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Närvarande ledamöter
Marlene Jörhag (KD)
Maria Haglund (M)
Elisabeth Malmqvist (C)
Magnus Riseby (L)
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Kenneth Hallén (S)
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Cecilia Lönn Elgstrand (V)
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David Larsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Roger Andersson (S)
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Seydou Bahngoura (C)
Layla Abou Tacca (KD)
Pär Ljungvall (V)
Sara Dicksen (M)
Gunilla Werme (L)
Helena Ståhl (SD)

§§ 194-202
§§ 194-197
§§ 194-202
§§ 194-195

ersätter Jessica Ekerbring (S)
ersätter Susann Wallin (S)
ersätter Linda Smedberg (S) §§ 196-208
ersätter Elisabeth Malmqvist (C) §§ 203-208
ersätter Sara Bronner (MP)
ersätter Magnus Johansson (M)
ersätter Magnus Riseby (L) §§ 198-208
ersätter Kent Vallén (S) §§ 203-208

Närvarande ersättare
Övriga
Mikael Carstensen
Karin Geisler

Programdirektör
Nämndsekreterare

Paragraf 194–208

Karin Geisler, sekreterare
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Justerat den 15 oktober 2019.

Marlene Jörhag (KD), ordförande

Maria Haglund (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 oktober 2019.

§ 194 Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning

Ärende 14 i ärendelistan Information från Myndighetsavdelningen utgår.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Dagordningen godkänns
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Den reviderade dagordningen godkänns

§ 195 Brukarundersökning - information
Ärendenummer: Bou 3646/2019
Handläggare: Barbro Eriksson
Ärendebeskrivning

Barbro Eriksson, projektledare från Origo Group, presenterar årets resultat av
brukarundersökning.
Origo Group har på uppdrag av Örebro kommun genomfört den årliga
enkätundersökningen i förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och särskola
för att få en bild av elevers och vårdnadshavares uppfattning om verksamhetens
kvalitet.
I undersökningen ingår vårdnadshavare till barn födda 2014 och 2016 i förskolan,
elever åk 2 på fritidshem och deras vårdnadshavare, elever i åk 3, 5 och 8 samt deras
vårdnadshavare, vårdnadshavare till elever i särskolan och samtliga elever i
gymnasieskolan.
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Beslutsunderlag

Presentation
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Informationen tas till protokollet
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 196 Delårsrapport med prognos 2 - 2019 - beslut
Ärendenummer: Bou 3350/2019
Handläggare: Liselotte Nöjd, Marie-Heléne Andersson
Ärendebeskrivning

En sammanställning av programområdets intäkter och kostnader till och med
31 augusti 2019 med ett prognostiserat resultatet per den 31 december 2019.
Programområde barn och utbildning prognostiserar en negativ budgetavvikelse på
20,0 miljoner kronor vilket är en förbättring i jämförelse med delårsrapport 1 för
2019 då den negativa budgetavvikelsen uppgick till 40,0 miljoner kronor. Det
ekonomiska läget för programområde barn och utbildning är fortfarande ansträngt.
Totalt bedöms det finnas förutsättningar för en långsiktig hållbar ekonomi inom
programområdet, men det kommer krävas åtgärder på både nämnds- och
verksamhetsnivå.
De största utmaningarna för programområdet är att samtliga nämnder ska ha en
ekonomi i balans och att kunskapsresultaten ska stärkas. Det handlar om att kunna
erbjuda en så bra och trygg skolgång som möjligt, från förskola till gymnasieskola, för
att alla barn och elever ska kunna utvecklas och få möjlighet till ett bra framtida liv.
Örebro är en tillväxtkommun vilket påverkar Programnämnd barn- och utbildning
genom att kommunen kommer att ha stora behov under flera år framåt med att
tillskapa nya förskole- och skolplatser. Den framtida kompetensförsörjningen är
ytterligare en stor utmaning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-09-23
Delårsrapport med prognos 2 - 2019 för Programnämnd barn och utbildning, 201909-23
Bilaga 1 Utvärdering av socialpedagog, lärarassistent och mentor/elevkoordinator,
2019-08-08
Bilaga 2 Delårsrapport med prognos 2 - 2019 Förskolenämnden, 2019-09-13
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Bilaga 3 Delårsrapport med prognos 2 - 2019 Grundskolenämnden, 2019-09-13
Bilaga 4 Delårsrapport med prognos 2 - 2019 Gymnasienämnden, 2019-09-20
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2019 antas.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Det ekonomiska resultatet för programområde barn och utbildning följs fortsatt
under året upp i månatliga rapporter till Programnämnd barn och utbildning.
Yrkande

Magnus Riseby (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut samt att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Maria Haglund (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
David Larsson (SD) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut. Ordförande finner
att Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt detta.
Ordförande ställer därefter Magnus Risebys (L) yrkande om att få lämna ett särskilt
yttrande som tas till protokollet under proposition och finner att Programnämnd
barn och utbildning beslutar att bifalla detta.
Ordförande ställer sedan Maria Haglunds (M) yrkande om att få lämna ett särskilt
yttrande som tas till protokollet under proposition och finner att Programnämnd
barn och utbildning beslutar att bifalla detta.
Ordförande ställer sedan David Larsson (SD) yrkande om att få lämna ett särskilt
yttrande som tas till protokollet under proposition och finner att Programnämnd
barn och utbildning beslutar att bifalla detta.
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2019 antas.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Det ekonomiska resultatet för programområde barn och utbildning följs fortsatt
under året upp i månatliga rapporter till Programnämnd barn och utbildning.
4. Magnus Riseby (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
5. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
6. David Larsson (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Pär Ljungvall (V) deltar inte beslutet på
beslutspunkt 1.

§ 197 Revidering investeringsprogram - beslut
Ärendenummer: Bou 420/2019
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

En revidering av investeringsprogrammet 2020-2023 med framåtblick fyra år görs
utifrån den Lokalförsörjningsplanering för 2020-2023 samt framåtblick som
Programnämnd barn och utbildning fattade beslut om den 5 maj i år. Revideringen
innebär att minskade investeringsutgifter driftkostnader.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Reviderat investeringsprogram 2020-2023 med framåtblick 20242027 för programområde Barn och utbildning, 2019-09-23
Bilaga 1 Ekonomisk konsekvens av reviderat investeringsprogram
Bilaga 2 Reviderat investeringsprogram programområdet 2020-2023 med framåtblick
2024-2027, 2019-09-23
Bilaga 3 Reviderat investeringsprogram med belopp, pappershandling
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Investeringsprogram för 2020-2023 med framåtblick 2024-2027 för
Programnämnd barn och utbildning antas.
2. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
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Yrkande

David Larsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut samt David Larssons
yrkande om avslag till förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer sedan Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande som tas till protokollet under proposition och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar att bifalla detta.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Investeringsprogram för 2020-2023 med framåtblick 2024-2027 för
Programnämnd barn och utbildning antas.
2. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Cecilia Lönn Elgstrand (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation

David Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande om avslag till förmån
för Sverigedemokraternas förslag till budget.

§ 198 Avstämning av antal barn i förskola och pedagogisk
omsorg 15 september 2019 - beslut
Ärendenummer: Bou 3429/2019
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Avstämningen av faktiskt antal barn i förskola och pedagogisk omsorg den 15
september 2019 innebär en minskning av antalet barn i förhållande till budget vilket
medför en återföring av medel från driftnämnd till volympotten på 3,1 miljoner
kronor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal barn i förskola
och pedagogisk omsorg 15 september 2019, 2019-09-24
Bilaga Reviderad budgetram per driftsnämnd 2 oktober 2019, 2019-09-24
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Justering av budgetramar för faktiskt antal barn den 15 september 2019 i förskola
och pedagogisk omsorg antas.
2. Finansiering sker via programnämndens pott för volymer.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 199 Rapport faktiska kontra beräknade lokalkostnader inom
skola - information
Ärendenummer: Bou 733/2019
Handläggare: Sofia Larsson, Åsa Enkvist Lenander, Anneli Hedström
Ärendebeskrivning

Information gällande faktiska och beräknade lokalkostnader inom förskola och skola.
Beslutsunderlag

Rapport av faktiska kontra beräknade lokalkostnader för förskola och skola 20142019, 2019-09-27
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Informationen tas till protokollet
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 200 Bettorps förskola - beslut
Ärendenummer: Bou 824/2016
Handläggare: Sofia Larsson
Ärendebeskrivning

Bettorps förskola har uppnått sin tekniska livslängd och behöver rivas och helt nya
lokaler behöver byggas. Återuppbyggnationen kan göras på den tomt där nuvarande
Bettorps förskola är byggd idag. Förskolans verksamhet kommer att behöva
evakueras under tiden då byggnation pågår. Evakuering sker till förskolor inom
närområdet.
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Projektet att ersätta Bettorps förskolas lokaler fanns med redan i
Lokalförsörjningsplanen för 2015-2018 och riktade medel från Kommunstyrelsen
finns avsatta för projektet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Ersättning av förskolan Bettorps förskola, 2019-09-24
Förstudierapport ersättning av Bettorps förskola, 2018-09-04
Behovsbeskrivning - förstudieunderlag, 2019-09-12
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Bettorps förskola rivs och ersätts med ny förskolebyggnad med fem avdelningar på
befintlig tomt.
2. Hyreskostnaden som fastighetsinvesteringen innebär finansieras med riktade medel
från Kommunstyrelsen
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 201 Alnängarnas förskola - beslut
Ärendenummer: Bou 819/2016
Handläggare: Sofia Larsson
Ärendebeskrivning

CV-området kommer inom en relativt snar framtid att omvandlas från verkstadshus
till en ny stadsdel med bostadshus och därtill samhällsservice. Den östra delen av
området, Alnängarna, utgör en första etapp i omvandlingen av CV till stadsdel och
där planeras för cirka 200 bostäder. Det är planlagt för att kunna bygga en förskola i
den första etappen Alnängarna.
För att möta behovet av förskoleplatser föreslås att en ny förskola med fem
avdelningar byggs vid Alnängarna. Förskoleplatser i närliggande område, Öster och
centrala Norr, har inte kapacitet att klara av ett ökat antal barn i förskoleålder.
Förskolan föreslås att byggas utifrån konceptet Framtidens förskola 2.0 med fem
avdelningar i två plan och beräknas vara klar hösten 2021 under förutsättning att
beslut fattas av Programnämnden hösten 2019 och att Futurum ges tillträde till
fastigheten vid årsskiftet 2019/2020.
Behovet av ny förskola vid Alnängarna fanns med redan i Lokalförsörjningsplaneringen för 2017-2020 och medel finns avsatta i Barn och utbildnings
investeringsprogram.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Ny förskola vid Alnängarna, 190924
Behovsbeskrivning-förstudieunderlag Ny förskola Alnängarna, Bilaga 1, 2017-10-29
Förstudierapport Kolonilotten 4, Bilaga 2, 2019-06-24
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. En ny förskola med fem avdelningar byggs vid Alnängarna.
2. Hyreskostnaden som fastighetsinvesteringen innebär finansieras dels med riktade
medel från Kommunstyrelsen, dels med avsatta medel inom volymutrymmet.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 202 Avgift för ansökan om att bedriva fristående förskola beslut
Ärendenummer: Bou 1023/2019
Handläggare: Mikaela Bengtsson, Jenny Kusing
Ärendebeskrivning

Från och med 1 januari 2019 kan kommuner enligt 2 kap 5 c § skollagen och prop.
2017/2018:158 s. 55 ff ta ut en avgift vid ansökan om godkännande till fristående
förskola samt vid förändring av förskola.
Avgiften för ansökan är tänkt som ett sätt för kommunen att ta betalt för det arbete
det infattar att handlägga en ansökan från en fristående förskola. Tillsynsarbetet får
dock inte avgiftsbeläggas.
Förslaget innebär att en avgift på 12 000 kr införs vid ansökan om godkännande av
fristående förskola samt att en avgift på 6 000 kr införs vid ansökan om förändring i
befintlig förskoleverksamhet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-09-23
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. En avgift på 12 000 kr införs vid ansökan om godkännande av fristående förskola
samt en avgift på 6 000 kr införs vid ansökan om förändring i befintlig
förskoleverksamhet.
2. Avgifterna börjar gälla från och med den 1 januari 2020
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Pär Ljungvall (V) yrkar att Örebro kommun inför
följande avgifter för att handlägga ansökningar av fristående förskoleverksamhet:
35 000 kronor per ansökan samt 25 000 kronor per förändring av befintlig
verksamhet.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Cecilia Lönn Elgstrands
(V) och Pär Ljungvalls (V) yrkande att Örebro kommun inför följande avgifter för att
handlägga ansökningar av fristående förskoleverksamhet: 35 000 kronor per ansökan
samt 25 000 kronor per förändring av befintlig verksamhet.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. En avgift på 12 000 kr införs vid ansökan om godkännande av fristående förskola
samt en avgift på 6 000 kr införs vid ansökan om förändring i befintlig
förskoleverksamhet.
2. Avgifterna börjar gälla från och med den 1 januari 2020
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Pär Ljungvall (V) reserverar sig skriftligt till förmån
för eget yrkande om att Örebro kommun inför följande avgifter för att handlägga
ansökningar av fristående förskoleverksamhet: 35 000 kronor per ansökan samt
25 000 kronor per förändring av befintlig verksamhet.

§ 203 Kapacitetsutredning - information
Ärendenummer: Bou 2058/2019
Handläggare: Boki Vojvodic, Pär Carlsson
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Ärendebeskrivning

Boki Vojvodic och Pär Carlsson från företaget Cowi informerar om
kapacitetsutredning.
Under 2019 har Programnämnd barn och utbildning med hjälp av en extern konsult
(Cowi) utvärderat lokalkapaciteten i befintliga lokaler, för både grundskolan och
gymnasieskolan.
Kartläggningen av lokalkapaciteten är utifrån både teknisk kapacitet (till
exempel ventilation och kvadratmeter) och pedagogisk kapacitet som tar sikte mer på
hur lokalerna kan användas utifrån de pedagogiska krav som ställs på skollokaler
(exempelvis utifrån antalet grupprum, gemensamhetsytor).
Lokalkapacitetsutredningen är ett första steg i ett övergripande arbete för att bland
annat skapa ett underlag för vidare arbete inom lokalförsörjningsprocessen.
Beslutsunderlag

Presentation
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Informationen tas till protokollet
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 204 Skolutveckling tillsammans - Topp 25 - Kollegialt lärande
i Örebros skolor- KLÖS-projektet - information
Ärendenummer: Bou 3182/2019
Handläggare: Per Nilsson
Ärendebeskrivning

Per Nilsson från Örebro universitet berättar om rapporten som beskriver ett
samarbete mellan Almby skola, Örebro kommun och forskare på Örebro universitet
i syfte att undersöka hur en hållbar modell för kollegialt arbete kan se ut.
Beslutsunderlag

Slutrapport Kollegialt lärande i Örebros skolor - KLÖS-projektet, juni 2019
Presentation
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Informationen tas till protokollet
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 205 Information från ordförande
Handläggare: Marlene Jörhag
Ärendebeskrivning

Kenneth Hallén (S) informerar om aktuella ärenden inom Förskolenämnden.
Seydou Bahngoura (C) informerar om aktuella ärenden inom Grundskolenämnden.
Roger Andersson (S) informerar om aktuella ärenden inom Gymnasienämnden.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Informationen tas till protokollet
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 206 Information från programdirektören
Handläggare: Mikael Carstensen
Ärendebeskrivning

Programdirektör Mikael Carstensen informerar kring aktuella frågor, händelser och
nyheter som berör Programnämnd barn och utbildning bland annat om arbetet med
Funktionsprogram för förskole- och skollokaler samt dess gårdar.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Informationen tas till protokollet
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
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§ 207 Anmälan av presidiesammanträde samt
delegationsbeslut till pn Bou 2019-10-02
Ärendenummer: Bou 3094/2019
Ärendebeskrivning

Presidiesammanträde har ägt rum den 12 september 2019.
_____________________
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 § och
7 kap. 8 § kommunallagen (2017:725).
Beslutsunderlag

Lista över inrapporterade delegationsbeslut (2019-08-26--2019-09-23)
Anmälan av delegationsbeslut från förskolechefer, rektorer och
myndighetsavdelningen
Delegationsbeslut Bou 2838/2019
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

§ 208 Anmälan av handlingar och inkomna skrivelser
Ärendenummer: Bou 139/2019
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 2019-10-02 (registrerat efter 201908-25 till och med 2019-09-23)
Asyl och flyktingmottagning juli 2019
Asyl och flyktingmottagning maj 2019
Beslut från Skolinspektionen Realgymnasiet
Följebrev remiss klimatanpassningsplan
Klimatanpassningsplan Örebro kommun remissversion KSU 190611
Kommunstyrelsen 2019-08-27 (2019-08-27 KS §131)
Minnesanteckningar 2019-05-15
Minnesanteckningar 2019-08-29
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Missiv remiss Riktlinjer IOP
Missiv remiss Överenskommelsen om samverkan
Motion (ÖRP) Vivallaskolan
Remissversion av reviderad Överenskommelse 2019-06-11
Remissversion Riktlinjer IOP 2019-08-27
Tilläggsanslag ombudg 2019-08 ver 20190815b
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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onsdag 2 oktober 2019

PROGRAMNÄMND BARN OCH UTBILDNING

SÄRSKILT YTTRANDE
DELÅRSRAPPORT MED PROGNOS 2 - 2019- BESLUT
Ärende nr: BoU3350/2019

Liberalerna ställer sig positiva till den regelbundna delårsrapporteringen. Det är en viktig
förutsättning för att det ständiga kvalitetsarbetet kan fortgå och att vi kan se att
verksamheternas mål uppfylls. Det är ett viktigt arbetsverktyg för såväl nämnder som
förvaltningar. Vi yrkar därför bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag til l Programnämnd
barn och utbildning.
Liberalerna ställer sig däremot mycket kritiska till hur flera av målen är formulerade och dess
ambitionsnivå. Vi önskar att målen i fortsatta arbeten och rapporter skall vara tydliga, mätbara
och högt ställda. Vi kan t ill exempel inte nöja oss med att behålla mål som säger att 89% av
vårdnadshavarna anser att deras barn får det stöd och hjälp det behöver i förskolan. Eller att
andelen elever i åk 3, 5 och 8 som känner sig trygga i skolan är 89%. Det borde självklart vara
100%. I flera av rapporterna återkommer otydliga, o mätbara och lågt satta målsättningar. Det
behöver förbättras! Högt ställda må lsättningar är en förutsättning för en kvalitativ verksamhet.

För liberalerna

tllrQ1
Magnus Riseby
Presidieledamot PN BoU

Särskilt yttrande
Ärende 7
Ärendenummer: Bou 3350/2019
"Delårsrapport med prognos 2 2019- beslut"

PN barn och utbildning
Örebro kommun
2 oktober 2019

Ge skolan rätt förutsättningar
Programområde barn och utbildning prognosticerar ett underskott på 20 miljoner kronor. Det
är bättre än årets första prognos men långt ifrån en budget i balans. En stor del i detta beror på
Gymnasienämndens stora underskott samt kostnader för lokaler, skolskjuts och platser i
specialskolor.
Vi oroas mycket över att kostnaderna inte är under kontroll samt att kunskapsresultaten
fortsatt är för låga.
Om ingenting handlingskraftigt genomförs riskerar dåliga skolresultat bli ännu sämre och
arbetsmiljön för skolpersonal urholkas till att bli ohållbar. Skolorna i Örebro kommun ska ge
förutsättningar för barn och ungdomar att förberedas sig inför arbetslivet och skolpersonalen
ska ha en dräglig tillvaro på arbetsplatserna.
Moderaternas budget innehåller satsningar direkt till skolorna och en styrning med fokus på
kunskap till eleverna, trygghet och en värdig arbetsmiljö för lärare, övrig personal och elever.
Delårsrapporten visar utfallet och beräknad prognos för året och vi väljer därför att bifalla
förslagen till beslut.

För M~eraternas grupp i Programnämnd barn och utbildning
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Maria Haglund (M)

Särskilt yttrande
Delårsrapport 2 2019

2019-10-02
Bou 3350/2019
Ett ökat antal chefer kan tyckas positivt samtidigt som kvinnors sjukfrånvaro utmärker sig i
statistiken som dubbelt så hög som männens inom Förskolenämnden. Ett ökat fokus på
minoriteters språk är med i den reviderade läroplanen samtidigt som modersmål är det enda
ämnet där Vivallaskolans elever uppnår 100 % godkänt studieresultat enligt Skolverket - för
ämnen som matematik, svenska, engelska och geografi där är resultaten alarmerande och vi
har i värsta fall en hel generation i utanförskap att se fram emot om inget görs.
Vi kan se att betygen i alla ämnen sjunker för tredje året i rad och det gäller både grundskolan
och gymnasiet samtidigt som arbete med norm kritiskt tänkande som utmanar traditionella
könsmönster har prioriterats. Inom politiken gör vi olika prioriteringar och det behöver inte
bara handla om vem som delar ut mest pengar. Skolan ska prioritera kärnuppdraget vilket
först och främst är godkända studieresultat i en trygg skålmiljö och en arbetsmiljö där lärare
inte sjukskriver sig för stress. Det är tydligt att vi har olika prioriteringar jämfört med styret.
För Sverigedemokraterna i Programnämnd Barn och utbildning:

David Larsson (SD)

'S11erhedeuwbater1tat
J ÖREBRO KOMMUN

Programnämnd barn- och utbildning
Särskilt yttrande

101002

8. Revidering investeringsprogram
När Örebro kommun planerar för behovet av förskoleplatser och grundskoleoch gymnasieplatser bör det ske med hjälp av prognoser kring antalet barn och
unga. De senaste åren har antalet inte alltid slagit ut som prognostiserat vilket
gör att vi har några medskick till detta reviderade investeringsprogram.

Gällande planer för en ny skola i Norra Ormesta:
Nybyggda Tybblelundskolan är i dag den skola som många av barnen beonde i
Norra Ormesta går på. Den skolan fyller i nuläget inte sina förskoleklasser och
kan därför till exempel inte erbjuda full bemanning som konsekvens.
Det planeras nybyggnation i området men vissa planer i närheten har
överklagats och en del av byggnadstakten i Örebro har saktat av. Vi vill därför
att förvaltningen och lokalförsörjningsenheten säkerställer att behovet av
skolplatser verkligen är tillräckligt som underlag för en ny skola i Norra
Ormesta utan att tömma Tybblelundskolan ytterligare på elevunderlag. Med det
sagt välkomnar vi ändå att kommunen fortskrider planeringen utifrån en
kommunal drift, istället för att lämna över till fristående aktör.
Gällande hållbarhet:
Miljöhänsyn bör tas vid nybyggnation och renoveringar och vid investeringar i
it-utrustning i förskola och skola bör fokus också ligga kring hållbarhet och
målet om minskad konsumtion.

Cecilia Lönn Elgstrand
Pär Ljungvall
Vänsterpartiet
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13. Avgift för ansökan om att bedriva fristående
förskola - beslut
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