets egna budgetförslag Ett Örebro för alla 2021. 
 

I det fall detta yrkande faller kan det betraktas som en reservation. 

 

För Vänsterpartiet 

Cecilia Lönn Elgstrand 
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TILL PROGRAMNÄMND BARN OCH UTBILDNING 

YRKANDE/RESERVATION   
ÄRENDE NR: BOU1632/2020 
 

Resursfördelningsmodell för förskola med ersättningsnivåer 2021. 
 

Vi gör andra avvägningar och prioriteringar i Liberalernas budget 2021.  

Därför yrkar Liberalerna på avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar för 
resursfördelningsmodell för förskola 2021.  

Dessa är framförda i Liberalernas budget 2021 i Kommunfullmäktige 19-20 oktober 2020.  

Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation.  

 

För Liberalerna i Örebro kommun  

Magnus Riseby
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TILL PROGRAMNÄMND BARN OCH UTBILDNING 

YRKANDE/RESERVATION   
ÄRENDE NR: BOU1634/2020 
 

Resursfördelningsmodell för grundskola F-9 inklusive fritidshem med 
ersättningsnivåer 2021 
Vi gör andra avvägningar och prioriteringar i Liberalernas budget 2021.  

Därför yrkar Liberalerna på avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar för 
resursfördelningsmodell för grundskola F-9 inklusive fritidshem 2021.  

Dessa är framförda i Liberalernas budget 2021 i Kommunfullmäktige 19-20 oktober 2020.  

Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation.  

 

För Liberalerna i Örebro kommun  

Magnus Riseby
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TILL PROGRAMNÄMND BARN OCH UTBILDNING 

YRKANDE/RESERVATION   
ÄRENDE NR: BOU1635/2020 
 

Resursfördelningsmodell för grundsärskola med ersättningsnivåer 2021 
Vi gör andra avvägningar och prioriteringar i Liberalernas budget 2021.  

Därför yrkar Liberalerna på avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar för 
resursfördelningsmodell för grundsärskola 2021.  

Dessa är framförda i Liberalernas budget 2021 i Kommunfullmäktige 19-20 oktober 2020.  

Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation.  

 

För Liberalerna i Örebro kommun  

Magnus Riseby
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TILL PROGRAMNÄMND BARN OCH UTBILDNING 

YRKANDE/RESERVATION   
ÄRENDE NR: BOU1637/2020 
 

Resursfördelningsmodell för gymnasieskolan med ersättningsnivåer 2021 
Vi gör andra avvägningar och prioriteringar i Liberalernas budget 2021.  

Därför yrkar Liberalerna på avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar för 
resursfördelningsmodell för gymnasieskolan 2021.  

Dessa är framförda i Liberalernas budget 2021 i Kommunfullmäktige 19-20 oktober 2020.  

Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation.  

 

För Liberalerna i Örebro kommun  

Magnus Riseby
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TILL PROGRAMNÄMND BARN OCH UTBILDNING 

YRKANDE/RESERVATION   
ÄRENDE NR: BOU1638/2020 
 

Resursfördelningsmodell för gymnasiesärskolan med ersättningsnivåer 2021 
Vi gör andra avvägningar och prioriteringar i Liberalernas budget 2021.  

Därför yrkar Liberalerna på avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar för 
resursfördelningsmodell för gymnasiesärskolan 2021.  

Dessa är framförda i Liberalernas budget 2021 i Kommunfullmäktige 19-20 oktober 2020.  

Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation.  

 

För Liberalerna i Örebro kommun  

Magnus Riseby
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TILL PROGRAMNÄMND BARN OCH UTBILDNING 

YRKANDE/RESERVATION   
ÄRENDE NR: BOU1633/2020 
 

Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid 
med ersättningsnivåer 2021 
Vi gör andra avvägningar och prioriteringar i Liberalernas budget 2021.  

Därför yrkar Liberalerna på avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar för 
resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid 2021.  

Dessa är framförda i Liberalernas budget 2021 i Kommunfullmäktige 19-20 oktober 2020.  

Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation.  

 

För Liberalerna i Örebro kommun  

Magnus Riseby
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TILL PROGRAMNÄMND BARN OCH UTBILDNING 

YRKANDE/RESERVATION   
ÄRENDE NR: BOU1636/2020 
 

Resursfördelningsmodell för RH-verksamhet med ersättningsnivåer 2021 
Vi gör andra avvägningar och prioriteringar i Liberalernas budget 2021.  

Därför yrkar Liberalerna på avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar för 
resursfördelningsmodell för RH-verksamhet 2021.  

Dessa är framförda i Liberalernas budget 2021 i Kommunfullmäktige 19-20 oktober 2020.  

Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation.  

 

För Liberalerna i Örebro kommun  

Magnus Riseby
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