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Bou 55/2018

Protokoll

ÖREBRO

Programnämnd barn och utbildning
Datum:
2018-04-04
Klockan: 13:15 - 17:15
Plats:
Dialogen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Jessica Ekerbring (S)
Marlene Jörhag (KD)
Karolina Wallström (L)
Maria Haglund (M)
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Ewa Andersson (S)
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Roger Andersson (S)
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Stefan Stark (M)
Maria Hedwall (M)
Joakim Sjögren (SD)
Niclas Persson (MP)

§§ 54-78

§§ 54-77
§§ 54-59

Tjänstgörande ersättare
Elisabeth Malmqvist (C)
Christopher Rydaeus (M)
Jonas Ahlforn von Beetzen (KD)

ersätter Seydou Bahngoura (C)
ersätter Stefan Stark (M) §§ 61-78
ersätter Sonja Kurt (KD) §§ 54-78

Närvarande ersättare
Magnus Riseby (L)
Matilda Fredriksson (V)
Inger Blückert (S)

§§ 54-77
utgår på grund av jäv § 72

Övriga
Charlotta Karlsson-Andersson
Karin Geisler

programdirektör barn och utbildning
nämndadministratör

Paragraf 54-80
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Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 17 april 2018.

Jessica Ekerbring (S), ordförande

Niclas Persson (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 april 2018.

§ 54 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Inger Blückert (S) anmäler jäv ärende § 72, Remiss - godkännande som
huvudman för förskole-grundskola samt fritidshem Eyraskolan - beslut.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- anmälan tas till protokollet

§ 55 Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
Tillägg av ett ärende § 73, Remiss- Al-Azharstiftelse i Örebros ansökan om
förändringar i befintlig grundskola - beslut.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- den reviderade dagordningen godkänns

§ 56 Flytt av modersmålsavdelningen - beslut
Ärendenummer: Bou 270/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
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Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att Modersmålsavdelningens
organisatoriska tillhörighet flyttas från Kommunstyrelseförvaltningen till
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete, FUFA. Förändringen
trädde i kraft den 1 januari 2018.
Budgetmedel för Modersmålsavdelningen fastställs i samband med bokslutet
för 2017. Det innebär att budgetmedel motsvarande 16,9 mnkr för 2018
överförs från Programnämnd barn och utbildning till Vuxen- och
arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Flytt av Modersmålsavdelningen, 2018-03-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Budgetmedel motsvarande 16,9 mnkr överförs från Programnämnd barn och
utbildning till Vuxen- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen för fortsatt hantering.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 57 Justering av bidrag 2017 till fristående grundskolor
utifrån underskott i kommunal grundskola 2017 - beslut
Ärendenummer: Bou 378/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Under 2017 har Grundskolenämnden redovisat ett underskott på 11,9 mnkr
vilket innebär att kommunen under 2017 satsat mer resurser på den kommunala
grundskolan. Kommunen redovisar från och med 2017 datorer och Ipads som
driftsmedel och inte investeringar vilket har medfört att datorer inom
kommunens verksamhet har skrivits av och innebär en ersättning till fristående
skolor. Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under
budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen och det
är i enlighet med skolförordningen.
De fristående grundskolorna kompenseras med ytterligare 4,5 mnkr för år
2017. Kompensationen är beräknad utifrån underskott 2017 per elev och
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årskurs i den kommunala grundskolan samt för datorer och Ipads som skrivits
av 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Justering av bidrag till fristående grundskolor utifrån
underskott i den kommunala grundskolan 2017, 2018-03-27
Bilaga Utbetalning per grundskola, 2018-03-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. De fristående grundskolorna ersätts med 4,5 mnkr utifrån att hemkommunen
har tillförts ytterligare resurser under 2017.
2. Finansiering sker via programnämndens planeringsreserv.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 58 Justering av bidrag 2017 till fristående gymnasieskolor
utifrån underskott i kommunal gymnasieskola 2017 - beslut
Ärendenummer: Bou 379/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Under 2017 redovisade Gymnasienämnden ett samlat underskott på 24,3 mnkr
vilket innebär att kommunen under 2017 satsat mer resurser på den kommunala
gymnasieskolan. Kommunen redovisar från och med 2017 datorer och Ipads
som driftsmedel och inte investeringar vilket har medfört att datorer inom
kommunens verksamhet har skrivits av och innebär en ersättning till fristående
skolor. Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under
budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen och det
är i enlighet med skolförordningen.
De fristående gymnasieskolorna kompenseras med ytterligare 6,1 mnkr för år
2017. Kompensationen är beräknad utifrån underskott 2017 per elev och
gymnasieprogram i den kommunala gymnasieskolan samt för datorer och Ipads
som skrivits av 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Justering av bidrag till fristående gymnasieskolor utifrån
underskott i den kommunala gymnasieskolan 2017, 2018-03-27
Bilaga Utbetalning per gymnasieskola, 2018-03-27
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. De fristående gymnasieskolorna ersätts med 6,1 mnkr utifrån att
hemkommunen har tillförts ytterligare resurser under 2017.
2. Finansiering sker via 4,5 mnkr som är bokade på 2017 som en kostnad samt
1,6 mnkr från programnämndens planeringsreserv.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 59 Tilläggsanslag och ombudgetering inom programområde
barn och utbildning april 2018 - beslut
Ärendenummer: Bou 380/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Ärendet avser överförda tilläggsanslag och ombudgeteringar samt överfört
resultat 2017 från Kommunstyrelsen samt ombudgeteringar inom
programområde Barn och utbildning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tilläggsanslag och ombudgetering inom programområde Barn
och utbildning april 2017, 2017-03-27.
Reviderad budgetram per driftsnämnd 4 april 2017, 2017-03-27
Tjänsteskrivelse till KF, 2018-02-05
Utdrag KF, 2018-02-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Tilläggsanslag och ombudgeteringar antas under förutsättning att
Kommunstyrelsen antar förslag till reviderade ramar.
2. Budgetjustering för överfört resultat antas under förutsättning att
Kommunstyrelsen antar förslag till överfört resultat 2017.
3. Ombudgeteringar inom programområdet antas och finansiering sker inom
Programnämnd barn och utbildnings tilldelade budgetram.
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Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Niclas Persson (MP) yrkar att beslutspunkt 1 ändras till satsningar på:
samordning Grön flagg, KomTek, Naturskola, Skolträdgård, Naturverkstad och
Gröna skolgårdar. Niclas Persson (MP) yrkar bifall till beslutspunkterna till 2
och 3.
Joakim Sjögren yrkar avslag på beslutspunkt 1 till förmån för
Sverigedemokraternas budget i Kommunfullmäktige samt yrkar bifall till
beslutspunkterna 2 och 3.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att beslutspunkt 1 ändras till satsning inom
förskolan och arbetstidsförkortning samt yrkar bifall till beslutspunkterna 2 och
3.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns fyra förslag till beslut på
beslutspunkt 1; Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Niclas Perssons (MP)
yrkande, Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande och Joakim Sjögrens (SD)
yrkande om avslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordförande att det endast finns ett förslag till beslutspunkterna 2
och 3, det vill Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut och att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt detta.
Slutligen ställer ordföranden Maria Haglunds (M) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande, under proposition och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar att bifalla detta.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Tilläggsanslag och ombudgeteringar antas under förutsättning att
Kommunstyrelsen antar förslag till reviderade ramar.
2. Budgetjustering för överfört resultat antas under förutsättning att
Kommunstyrelsen antar förslag till överfört resultat 2017.
3. Ombudgeteringar inom programområdet antas och finansiering sker inom
Programnämnd barn och utbildnings tilldelade budgetram.
4. Maria Haglunds (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet
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Reservation
Niclas Persson (MP) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.
Joakim Sjögren (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§ 60 Lokalförsörjningsplanering och investeringsprogram
2019-2022- beslut
Ärendenummer: Bou 2454/2017
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander, Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Lokalförsörjningsplaneringen för åren 2019-2022 inklusive framåtblick
ytterligare fyra år bygger på Örebro kommuns befolkningsprognos för perioden
2017-2026. Prognosen visar på att behovet av förskole- och grundskoleplatser
fortsätter att öka kraftigt. Även elevunderlaget inom gymnasieskolan ökar. Det
ökade behovet leder till att nya lokaler måste tillskapas. Det finns också ett
fortsatt stort behov av renovering av lokaler samt ersättning av 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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Lokalförsörjningsplanering 2019-2022 för Programnämnd
barn och utbildning, 2018-03-27
Lokalförsörjningsplanering 2019-2022 med framåtblick 2023-2026, 2018-0226
Investeringsprogram för programområde Barn och utbildning 2019-2022 med
flerårsplan, bilaga 1, 2018-03-27
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Lokalförsörjningsplanering, inklusive investeringsprogram, 2019-2022 med
framåtblick 2023-2026 för Programnämnd Barn och utbildning antas.
2. Programnämnd barn och utbildning begär hos kommunstyrelsen att få
igångsättningstillstånd för nybyggnation/ersättning av förskolor i Oxhagen,
Bettorp, Glanshammar, Lundby, Linden, Marieberg, Hovsta och på
Propeller-tomten i Ängenområdet enligt investeringsprogrammet 2020.
3. Programnämnd barn och utbildning begär hos kommunstyrelsen att få
igångsättningstillstånd för nybyggnation/ersättning av Glanshammar, ny
grundskola F-6 i Bettorp sam planerade idrottshallar enligt
investerings-programmet för 2020
4. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att Lokalförsörjningsplanering och
investeringsprogram 2019-2022 med framåtblick 2023-2026 anpassas till 15
barn per förskoleavdelning.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut;
Maria Haglunds (M) yrkande samt Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Reservation
Maria Haglund (M) och Maria Hedwall (M) reserverar sig skriftligt till förmån
för Maria Haglunds (M) yrkande.

§ 61 Ombyggnad av Nikolaiskolan för slöjd och övriga
anpassningar - beslut
Ärendenummer: Bou 16/2018
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
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Ärendebeskrivning
I januari 2016 togs beslut i programnämnden om att omvandla Nikolaiskolan
till grundskoleverksamhet för årskurserna 7-9.
En ny timplan kommer att träda i kraft till hösten 2018 vilket kräver fler
slöjdsalar för åk 7-9. För att möta behovet och för att hitta en ekonomiskt
fördelaktig lösning finns ett förslag med textilslöjdsalar samlade i A-huset och
träslöjdsal placerad nära den andra träslöjdsalen för att kunna samnyttja
maskinerna.
Övriga anpassningar är för att göra plats för skolsköterska, kurator,
undersökningsrum, väntrum och RWC. Även ett behov att skapa en ytterligare
lektionssal av den gamla expeditionen i A-huset finns med i förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-03-09
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Ombyggnation och anpassningar sker enligt förslag. Den utökade
hyreskostnaden beräknas uppgå till 99 tkr/år.
2. Hyreskostnaden finansieras via programnämndens planeringsreserv.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 62 Brunnskolans idrottshall - beslut
Ärendenummer: Bou 16/2017
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning
Brunnsskolans idrottshall är inte anpassad för elever med funktionsnedsättning.
Skolan har i dag tre funktionshindrade elever. Tillgänglighetsanpassningar
behöver göras, bland annat installation av RWC och duschbås, och vara klart
till hösten 2018. Omklädningsrummen behöver göras större. Inbrottslarm
saknas och behöver installeras.
Beslut om förstudiebeställning togs i programnämnd den 2 februari 2017. I
avvaktan på övriga ombyggnationer på Brunnskolan har verksamheten
accepterat en fördröjning i ombyggnationen av idrottshall.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-03-13
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Om- och utbyggnad av Brunnsskolans idrottshall beslutas enligt förslag
2. Finansiering sker i 2018 års budget.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 63 Anpassningar Navet till åk 7-9 - beslut
Ärendenummer: Bou 2408/2017
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning
Navet skola är idag en F-9 skola med 481 elever, varav 196 elever i åk 7-9. När
Änglanda skolan står klar ska skolan omvandlas till en skola för åk 7-9 med
fem paralleller. Skolan består av flera byggnader och anpassningarna inklusive
rotrenoveringarna planeras kunna genomföras genom att verksamheten bedrivs
i de huskroppar som för tillfället inte renoveras.
Ombyggnationen påbörjas andra halvåret 2018.
Ventilationen är idag anpassad för 15 elever per klassrum och behöver bli
uppgraderad till 30 elever/klassrum. Övriga anpassningar behövs för i första
hand för omklädningsrum, duschar och toaletter samt för specialsalar.
Marken på skolgården anpassas för åk 7-9. Anpassning av skolgården sker i
samråd med verksamheten. Kostnader för pedagogiska anpassningar på
skolgården ingår inte i kalkylerad hyreskostnad utan tillkommer.
Beslutsunderlag
Förstudierapport Navets skola 2018-01-02 Futurumfastigheter
Tjänsteskrivelse 2018-03-16
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Ombyggnad av Navets skola enligt förslag i förstudierapporten genomförs.
2. Hyreskostnaden som fastighetsinvesteringen innebär finansieras ur
Programnämnd barn och utbildnings tilldelade budgetram.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 64 Ny förskola i Norra Ormesta 1, Fiskgjusen - beslut
Ärendenummer: Bou 164/2018
Handläggare: Bo Fritzson
Ärendebeskrivning
Norra Ormesta beräknas bebyggas i snabb takt och det planeras för en
byggnation av cirka 500 bostäder i kringliggande område.
I detaljplanarbetet har två tomter avsatts för förskolor. Den ena tomten är avsatt
för Förskolan Fiskgjusen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en ny förskola med fem avdelningar
i två plan och med matsal och tillagningskök byggs på fastigheten Fiskgjusen.
Förskolan föreslås att byggas utifrån konceptet Framtidens förskola 2.0.
Behovet att utöka förskoleplatser i Norra Ormesta fanns med redan i
Lokalförsörjningsplaneneringen för 2018-2021 och medel finns avsatta i Barn
och utbildnings investeringsprogram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Ny förskola i Norra Ormesta nr 1, Förskolan Fiskgjusen,
2018-03-13
Förstudieunderlag - Behovsbeskrivning Ny förskola i Norra Ormesta nr 1,
Fiskgjusen, bilaga 1, 2017-05-08
Förstudierapport Fiskgjusen: bilaga 2, 2018-01-30
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. En ny förskola, fem avdelningar, byggs på tomten Fiskgjusen i Norra
Ormesta.
2. Hyreskostnaden finansieras inom Programnämnd barn och utbildnings
tilldelade budgetram.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring finner att det endast finns ett förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Programnämnd
barn och utbildning beslutar enligt detta.
Ordförande ställer sedan Maria Haglunds (M) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande, under proposition och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar att bifalla detta.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. En ny förskola, fem avdelningar, byggs på tomten Fiskgjusen i Norra
Ormesta.
2. Hyreskostnaden finansieras inom Programnämnd barn och utbildnings
tilldelade budgetram.
3. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 65 Ny förskola i Norra Ormesta 2, Beckasinen - beslut
Ärendenummer: Bou 163/2018
Handläggare: Bo Fritzson
Ärendebeskrivning
Norra Ormesta beräknas bebyggas i snabb takt och det planeras för en
byggnation av cirka 500 bostäder i kringliggande område.
I detaljplanarbetet har två tomter avsatts för förskolor. Den ena tomten är avsatt
för Förskolan Beckasinen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en ny förskola med fem avdelningar
i två plan och med matsal och tillagningskök byggs på fastigheten Beckasinen.
Förskolan föreslås att byggas utifrån konceptet Framtidens förskola 2.0.
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Behovet att utöka förskoleplatser i Norra Ormesta fanns med redan i
Lokalförsörjningsplaneneringen för 2018-2021 och medel finns avsatta i Barn
och utbildnings investeringsprogram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Ny förskola i Norra Ormesta nr 2, Förskolan Beckasinen,
2018-03-13
Förstudieunderlag - Behovsbeskrivning Ny förskola i Norra Ormesta nr 2,
Beckasinen, bilaga 1, 2017-05-08
Förstudierapport Beckasinen: bilaga 2, 2018-01-30
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. En ny förskola, fem avdelningar, byggs på tomten Beckasinen i Norra
Ormesta.
2. Hyreskostnaden finansieras inom Programnämnd barn och utbildnings
tilldelade budgetram.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att få lämna en särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring finner att det endast finns ett förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Programnämnd
barn och utbildning beslutar enligt detta.
Ordförande ställer sedan Maria Haglunds (M) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande, under proposition och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar att bifalla detta.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. En ny förskola, fem avdelningar, byggs på tomten Beckasinen i Norra
Ormesta.
2. Hyreskostnaden finansieras inom Programnämnd barn och utbildnings
tilldelade budgetram.
3. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet

§ 66 Förstudie förskolan Linden i Vivalla - beslut
Ärendenummer: Bou 167/2018
Handläggare: Bo Fritzson
13

Ärendebeskrivning
ÖBO har ett pågående arbete med förnyelse av sina bostäder och kvarter i
Vivalla och har nu kommit till området mellan Visgatan och Lyrikgatan. I det
kvarteret ligger förskolan Linden vars lokaler är mindre optimala och har tjänat
ut. I samband med ÖBOs planer för området kan förskolan rivas och befintlig
fastighet utökas för att inrymma en ny större förskola.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Futurum gör en förstudie kring
byggnation av en ersättningsförskola med fem avdelningar för förskolan
Linden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Förstudiebeställning Ersättning av förskolan Linden i Vivalla,
2018-03-13
Förstudieunderlag - Behovsbeskrivning Ersättning av förskolan Linden, bilaga
1, 2018-02-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Förstudie beställs av Futurum Fastigheter AB inför byggnation av
ersättningsförskola för förskolan Linden i Vivalla.
2. Kostnaden för förstudien läggs in i projektet. I det fall förstudien inte leder
till ett projekt finansieras kostnaden inom programnämndens planeringsreserv.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar om ett tillägg av beslutssatsen "förstudien planerar
för maximalt 15 barn per förskoleavdelning".
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut,
Maria Haglunds (M) tilläggsyrkande och Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Reservation
Maria Haglund (M), Maria Hedwall (M) och Christopher Rydaeus (M)
reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds
(M) yrkande.
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§ 67 Anmälan av delegationsbeslut och presidium
Ärendenummer: Bou 343/2018
Ärendebeskrivning
Presidiesammanträde har ägt rum den 16 mars 2018.
_____________________
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 2018-02-28 till och med 2018-0327
Anmälan av delegationsbeslut från förskolechefer och rektorer.
Sammanställning: Yttrande inför mottagande av asylsökande över 18 år, till
nationellt program eller introduktionsprogram i gymnasieskola till och med
20180326
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

§ 68 Anmälan av handlingar och inkomna skrivelser
Ärendenummer: Bou 141/2018
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 2018-03-07
(registrerat 2018-02-27--2018-03-27)
Presentation Pedagog Örebro
Protokollsutdrag KF maxtaxa
15

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 69 Ordförandens information
Handläggare: Jessica Ekerbring
Ärendebeskrivning
Ingen information.

§ 70 Remiss- Ansökan från Internationella Engelska Skolan i
Sverige AB för en utökning av befintlig fristående grundskola
- beslut
Ärendenummer: Bou 340/2018
Handläggare: Ted Rylander
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att yttra sig över ansökan
enligt 2 kap 5§ skollagen.
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB har ansökt om en utökning av
befintlig verksamhet vid Internationella Engelska Skolan Örebro grundskola F3 och fritidshem F-3 med start läsåret 2019-2020.
Ansökan avser godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig
fristående verksamhet med förskoleklass, grundskola och fritidshem vid
Internationella Engelska skolan Örebro i Örebro kommun. Verksamheten avser
att starta läsåret 2019. Fullt utbyggd planeras utökningen omfatta 216 elever
varav 48 i förskoleklass, 168 i årskurs 1-3 samt plats för 175 elever i fritidshem
F-3. Utökningen sker gradvis och beräknas vara fullt utbyggd till läsår
2021/2022. F-3 erbjuds från första läsåret.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-03-20
Ansökan Internationella Engelska Skolan i Sverige AB, dnr 31-2018:1105 med
bilagor
Förslag till yttrande över remiss från Skolinspektionen, 2018-03-20
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen:
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- Befolkningsprognos Örebro kommun 2016-2025
- Skolsiffror 2017-2018 Örebro kommun förkola-skola 2017-10-15
- Elevantal Kommunal och Fristående grundskola 2018-02-15
- Karta över grundskolor Örebro 2018, se https://karta.orebro.se/.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Yttrandet över remissen om ansökan från Internationella Engelska Skolan i
Sverige AB om en utökning av befintlig verksamhet med en förskoleklass,
grundskola och fritidshem vid Internationella Engelska Skolan Örebro i Örebro
kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020 antas och överlämnas till Skolinspektionen.
Yrkande
Jessica Ekerbring (S) yrkar att Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till yttrande revideras enligt följande; under rubriken Bedömning &
konsekvens i andra stycket sista meningen stryks orden ”i det perspektivet på
ett avgörande sätt” samt i sista stycket stryks de två sista meningarna och
ersätts av "Skolans internationella inriktning innebär en sociokulturell
integration. Lokalfrågan är dock inte löst ännu varför det är svårt att förhålla
sig till eventuella konsekvenser av den socioekonomiska integrationen utifrån
den geografiska lokaliseringen.".
Karolina Wallström (L) yrkar att Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till yttrande förkortas.
Maria Haglund (M) yrkar att del av Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till yttrande stryks.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att remissyttrandet ska avråda från etablering
enligt ansökan från Internationella engelska skolan.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finner att det finns fyra förslag
till beslut; Jessica Ekerbrings (S) yrkande som benämns
Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag till yttrande, Karolina
Wallströms (L) yrkande, Maria Haglunds (M) yrkande och Cecilia Lönn
Elgstrands (V) yrkande.
Ordförande ställer ett i taget under proposition och finner att nämnden beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag till yttrande.
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Beslut
Programnämnd barn och utbildning:
- Det reviderade yttrandet över remissen om ansökan från Internationella
Engelska Skolan i Sverige AB om en utökning av befintlig verksamhet med en
förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Internationella Engelska Skolan
Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020 antas och överlämnas till
Skolinspektionen.
Reservation
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.
Maria Haglund (M), Maria Hedwall (M) och Christopher Rydaeus
(M) reserverar sig till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande.

§ 71 Remiss - nyetablering av fristående grundskola och
fritidshem från Kronoberg skola AB - beslut
Ärendenummer: Bou 383/2018
Handläggare: Ted Rylander
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att yttra sig över ansökan
enligt 2 kap 5§ skollagen.
Kronoberg skola AB har ansökt om nyetablering av Nordic International
School Örebro grundskola 4-9 och fritidshem 4-6 med start läsåret 2019-2020.
Ansökan avser godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Nordic International
School Örebro i Örebro kommun. Verksamheten avser att starta läsåret 2019.
Fullt utbyggd planeras för 480 elever varav 80 i varje årskurs 4-9 samt plats för
30 elever i fritidshem 4-6. Etableringen sker gradvis och beräknas vara fullt
utbyggd till läsår 2022/2023. Under det första läsåret erbjuds endast 4-5.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-03-20
Ansökan Kronoberg skola AB, dnr 31-2018:1096 med bilagor
Förslag till yttrande över remiss från Skolinspektionen
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen:
- Befolkningsprognos Örebro kommun 2016-2025
- Skolsiffror 2017-2018 Örebro kommun förkola-skola 2017-10-15
- Elevantal Kommunal och Fristående grundskola 2018-02-15
- Karta över grundskolor Örebro 2018, se https://karta.orebro.se/.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Yttrandet över remissen om ansökan från Kronoberg skola AB om
nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid
Nordic International School Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret
2019/2020, antas och överlämnas till Skolinspektionen.
Yrkande
Jessica Ekerbring (S) yrkar att Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till yttrande revideras enligt följande; under rubriken Bedömning &
konsekvens i andra stycket sista meningen stryks orden ”i det perspektivet på
ett avgörande sätt”.
Karolina Wallström (L) yrkar att Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till yttrande förkortas.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att remissyttrandet ska avråda från etablering
enligt ansökan från Kronoberg skola AB (Nordic international school Örebro).
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finner att det finns tre förslag
till beslut; Jessica Ekerbrings (S) yrkande som benämns
Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag till yttrande, Karolina
Wallströms (L) yrkande och Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande.
Ordförande ställer dessa ett i taget under proposition och finner att nämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag till yttrande.
Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Det reviderade yttrandet över remissen om ansökan från Kronoberg skola AB
om nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid
Nordic International School Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret
2019/2020, antas och överlämnas till Skolinspektionen.
Reservation
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.
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§ 72 Remiss - godkännande som huvudman för förskolegrundskola samt fritidshem Eyraskolan - beslut
Ärendenummer: Bou 339/2018
Handläggare: Ted Rylander
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att yttra sig över ansökan
enligt 2 kap 5§ skollagen.
RE Lärande ekonomisk förening har ansökt om nyetablering av Eyraskolan F-6
och fritidshem F-6 med start läsåret 2019-2020.
Ansökan avser godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Eyraskolan i Örebro
kommun. Verksamheten planeras starta läsåret 2019. Skolan avser ha
inriktningen Reggio Emilia-filosofi/pedagogik. Fullt utbyggd planeras för 175
elever varav 25 i förskoleklass, 150 i årskurs 1-6 samt plats för 175 elever i
fritidshem F-6. Etableringen sker gradvis och beräknas vara fullt utbyggd till
läsår 2022/2023. Under det första läsåret erbjuds endast F-3.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-03-20
Ansökan RE Lärande ekonomisk förening, dnr 31-2018:1165
Förslag till yttrande över remiss från Skolinspektionen
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen:
- Befolkningsprognos Örebro kommun 2016-2025
- Skolsiffror 2017-2018 Örebro kommun förkola-skola 2017-10-15
- Elevantal Kommunal och Fristående grundskola 2018-02-15
- Karta över grundskolor Örebro 2018, se https://karta.orebro.se/.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Yttrandet över remissen om ansökan från RE Lärande ekonomisk förening
om nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid
Eyraskolan i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020, antas och överlämnas
till Skolinspektionen.
Yrkande
Jessica Ekerbring (S) yrkar att Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till yttrande revideras enligt följande; under rubriken Bedömning &
konsekvens i andra stycket sista meningen stryks orden ”i det perspektivet på
ett avgörande sätt”.
Karolina Wallström (L) yrkar att Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till yttrande förkortas.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att remissyttrandet ska avråda från etablering
enligt ansökan från Eyraskolan.
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Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finner att det finns tre förslag
till beslut; Jessica Ekerbrings (S) yrkande som benämns
Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag till yttrande, Karolina
Wallströms (L) yrkande och Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande.
Ordförande ställer dessa ett i taget under proposition och finner att nämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag till yttrande.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Det reviderade yttrandet över remissen om ansökan från RE Lärande
ekonomisk förening om nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola
och fritidshem vid Eyraskolan i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020,
antas och överlämnas till Skolinspektionen.
Reservation
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.

§ 73 Remiss- Al-Azharstiftelse i Örebros ansökan om
förändringar i befintlig grundskola - beslut
Ärendenummer: Bou 491/2018
Handläggare: Ted Rylander
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att yttra sig över ansökan
enligt 2 kap 5§ skollagen.
Al-Azharstiftelse i Örebro har ansökt om förändringar i befintlig fristående
grundskola vid Al-Azharskolan i Örebro kommun. Förändringen består i att
den befintliga verksamheten vid Al-Azharskolan i Örebro, ska delas upp i två
skolenheter; Al- Azharskolan Vivalla (årskurs 1-3) och Al-Azharskolan
Mellringe (årskurs 3-6).
Det handlar endast om en formell förändring av redan befintlig verksamhet då
Skolinspektionen under ordinarie tillsynsbesök vt-17 bedömde att de två
skollokalerna inte på ett naturligt sätt hörde ihop. Lärarna är redan idag
organiserade som två arbetslag i två skollokaler men huvudmannen har endast
tillstånd för en skola. Särskilda skäl har lämnats för skyndsam hantering.
Kommunens remissvar från beslutande organ ska vara Skolinspektionen
tillhanda senast den 9 april 2018.
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Beslutsunderlag
Ansökan Al-Azharstiftelse i Örebro, dnr 32-2018:2484 med bilagor
Förslag: Yttrande över remiss från Skolinspektionen, 2018-04-04
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen
- Befolkningsprognos Örebro kommun 2016-2025
- Skolsiffror 2017-2018 Örebro kommun förskola-skola 2017-10-15
- Elevantal och skolor i Örebro kommun, kommunala och fristående 2018-0215
- Elevantal Kommunala och Fristående fritidshem 2018-02-15
Tjänsteskrivelse 2018-04-04
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Yttrandet över remissen om ansökan från Al-Azharstiftelse i Örebro om
förändringar av befintlig fristående grundskola vid Al-Azharskolan i Örebro
kommun antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart
Nämndens behandling
Ordförande Jessica Ekerbring (S) framför förändringar i förslaget till ett
reviderat förslag till yttrande.
Yrkande
Joakim Sjögren (SD) yrkar om eget förslag att remissyttrandet ändras så att det
påpekar att skolans befintliga verksamhet bidrar till segregation.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut: ett
reviderat förslag till yttrande samt Joakim Sjögrens (SD) yrkande om ett eget
förslag till remissyttrande.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Det reviderade yttrandet över remissen om ansökan från Al-Azharstiftelse i
Örebro om förändringar av befintlig fristående grundskola vid Al-Azharskolan
i Örebro kommun antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart
Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Karolina Wallström (L) avstår från att delta i
beslutet.
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Reservation
Joakim Sjögren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 74 Satsningar i Topp 25 april - beslut
Ärendenummer: Bou 308/2018
Handläggare: Marie-Heléne Andersson
Ärendebeskrivning
Satsningarna inom ramen för Topp 25 2025 kan delas upp i två kategorier, dels
utifrån övergripande satsningar/större satsningar där behov identifierats genom
delprojektledarna, styrgruppen eller dialogmöten och dels genom att
verksamheten ser ett behov som inte ryms i ordinarie budgetram. Det kan till
exempel vara en idé man vill prova, en större kompetensutvecklingsinsats eller
kompetensförsörjning. Utifrån uppkomna behov, med utgångspunkt i det
systematiska kvalitetsarbetet, beskrivs här två satsningar med bäring i Topp 25
2025.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-03-09 med Bilaga 1- Ekonomiska sammanställning för
alla satsningar
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. 80 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta matematiksatsning på
Olaus Petriskolan
2. 500 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta spridning/fortbildning
av Topp 25-satsningarna på Örebro kommuns Kvalitetskonferens. Detta genom
vikariemedel som skapar förutsättningar för personal att delta.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar avslag till förmån för Moderaternas förslag till
budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag till förmån för Vänsterpartiets förslag
till budget.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag till förmån för Liberalernas förslag
till budget.
Joakim Sjögren (SD) yrkar avslag till förmån för Sverigedemokraternas förslag
till budget.
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Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) ställer bifall mot avslag och finner att
nämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Reservation
Maria Haglund (M), Maria Hedwall (M) och Christopher Rydaeus (M)
reserverar sig skriftligt till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande.
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.
Joakim Sjögren (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§ 75 Ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg Sandlådan beslut
Ärendenummer: Bou 2204/2017
Handläggare: Mikaela Bengtsson
Ärendebeskrivning
Ansökan har inkommit från Selvera Memetovic och Elizabete Budeci om att
driva pedagogisk omsorg i hemmet med kapacitetstaket på 10 barn på
Lutabäcksvägen 20.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Ansökan gällande start av pedagogisk omsorg,
Lutabäcksvägen 20, 2018-03-09
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till programnämnd Barn och utbildning:
1. Selvera Memetovic och Elizabete Budecis ansökan om rätten till bidrag för
pedagogisk omsorg avslås.
2. Bidrag lämnas inte till Selvera Memetovic och Elizabete Budeci för
pedagogisk omsorg.
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Beslut
Programnämnd Barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 76 Riktlinjer modersmål och studiehandling - beredning
Ärendenummer: Bou 2384/2017
Handläggare: Åsa Önander, Markus Eklund
Ärendebeskrivning
Modersmålsavdelningen ansvarar sedan tidigare för att förse skolor med
modersmålslärare och studiehandledare inom både grund- och gymnasieskolan.
Fram till årsskiftet återfanns Modersmålsavdelningens organisatoriska
tillhörighet inom Avdelning för centralt skol- och välfärdsstöd. Efter årsskiftet
2017/2018 återfinns Modersmålsavdelningen organisatoriskt till Förvaltningen
för utbildning, försörjning och arbete. Vuxenutbildning och
arbetsmarknadsnämnden får en komplettering i sitt reglemente med lydelsen
”Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att förse skolor
med modersmålslärare och studiehandledare inom både grund- och
gymnasieskolan.”.
I och med arbetet med byte av organisationstillhörighet tydliggjordes behovet
av enhetliga och samlade riktlinjer för arbetet med modersmål, då detta
saknades. Effekten av riktlinjerna förväntas vara en större tydlighet både för
utförare av tjänster och mottagare av tjänster samt möjlighet att bättre följa upp
verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-03-28
Förslag Riktlinjer modersmål
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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§ 77 Reviderad delegationsförteckning - beredning
Ärendenummer: Bou 377/2018
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson, Karin Geisler
Ärendebeskrivning
På grund av förändringar i Örebro kommuns organisation, krav på
effektivisering samt förändringar i omvärlden har Programnämnd barn och
utbildnings delegationsordning genomlysts och föreslås revideras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-03-22
Förslag reviderad delegationsordning med förklaringar, 2018-03-22
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

§ 78 Gröna gårdar - information
Ärendenummer: Bou 402/2016
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson, Viktoria Persson
Ärendebeskrivning
Information angående Gröna förskole- och skolgårdar.
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
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§ 79 Antagning grundskolan - information
Handläggare: Charlotta Edfalk-Sundler, Daniel Jonsson
Ärendebeskrivning
Information angående central antagning till grundskolan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- informationen tas till protokollet
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 80 Programdirektörens information
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Programdirektör Charlotta Karlsson-Andersson informerar kring aktuella
frågor, händelser och nyheter som berör Programnämnd barn och utbildning.
Beslutsunderlag
Programdirektörens rapport april 2018
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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miljöpartiet de gröna
Yrkanden
Ärende Tilläggsanslag och ombudgetering
Programnämnd Barn och utbildning
Ärendenummer: Dnr Bou 380/2018
Datum: 2018-04-04
Gröna satsningar

Programnämnden får med anledning av en ny skatteprognos en ökad ram
under 2018. Miljöpartiet har i sin budget lagt ett flertal förslag på gröna
satsningar som stärker elevernas relation till miljön och tillgång till naturen. Med
anledning att programnämnden nu har ett utrymme på 7 miljoner kronor lägger
miljöpartiet följande förslag på fördelning.
Satsning

Belopp i tkr

Samordning Grön flagg

500

Utökad KomTek

2000

Utökad Naturskola, lärarhandledning

2000

Förstudie Skolträdgård

500

Förstudie Naturverkstad

500

Gröna skolgårdar, utökning av projekt

Miljöpartiet yrkar därför:
•

Att anta förslag till satsningar på 7 miljoner kronor enligt förslaget

För Miljöpartiet i Programnämnd Barn och utbildning
Niclas Persson
Kommunalråd
Ledamot i nämnden

1500

Datum: 2018403
Programnämnd barn och utbildning

Yrkande

TILLÄGGSBUDGET
Vänsterpartiet ha r i sin budget för 2018 andra prioriteringar än styrande
partier och har det även nu i denna tilläggsbudget även om det finns flera
förslag som är bra och rimliga och som vi ställer oss bakom.
Vi lägger en satsning om 7 miljoner kronor på förskolan eftersom att
forskning visar att ju tidigare insatser som läggs desto större resultat i
barnens utveckling och kunskaper längre fram i livet. Barngrupperna
behöver minskas och budgeten behöver ökas för att minska antalet barn
per pedagog i våra verksamheteter. Det ökar barnens trygghet och
möjlighet till utveckling.
Dessutom prioriterar vi en satsning på arbetstidsförkortning inom en
förskole-enhet för att se om vi kan öka den upplevda hälsan hos
pedagoger som känner sig utarbetade och på köpet komma åt
rekryteringsproblem som vi ser framförallt inom vissa områden.

Vi har också satsningen på El sistema om 2 miljoner kronor men den
budgeterar vi under programnämnd samhällsbyggnad och
kulturnämnden.
Tusentals kronor
Bou
Förstärkning av budget för förskolan
Arbetstidsförkortning förskolan

7 000
7 000

I händelse av att det här yrkandet faller, fungerar den här skrivningen som
en reservation.
~stra~
För Vänsterpartiet

~~

~ tnoderaterna
Särskilt yttrande
Ärende 9
Ärendenummer: Bou 380/2018
"Tilläggsanslag och ombudgeteringar inom
programområde barn och utbildning april 2018
- beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
4 april 2018

Tilläggsanslag och ombudgeteringar
En del av de föreslagna tilläggsanslagen och ombudgeteringarna kommer från
det resultatöverskott som Moderaterna har föreslagit ska lämnas tillbaka till
örebroarna genom en sänkning av den kommunala skatten.
Eftersom Moderaternas förslag inte vann majoritet i kommunfullmäktige väljer
vi att i nämnden bifalla förslaget till beslut.
Samtidigt vill vi åter igen markera vikten av att få gymnasienämndens budget i
balans och få ordning på underskottet.

För Moderaternas grupp i Programnämnd barn och utbildning

~~kYZ
Maria Haglund (M)

~ moderaterna
Yrkande

Ärende 10
Ärendenummer: Bou 2454/2017
"Lokalförsö1jningsplanering och investerings
program 2019-2020- beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
4 april 2018

Planera för mindre barngrupper
För Moderaterna är det viktigt att förskolan är en trygg plats som lägger grunden för ett
livslångt lärande och förbereder barnen på den framtida skolgången. Tryggheten
kommer av att barnen uppmärksammas individuellt av pedagogerna, och på så sätt får
sina individuella sociala och läromässiga behov tillgodosedda.
För att förskolan ska leva upp till rollen som utbildare och ge alla barn förutsättningarna
för att nå sin fulla potential behöver personaltätheten öka och antalet barn i
förskolegrupperna minska. Det ger barnen mer tid med pedagogerna, som i sin tur kan
upptäcka behov av särskilda stödinsatser tidigt.
Moderaterna vill därför att kommunens lokalförsöijningsplanering för förskolan ska
utgå ifrån maximalt 15 barn per avdelning.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

anpassa Lokalförsö1jningsplanering, inklusive investeringsprogram, 20192022 med framåtblick 2023-2026 för Programnämnd Barn och utbildning
till 15 barn per förskoleavdelning i enlighet med yrkandets intentioner,
samt

att

med ovan ändring bifalla punkterna 1-4.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.

eraternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

(
Maria Haglund (M)

~ ntoderaterna
Särskilt yttrande

Ärende 14
Ärendenummer: Bou 164/2018
"Ny förskola Norra Ormesta 1, Fiskgjusen - beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
4 april 2018

Bygg för mindre barngrupper
För Moderaterna är det viktigt att förskolan är en trygg plats som lägger grunden för ett
livslångt lärande och förbereder barnen på den framtida skolgången. Tryggheten
kommer av att barnen uppmärksammas individuellt av pedagogerna, och på så sätt får
sina individuella sociala och läromässiga behov tillgodosedda.
För att förskolan ska leva upp till rollen som utbildare och ge alla barn förutsättningarna
för att nå sin fulla potential behöver personaltätheten öka och antalet barn i
förskolegrupperna minska. Det ger barnen mer tid med pedagogerna, som i sin tur kan
upptäcka behov av särskilda stödinsatser tidigt.
Därför hade Moderaterna hellre sett att den nya förskolans lokaler hade anpassats till
maximalt 15 barn per avdelning.

~ :t~

Maria Haglund (M)

i Programnämnd Barn och utbildning

~ lll.oderaterna
Särskilt yttrande

Ärende 15
Ärendenummer: Bou 163/2018
"Ny förskola Norra Ormesta 2, Beckasinen - beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
4 april 2018

Bygg för mindre barngrupper
För Moderaterna är det viktigt att förskolan är en trygg plats som lägger grunden för ett
livslångt lärande och förbereder barnen på den framtida skolgången. Tryggheten
kommer av att barnen uppmärksammas individuellt av pedagogerna, och på så sätt får
sina individuella sociala och läromässiga behov tillgodosedda.
För att förskolan ska leva upp till rollen som utbildare och ge alla barn förutsättningarna
för att nå sin fulla potential behöver personaltätheten öka och antalet barn i
förskolegrupperna minska. Det ger barnen mer tid med pedagogerna, som i sin tur kan
upptäcka behov av särskilda stödinsatser tidigt.
Därför hade Moderaterna hellre sett att den nya förskolans lokaler hade anpassats till
maximalt 15 barn per avdelning.

~ ~a~ ~rupp i Programnämnd Barn och utbildning

Maria I-laglund (M)

~ moderaterna
Yrkande

Ärende 16
Ärendenummer: Bou 167/2018
"Förstudie förskolan Linden i Vivalla - beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
4 april 2018

Planera för mindre barngrupper
För Moderaterna är det viktigt att förskolan är en trygg plats som lägger grunden för ett
livslångt lärande och förbereder barnen på den framtida skolgången. Tryggheten
kommer av att barnen uppmärksammas individuellt av pedagogerna, och på så sätt får
sina individuella sociala och läromässiga behov tillgodosedda.
För att förskolan ska leva upp till rollen som utbildare och ge alla barn förutsättningarna
för att nå sin fulla potential behöver personaltätheten öka och antalet barn i
förskolegrupperna minska. Det ger barnen mer tid med pedagogerna, som i sin tur kan
upptäcka behov av särskilda stödinsatser tidigt.
Moderaterna vill därför att förstudien för förskolan Linden i Vivalla planeras efter att
det ska vara maximalt 15 barn per grupp.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

förstudie beställs av Futurum Fastigheter AB inför byggnation av
ersättningsförskola för förskolan Linden i Vivalla, samt

att

förstudien planerar för maximalt 15 barn per förskoleavdelning, och

att

kostnaden för förstudien läggs in i projektet. I det fall förstudien inte leder
till ett projekt finansieras kostnaden inom programnämndens
planeringsreserv.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.

eraternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

,trl_
M ria Haglund (M)

Datum: 20180403
Programnämnd barn och utbildning

Yrkande
17, 18 och 19

Nyetablering och utökning av fristående
grundskolor
I planeringen för att bereda utbildningsplatser åt våra elever är det alltid en
svårighet eftersom att vi som kommun inte kan veta hur många av eleverna
som väljer kommunal respektive fristående skolor. Ändå är det kommunens
ansvar att planera för att samtliga elever ska ha en skol placering.
Att ännu fler friskolor skulle etablera sig eller utöka befintlig verksamhet i
Örebro skulle göra planeringen ännu svårare. Både för kommunen och
befintliga skolor. Dessutom finns det alltid med friskoleetableringar en risk
att insynen i hur kommunala medel används minskar markant.
Friskolor tenderar att vilja rekrytera elever som har goda förutsättningar att
klara skolan lätt och detta segregerar Örebro samtidigt som resurserna
fördelas ojämlikt. Ingen av dem i dag ansökande skolorna kan heller
presentera var de tänker etablera sig vilket försvårar kommunens möjlighet
att yttra sig över faktiska förhållanden.
För Vänsterpartiet är det viktigaste att kommunen kan planera långsiktigt
och att vi ser till att inga skattemedel blir till privata vinster.
Vänsterpartiet yrkar på att svaret till skolinspektionen skulle avråda från
etablering gällande ansökan från Internationella engelska skolan och
Kronoberg skola AB (Nordic international school Örebro) samt Eyraraskolan.

I det fall detta yrkande faller är det att betrakta som en reservation.

~~~~
Cecilia Lönn Elgstrand

För Vänsterpartiet

YRKANDE/RESERVATION

Liberalerna

Programnämnd Barn o Utbildning
Ärende 17 BoU 3402018

IES ansökan om utökning
Liberalerna anser inte att det är kommunens uppgift att i remissvaret lämna andra
uppgifter än skolinspektion ber om. Det finns delar i yttrandet som är spekulativa och
omnämner såväl integration som det socialekonomiska perspektivet. Skolinspektionen
ber om följande aspekter:

Kommunens yttrande bör alltid innehålla en konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, orga
nisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå om denfi-istående skolan startar el
ler utökar sin verksamhet. Beskrivningen bör visa vilka konsekvenser som etableringen kan
medföra från starten och fem år framåt i tiden.
Ej heller tycker Liberalerna att vi i remissvar ska omnämna byggplaner vi ännu ej be
sluta om. Skulle det finnas andra utförare som kan hjälpa oss att "bygga bort behovet"
så är det snarare ett tillskott till Örebros utmaningar och inte en belastning.
Liberalerna anser att Örebro kommun endast ska leverera fakta och inte tyckande.
I detta berörda remissvar yrkar vi på att all text efter meningen i mitten som avslutas
med ...F-3. stryks.

Om Liberalernas förslag faller i programnämnden är detta tillika en reseNation till för
mån fö eget yrkandet.

Karolina Wallström (L}

YRKANDE/RESERVATION

Liberalerna

Programnämnd Barn o Utbildning
Ärende 18 BoU 383/2018

Nyetablering av fristående grundskola och fritidshem Kronoberg skola AB
Liberalerna anser inte att det är kommunens uppgift att i remissvaret lämna andra
uppgifter än skolinspektion ber om. Det finns delar i yttrandet som är spekulativa och
omnämner ett längre tidsspann än Skolinspektionen ber om.
Följande aspekter anger SI:

Kommunens yttrande bör alltid innehålla en konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, orga
nisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå om den.fristående skolan startar el
ler utökar sin verksamhet. Beskrivningen bör visa vilka konsekvenser som etableringen kan
medföra från starten och fem år framåt i tiden.
Ej heller tycker Liberalerna att vi i remissvar ska omnämna byggplaner vi ännu ej be
sluta om. Skulle det finnas andra utförare som kan hjälpa oss att "bygga bort behovet"
så är det snarare ett tillskott till Örebros utmaningar och inte en belastning.
Liberalerna anser att Örebro kommun endast ska leverera fakta och inte tyckande
och att man inte ska gå längre frami tiden än de 5 år SI ber om. I detta falla siar kom
munen om 10-15 år framåt i tiden.
I detta berörda remissvar yrkar vi på att all text efter meningen i mitten som avslutas
med ... elevplatser F 4-6 stryks.

Om Liberalernas förslag faller i programnämnden är detta tillika en reservation till för
mån för eget yrkandet.

Karolina Wallström (L)

YRKANDE/RESERVATION

Liberalerna

Programnämnd Barn o Utbildning
Ärende 19 BoU 339/2018

Godkännande av huvudman för förskole- och grundskola, fritidshem Eyraskolan
Liberalerna anser inte att det är kommunens uppgift att i remissvaret lämna andra
uppgifter än skolinspektion ber om. Skolinspektionen ber om följande aspekter:

Kommunens yttrande bör alltid innehålla en konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, orga
nisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå om den fristående skolan startar el
ler utökar sin verksamhet. Beskrivningen bör visa vilka konsekvenser som etableringen kan
medföra .fi'ån starten och fem år framåt i tiden.
Ej heller tycker Liberalerna att vi i remissvar ska omnämna byggplaner vi ännu ej be
sluta om. Skulle det finnas andra utförare som kan hjälpa oss att "bygga bort behovet"
så är det snarare ett tillskott till Örebros utmaningar och inte en belastning.
Just Eyraskolans profil med Reggio Emilia-filosofi/pedagogik skulle tillföra mer mångfald
för Örebroarna när det gäller att välja utifrån deras behov.
Liberalerna anser att Örebro kommun endast ska leverera fakta och inte tyckande
och att man inte ska gå längre frami tiden än de 5 år SI ber om. I detta falla siar kom
munen om 10-15 år framåt i tiden.
I detta berörda remissvar yrkar vi på att all text efter meningen i mitten som avslutas
med ... elevplatser F-6 stryks.

Om Liberalernas förslag faller i programnämnden är detta tillika en reservation till för
mån för eget yrkandet.

Karolina Wallström (L)

~ moderaterna
Yrkande
Ärende 2-0 21
Ärendenummer: Bou 308/2018
"Satsningar i Topp 25 april - beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
4 april 2018

Fokus på kunskap, inte placering på en lista
Skolans uppgift är att ge barn och ungdomar rätt förutsättningar för att de ska kunna
förbereda sig på det vuxna livet. Alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential i
en trygg och inspirerande skolmiljö. Idag får inte alla elever i Örebro den möjligheten
på grund av underbemanning, för stora klasser och lärare som tvingas ägna sig åt annat
än undervisning.
Våit mål är att alla barn ska få lägst godkänt i alla ämnen. Skolan ska förbereda
eleverna inför vuxenlivet och rusta dem med kunskap och förnuft. Vi har därför valt att
prioritera ökade anslag till skolan och göra specifika satsningar på områden som vi tror
gör störst skillnad på kortast tid: vidareutbildning för lärare i hur det är att undervisa
elever som har ett annat modersmål än svenska, minskade barngrupper som underlättar
för lärare och pedagoger att uppmärksamma vaije barn, fler lärare, fler annan
skolpersonal som kan avlasta lärarna från administrativa uppgifter och annat som inte
har med undervisningen att göra, kompetensutveckling för rektorer för att ge dem mer
kunskap om hur man skapar en bra skola, ökad fysisk aktivitet i skolan för att främja
elevernas hälsa och inlärningsmöjligeter.
Vi ställer oss inte bakom Socialdemokraternas skolpolitik som fokuserar på kommunens
placering på en rankning istället för elevernas kunskaper. Av den anledningen avslåi· vi
de föreslagna satsningarna till förmån för de specifika satsningarna på skolan som finns
med i vår budget för 2018.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

avslå satsningarna i punkterna 1-2, samt

att

genomföra satsningarna i Moderaternas budget för Örebro kommun 2018 i
enlighet med det här yrkandets intentioner.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.

För Mo e ·aternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

YRKANDE/RESERVATION

Liberalerna

Programnämnd Barn o Utbildning
Ärende 20 BoU 308/2018

Satsningar i Topp 25 25 april
Alla satsningar i förskola och förskola är egentligen välkomna, men hur, när och var de
satsas är avgörande. Liberalerna har andra ramar och satsningar som inte i sak är
emot dessa satsningar men de kommer i ett annat paket eller sammanhang.
Som bekant så ska man inte använda pengarna mer en l gång.
Liberalerna yrkar därför på egna satsningar i "Liberalar ramar för 2018"

Om Liberalernas förslag faller i programnämnden är detta tillika en reservation till för
mån f. 'r eget yrkandet.

Karolina Wallström (L)

Datum: 20180403
Programnämnd barn och utbildning

Yrkande

Satsningar topp 25
Vänsterpartiet har i sin budget för 2018 andra medel för topp 25 än i
styrande partiers budget ÖSB.
I vårt budgetförslag hade vi 6 mnkr i riktade satsningar mot förskolan
och 14 mot grundskolan i pott för topp 25 och utöver detta andra riktade
satsningar med syftet att öka måluppfyllelsen.
Det finns flera goda ideer och satsningar vid dagens sammanträde. Men
det försvårar att satsningarna dyker upp löpande under året och därför
inte kan vägas emot varandra. Eftersom satsningarna inte
presenterats samlat utan trillar in i nämnden löpande har därför
medlen tagit slut.
Jag yrkar på avslag med hänvisning till egen budget.
I det fall detta yrkande faller kan det vara att betrakta som en
reservation.

Cecilia Lönn Elgstrand
För Vänsterpartiet

