Protokoll

Bou 49/2019

Programnämnd barn och utbildning
Datum:
Tid:
Plats:

2019-09-04
09:00–16:50
Sessionssalen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
Marlene Jörhag (KD)
Jessica Ekerbring (S)
Maria Haglund (M)
Elisabeth Malmqvist (C)
Magnus Riseby (L)
Kent Vallén (S)
Linda Smedberg (S)
Kenneth Hallén (S)
Susann Wallin (S)
Stefan Stark (M)
Magnus Johansson (M)
Tjänstgörande ersättare
Roger Andersson (S)
Seydou Bahngoura (C)
Layla Abou Tacca (KD)
Pär Ljungvall (V)
Sara Dicksen (M)
Gunilla Werme (L)
Helena Ståhl (SD)

§§ 156 - 180
§§ 156 - 179, 181-193 (§ 180, deltar inte
på grund av jäv)
§§ 156-192
§§ 156-192
ersätter Linda Smedberg § 180
ersätter Stefan Stark § 193
ersätter Elisabeth Malmqvist (C) §§
181-193
ersätter Eje Cesar (KD)
ersätter Cecilia Lönn Elgstrand (V)
ersätter Magnus Johansson (M) § 193
ersätter Sara Bronner (MP)
ersätter David Larsson (SD)

Närvarande ersättare
Inger Blückert (S)
Husein Hoso (S)
Övriga
Mikael Carstensen
Karin Geisler

Programdirektör
Nämndsekreterare

Paragraf 156–162 och 164–193
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Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 16 september 2019.

Marlene Jörhag (KD), ordförande

Maria Haglund (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 september 2019.

§ 156 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning

Linda Smedberg (S) anmäler jäv § 180, Sagogårdens förskola - beslut.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Anmält jäv läggs till protokollet

§ 157 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M) anmäler övrig fråga gällande särskilda
undervisningsgrupper i Örebro kommun.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Övrig fråga läggs till dagordningen

§ 158 Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning

Ärendena gällande ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell (§§ 165171) samt inkommen övrig fråga (§ 184) läggs till dagordningen.
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Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Den reviderade dagordningen godkänns

§ 159 Motion om narkotikahundar i skolan (SD) - beslut
Ärendenummer: Bou 467/2019
Handläggare: Karin Geisler
Ärendebeskrivning

Helena Ståhl (SD), David Larsson (SD), Magnus Ingwall (SD) och Sigvard
Blixt (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige
den 30 januari 2019 gällande att samarbete med polisen för att söka av
gymnasieskolor med polishundar efter narkotika.
Gymnasienämnden har beslutat om en handlingsplan där sök med polishundar
ingår varför förslaget är att motionen anses tillgodosedd.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-07-03
Motion från SD, 2019-02-06
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Motionen är tillgodosedd
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut

§ 160 Delegationsordningen - beslut
Ärendenummer: Bou 62/2019
Handläggare: Karin Geisler

3 (29)

ÖREBRO

Protokoll

Ärendebeskrivning

För att förtydliga delegationsordningen och förenkla processen föreslås att
programdirektör får delegation att svara på samråd och även att avstå från att
svara på samråd.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-08-15
Förslag inför 20190904 delegationsförteckning Pn Bou, 2019-08-14
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Anta reviderad delegationsordning enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag att gälla från och med 2019-09-19
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 161 Månadsrapport ekonomi - information
Ärendenummer: Bou 619/2019
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Information om Programnämnd barn och utbildnings ekonomi.
Beslutsunderlag

Månadsrapport ekonomi juli 2019, 2019-08-23
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 162 Tilläggsanslag och ombudgeteringar - beslut
Ärendenummer: Bou 1996/2019
Handläggare: Liselotte Nöjd
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Ärendebeskrivning

Ärendet avser tilläggsanslag från Programnämnd social välfärd, flytt av
Modersmålsavdelnings tillhörighet samt ombudgeteringar inom
programområde Barn och utbildning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Tilläggsanslag och ombudgetering Programnämnd barn och
utbildning september 2019, 2019-08-23
Reviderad budgetram per driftnämnd 4 september 2019, 2019-08-23
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Tilläggsanslag från Programnämnd social välfärd samt ombudgetering av
medel antas och fördelas till nämnd inom programområdet.
2. Ombudgetering inom programområde Barn och utbildning antas och
fördelas till driftnämnd
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 164 Avstämning av antalet barn i förskolan 15 juni beslut
Ärendenummer: Bou 1995/2019
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Avstämningen av faktiskt antal barn i förskola och pedagogisk omsorg
den 15 juni 2019 innebär en ökning av antalet barn vilket medför en kostnad
för programområdet på 12,2 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal barn i
förskola och pedagogisk omsorg 15 juni 2019, 2019-08-15
Bilaga Reviderad budgetram per driftsnämnd 4 september 2019
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 165 Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell
förskola för hösten 2019 - beslut
Ärendenummer: Bou 2634/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

I beslutet (2019-02-13 § 36) om ersättningsnivåer 2019 i enlighet med
resursfördelningsmodellen för förskola beslutade Programnämnd barn och
utbildning att ersättningsnivåerna skulle gälla från 1 januari till och med 30 juni
2019. Nytt beslut skulle ha fattats på nämndsammanträdet i juni 2019 men
skedde inte.
Beslutet innebär att Programnämnd barn och utbildning fattar ett nytt beslut
om ersättningsnivåer inför hösten 2019. Inga förändringar görs när det gäller
ersättningsnivåerna vilket innebär att de nivåer som gällde för våren gäller
fortsatt under hösten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-09-02
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- För förskola gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2019 till och med 31
december 2019 som under våren 2019.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas förslag till budget.
Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas förslag till budget.
Pär Ljungvall (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fem förslag till beslut;
bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds (M)
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yrkande om avslag till förmån för Moderaternas förslag till budget, Magnus
Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas förslag till budget,
Pär Ljungvalls (V) yrkande om avslag till förmån för Vänsterpartiets förslag till
budget samt Helena Ståhls (SD) 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.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- För förskola gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2019 till och med 31
december 2019 som under våren 2019.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om avslag till förmån för
Moderaternas förslag till budget.
Magnus Riseby (L) och Gunilla Werme (L) reserverar sig till förmån för
Magnus Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas förslag till
budget.
Pär Ljungvall (V) reserverar sig till för förmån för eget yrkande om avslag till
förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande om avslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.

§ 166 Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell
pedagogisk omsorg och obekväm tid för hösten 2019 beslut
Ärendenummer: Bou 2635/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

I beslutet (2019-02-13 § 37) om ersättningsnivåer 2019 i enlighet med
resursfördelningsmodellen för pedagogisk omsorg och obekväm tid beslutade
Programnämnd barn och utbildning att ersättningsnivåerna skulle gälla från 1
januari till och med 30 juni 2019. Nytt beslut skulle ha fattats på
nämndsammanträdet i juni 2019 men skedde inte.
Beslutet innebär att Programnämnd barn och utbildning fattar ett nytt beslut
om ersättningsnivåer inför hösten 2019. Inga förändringar görs när det gäller
ersättningsnivåerna vilket innebär att de nivåer som gällde för våren gäller
fortsatt under hösten.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-09-02
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- För pedagogisk omsorg och obekväm tid gäller samma ersättningsnivåer 1 juli
2019 till och med 31 december 2019 som under våren 2019.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas förslag till budget.
Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas förslag till budget.
Pär Ljungvall (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fem förslag till beslut;
bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds (M)
yrkande om avslag till förmån för Moderaternas förslag till budget, Magnus
Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas förslag till budget,
Pär Ljungvalls (V) yrkande om avslag till förmån för Vänsterpartiets förslag till
budget samt Helena Ståhls (SD) 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.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- För pedagogisk omsorg och obekväm tid gäller samma ersättningsnivåer 1 juli
2019 till och med 31 december 2019 som under våren 2019.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om avslag till förmån för
Moderaternas förslag till budget.
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Magnus Riseby (L) och Gunilla Werme (L) reserverar sig till förmån för
Magnus Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas förslag till
budget.
Pär Ljungvall (V) reserverar sig till för förmån för eget yrkande om avslag till
förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande om avslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.

§ 167 Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell
grundskola F-9 inklusive fritidshem för hösten 2019 - beslut
Ärendenummer: Bou 2636/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

I beslutet (2019-02-13 § 38) om ersättningsnivåer 2019 i enlighet med
resursfördelningsmodellen för grundskola F-9 inklusive fritidshem beslutade
Programnämnd barn och utbildning att ersättningsnivåerna skulle gälla från 1
januari till och med 30 juni 2019. Nytt beslut skulle ha fattats på
nämndsammanträdet i juni 2019 men skedde inte.
Beslutet innebär att Programnämnd barn och utbildning fattar ett nytt beslut
om ersättningsnivåer inför hösten 2019. Inga förändringar görs när det gäller
ersättningsnivåerna vilket innebär att de nivåer som gällde för våren gäller
fortsatt under hösten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-09-02
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- För grundskola F-9 inklusive fritidshem gäller samma ersättningsnivåer 1 juli
2019 till och med 31 december 2019 som under våren 2019.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas förslag till budget.
Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas förslag till budget.
Pär Ljungvall (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
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Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fem förslag till beslut;
bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds (M)
yrkande om avslag till förmån för Moderaternas förslag till budget, Magnus
Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas förslag till budget,
Pär Ljungvalls (V) yrkande om avslag till förmån för Vänsterpartiets förslag till
budget samt Helena Ståhls (SD) 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.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- För grundskola F-9 inklusive fritidshem gäller samma ersättningsnivåer 1 juli
2019 till och med 31 december 2019 som under våren 2019.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om avslag till förmån för
Moderaternas förslag till budget.
Magnus Riseby (L) och Gunilla Werme (L) reserverar sig till förmån för
Magnus Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas förslag till
budget.
Pär Ljungvall (V) reserverar sig till för förmån för eget yrkande om avslag till
förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande om avslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.

§ 168 Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell
obligatorisk särskola för hösten 2019 - beslut
Ärendenummer: Bou 2638/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

I beslutet (2019-02-13 § 39) om ersättningsnivåer 2019 i enlighet med
resursfördelningsmodellen för obligatorisk särskola beslutade Programnämnd
barn och utbildning att ersättningsnivåerna skulle gälla från 1 januari till och
med 30 juni 2019. Nytt beslut skulle ha fattats på nämndsammanträdet i juni
2019 men skedde inte.
Beslutet innebär att Programnämnd barn och utbildning fattar ett nytt beslut
om ersättningsnivåer inför hösten 2019. Inga förändringar görs när det gäller
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ersättningsnivåerna vilket innebär att de nivåer som gällde för våren gäller
fortsatt under hösten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivesle, 2019-09-02
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- För obligatorisk särskola gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2019 till och
med 31 december 2019 som under våren 2019.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas förslag till budget.
Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas förslag till budget.
Pär Ljungvall (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fem förslag till beslut;
bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds (M)
yrkande om avslag till förmån för Moderaternas förslag till budget, Magnus
Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas förslag till budget,
Pär Ljungvalls (V) yrkande om avslag till förmån för Vänsterpartiets förslag till
budget samt Helena Ståhls (SD) 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.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning: beslutar
- För obligatorisk särskola gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2019 till och
med 31 december 2019 som under våren 2019.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om avslag till förmån för
Moderaternas förslag till budget.
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Magnus Riseby (L) och Gunilla Werme (L) reserverar sig till förmån för
Magnus Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas förslag till
budget.
Pär Ljungvall (V) reserverar sig till för förmån för eget yrkande om avslag till
förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande om avslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.

§ 169 Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell RH
verksamhet för hösten 2019 - beslut
Ärendenummer: Bou 2639/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

I beslutet (2019-02-13 § 40) om ersättningsnivåer 2019 i enlighet med
resursfördelningsmodellen för RH verksamhet beslutade Programnämnd barn
och utbildning att ersättningsnivåerna skulle gälla från 1 januari till och med 30
juni 2019. Nytt beslut skulle ha fattats på nämndsammanträdet i juni 2019 men
skedde inte.
Beslutet innebär att Programnämnd barn och utbildning fattar ett nytt beslut
om ersättningsnivåer inför hösten 2019. Inga förändringar görs när det gäller
ersättningsnivåerna vilket innebär att de nivåer som gällde för våren gäller
fortsatt under hösten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivesle, 2019-09-02
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- För RH verksamhet gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2019 till och med 31
december 2019 som under våren 2019.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas förslag till budget.
Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas förslag till budget.
Pär Ljungvall (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
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Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fem förslag till beslut;
bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds (M)
yrkande om avslag till förmån för Moderaternas förslag till budget, Magnus
Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas förslag till budget,
Pär Ljungvalls (V) yrkande om avslag till förmån för Vänsterpartiets förslag till
budget samt Helena Ståhls (SD) 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.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- För RH verksamhet gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2019 till och med 31
december 2019 som under våren 2019.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om avslag till förmån för
Moderaternas förslag till budget.
Magnus Riseby (L) och Gunilla Werme (L) reserverar sig till förmån för
Magnus Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas förslag till
budget.
Pär Ljungvall (V) reserverar sig till för förmån för eget yrkande om avslag till
förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande om avslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.

§ 170 Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell
gymnasieskola för hösten 2019 - beslut
Ärendenummer: Bou 2640/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

I beslutet (2019-02-13 § 41) om ersättningsnivåer 2019 i enlighet med
resursfördelningsmodellen för gymnasieskola beslutade Programnämnd barn
och utbildning att ersättningsnivåerna skulle gälla från 1 januari till och med 30
juni 2019. Nytt beslut skulle ha fattats på nämndsammanträdet i juni 2019 men
skedde inte.
Beslutet innebär att Programnämnd barn och utbildning fattar ett nytt beslut
om ersättningsnivåer inför hösten 2019. Inga förändringar görs när det gäller
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ersättningsnivåerna vilket innebär att de nivåer som gällde för våren gäller
fortsatt under hösten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-09-02
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- För gymnasieskola gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2019 till och med 31
december 2019 som under våren 2019.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas förslag till budget.
Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas förslag till budget.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fyra förslag till beslut;
bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds (M)
yrkande om avslag till förmån för Moderaternas förslag till budget, Magnus
Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas förslag till budget
samt Helena Ståhls (SD) 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.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- För gymnasieskola gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2019 till och med 31
december 2019 som under våren 2019.
Pär Ljungvall (V) deltar inte i beslutet.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om avslag till förmån för
Moderaternas förslag till budget.
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Magnus Riseby (L) och Gunilla Werme (L) reserverar sig till förmån för
Magnus Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas förslag till
budget.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande om avslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.

§ 171 Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell
gymnasiesärskola för hösten 2019 - beslut
Ärendenummer: Bou 2641/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

I beslutet (2019-02-13 § 42) om ersättningsnivåer 2019 i enlighet med
resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskola beslutade Programnämnd
barn och utbildning att ersättningsnivåerna skulle gälla från 1 januari till och
med 30 juni 2019. Nytt beslut skulle ha fattats på nämndsammanträdet i juni
2019 men skedde inte.
Beslutet innebär att Programnämnd barn och utbildning fattar ett nytt beslut
om ersättningsnivåer inför hösten 2019. Inga förändringar görs när det gäller
ersättningsnivåerna vilket innebär att de nivåer som gällde för våren gäller
fortsatt under hösten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-09-02
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- För gymnasiesärskola gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2019 till och med
31 december 2019 som under våren 2019.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas förslag till budget.
Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas förslag till budget.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fyra förslag till beslut;
bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds (M)
yrkande om avslag till förmån för Moderaternas förslag till budget, Magnus
Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas förslag till budget
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samt Helena Ståhls (SD) 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.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- För gymnasiesärskola gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2019 till och med
31 december 2019 som under våren 2019.
Pär Ljungvall (V) deltar inte i beslutet.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om avslag till förmån för
Moderaternas förslag till budget.
Magnus Riseby (L) och Gunilla Werme (L) reserverar sig till förmån för
Magnus Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas förslag till
budget.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande om avslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.

§ 172 Förslag på riktade åtgärder för effektivisering - beslut
Ärendenummer: Bou 2715/2019
Handläggare: Marlene Jörhag, Mikael Carstensen
Ärendebeskrivning

Programnämnd barn och utbildnings inspel till Övergripande strategier och
budget 2020 med plan för 2021–2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-09-03
Bilaga 1, 2019-09-04
Förslag till beslut

Ordförandes förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Programnämnd barn och utbildnings inspel till Övergripande strategier och
budget 2020 med plan för 2021–2022 (ÖSB) överlämnas till Kommunstyrelsen
för vidare beredning i budgetprocessen.
Yrkande

Marlene Jörhag (KD) yrkar på att förslaget på inspel revideras efter diskussion i
nämnden då två att de föreslagna aktiviteterna inte innebär besparingar för
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Programnämnd barn och utbildning. Av förslagen stryks: Minska
öppethållandetiderna på förskolan och Minska öppethållandetiderna på fritidshemmen.
Förslaget benämns ordförandes reviderade förslag.
Pär Ljungvall (V) yrkar bifall till ordförandes reviderade förslag.
Maria Haglund (M) yrkar avslag på ordförandes förslag till förmån för
Moderaternas eget budgetarbete.
Magnus Riseby (L) yrkar avslag till förmån för Liberalernas prioriteringar i
kommande budgetskrivningar.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns tre förslag till besluts,
det vill säga bifall till ordförandes reviderade förslag till beslut, Maria Haglunds
(M) yrkande om avslag till förmån för Moderaternas eget budgetarbete samt
Magnus Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas
prioriteringar i kommande budgetskrivningar.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn
och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Programnämnd barn och utbildnings reviderade inspel till Övergripande
strategier och budget 2020 med plan för 2021–2022 (ÖSB) överlämnas till
Kommunstyrelsen för vidare beredning i budgetprocessen.
Helena Ståhl (SD) deltar inte i beslutet.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
skriftligt till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om avslag till förmån för
Moderaternas eget budgetarbete.
Magnus Riseby (L) och Gunilla Werme (L) reserverar sig skriftligt till förmån
för Magnus Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas
prioriteringar i kommande budgetskrivningar.

§ 173 Ansökan Alsalam om utökat barnantal på förskolan
Haga - beslut
Ärendenummer: Bou 1936/2019
Handläggare: Mikaela Bengtsson, Jenny Kusing
Ärendebeskrivning

Alsalams förskola på Hagagatan ansöker om att utöka sitt barnantal på från 60
barn till 80 barn. Förskolan bedöms uppfylla kraven som ställs på
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verksamheten på adressen Hagagatan i Örebro. Dock finns inte behovet om
ytterligare platser, i och med att barnantalet har minskat i Örebro kommun.
Beslutsunderlag

Ansökan sammanfattning, 2019-06-14
Checklista
Tjänsteskrivelse, 2019-08-26
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Avslag görs på ansökan om att utöka Alsalams förskola på Hagagatan 51A
från 60 barn till 80 barn.
2. Bidrag lämnas till Alsalams förskola på Hagagatan enligt tidigare
godkännande för maximalt 60 barn utifrån gällande resursfördelningsmodell.
3. Verksamheten bedrivs på adressen Hagagatan 51A i Örebro kommun.
4. Kostnaden finansieras fortsatt ur avsatta medel i budget för Programnämnd
barn och utbildning.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

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

Från och med 1 januari kan kommuner enligt 2 kap 5 c § skollagen och prop.
2017/2018:158 s. 55 ff ta ut en avgift för ansökan om bidrag att till fristående
förskola samt utökande 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.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-08-20
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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

§ 175 Årsrapport tillsyn läsåret 2018-2019 - information
Ärendenummer: Bou 1092/2019
Handläggare: Jenny Kusing, Kristina Åström
Ärendebeskrivning

Information om årsrapporten gällande tillsynen av fristående förskolor och
pedagogisk omsorg i Örebro kommun under läsåret 2018-2019.
Beslutsunderlag

Årsrapport tillsyn läsåret 2018-2019, Tillsyn av fristående förskolor och
pedagogisk omsorg, 2019-08-22
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 176 Information från Myndighetsavdelningen
Handläggare: Mikaela Bengtsson, Jenny Kusing
Ärendebeskrivning

Information från Myndighetsavdelningen gällande aktuella händelser.
Uppföljning Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid informationen som skulle kommit i oktober skjuts upp till november.
Beslutsunderlag

Tillsynsrapport Baraem, 2019-06-19
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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

§ 177 E-signering - information till nämnden
Ärendenummer: Bou 3046/2019
Handläggare: Johanna Vikström, Malin Björnholdt, Lena Lindström
Ärendebeskrivning

Som en del av Örebros övergripande strategi Digitalt först satsar kommunen
på att stärka den tekniska förmågan att elektroniskt kunna signera olika typer
av dokument. Denna tekniska förmåga kan sedan användas i olika situationer,
däribland för att justera politiska protokoll.
Projektet E-signering 2.0 syftar till att bland annat tillse att alla politiska
nämnder har tillgång till e-signering under hösten 2019. Enligt den plan som
tagits fram kommer breddinförandet vara genomfört januari 2020.
Inledningsvis kommer inte nämndprotokoll med sekretessuppgifter att beröras.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-08-26
Presentation 2019-08-26
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 178 Anpassningar Olaus Petriskolan ABCD-huset - beslut
Ärendenummer: Bou 1036/2017
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander, Mikael Carstensen
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Ärendebeskrivning

En omfattande rotrenovering pågår av Olaus Petri-skolan som beräknas vara
inflyttningsklar till hösten 2020. Första delen av rotrenoveringen har omfattat
anpassningar av idrottshall, matsal och kök (E och F-huset). Anpassningen av
kök och matsal har inneburit att skolan fått två färre klassrum. Andra delen
avser huvudbyggnaden. För att kunna bli en full två parallell F-9 skola med
mellan 25-30 elever per klassrum krävs ombyggnation i huvudbyggnaden
(ABCD-huset).
Initialt togs ett förslag fram som innebar en ökad hyreskostnad på 5,1 mnkr.
Det förslaget innebar bland annat omfattande ombyggnationer av klassrum,
tillskapande av toalettpaket och att cafédelen i foajén flyttades upp i
högstadiedelen.
Ett nytt förslag har tagits fram där man minimerat anpassningar och flytt av
väggar och ändå kunnat åstadkomma de klassrum som krävs. Den ökade
hyreskostnaden för denna ombyggnation bedöms bli 880 tkr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-08-21
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Anpassning/ombyggnation av Olaus Petriskolans ABCD-hus beställs av
Futurumfastigheter
2. Den ökade hyreskostnaden på 880 tkr finansieras i befintlig budget.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 179 Uppsägning av förstudieavtal Tegnerskolan - beslut
Ärendenummer: Bou 474/2018
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning

Tegnerskolan är en F-3 skola med två paralleller. Ett läckage i fastigheten
innebar en evakuering av elever. I samband med evakueringen startade
rotrenoveringen av fastigheten. En förstudie beställdes av Futurumfastigheter
för att utreda möjligheterna att göra skolan mer tillgänglig och anpassad för de
krav som ställs på en fullt funktionell skola.
Förstudien visade att fastigheten inte kunde, utan tillbyggnader, säkra de behov
för tillgänglighet och andra anpassningar som skolan hade. Kostnaderna för
detta bedömdes vara höga om alls genomförbara.
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Skolans byggbara mark är begränsad (skolan är omgärdad av prickmark) samt
att huvudbyggnad och idrottshall har ett utvändigt kulturminnesskydd.
Under hösten 2018 enades politiker och tjänstemän att förstudien inte skulle gå
vidare till projektering och genomförande. Futurumfastigheter har upparbetade
kostnader för detta som uppgår till 325 tkr.
Beslutsunderlag

Delegationsbeslut förstudie för anpassning Tegnerskolan
Tjänsteskrivelse, 2019-08-20
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd Barn och
utbildning:
1. Förstudien som beställdes av Futurumfastigheter för en ombyggnation av
Tegnerskolan återkallas
2. Den upparbetade kostnaden på 325 tkr finansieras via programnämndens
planeringsreserv.
Beslut

Programnämnd Barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 180 Sagogårdens förskola - beslut
Ärendenummer: Bou 307/2019
Handläggare: Sofia Larsson
Ärendebeskrivning

En fördjupad förstudie har utförts av Futurum gällande möjligheten att utöka
Sagogårdens förskola från fyra till åtta avdelningar. Förstudien har visat att det
innebär en kostsam sanering då det är bevarandevärde på flera träd.
Prognosen gällande Vivallas område visar ett mindre ökat behov än tidigare
och den sammanfattande bedömningen är att det inte är kostnadseffektivt att
utöka Sagogården då det kommer att finnas andra alternativ att möta behovet i
området.
Förslaget innebär att Futurum utför ett underhåll i de befintliga lokalerna som
inte genererar någon hyresökning. Samtidigt bör en genomsyn göras av
lokalerna så att eventuella anpassningar görs i samband med underhåll för att
skapa ändamålsenliga lokaler.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-07-05
Protokollsutdrag Pn bou 2018-03-07
Förstudierapport Förskolan Sagogården, uppdaterad 2019-06-04
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Upphäva beslutet med nybyggnation av förskolan Sagogården (Pn bou 201803-07 § 32)
Jäv

Linda Smedberg (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 181 Bettorps förskola - beredning
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.
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, 2019-08-12
Förstudierapport ersättning av Bettorps förskola, 2018-09-04
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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§ 182 Alnängarnas förskola - beredning
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 upp 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.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Ny förskola vid Alnängarna, 2019-08-12
Behovsbeskrivning-förstudieunderlag Ny förskola Alnängarna, Bilaga 1, 201710-29
Förstudierapport Kolonilotten 4, Bilaga 2, 2019-06-24
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

§ 183 Skollokaler - mer än bara rum- information
Handläggare: Mikael Carstensen
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Ärendebeskrivning

Programdirektör Mikael Carstensen informerar nämnden om de fysiska
lokalernas möjligheter för ökad trygghet och studiero.
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 184 Övrig fråga särskilda undervisningsgrupper
Ärendenummer: Bou 3351/2019
Handläggare: Mikael Carstensen
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M) ställer övrig fråga gällande särskilda undervisningsgrupper i
Örebro kommun.
Programdirektör Mikael Carstensen besvarar frågan.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Informationen tas till protokollet

§ 185 Information från ordförande
Handläggare: Marlene Jörhag
Ärendebeskrivning

Ingen information.

§ 186 Information från programdirektören
Handläggare: Mikael Carstensen
Ärendebeskrivning

Programdirektör Mikael Carstensen informerar kring aktuella frågor, händelser
och nyheter som berör Programnämnd barn och utbildning.
Informationen gällande Rapport faktiska kontra beräknade lokalkostnader
inom skola kommer redovisas senare.
Information - Funktionsprogram förskole- och skollokaler samt dess gårdar
2019 kommer redovisas senare.
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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

§ 187 Anmälan av presidiesammanträde samt
delegationsbeslut till pn Bou 2019-09-04
Ärendenummer: Bou 1928/2019
Ärendebeskrivning

Presidiesammanträde har ägt rum den 22 augusti 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 (2019-06-11--2019-08-26)
Anmälan av delegationsbeslut från förskolechefer, rektorer och
myndighetsavdelningen
Anmälan av delegationsbeslut från förskolechefer, rektorer och
myndighetsavdelningen
Delegationsbeslut Bou 1640/2019
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

§ 188 Anmälan av handlingar och inkomna skrivelser
Ärendenummer: Bou 139/2019
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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 2019-09-04 (registrerat efter
2019-06-10 till och med 2019-08-26)
Protokollsutdrag Ks 2019-05-14 § 85
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 189 Idéslussen - information
Ärendebeskrivning

Skriftlig information angående Idéslussen.
Beslutsunderlag

Information
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 190 Samhällsbyggnadsprocessen - information
Handläggare: Ulrika K Jansson, Patrik Kindström, Andreas Ahlstam
Ärendebeskrivning

Ulrika K Jansson, programdirektör samhällsbyggnad och stadsbyggnadschef,
Patrik Kindström, biträdande stadsbyggnadschef, samt Andreas Ahlstam,
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enhetschef Trafik, berättar om samhällsbyggnadsprocessen, översikts- och
trafikplanering samt hur verksamheterna berörs av varandra.
Beslutsunderlag

Presentation samhällsbyggnad på BoU 2019-09-04
Rekommendationer - trafik vid skolor och förskolor
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 191 Skolutveckling tillsammans - Topp 25 - Fyren främjar
fysisk förmåga - information
Handläggare: Marie Einarsson
Ärendebeskrivning

Rektor Marie Einarsson från den fristående skolan Fyren EkAlmen informerar
om pilotsatsningen Fyren främjar fysisk förmåga, om hur personalen arbetat
långsiktigt med hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet.
Fyren EkAlmen är en friskola i Ekeby Almby för barn från förskoleklass till
och med årskurs 6.
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 192 Logopeder - nytt på Centralt skolstöd - information
Handläggare: Helena Wilkås, Kicki Åström
Ärendebeskrivning

Information om logopedernas arbete på Centralt skolstöd - språklig
tillgänglighet som ett led till ökad måluppfyllelse.
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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

§ 193 Skolutveckling tillsammans - Topp 25 - uppföljning
Ifous - information
Handläggare: Katarina Arkehag
Ärendebeskrivning

Katarina Arkehag, biträdande förvaltningschef för Förvaltningen förskola
skola, informerar om satsningen på att utveckla rektorernas ledarskap
tillsammans med forskningsinstitutet Ifous (Innovation, forskning och
utveckling i skola och förskola).
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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