Bou 7/2017

Protokoll

Programnämnd barn och utbildning
2017-03-01
Datum:
Klockan: 09:00 - 17:00
Plats:
Dialogen
Närvarande ledamöter
Jessica Ekerbring (S)
Anders Östman (KD)
Karolina Wallström (L)
Seydou Bahngoura (C)
Maria Haglund (M)
Carina Oskarsson (S)
Linda Smedberg (S)
Roger Andersson (S)
Marlene Jörhag (KD)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Stefan Stark (M)
Maria Hedwall (M)
Joakim Sjögren (SD)
Niclas Persson (MP)
Tjänstgörande ersättare
Susann Wallin (S)
Närvarande ersättare
Magnus Riseby (L)
Elisabeth Malmqvist (C)
Christopher Rydaeus (M)

Ersätter Cecilia Lönn Elgstrand (V) §§ 34-40
Ersätter Stefan Stark (M) §§ 34-40

Övriga
Charlotta Karlsson-Andersson

Paragraf 19-40

Amanda Kristoffersson, sekreterare
Justerat den 15 mars 2017
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Jessica Ekerbring (S), ordförande

Karolina Wallström (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 16 mars 2017.

§ 19 Ny paviljong Lillåns skola
Ärendenummer: Bou 1886/2016
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning
Beställningen av en förstudie avsåg möjligheten att tillskapa fler klassrum
på Lillåns skola. Härigenom skulle skolan både kunna ta emot elever från
åk 7-9 Vivalla, hantera sin egen elevökning och möta risken att inte få
permanent bygglov på en paviljong med tillfälligt bygglov.
Alternativet att åtgärda P3 paviljongen som saknar bygglov och
förnärvarande står tom bedömdes som en ekonomiskt ofördelaktig lösning
då det rörde sig om många åtgärder på en relativt gammal byggnad. En
bullervall på 33 meter skulle också behöva byggas.
Förstudien föreslår att paviljongen P3 rivs och ersätts med en paviljong
med sex klassrum. Byggnaden skulle vändas 90 grader, placeras inom
befintlig byggrätt och i sig kunna vara en bullervall. Återstående bullervall
som behövde tillskapas skulle vara 8 meter.
Paviljongen P4 med tillfälligt bygglov (tre klassrum) som idag nyttjas av
åk F-6 skulle kunna avyttras. Möjligheten att få permanent bygglov
bedöms som liten då den har samma bullerproblematik som P3paviljongen. Hyran för P4-paviljongen uppgår till 1,3 mnkr.
Den ökade hyreskostnaden för den nya paviljongen, inklusive 8 meter
bullervall, bedöms till 1,6 mnkr (+- 20%).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Ny paviljong Lillåns skola", 2017-02-24.
Förstudierapport Paviljong P3 Lillåns skola 2017-01-03, Futurum
fastigheter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
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- Ärendet anses berett och återkommer för beslut i Programnämnd barn och
utbildning vid nästa sammanträde.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 20 Ny översiktsplan
Ärendenummer: Bou 182/2017
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns översiktsplan är under revidering och förslag till ny plan
har tagits fram av programområde Samhällsbyggnad. Förslaget är nu ute
för samråd.
Samrådet ger möjlighet att påverka planens innehåll och hjälpa till att
förbättra beslutsunderlaget. Samrådsperioden pågår från 1 februari till 30
april 2017.
Programnämnd barn och utbildning har möjlighet att framföra synpunkter
på förslaget till ny översiktsplan. Synpunkterna sammanställs för att sedan
komma upp för beslut på programnämnden i april. Efter beslut översänds
nämndens synpunkter till Samhällsbyggnad.
Beslutsunderlag
Örebros översiktsplan är digital, d.v.s. den finns inte som
pappersdokument, utan är ett verktyg på kommunens hemsida.
Samrådsförslaget hittas på www.orebro.se/nyoversiktsplan.
Tjänsteskrivelse "Samråd Ny översiktsplan - Vårt framtida Örebro", 201702-21.
Översiktsplan för Örebro kommun - informationsdokument, bilaga 1.
Presentation Samråd ny Översiktsplan, bilaga 2.
Förslag till Ställningstaganden kring förskolor o skolor i nya ÖP, bilaga 3.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Ärendet anses berett och återkommer till programnämnden för beslut i
april.
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Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 21 Ny förskola Södra Ladugårdsängen Ekströms nr 2
Ärendenummer: Bou 200/2017
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Byggnationen i Södra Ladugårdsängen pågår för fullt. Den nya bostadsbebyggelsen kräver en kraftig utbyggnad av förskoleplatser.
Som en del i att möta upp bristen på förskoleplatser föreslås att John
Ekströms Bygg AB bygger en ny förskola, fyra avdelningar och
tillagningskök, i botten på bostadshus i etapp 2 i Södra Ladugårdsängen.
Förskolan föreslås att byggas utifrån konceptet Framtidens förskola 2.0
men anpassas till ligga i botten på bostadshus.
Behov av ytterligare förskoleplatser i Södra Ladugårdsängen har beskrivits
i tidigare lokalförsörjningsplaneringar och medel finns avsatta för
projektet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Ny förskola Södra Ladugårdsängen, Ekströms nr 2",
2017-02-20.
Behovsbeskrivning/funktionsprogram, bilaga 1.
Förstudierapport, bilaga 2.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Ärendet anses berett och återkommer till programnämnden för beslut vid
kommande sammanträde.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen och att Kommunstyrelseförvaltningen ska
ges i uppdrag att återkomma med ett förslag som tydligt anger att förskolan
ska byggas för maximalt 15 barn per förskolegrupp.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Maria
Haglunds (M) förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att nämnden beslutar
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enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Ärendet anses berett och återkommer till programnämnden för beslut vid
kommande sammanträde.
Reservation
Maria Haglund (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att återremittera ärendet till Kommunstyrelseförvaltningen.
Stefan Stark (M) och Maria Hedwall (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Maria Haglunds (M) yrkande.

§ 22 Förstudiebeställning Sveaskolans tomt
Ärendenummer: Bou 277/2017
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Under pågående förstudiearbete kring Eklundaskolan har det framkommit
att förskolan inte kommer att rymmas på den tomt som Eklunda förskola
ligger på idag, dvs. samma tomt som skolan.
Det innebär att förskolan måste återuppbyggas på annan tomt och önskvärt
är att förskolan byggs på den tomt som Sveaskolan ligger på idag.
För att inte tappa tid och komma vidare i ärendet med ny förskola för
barnen i Eklundaområdet måste utöver det förstudieavtal som tecknats
kring Eklundaskolans tomt även beställas en förstudie kring Sveaskolans
tomt.
Efter att Futurum i förstudiearbetet har undersökt om Sveaskolan får rivas
eller inte återkommer ärendet till nämnden för redovisning och för
ställningstagande kring hur stor förskolan ska bli, sex till tio avdelningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Beställning av förstudie kring Sveaskolans tomt,
möjlighet för ny förskola", 2017-02-27.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Förstudie beställs av Futurum Fastigheter AB inför byggnation av ny
förskola på Sveaskolans tomt.
2. Kostnaden för förstudien läggs in i projektet. I det fall förstudien inte
leder till ett projekt finansieras kostnaden inom programnämndens
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planeringsreserv.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 23 Lokalförsörjningsplanering 2018-2021
Ärendenummer: Bou 150/2017
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Lokalförsörjningsplaneringen för åren 2018-2021 inklusive framåtblick
ytterligare fyra år bygger på Örebro kommuns befolkningsprognos för
perioden 2016-2026. Prognosen visar på att behovet av förskole- och
grundskoleplatser fortsätter att öka kraftigt. Elevunderlaget inom
gymnasieskolan har minskat under flera år men ökar nu sakta.
Det ökade behovet leder till att nya lokaler måste tillskapas. Det finns
också ett stort behov av renovering av lokaler samt ersättning av tillfälliga
byggnader.
Kostnaderna för hyra av lokaler bedöms fortsätta öka kraftigt under
planeringsperioden. Utöver det tillkommer en ökning av övriga driftskostnader. Behovet av lokaler kan förändras under perioden vilket då också
påverkar driftskostnaderna ytterligare.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet utgår från barnens och
elevernas behov av ändamålsenliga lokaler samt att vårdnadshavare kan
förvärvsarbeta kombinerat med ett föräldraskap.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Lokalförsörjningsplanering 2018-2021 för
Programnämnd barn och utbildning", 2017-02-21.
Lokalförsörjningsplanering 2018-2021, programområde Barn och
utbildning.
Kommande bostadsbyggnation, bilaga 2.
Lokalprocessen, bilaga 3.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Ärendet anses berett och återkommer till programnämnden för beslut vid
sammanträdet i april.
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Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 24 Skolansökan, antagning och skolplaceringar
Handläggare: Ted Rylander
Ärendebeskrivning
Information om pågående arbete som startade i och med föreläggandet från
Skolinspektionen 2015 och som syftar till att säkra hanteringen av
skolplaceringar vilket omfattar allt från systemstöd till urvalskriterier.
Omvärldsbevakning och kontakter med andra kommuner är en central del
av arbetet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 25 Sammanfattning av forskning om storleken på
förskolor och effekter på kvalitén
Ärendenummer: Bou 181/2017
Handläggare: Ingela Österberg
Ärendebeskrivning
Handläggare sammanfattar två norska forskningsrapporter på området samt
forskningsunderlag som ligger till grund för delar av Skolverkets allmänna
råd, förskola. Bl.a. ser man till förskolestorlekens påverkan på barnens
trygghet, utbildningsnivå, personaltäthet i olika åldersgrupper och
barngruppens storlek. Ett klart samband påvisas mellan större storlek på
förskola och att storleken på barngruppen därmed ökar. Enligt Skolverkets
forskningsunderlag är mindre grupper att föredra framför större grupper
med samma personaltäthet. Slutsatserna från en av studierna i Norge visar
på att de mellanstora förskolorna har kapaciteten att kombinera fördelarna
från mindre respektive större storlekskategorier på förskola. Den andra
norska studien konstaterar att det bör undvikas att driva storleksökning av
förskola för långt. När förskolan når en viss storlek tillför det nya problem
och krav som behöver lösas.
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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.

§ 26 Gröna skolgårdar
Ärendenummer: Bou 402/2016
Handläggare: Mimmi Beckman
Ärendebeskrivning
I ÖSB för 2017 är Gröna skolgårdar ett av uppdragen för Programnämnd
Barn och utbildning. Ett förslag på uppdragsdirektiv för genomförande av
uppdraget har tagits fram. Målet med uppdraget Gröna förskole- och
skolgårdar är att genomföra kvalitetshöjande åtgärder på cirka 20-30
befintliga gårdar under 2017.
Utgångspunkt för projektets budget är 2,0 mnkr som avsatts för
genomförande. Motsvarande satsningen som kommunen gör på den egna
verksamheten kommer att komma de fristående huvudmännen inom
förskola och grundskola till del. Ambitionen är att utöka kvarstående
budget för de kommunala verksamheterna genom ansökningar om bidrag
från Boverket.
Tillgången till förskole- och skolgårdar ar en viktig del i barns
uppväxtmiljöer som har en positiv betydelse för folkhälsa och för
måluppfyllelsen i skolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Gröna förskole- och skolgårdar, 2017-02-07.
Uppdragsdirektiv Gröna förskole- och skolgårdar.
Rapport Gröna skolgårdar.
Rapport inventering av förskolegårdar i Örebro 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Uppdragsdirektivet med förslag på genomförande för Gröna förskole- och
skolgårdar godkänns.
Yrkande
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
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Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Uppdragsdirektivet med förslag på genomförande för Gröna förskoleoch skolgårdar godkänns.
2. Cecilia Lönn Elgstrand (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 27 Revidering av Riktlinjer barn och elevhälsa
Ärendenummer: Bou 183/2017
Handläggare: Maud Boson
Ärendebeskrivning
Riktlinjer för barn- och elevhälsan anger hur samverkan kring barns- och
elevers hälsa ska bedrivas i Örebro kommun. Ett framgångsrikt och
välutvecklat barn- och elevhälsoarbete kännetecknas av en tydlig
organisation väl kända och goda rutiner. Dokumentet är ett styrdokument
som anger ramar för verksamheten och som syftar till att ge struktur för det
gemensamma arbetet att skapa en likvärdig barn-och elevhälsa. Uppdraget
är att stödja barn och elevers utveckling mot verksamhetens mål, som
omfattar både omsorg, kunskaper och värden. Riktlinjerna visar på en
främjande och förebyggande riktning, genomsyrad av ett barn- och
elevperspektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Riktlinjer för barn och elevhälsa", 2017-02-24.
Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun.
Skolverkets och Socialstyrelsens gemensamma dokument "Vägledning för
elevhälsan" (2016).
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Ärendet anses berett och återkommer till programnämnden för beslut vid
nästa sammanträde.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 28 Topp 25 2025 - Digital karta
Ärendenummer: Bou 233/2017
Handläggare: Karin von Stedingk
Ärendebeskrivning
Ett led i arbete med Topp 25 2025 har varit att anordna olika dialogmöten.
Ett område som genom dialogmötet identifierades som ett
utvecklingsområde var omvärldsbevakning. Bland annat kom det fram att
de skolor som finns i kommunen vill ha mer kontakt med varandra i syfte
att dra nytta av varandras arbeten för att höja måluppfyllelsen för sina
elever. För att man lätt ska kunna se vad och hur olika skolor arbetar för att
öka är syftet att skapa en digital karta. Där ska enskilda skolor lätt kunna
söka reda på om och hur andra skolor arbetar. Arbetet sker tillsammans
med kommunens digitala kartenhet och inga kostnader är förknippade med
detta framtagande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Digital karta", 2017-02-09.
Analysrapport av dialogmöte den 10 okt 2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Centralt skolstöd får i uppdrag att ta fram en digital karta för kommunala
och fristående skolor.
Yrkande
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Centralt skolstöd får i uppdrag att ta fram en digital karta för kommunala
och fristående skolor.
2. Cecilia Lönn Elgstrand (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 29 Topp 25 2025 - Utvärdering av Bryggan och
Kompassen
Ärendenummer: Bou 234/2017
Handläggare: Karin von Stedingk
Ärendebeskrivning
Bryggan och Kompassen erbjuder skolor, elever och familjer hjälp och
stöd för att hantera komplexa skolproblem med syfte att eleverna ska få en
så bra skolgång som möjligt och i förlängningen kunna nå fullständiga
betyg i årskurs nio. Bland annat arbetar verksamheterna med elever som
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har problematisk skolfrånvaro och normbrytande beteende samt stödjande
och förebyggande arbete gentemot familjer och skolor.
För att kunna veta vilka insatser som ger effekt och för vilka elever det ger
effekt föreslås att två forskare från Örebro universitet ges i uppdrag att
kartlägga arbetssättet samt utvärdera effekterna av verksamheternas arbete.
Uppdraget ska löpande genomföras under åren 2017-2019 och kostnaden
är totalt 700 000 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Utvärdering av Bryggan och Kompassen", 2017-02-09.
Ansökan till Topp 25 2025 om medel för utvärdering av insatser och
arbetssätt inom verksamheten Bryggan och Kompassen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Ekonomiska medel om totalt 700 000 kr från budget för Topp 25 2025
tillförs Kompassen för att ge uppdrag till Örebro universitet att utvärdera
insatser och arbetssätt inom verksamheterna Kompassen och Bryggan.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att förslaget ska avslås samt att förvaltningen ska
ges i uppdrag att fördela 700 000 kronor från budgeten för Topp 25 2025
till Örebro kommuns skolor så att dessa kan anställa behövlig personal.
Niclas Persson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Maria
Haglunds (M) förslag.
Ordföranden ställer Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Maria
Haglunds (M) förslag och finner att nämnden beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Ekonomiska medel om totalt 700 000 kr från budget för Topp 25 2025
tillförs Kompassen för att ge uppdrag till Örebro universitet att utvärdera
insatser och arbetssätt inom verksamheterna Kompassen och Bryggan.
2. Cecilia Lönn Elgstrand (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Reservation
Maria Haglund (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Stefan Stark (M) och Maria Hedwall (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Maria Haglunds (M) yrkande.

§ 30 Topp 25 2025 - Projektledare för Topp 25 2025
Ärendenummer: Bou 235/2017
Handläggare: Karin von Stedingk
Ärendebeskrivning
Initiativet och satsningen "Topp 25 2025" är formulerat i styrdokumentet
"En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros
övergripande strategier och budget 2016 med plan för 2017-2018" (ÖSB).
Där slås fast att satsningen handlar om att Örebros skolresultat ska
förbättras, både inom grundskola och i gymnasieskolan. Satsningen
omfattar även förskolan utifrån förskolepedagogikens roll för att stärka
resultaten längre fram i åldrarna. Språkutveckling lyfts särskilt fram
gällande insatser för att stärka förskolepedagogiken. Syftet är att skapa
samling, struktur och ge energi åt ett brett skolutvecklingsarbete där
elevens lärande står i centrum. Genom detta uppnås målet att öka elevens
kunskaper och därigenom stärka skolresultaten i kommunen så att fler
elever når kunskapsmålen i årskurs nio, fullföljer gymnasiet och klarar sig
väl efter avslutade studier. Centralt skolstöd ges uppgiften att planera och
organisera för genomförandet av Topp 25 2025. En projektledare behöver
anställas för att leda projektet Topp 25 2025.
Projektledarens roll är att ansvara för genomförande av Topp 25 2025, leda
eventuella delprojekt/delprojektledare samt kontinuerligt rapportera till
projektgrupp och styrgrupp. Projektledaren ansvarar också för
framtagandet av en projektplan samt implementering och uppföljning av
denna. Sammantaget fungerar projektledaren som ett nav i Topp 25 2025
och leder samt koordinerar arbetets olika delar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Projektledare för Topp 25 2025", 2017-02-09.
Projektdirektiv för Topp 25 2025.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Tillföra medel om 2 000 000 kr ur budget för Topp 25 2025 till Centralt
skolstöd för anställning av en projektledare för Topp 25 2025.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att förslaget ska avslås samt att förvaltningen ska
ges i uppdrag att fördela 2 000 000 kronor från budgeten för Topp 25 2025
till Örebro kommuns skolor så att dessa kan anställa behövlig personal.
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Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Maria
Haglunds (M) förslag.
Ordföranden ställer Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Maria
Haglunds (M) förslag och finner att nämnden beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Tillföra medel om 2 000 000 kr ur budget för Topp 25 2025 till Centralt
skolstöd för anställning av en projektledare för Topp 25 2025.
2. Cecilia Lönn Elgstrand (V) tillåts lämna särskilt yttrande till protokollet.
Reservation
Maria Haglund (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Stefan Stark (M) och Maria Hedwall (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Maria Haglunds (M) yrkande.

§ 31 Topp 25 2025 - Utbildning vad gäller tolkning av
"extra anpassningar" och "särskilt stöd" i skollagen
(2010:800)
Ärendenummer: Bou 236/2017
Handläggare: Karin von Stedingk
Ärendebeskrivning
Antalet elever med behov av extra anpassning eller särskilt stöd är en
särskilt sårbar grupp om de inte får den hjälp de behöver. Risken att eleven
inte klarar av att få fullständiga betyg är överhängande samt att eleven i sig
kan fara illa och bli aktuell för olika typer av insatser senare i livet.
Samtidigt är det svårt för de enskilda skolorna liksom för vårdnadshavare
att veta vilka regler som egentligen gäller angående elevers rätt till extra
anpassning och särskilt stöd. Risken att elever blir behandlade olika
beroende på vilken skola de går på är överhängande. Det finns därför ett
behov att tydliggöra vad som avses med extra anpassningar och särskilt
stöd till elever enligt skollagen (2010:800). Detta kopplat till elevers rätt att
få det stöd de behöver för sin utveckling. Samt den lagliga grunden för
elevers/vårdnadshavares rätt att ha möjligheten att överklaga
åtgärdsprogram.
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Utbildningen sker genom föreläsningar av jurist med specialkunskap i
skollagen. Utbildningarna vänder sig till rektorer, elevhälsa, pedagoger och
specialpedagoger. Ansvarsfrågan mellan pedagog och rektor synliggörs,
tillsammans med klarläggandet av vad som skall omfattas av den av
kommunen utbetalda elevpengen. Kostnaden omfattar arvode till föreläsare
samt lokal kostnader och viss administration om totalt 170 000kr
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Utbildning vad gäller tolkning av extra anpassningar och
särskilt stöd i skollagen", 2017-02-09.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Ekonomiska medel om totalt 170 000 kr från budget för Topp 25 2025
tillförs Centralt skolstöd för att genomföra utbildningssatsning vad gäller
tolkning av extra anpassningar och särskilt stöd i skollagen (2010:800)
under år 2017, 2019 och 2021.
Yrkande
- Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Ekonomiska medel om totalt 170 000 kr från budget för Topp 25 2025
tillförs Centralt skolstöd för att genomföra utbildningssatsning vad gäller
tolkning av extra anpassningar och särskilt stöd i skollagen (2010:800)
under år 2017, 2019 och 2021.
2. Cecilia Lönn Elgstrand (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 32 Topp 25 2025 - Örebromodellen för kollegialt lärande
Ärendenummer: Bou 237/2017
Handläggare: Karin von Stedingk
Ärendebeskrivning
Forskningen visar att det är skolans inre arbete är det som påverkar
resultaten i skolan mest där lärarnas kompetens och förmågor spelar en
central roll. Mot bakgrund av ovanstående resonemang samt med avstamp i
den stora mängd internationell forskning som lyfter fram kollegialt lärande
som resultathöjande nyckelfaktor finns goda skäl att ta reda på vad
kollegialt kan innebära för ökade resultat och hur det kan fungera i en
"Örebrokontext". Syftet är att utveckla en "Örebromodell" för kollegialt
lärande utifrån det vetenskapliga kunskapsläget och den lokala
skolkontexten i Örebro, tillsammans med forskare från Örebro universitet
och genom en gemensam kunskapsproduktion visa på hur effektiv och
ändamålsenligt kollegialt lärande kan organiseras och genomföras så att det
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ger tydliga effekter på elevernas resultat. Arbetet ska utföras på en
pilotskola i Örebro kommun och kunskaperna som genereras genom
arbetet ska sedan föras ut till andra skolor i kommunen.
Kostnaderna har räknats på utifrån ett samarbete på två år som omfattar
finansiering av 2,3 tjänster i två år vilket blir 3 886 000 kr. Därtill kommer
kostnader för skolan och skolans personal som är svåra att räkna på i
nuläget. Det rör sig till exempel om vikariekostnader vid utbildningsdagar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Örebromodellen för kollegialt lärande", 2017-02-09.
Underlag för satsning inom Topp 25 2025.
PM: Sammanfattning av planeringsfasen för Topp 25 2025.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Ekonomiska medel om totalt 3 886 000 kr från budget för Topp 25 2025
tillförs Centralt skolstöd för att starta upp och driva verksamheten
tillsammans med Örebro universitet. Medlen avser 1 943 000 kr (2,3
forskartjänster) för år 2017 samt 1 943 000 kr (2,3 forskartjänster) för år
2018.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att förslaget ska avslås samt att förvaltningen ska
ges i uppdrag att fördela 3 886 000 kronor från budgeten för Topp 25 2025
till Örebro kommuns skolor så att dessa kan anställa behövlig personal.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Maria
Haglunds (M) förslag.
Ordföranden ställer Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Maria
Haglunds (M) förslag och finner att nämnden beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Ekonomiska medel om totalt 3 886 000 kr från budget för Topp 25 2025
tillförs Centralt skolstöd för att starta upp och driva verksamheten
tillsammans med Örebro universitet. Medlen avser 1 943 000 kr (2,3
forskartjänster) för år 2017 samt 1 943 000 kr (2,3 forskartjänster) för år
2018.
2. Cecilia Lönn Elgstrand (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Reservation
Maria Haglund (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Stefan Stark (M) och Maria Hedwall (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Maria Haglunds (M) yrkande.

§ 33 Årsberättelse 2016 för programområde Barn och
utbildning
Ärendenummer: Bou 72/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Programområde barn och utbildning redovisar ett samlat överskott på 46,6
mnkr. Resultatet motsvarar en avvikelse på 1,5 procent mot tilldelad
budgetram och en kostnadsökning med 4,5 procent mellan åren 2015 och
2016. I resultatet finns AFA-medel med 11,0 mnkr, medel som ska föras
över till 2017 års budget. Årets resultat exklusive AFA-medel och
intraprenadernas resultat visar ett överskott på 11,1 mnkr.
Förskolenämnden redovisar ett överskott på 12,3 mnkr,
Grundskolenämnden ett överskott på 14,5 mnkr, Gymnasienämnden ett
underskott på 21,8 mnkr och Programnämnden ett överskott på 41,6 mnkr.
Det ekonomiska resultat för intraprenaderna är fortsatt positivt och ingår
som en del i driftnämndernas resultat.
Resultatet för skolår nio, att alla elever ska nå målet i alla ämnen är högre i
år jämfört med föregående år. Andelen elever i gymnasieskolan som
erhållit en yrkes-, eller högskoleförberedande examen har minskat mot
föregående år.
Årets barn-, elev-, och föräldraundersökning visar på fortsatt på stor
nöjdhet inom förskola och skola. Det krävs arbete för att fortsatt behålla
denna höga nivå.
Medarbetarnas resultat i årets medarbetarenkät visar på fortsatt goda
resultat gällande Hållbart medarbetarengagemang, HME, med ett värde på
83 vilket är högre än både föregående års resultat och Örebro kommuns
värde på 79.
Örebro kommun har en stark befolkningsökning vilket innebär behov att
tillskapa förskole- och skolplatser. Utbyggnad sker av nya lokaler,
permanenta lokaler för förskolan och upprustning av grundskolor.
Nämnderna har fokuserat verksamhetsuppföljningen på att utveckla de
strategiska områdena, säkra verksamhetsuppdraget och hushålla med
resurser. Samtliga nämnder bidrar till utveckling av de fyra strategiska
områdena.
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Beslutsunderlag
Årsberättelse 2016 - Programområde Barn och utbildning
Bilaga 4 Indikatorer årsberättelse 2016 Bou
Bilaga 5 Förskolenämndens årsberättelse 2016
Bilaga 6 Grundskolenämndens årsberättelse 2016
Bilaga 7 Gymnasienämndens årsberättelse 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Årsberättelsen 2016 för programområde Barn och utbildning fastställs.
2. Årsberättelsen 2016 för programområde Barn och utbildning överlämnas
till kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Programnämnd barn och utbildning ansöker hos Kommunstyrelsen om
överföring av intraprenaders överskott i enlighet med gällande spelregler.
4. Programnämnd barn och utbildning ansöker hos kommunstyrelsen om
överföring av övriga ekonomiska driftresultat i enlighet i enlighet med
gällande spelregler för resultatöverföring.
5. Programnämnd barn och utbildning ansöker hos kommunstyrelsen om
överföring av investeringsanslag på totalt 11,8 mnkr i enlighet med
driftnämndernas beslut.
6. Gymnasienämnden ska i samband med årets första delårsrapport för
2017 komma till Programnämnd barn och utbildning och redovisa vilka
åtgärder som har vidtagits och vilka åtgärder som planeras vidtas för en
ekonomi i balans.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Årsberättelsen 2016 för programområde Barn och utbildning fastställs.
2. Årsberättelsen 2016 för programområde Barn och utbildning överlämnas
till kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Programnämnd barn och utbildning ansöker hos Kommunstyrelsen om
överföring av intraprenaders överskott i enlighet med gällande spelregler.
4. Programnämnd barn och utbildning ansöker hos kommunstyrelsen om
överföring av övriga ekonomiska driftresultat i enlighet i enlighet med
gällande spelregler för resultatöverföring.
5. Programnämnd barn och utbildning ansöker hos kommunstyrelsen om
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överföring av investeringsanslag på totalt 11,8 mnkr i enlighet med
driftnämndernas beslut.
6. Gymnasienämnden ska i samband med årets första delårsrapport för
2017 komma till Programnämnd barn och utbildning och redovisa vilka
åtgärder som har vidtagits och vilka åtgärder som planeras vidtas för en
ekonomi i balans.
7. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) deltar inte i beslutet gällande beslutspunkt ett.

§ 34 Stickprov
Handläggare: Anna Lundgren
Ärendebeskrivning
Två stickprov av myndighetsbeslut gällande tilläggsbelopp redovisas för
Programnämnd barn och utbildning av handläggare Anna Lundberg
och Anne Jeanson. Då det råder sekretess på uppgifter i ärendena enligt 23
kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) redovisas ärendena
bakom stängda dörrar enligt 6 kap. 19 a § kommunallagen (1991:900).
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 35 Funktionsprogram för lokalförsörjningsplanering
område Bou
Ärendenummer: Bou 1881/2016
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson och Liselotte Nöjd
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 36 Information om dataskyddsförordningen
Handläggare: Per Oscarson
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 37 Information om ekonomisk helhetsbild av sociala
investeringar
Handläggare: Staffan Wikstedt
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 38 Programdirektörens information
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Arbetet med bokslutet är klar och visar på ett gott resultat för
programnämnden.
Aktivitetslistan utifrån programnämndens verksamhetsplan är klar och
arbete pågår nu med att Kommunstyrelseförvaltningens enheter Centralt
skol och välfärdsstöd, Myndighet och Upphandling och uppföljning ska
redovisa hur de kommer att ta sig an uppdragen och tidsätta dessa. Rapport
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kring detta kommer till nämnden i de uppföljningar som görs kopplade till
årshjulet. Uppdragslistan kommer också att läggas ut i iPad.
En gång per månad sker avstämning med Kommunstyrelseförvaltningens
avdelningar tillsammans med förvaltningschef på
Kommunstyrelseförvaltningen. Detta är nytt för i år och vi tror detta ska
bidra till bättre samarbete, samsyn och effektivitet. Arbetet med riktlinjer
kopplade till myndighet och upphandling och uppföljning pågår och
återkommer sedan som ärenden till nämnd för beslut.
Samarbete med Universitet utökar vi nu. Känns väldigt roligt att de
kommer satsa mycket på att utveckla lärarutbildningen. Att Universitetet
och kommunen bygger ett långsiktigt och hållbart samarbete kring detta är
viktigt inte bara för kvalitet utan också för det långsiktiga
kompetensförsörjningsarbetet. Förutom de forum för samarbete som äger
rum kontinuerligt, lärarutbildningsnämnden och styrgrupp linje 14 så har
en workshop ägt rum den 29/2 där alla länets kommuner bjudits in till en
gemensam eftermiddag för att jobba kring vad som är viktigt i arbetet med
att utveckla och höja kvalitet och attraktionskraft i lärarutbildningen.
Universitet kommer nu att jobba vidare med det som framkom under denna
workshop och arbeta fram en planering för utvecklingsarbetet.
Dialogmöten sker nu tillsammans med Birgittaskolan, SPSM och
intresseorganisationerna för döva/hörselskadade kring ett eventuellt
framtida samarbete vad gäller skollokaler. Ett första möte har hållits 14/2
och två kommande möten är inbokade till 6/3 och till maj månad. Det
första mötet har varit konstruktivt och framåtsyftande.
Nytt avtal med Handelskammaren ska tas fram vad gäller hur vi ska
fortsätta att jobba med Arbetsmarknadskunskap i skolan. Projektet upphör
till halvårsskiftet och det är viktigt att vi n u säkerställer framtiden för detta
framgångsrika arbete.
Skolinspektionen har nu avslutat sitt arbete med tillsyn i Örebro kommun.
Den 23/2 hade de återföring av inspektionen till politiker och tjänstemän.
De sista inspektionsmeddelanden kom under februari och där pågår nu
arbete med svaren.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 39 Anmälan av delegationsbeslut samt
presidiesammanträde
Ärendenummer: Bou 2142/2016
Ärendebeskrivning
Presidiesammanträde har ägt rum den 16 februari 2017.
________________
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Programnämnd barn och utbildning på närmast
följande sammanträde enligt 6 kap. 35 § kommunallagen (KL).
Det är först efter återrapporteringen till Programnämnd barn och utbildning
som delegationsbesluten vinner laga kraft och det är också ett sätt att hålla
ledamöter och ersättare i programnämnden informerade om vilka beslut
som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Programnämnd barn och utbildning revideras
vid behov. Senaste revideringen gjordes den 30 november 2016.
Beslutsunderlag
Lista över inrapporterade delegationsbeslut 2017-02-01 - 2017-02-26.
Anmälan av delegationsbeslut från förskolechefer och rektorer.
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.

§ 40 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Bou 137/2017
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och som bedömts relevanta för Programnämnd barn och
utbildning att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Diarielista Bou 138/2017 - Bou 276/2017.
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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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