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Charlotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef Vuxenutbildning
och arbetsmarknad
Khalid Qassim, enhetschef Partnerskap
Patrik Wallin, enhetschef Partnerskap
Thomas Gustafsson, verksamhetschef Partnerskap

Paragraf 60-76

Anna Fogel, sekreterare
Justerat den 18 maj 2015.

Kenneth Nilsson (S), ordförande

Sara Ishak (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 maj 2015.

§ 60 Godkännande av dagordning
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
1. Ärendena "Renovering av Sörbyskolan" (§ 65) och "Svar på remiss från
Skolinspektionen om ansökan 2015:689 från Grillska gymnasiet" (§ 69)
utgår.
2. Dagordningen godkänns.

§ 61 Fullgörande av det kommunala aktivitetsansvaret
Ärendenummer: Bou 41/2015
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har enligt Skollagen 29 kap. 9 § ett aktivitetsansvar för
ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år.
På uppdrag av BUS-rådet* samt Förvaltningen för vuxenutbildning- och
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arbetsmarknad gjordes 2014 en utredning av den verksamhet som då gick
under benämningen ”informationsansvar” (Vux 310/2013). Siktet var
inställt på det kommande utökade kommunala ansvaret som samtidigt
utreddes av staten.
Den kommunala utredningen föreslår bland annat en starkare och tydligare
organisatorisk plattform samt bärkraftiga samarbetsöverenskommelser
mellan inblandade kommunala parter för att kunna möta målgruppens
behov av flexibla och individuella lösningar.
Enligt det nya nämndreglementet för Örebro kommun, 2015-2018, har
Programnämnd barn och utbildning ansvar för det kommunala
aktivitetsansvaret, medan Gymnasienämnden samt Vuxenutbildning- och
arbetsmarknadsnämnden har det likalydande uppdraget att bistå
programnämnden i arbetet. För att verkställa ny organisation och
möjliggöra ett stärkt samarbete krävs att Programnämnd barn och
utbildning ger Gymnasienämnden i uppdrag att i samverkan med
Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden genomföra föreslagen ny
organisation för det kommunala aktivitetsansvaret m.m.
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden behöver på motsvarande
sätt ta beslut om att samverka med Gymnasienämnden.
* BUS-rådet är ett samverkansforum för område Barn och utbildning och
Social välfärd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: "Fullgörande av det kommunala aktivitetsansvaret utökad samverkan och samlad organisation kring ungdomar som inte går i
gymnasieskolan, i åldersgruppen 16-20 år", 2015-03-13, rev 2015-05-06.
Slutrapport: "Utökad samverkan och samlad organisering kring ungdomar
som inte går i gymnasieskolan i åldersgruppen 16-20 år", rev 2014-03-17.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd barn och utbildning
1. Gymnasienämnden får i uppdrag att i samverkan med Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden starta upp och bedriva verksamhet för
fullgörande av det kommunala aktivitetsansvaret enligt Skollagen kap 29
§ 9.
2. Gymnasienämnden får i uppdrag att i samverkan med Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden genomföra ny organisation med tillhörande
organisationsförändringar i enlighet med utredningen ”Utökad samverkan
och samlad organisering kring ungdomar som inte går i gymnasieskolan, i
åldersgruppen 16-20 år” (Vux 310/2013).
3. Gymnasienämnden får i uppdrag att ta initiativ till en gemensam politisk
referensgrupp tillsammans med Vuxenutbildning- och
arbetsmarknadsnämnden. Gruppen ska bestå av nämndernas presidier och
dess uppdrag ska vara att följa verksamheten och dess utvecklingsuppdrag.
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4. Gymnasienämnden får i uppdrag att i samverkan med Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden utreda verksamhetens framtida lokalisering.
5. Gymnasienämnden får i uppdrag att i samverkan med Vuxenutbildnings
och arbetsmarknadsnämnden skapa ett årligt budgetutrymme för en
ytterligare handläggartjänst och förstärkt administration inom det
kommunala aktivitetsansvaret, motsvarande 880 tkr.
6. Aktuella ramjusteringar mellan Gymnasienämnden och
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, relaterade till föreslagen
organisationsförändring, ska genomföras.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 62 Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodeller
hösten 2015 till förskolor och skolor
Ärendenummer: Bou 372/2015
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Det pågår arbete med översyner av resursfördelningsmodellerna inom
pedagogisk omsorg, förskoleverksamhet och grundskoleverksamhet samt
framtagande av en ny resursfördelningsmodell inom gymnasieverksamhet.
Med anledning av detta beslutade programnämnd Barn och utbildning att
ersättningsnivåerna 2015 skulle gälla fram till den 30 juni 2015.
När det gäller resursfördelningsmodeller för förskoleverksamhet,
grundskoleverksamhet och gymnasieverksamhet fortsätter arbetet med
översyner och framtagande av ny resursfördelningsmodell under hösten
2015 vilket innebär att det påverkar ersättningsnivåerna tidigast 2016. Med
anledning av detta gäller nuvarande ersättningsnivåer 2015 för
förskoleverksamhet, grundskoleverksamhet och gymnasieverksamhet
också under hösten.
När det gäller pedagogisk omsorg som bedrivs i hemmet på dagtid och
pedagogisk omsorg på obekväm tid kommer beslut om reviderad
resursfördelningsmodell och ersättningsnivåer på nämndens samman-träde
i juni 2015.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: "Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodeller
hösten 2015 till förskolor och skolor", 2015-04-14.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd barn och utbildning
1. För förskoleverksamhet gäller nuvarande ersättningsnivåer 2015 fortsatt
under hösten 2015.
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2. För grundskoleverksamhet gäller nuvarande ersättningsnivåer 2105
fortsatt under hösten 2015.
3. För gymnasieverksamhet gäller nuvarande ersättningsnivåer 2015
fortsatt under hösten 2015.
4. För pedagogisk omsorg gäller reviderade ersättningsnivåer från och med
1 juli 2015.
Yrkande
Karolina Wallström (FP) yrkar avslag på beslutspunkterna 1-3 och bifall
till beslutspunkt 4.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) avstår från att delta i beslut gällande punkt 4.
Maria Haglund (M), Sara Ishak (M), Stefan Stark (M) och Joakim Sjögren
(SD) avstår från att delta i beslut.
Maria Haglund (M) yrkar att få lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut
när det gäller punkterna 1-3, det vill säga Kommunledningskontorets
förslag och Karolina Wallströms (FP) avslagsyrkande.
Ordföranden behandlar förslagen ett och ett och finner att
programnämnden beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden finner sedan att det finns ett förslag gällande punkt 4 och att
programnämnden beslutar enligt förslaget.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
1. För förskoleverksamhet gäller nuvarande ersättningsnivåer 2015 fortsatt
under hösten 2015.
2. För grundskoleverksamhet gäller nuvarande ersättningsnivåer 2105
fortsatt under hösten 2015.
3. För gymnasieverksamhet gäller nuvarande ersättningsnivåer 2015
fortsatt under hösten 2015.
4. För pedagogisk omsorg gäller reviderade ersättningsnivåer från och med
1 juli 2015.
5. Maria Haglund (M) tillåts lägga ett särskilt yttrande till protokollet
(bilaga 1).
Maria Haglund (M), Sara Ishak (M), Stefan Stark (M) och Joakim Sjögren
(SD) avstår från att delta i beslut.
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Cecilia Lönn Elgstrand (V) avstår från att delta i beslut gällande punkt 4.
Reservation
Karolina Wallström (FP) och Magnus Riseby (FP) reserverar sig mot
beslut gällande punkterna 1-3.

§ 63 Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell
2015 till pedagogisk omsorg
Ärendenummer: Bou 130/2015
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
En översyn av resursfördelningsmodellen för pedagogisk omsorg för
dagtid och för den obekväma tiden har genomförts under hösten 2014 och
våren 2015, utifrån det uppdrag och ansvar som åligger den pedagogiska
omsorgen.
Översynen har resulterat i förslag till reviderad resursfördelningsmodell
med ersättningsnivåer för 2015. Nya ersättningsnivåer för 2015 föreslås
börja gälla från och med den 1 juli 2015.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: "Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell 2015
till pedagogisk omsorg", 2015-04-27.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd barn och utbildning
- Ärendet anses berett och återkommer för beslut vid programnämndens
sammanträde den 3 juni 2015.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 64 IT-investeringsprogram 2016-2019 med revidering av
2015 för programområde Barn och utbildning
Ärendenummer: Bou 391/2015
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
IT ska ses som en möjliggörare för utveckling av kommunens service.
Kraven på e-tjänster tillgång till information utanför kontorstid,
kommunikation mellan kommunens och andra utförare ökar, vilket kräver
nya tekniska lösningar.
Verksamheterna inom Barn och utbildning håller på att bygga upp sin
infrastruktur och införa tjänster för information, kommunikation och
filhantering. En satsning på IT i förskolan och skolan ska bidra till att
6

utveckla pedagogiken och skapa förutsättningar för moderna hjälpmedel
till stöd för nya arbetssätt och lärande som tidigare inte varit möjliga.
Satsningen ligger helt i linje med den pedagogiska IT-strategin som
programnämnd Barn och utbildning har fattat beslut om.
Förslagen bidrar till ökad nytta för brukare och medborgare. De föreslagna
åtgärderna leder även till ökad effektivitet, bättre planeringsförutsättningar
och delaktighet samt bättre resursanvändning.
Programområdet har ett behov att för år 2016 nyttja 16,7 mnkr av
kommunens investeringsutrymme. De ökade driftkostnaderna för införande
av teknisk pedagogisk utrustning och utbyte av kopiatorer och skrivare
finansieras inom driftnämndernas tilldelade budgetram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: "IT-investeringsprogram 2016-2019 för programområde
Barn och utbildning", 2015-04-22.
- Bilaga 1 Investeringsprogram IT, underlag till budgetförslag 2016,
Förskolenämnd, 2015-02-16
- Bilaga 2 Investeringsprogram IT, underlag till budgetförslag 2016,
Grundskolenämnd, 2015-02-16
- Bilaga 3 Investeringsprogram IT, underlag till budget-förslag 2016-2019,
Gymnasienämnden, 2105-03-11
- Bilaga 4 Ekonomisk sammanställning IT-investeringsprogram 2016-2019
för programområde Barn och utbildning, 2015-04-22.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd barn och utbildning
- Ärendet anses berett och återkommer för beslut vid programnämndens
sammanträde den 3 juni 2015.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 65 Tilläggsanslag och ombudgetering inom
programområde Bou
Ärendenummer: Bou 373/2015
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förslag till överförda driftresultat samt överförda
investeringsanslag från 2014. Totalt överförs driftanslag på 13,1 mnkr
varav 9,1 mnkr avser intraprenader inom förskola och skola.
Resultatöverföringen har skett i enlighet med de regler som
kommunstyrelsen beslutat om vilket innebär att det ekonomiska resultatet
har prövats med uppnådd måluppfyllelse. AFA-medel Direktöverförda
anslag, AFA-medel, på 5,8 mnkr som överförs i sin helhet till 2015.
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För pågående inventarieanslag överförs 13,7 mnkr som färdigställs under
2015.
Programnämndens budgetram reduceras med 3,6 mnkr på grund av för
högt utlagd lönekompensation inklusive friskoleersättning och
kompenseras med 3,0 mnkr för lokala arbetstidsavtal inom grund- och
gymnasieskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: "Tilläggsanslag och ombudgetering inom
program-område Barn och utbildning maj 2015", 2015-04-14.
Bilaga: "Reviderad budgetram 6 maj 2015 för Barn och utbildning",
2015-04-21.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd barn och utbildning
- Kommunledningskontorets förslag till reviderade budgetramar antas.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 66 Renovering av Sörbyskolan
Ärendenummer: Bou 244/2015
Handläggare: Andreas Ernestam
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår.

§ 67 Lokalförsörjningsplan 2016-2019 för Programnämnd
barn och utbildning
Ärendenummer: Bou 233/2015
Handläggare: Andreas Ernestam
Ärendebeskrivning
Lokalförsörjningsplanen för åren 2016-2019 bygger på Örebro kommuns
befolkningsprognos för perioden 2014-2024. Prognosen visar på att
behovet av förskole-, grundskole-, gymnasieskole- samt
vuxenutbildningsplatser ökar. Örebros elevunderlag inom gymnasieskolan
har minskat under flera år och börjar nu sakta öka.
Det ökade behovet av förskole- och skolplatser leder till att nya lokaler
måste tillskapas. Det finns också ett stort behov av renovering av lokaler
samt ersättning av tillfälliga byggnader.
Driftskostnaderna i form av hyra av lokaler bedöms öka kraftigt under
prognosperioden. Utöver det tillkommer en ökning av övriga
driftskostnader. Behovet av lokaler kan förändras under perioden vilket då
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påverkar driftskostnaden.
Beslutsunderlag
Lokalförsörjningsplan 2016-2019 för Programnämnd barn och utbildning
Bilaga 1: Åtgärder som medför driftkostnadskonsekvenser för
programområde Barn och utbildning 2016-2019
Bilaga 2: Åtgärder som medför driftkostnadskonsekvenser för
Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2016-2019
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd barn och utbildning
- Ärendet anses berett och återkommer för beslut vid programnämndens
sammanträde den 3 juni 2015.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 68 Stimulansmedel för utökad fysisk aktivitet inom
grundskolan
Ärendenummer: Bou 377/2015
Handläggare: Staffan Henningson
Ärendebeskrivning
Projektkoordinator Staffan Henningson informerar om arbetet med att ta
fram ett förslag till ansökningsförfarande gällande stimulansmedel för
utökad fysisk aktivitet inom grundskolan.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd barn och utbildning
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 69 Stimulansmedel för integrationsfrämjande arbete
inom område Bou
Ärendenummer: Bou 376/2015
Handläggare: Staffan Henningson
Ärendebeskrivning
Projektkoordinator Staffan Henningson informerar om arbetet med att ta
fram ett förslag till ansökningsförfarande gällande stimulansmedel för
integrationsfrämjande arbete inom område Bou.
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd barn och utbildning
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 70 Motion "Ökat fokus på fysisk aktivitet i grundskolan"
Ärendenummer: Bou 970/2013
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlämnat en motion från Maria Haglund (M) om
ökat fokus på fysisk aktivitet i grundskolan. Den omfattar också att
insatsen ska utvärderas och att resultaten återrapporteras till
kommunfullmäktige ett år efter införande.
Ett antal grundskolor i Örebro kommun erbjuder redan idag ett utökat antal
timmar av fysisk aktivitet som ingår i deras profilering. Det är respektive
skollednings beslut om de vill prioritera en viss profilering eller inte på
skolan.
För att kunna erbjuda ett ökat antal fysiska aktiviteter enligt
Bunkeflomodellen så behöver samarbetet med lokala idrottsföreningar
organiseras och utvecklas.
I maj 2014 beslutade Programnämnd barn och utbildning om ett svar på
motionen. Kommunledningskontoret föreslår att programnämnden fattar ett
nytt beslut för att tydliggöra att grundskolor som vill låta sig inspireras av
Bunkeflomodellen ska uppmuntras och stödjas. Konkret sker detta genom
att skolorna ges möjlighet att söka stimulansmedel ur programnämndens
verksamhetsutvecklingspott (se ärende Bou 377/2015).
Beslutsunderlag
Motion: "Ökat fokus på fysisk aktivitet i grundskolan" (Ks 860/2013)
Tjänsteskrivelse: " Motion - Ökat fokus på fysisk aktivitet i grundskolan
(M)", 2015-04-24.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd barn och utbildning
- Motionen är besvarad.
Yrkande
Cecilia Lönn Elgstrand (V), Joakim Sjögren (SD), Karolina Wallström
(FP), Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Sara Ishak (M) yrkar bifall
till motionen.
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Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunledningskontorets förslag och yrkandet om bifall till
motionen.
Ordföranden ställer Kommunledningskontorets förslag mot motionen och
finner att programnämnden bifaller Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Reservation
Cecilia Lönn Elgstrand (V), Joakim Sjögren (SD), Karolina Wallström
(FP), Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Sara Ishak (M) reserverar
sig mot beslutet.
Maria Haglund (M) inkommer med skriftlig reservation (bilaga 2).

§ 71 Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg och omsorg
obekväm tid
Ärendenummer: Bou 74/2015
Handläggare: Ingela Österberg
Ärendebeskrivning
Kommuner har ansvar för tillsyn och uppföljning av pedagogisk omsorg
och omsorg obekväm tid, och kontrollerar att samma krav uppfylls som för
motsvarande kommunal verksamhet när det gäller god kvalitet och
säkerhet. I sin roll ska kommunerna också ge råd och vägledning till
omsorgsverksamheterna i enskild regi. Riktlinjerna förtydligar skollagen
och Skolverkets allmänna råd.
Dokumentet beskriver även de rutiner som gäller för rätt till bidrag för
enskild pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid. För pedagogisk
omsorg är förskolans läroplan vägledande och inte styrande. Det innebär
att huvudman och de som arbetar i pedagogisk omsorg i enskild regi måste
ha läst läroplanen och tagit ställning till samt kunna beskriva hur den ska
vara vägledande i verksamheten.
I beslut om maximalt antal barn för familjedaghem och övrig pedagogisk
omsorg beaktas förutsättningar för att den pedagogiska verksamheten ska
kunna stimulera barns utveckling och lärande samt tillgodose behovet av
trygg omsorg. Skollagen ålägger förvaltningen att i varje enskilt fall göra
en individuell kvalitetsbedömning om en pedagogisk omsorg har
förutsättningarna att uppfylla skollagens kvalitetskrav. En sådan
bedömning ska utgå från ett barnperspektiv och en helhetssyn av en
verksamhets förutsättningar.
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Beslutsunderlag
Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid,
2015-03-10.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd barn och utbildning
- Kommunledningskontorets förslag till Riktlinjer för enskild pedagogisk
omsorg och omsorg obekväm tid antas.
Yrkande
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att följande tillägg till riktlinjerna görs:
"För att möjliggöra en varierad verksamhet som stimulerar barns lärande
och utveckling är det även viktigt att barnen får tillgång till utevistelse,
under säkra och trygga förhållanden. Utomhusmiljön ska kunna ge barnen
möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i
naturmiljö. De vuxna ska ha uppsikt över barnen och ha tänkt igenom olika
situationer som kan uppstå samt förebygga olycksfall såväl inom- som
utomhus. Det är att föredra om utemiljön ligger i direkt anslutning till
verksamhetens lokal så att den kan användas spontant i den dagliga
verksamheten."
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunledningskontorets förslag och Cecilia Lönn
Elgstrands (V) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer först Kommunledningskontorets förslag under
proposition och finner att programnämnden beslutar enligt förslaget.
Därefter ställer ordföranden tilläggsyrkandet under proposition och finner
att programnämnden bifaller förslaget.
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd barn och utbildning
1. Kommunledningskontorets förslag till Riktlinjer för enskild pedagogisk
omsorg och omsorg obekväm tid antas med följande tillägg: "För att
möjliggöra en varierad verksamhet som stimulerar barns lärande och
utveckling är det även viktigt att barnen får tillgång till utevistelse, under
säkra och trygga förhållanden. Utomhusmiljön ska kunna ge barnen
möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i
naturmiljö. De vuxna ska ha uppsikt över barnen och ha tänkt igenom olika
situationer som kan uppstå samt förebygga olycksfall såväl inom- som
utomhus. Det är att föredra om utemiljön ligger i direkt anslutning till
verksamhetens lokal så att den kan användas spontant i den dagliga
verksamheten."
2. Cecilia Lönn Elgstrand (V) tillåts lägga ett särskilt yttrande till
protokollet (bilaga 3).
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§ 72 Svar på remiss från Skolinspektionen om ansökan
2015:689 från Grillska Gymnasiet
Ärendenummer: Bou 369/2015
Handläggare: Ted Rylander
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår.

§ 73 Programdirektörens information
Ärendebeskrivning
Programdirektör Marie Holm informerar om att hon varit på möte med
Skolverket där OECD:s uttalanden om den svenska skolan utifrån PISAundersökningen samt Öppna jämförelser tagits upp. Mål att arbeta mot är
att Örebro kommun ska hamna på en bättre placering i nästa Öppna
jämförelser och dessutom vara utan anmärkningar vid Skolinspektionens
tillsynsbesök 2016.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 74 Anmälan av delegationsbeslut och
presidiesammanträde
Ärendenummer: Bou 393/2015
Ärendebeskrivning
Presidiesammanträde har hållits den 24 april 2015.
-----Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Programnämnd barn och utbildning på närmast
följande sammanträde enligt 6 kap. 35 § kommunallagen (KL).
Det är först efter återrapporteringen till Programnämnd barn och utbildning
som delegationsbesluten vinner laga kraft och det är också ett sätt att hålla
ledamöter och ersättare i programnämnden informerade om vilka beslut
som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Programnämnd barn och utbildning revideras
årligen. Senaste revideringen gjordes den 8 april 2015.
Inför Programnämnd barn och utbildnings sammanträde den 6 maj 2015
redovisar Kommunledningskontoret alla beslut som tagits med stöd av
delegation under april 2015.
Beslutsunderlag
Förteckning av delegationsbeslut 2015-04-01 - 2015-04-30.
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd barn och utbildning
- Anmälan av delegationsbeslut och presidiesammanträde läggs till
handlingarna.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 75 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Bou 383/2015
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunledningskontoret handlingar som inkommit
och som bedömts relevanta för Programnämnd barn och utbildning att få
kännedom om.
Beslutsunderlag
Diarielista Bou 248/2015-404/2015
Tillsynsrapport förskolan Försprånget, Bou 404/2015.
Cirkulär 15:14 SKL
Brev till programnämnden om Minnesgåva 2015
Preliminärt samverkansprotokoll från 2015-04-23.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd barn och utbildning
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 76 Information om partnerskap
Handläggare: Margareta Borg, Thomas Gustafsson, Patrik Wallin, Khalid
Qassim
Ärendebeskrivning
Enhetschefer från de olika partnerskapsområdena i Örebro informerar om
sitt arbete. Partnerskapet är ett samarbete mellan kommun, föreningsliv,
hyresvärdar, näringsliv och religiösa samfund.
Behov som cheferna vill lyfta fram:
- Utveckla statistikanvändningen inom skolverksamheten.
- Organisera skolan efter elevernas behov, se över förstelärares placeringar
i kommunen.
- 25 h förskola för alla barn i partnerskapsområdena.
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd barn och utbildning
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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Särskilt yttrande

Programnämnd
Barn och utbildning
Örebro Kommun
6 maj 2015

Ärende 4
Bou 372/2015
"Ersättningsnivåer enligt resursförclelningsmocleller"

Örebro behöver ett nytt välfärdsparti
Nya Moderaterna satsade i årets budget 35 miljoner mer än elen
Socialdemokratiska majoriteten på Programnämnd Barn och utbildning. Detta
im1ebär att vi hade utrymme att göra större satsningar för att alla elever ska få
de kunskaper som behövs och vara väl rustade för framtiden.
Vi tror att Örebro blir tryggare med en bättre skola. Tyvärr valde majoriteten
att prioritera annorlunda och satsa mer pengar på betong istället för på våra
barn. Det är tydligt att Örebro behöver ett nytt välfårdsparti.
Med hänvisning till ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet

~~~~•·upp i Programnämnd Dam och utbildning

Maria Haglund (M)

150506_PBU04_SY_Resursfördelning ,doc
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Programnänu1cl Barn och utbildning
Örebro Kommun
6maj2015

Möjliggör på riktigt för fysisk aktivitet
Försöken i Bunkeflo visar på ett entydigt sambancl. Daglig motion gör att elever har lättare
för att ta till sig kunskap. Följelen av detta konstaterande blir en stilla undran över varför då
det Socialdemokratiska styret efter att först ha sagt nej numera väljer att hänvisa till att
skolorna, i konkurrens med andra, kan söka ur en central utvecklingspott
Kanske är det så att det i socialdemokraternas Örebro inte finns pengar att faktiskt införa
Bunkeflo-modellen på riktigt. I Lärarförbundets rankning "Bästa skolkonunun" hamnade
skolan i Örebro redan innan årets nedskärningar på plats 274 av 290 kommuner.
Med Nya Moderaternas budget hade utrymmet för att införa Bunkeflomodellen funnits. Vi
vill satsa på skolan istället för att skära ner på elen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderatema att niimndcn beslutar:
att

bifalla motionen

För Moderaternas grupp i PI'Ogramniimnd Bam och utbildning

~~&M
Mana Haglund (M)
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Örebro 6 maj 2015 l Särskilt yttrande l Programnämnd barn- och utbildning
Riktlinjer för pedagogisk omsorg
Vänsterpartiet vill ha en sammanhållen förskola och skola för alla. Vi vänder oss därför emot
privatisering och fri etableringsrätt av förskoleverksamhet. Förutom ökad segregering och att
kommunerna nu inte kan säga nej till exempelvis religiösa förskolor innebär det svårigheter
att planera för kommunerna och är kostnadsdrivande. Trots att en kommun har full
behovstäckning kan nya fristående förskolor och pedagogisk omsorg startas som tar
ekonomiskt utrymme från övriga förskolor, och det kan i värsta fall leda till att kommunala
förskolor hotas av nedläggning mot föräldrars och barns vilja.
När det gäller den pedagogiska omsorgen som utförs på obekväm tid i barnets hem är det
dessutom en för kommunen mycket kostsam verksamhet som lagts ut på privat utförare.
Denna verksamhet hade lätt kunnat lösas inom kommunens egen barnomsorgsverksamhet
Det är dock ansvarsfullt av Örebro kommun att det nu antas riktlinjer för den pedagogiska
omsorgen. Det gör det tryggare för barnen i omsorgen.
Vänsterpartiet ser dock fortfarande att det finns många frågetecken kring hur den så kallade
pedagogiska omsorgen med säkerhet blir pedagogisk, och det saknas också full insyn i en
privat verksamhet.
Den fria etableringsrätten inom barn- och utbildningsområdet är förvisso inte ett kommunalt
beslut men den utsätter kommunerna för en del problem. Det är kommunen som har
ekonomi- och planeringsansvar för förskolan och dessa etableringar drabbar kommunens
ekonomi och långsiktiga planering.

Cecilia Lönn Elgstrand
V ä nste rpa rtiet

