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Tjänstgörande ersättare
Roger Andersson (S)
Inger Blückert (S)
Seydou Bahngoura (C)
Layla Abou Tacca (KD)
Pär Ljungvall (V)

§§ 64-86

ersätter Kenneth Hallén (S)
ersätter Cecilia Lönn Elgstrand (V) §§ 87-91
ersätter Eje Cesar (KD) §§ 79-91
ersätter Eje Cesar (KD) §§ 64-78
ersätter Sara Bronner (MP)

Närvarande ersättare
Husein Hoso (S)
Sara Dicksen (M)
Gunilla Werme (L)
Helena Ståhl (SD)
Övriga
Karin von Stedingk
Karin Geisler

tf programdirektör
nämndsekreterare
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Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 3 april 2019.

Marlene Jörhag (KD), ordförande

Magnus Riseby (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 april 2019.

§ 66 Granskning av lokalförsörjningsprocessen avseende
skollokaler - beslut
Ärendenummer: Bou 294/2019
Handläggare: Anna Pettersson, Anders Edlund
Ärendebeskrivning

PwC har på uppdrag av Stadsrevisionen i Örebro genomfört en granskning av
kommunens planprocess med utgångspunkt i lokalförsörjningsprocessen för
skola och förskola. Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:
Har Örebro kommun en ändamålsenlig planprocess, rätt resurser och tillräcklig intern
samverkan, samordning och kommunikation för att säkerställa att
lokalförsörjningsprocessen avseende kommunala verksamhetslokaler för skola och förskola
fungerar som avsett?
Granskningen är avgränsad till att lokaler för skola och förskola, och omfattar
kommunstyrelsen, Programnämnd barn- och utbildning, Programnämnd
samhällsbyggnad samt Futurum Fastigheter i Örebro AB.
Stadsrevisionen har sett det som behöver ses och det som lyfts fram i
rekommendationerna i granskningen är relevanta. Programnämnden vill
påpeka att granskningen skett i tidigaste laget efter att lokalförsörjningsenheten
förflyttats då arbetet pågår för att alla ska hitta sina arbetsformer.
Bedömningen är att programnämnd barn- och utbildning är väl medveten om
att det finns oklarheter och att det är angeläget att få till en strategi och ett
förtydligande för framtiden.
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Beslutsunderlag

Stadsrevisionen i Örebro kommun, revisionsrapport ”Granskning av
planprocessen med utgångspunkt i lokalförsörjningsprocessen för skola och
förskola”, 2018-12-13
Tjänsteskrivelse, 2019-02-28
Förslag till yttrande, 2019-02-28
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn- och
utbildning:
1. Yttrandet antas och överlämnas till Stadsrevisionen i Örebro kommun.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) 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 som tas till protokollet under proposition och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar att bifalla detta.
Beslut

Programnämnd barn- och utbildning beslutar:
1. Yttrandet antas och överlämnas till Stadsrevisionen i Örebro kommun.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
3. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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