Protokoll

I

Bou 1347/2021

ÖREBRO

Programnämnd barn och utbildning
Datum:
Tid:
Plats:

2021-09-02
08:30–12:10
Sessionssalen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
Marlene Jörhag (KD)
Jessica Ekerbring (S)
Maria Haglund (M)
Elisabeth Malmqvist (C)
Gunilla Werme (L)
Kent Vallén (S)
Kenneth Hallén (S)
Susann Wallin (S)
Roger Andersson (S)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Stefan Stark (M)
Sara Dicksen (M)
Joakim Sjögren (SD)
Tjänstgörande ersättare
Inger Blückert (S)
Pär Ljungvall (V)
Kerstin Cederström (L)

§§ 144-161

§§ 141-151

ersätter Layla Abou Tacca (KD)
ersätter vakant plats (MP)
ersätter Gunilla Werme (L) §§ 141-143
och Stefan Stark (M) §§ 152-161

Närvarande ersättare
Husein Hoso (S)
Madelene Spinord (S)
Övriga
Karin von Stedingk

T f programdirektör

Paragraf 141–161
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Mats Guldbrand, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Marlene Jörhag (KD), justerare

Cecilia Lönn Elgstrand (V), justerare
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§ 141 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M) anmäler övrig fråga om omplacering av elever mellan
skolor på grund av problem och hur det fungerar tillsammans med
antagningsprocessen.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) anmäler övrig fråga hur arbetet med skolplaceringar
har gått och och vilka utmaningar som har uppstått i samband med att
Skolinspektionen meddelade att Al-Azharskolan inte längre fick bedriva
skolverksamhet. Vidare fråga Cecilia Lönn Elgstrand (V) om uppgiften att
barnen kan ha utsatts för radikalisering har nått kommunen och hur har det
behandlats i sådana fall.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Övriga anmälda frågor av Maria Haglund (M) och Cecilia Lönn Elgstrand (V)
besvaras vid dagens sammanträde.

§ 142 Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning

Utöver den föreslagna dagordningen, så kommer Maria Haglunds (M) och
Cecilia Lönn Elgstrands (V) anmälda övriga frågor att behandlas vid dagens
sammanträde och presentation av brukarundersökning 2021 utgår och
återkommer till Programnämnd barn och utbildning den 1 oktober.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Dagordning med redovisade tillägg godkänns.

§ 143 Tilläggsanslag och ombudgetering september 2021
- beslut
Ärendenummer: Bou 1271/2021
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Ärendet avser ramförstärkning från Kommunstyrelsen samt ramjustering inom
programområde Barn och utbildning.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-12
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltnings förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Tilläggsanslag och ombudgeteringar antas.

3 (17)

ÖREBRO

Protokoll

Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag med undantag för finansieringen av TekAway som föreslås avslås.
Maria Haglund (M) yrkar att avslå finansieringen av TekAway men i övrigt
bifall till föreslagna till- och ombudgeteringar.
Joakim Sjögren (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
med undantag för finansieringen av TekAway som föreslås avslås.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) redovisar förslag till propositionsordning där
de framlagda yrkandena kommer presenteras som Vänsterpartiets,
Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag och ställs mot
Kommunstyrelseförvaltningens förslag i acklamation. Programnämnd barn och
utbildning godkänner föreslagen propositionsordning.
Ordföranden ställer de olika förslagen under proposition genom acklamation
och finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Tilläggsanslag och ombudgeteringar antas.
Reservation

Cecilia Lönn Elgstrand och Pär Ljungvall (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande.
Maria Haglund (M). Stefan Stark (M) och Sara Dicksen (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande.
Joakim Sjögren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 144 Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av
statligt stöd till skolväsendet 2021 - "Skolmiljarden" - beslut
Ärendenummer: Bou 1375/2021
Handläggare: Liselott Nöjd
Ärendebeskrivning

Skolverket har beslutat om ytterligare medel för en utökad satsning avseende
tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 på 250 000 000
kronor. Totalt har nu 1 250 000 000 kronor fördelats till kommunerna under
2021.
Uppdraget och syftet med satsningen är densamma som vid det tidigare beslut.
Medlen ska förbättra skolors möjligheter att under året arbeta för att fler elever
ska lyckas nå målen i skolan. För Örebro kommun innebär det en förstärkning
med 3 795 533 kronor. Medlens syfte är att bidra till goda förutsättningar för
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kommunerna att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt
till, trots covid-19-pandemin.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-30
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Fördelning av medel från Skolmiljarden till Förskolenämnd,
Grundskolenämnd, Gymnasienämnd och Programnämnd barn och utbildning
antas.
2. Årsberättelsen för 2021 ska driftnämnderna redovisa hur medel från
Skolmiljarden har använts i verksamheten.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar att de 3 795 533 kr som Örebro kommun får extra
från Skolverket avsätts till en utbildning för förskollärare, lärare och rektorer
om NPF samt att i årsberättelsen för 2021 ska driftsnämnderna redovisa hur
medel från Skolmiljarden har använts i verksamheten.
Proposition

Ordföranden Marlene Jörhag (M) konstaterar att det finns två förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt förslag till
beslut i enlighet med Maria Haglunds (M) yrkande. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att Programnämnd barn och utbildning
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Fördelning av medel från Skolmiljarden till Förskolenämnd,
Grundskolenämnd, Gymnasienämnd och Programnämnd barn och utbildning
antas.
2. Årsberättelsen för 2021 ska driftnämnderna redovisa hur medel från
Skolmiljarden har använts i verksamheten.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Sara Dicksen (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande.
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§ 145 Ekonomisk månadsrapport juli
Ärendenummer: Bou 1456/2021
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

En sammanställning över den ekonomiska utvecklingen för nämnderna inom
programområde Barn och utbildning samt mer ingående för Programnämnd
barn och utbildning. Rapporten visar det ekonomiska utfallet fram till juli
2021.
Beslutsunderlag

Månadsrapport juli 2021
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 146 Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal
barn i förskola och pedagogisk omsorg 15 juni 2021 beslut
Ärendenummer: Bou 1199/2021
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Avstämningen av faktiskt antal barn i förskola och pedagogisk omsorg den 15
juni 2021 vilket medför en ökad kostnad för programområdet på 13,4 miljoner
kronor. Det ger verksamheten ekonomiska förutsättningar att bedriva en
likvärdig utbildning och omsorg oavsett vilken förskola eller pedagogisk
omsorg barnet har sin omsorg på.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-21
Reviderad budgetram per driftnämnd 2 september, 2021-06-21
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Justering av budgetramar för faktiskt antal barn den 15 juni 2021 i förskola
och pedagogisk omsorg antas.
2. Finansiering sker via programnämndens pott för volymer
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 147 Ökad ram Myndighetsavdelningen
Ärendenummer: Bou 1207/2021
Handläggare: Peter Bodelsson, Andreas Legnerot, Charlotta Edfalk-Sundler
och Ann-Catrin Svantes Ohlsson
Ärendebeskrivning

Grupperna Debiteringen och Ersättningsgruppen inom Enheten för
uppföljning (Myndighetsverksamheten) har under senaste tiden utökat sina
arbetsuppgifter gentemot Programområde barn och utbildning.
För att kunna hantera flera av de arbetsuppgifter som nu ålagts Debiteringen
och Ersättningsgruppen behöver ytterligare resurser tillsättas för att inte
Örebro kommun ska tappa intäkter.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-25
Resursbehov Myndighetsavdelningen
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltnings förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Till annat beslut tas förstärks Myndighetsverksamhetens budgetram med 0,8
mnkr, vilket motsvarar 1,5 årsarbetare, för övertagande samt utökat ansvar av
arbetsuppgifter tillhörande Barn och utbildning.
2. Finansiering sker via Programnämndens volympott
Nämndens behandling

Programnämnd barn och utbildning ajournerar sig mellan kl. 09.35 - 09.50.
Yrkande

Marlene Jörhag (KD) och Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att ärendet
återremitteras för att beredas på nytt.
Maria Haglund (M), Gunilla Werme (L) och Joakim Sjögren (SD) yrkar att
ärendet ska ärendet ska avgöras idag.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) redovisar förslag till propositionsordning där
hon ställer det formella yrkandet om ärendet ska återremitteras eller avgöras
idag först.
Ordföranden ställer sitt yrkande, tillsammans med Cecilia Lönn Elgstrands (V),
om att ärendet ska återremitteras för ytterligare beredning och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt det.
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Ärendet återremitteras för att beredas på nytt.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Sara Dicksen (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om att
ärendet ska avgöras idag.
Gunilla Werme (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
att ärendet ska avgöras idag.
Joakim Sjögren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om att ärendet ska avgöras idag.

§ 148 Utökning av specialister för digitaliseringssatsning beslut
Ärendenummer: Bou 1460/2021
Handläggare: Olle Melén
Ärendebeskrivning

Digitalisering är idag en naturlig del av mångas vardag och en bra möjlighet till
att hitta möjliga effektiviseringar inom bland annat det pedagogiska arbetet. I
takt med att allt mer digitaliseras så ställs även krav på mer effektiva IT-stöd,
support, personuppgiftshantering och informationssäkerhet. För att ge
digitaliseringen och den pedagogiska utvecklingen en bra start så föreslås att
Programnämnden finansierar två heltidstjänster för att utveckla och förvalta
IT-stöden.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-12
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Programnämnd barn och utbildning antar förslaget om utökning av två
specialister för digitaliseringssatsning om en kostnad motsvarande 1,2 miljoner
kronor.
2. För 2021 tilldelas Grundskolenämnden 300 000 kronor och resterande
medel på 900 000 kronor tilldelas under 2022.
3. Finansiering sker via Programnämndens volympott.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 149 Ansökan - Bedriva fristående förskola - Lekbackens
förskola - beredning
Ärendenummer: Bou 704/2021
Handläggare: Elina Sihvo och Charlotta Edfalk-Sundler kl. 09.40
Ärendebeskrivning

Ansökan om att starta förskolan Lekbacken inkom den 22 mars. Ansökan görs
av Alsanabel utbildning AB. Ansökan är på maxantal 50 barn i verksamheten
och i området Lundby.
Alsanabel utbildning AB bedöms uppfylla kraven som ställs på förskola i
skollagen, dock bedömer Kommunen att en etablering av en ny fristående
förskola innebär sådana påtagliga negativa konsekvenser på lång sikt att
ansökan ska avslås.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola
Lekbacken, daterad 2021-05-24
Ansökningshandlingar omfattande ansökan, bilagor, checklistor samt
kompletteringar
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.

§ 150 Avvikelse från tillsynsriktlinje under
Coronapandemin - beslut
Ärendenummer: Bou 1616/2020
Handläggare: Elina Sihvo och Charlotta Edfalk-Sundler
Ärendebeskrivning

Utifrån den uppkomna extraordinära händelsen med Coronapandemin gör
kommunen avsteg från Reviderade riktlinjerna för tillsyn av fristående förskola,
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i enskild regi, för att minska smittorisken i
verksamheterna.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08Rutin Anpassningar i tillsynsuppdraget för fristående förskolor och pedagogisk
omsorg under Coronapandemi

9 (17)

ÖREBRO

Protokoll

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Örebro kommun gör avsteg från Reviderade riktlinjer för tillsyn av fristående
förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i enskild regi, enligt bilagda rutin
Anpassningar i tillsynsuppdraget för fristående förskolor och pedagogisk omsorg under
Coronapandemi, daterad 2021-02-19.
2. Programdirektören får i uppdrag att besluta när rutinen Anpassningar i
tillsynsuppdraget för fristående förskolor och pedagogisk omsorg under Coronapandemi
daterad 2021-02-19 upphör, rutinen upphör dock senast 2022-02-15.
Yrkande

Marlene Jörhag (KD) yrkar att befintligt förslag till beslut justeras tiil
att Örebro kommun gör avsteg från Reviderade riktlinjer för tillsyn av fristående
förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i enskild regi, enligt bilagda
rutin Anpassningar i tillsynsuppdraget för fristående förskolor och pedagogisk omsorg under
Coronapandemi, daterad 2021-02-19. Rutinen upphör att gälla den 15 oktober
2021.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att verksamheten nu ska återgå till att använda
ordinarie styrdokument Reviderade riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor,
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i enskild regi.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga sitt eget yrkande om att Örebro kommun gör avsteg från Reviderade
riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i
enskild regi, enligt bilagda rutin Anpassningar i tillsynsuppdraget för fristående förskolor
och pedagogisk omsorg under Coronapandemi, daterad 2021-02-19. Rutinen upphör
att gälla den 15 oktober 2021 samt Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande om
verksamheten nu ska återgå till att använda ordinarie styrdokument Reviderade
riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i
enskild regi.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd barn
och utbildning beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Örebro kommun gör avsteg från Reviderade riktlinjer för tillsyn av fristående
förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i enskild regi, enligt bilagda
rutin Anpassningar i tillsynsuppdraget för fristående förskolor och pedagogisk omsorg under
Coronapandemi, daterad 2021-02-19. Rutinen upphör att gälla den 15 oktober
2021.
Reservation

Cecilia Lönn Elgstrand och Pär Ljungvall (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande.
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§ 151 Årsrapport tillsyn fristående förskolor och
pedagogisk omsorg 2020-2021
Ärendenummer: Bou 445/2021
Handläggare: Elina Sihvo och Charlotta Edfalk-Sundler
Ärendebeskrivning

Information om årsrapporten gällande tillsynen av fristående förskolor och
pedagogisk omsorg i Örebro kommun under läsåret 2020-2021.
Beslutsunderlag

Årsrapport tillsyn fristående förskolor och pedagogisk omsorg 2020-2021
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 152 Tullängsgymnasiet, köket leveransmottagning beredning
Ärendenummer: Bou 2020/2020
Handläggare: Anneli Hedström kl 10.00
Ärendebeskrivning

Skyddsrond 2020 uppmärksammade att leveransmottagningen vid
Tullängsskolans kök inte är ändamålsenlig. Det är trångt och finns för få
förvaringsytor. När köket får leveranser placeras varuburarna i en korridor och
förutom att det blir trångt och svårt att lasta av dem så blockerar de även
utrymningsvägarna. När köket byggdes på 1980-talet fungerade köket som ett
serveringskök där all mat lagades någon annanstans. Idag tillagas all mat på
plats vilket har gjort att förråden blivit för få och utrymme i kylar och frysar
inte räcker till.
Det finns möjlighet att bygga till byggnaden och få en fungerande
leveransmottagning med kyl- och frysrum och direkt anslutning till soprum.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-11
Anpassningsanmälan, bilaga 1
Förstudierapport, bilaga 2
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 153 Anpassningar Västra Engelbrektsskolan Kök beredning
Ärendenummer: Bou 3759/2019
Handläggare: Anneli Hedström
Ärendebeskrivning

I samband med att Västra Engelbrektsskolan ska rot-renoveras behöver köket
på skolan anpassas. Köket är ett tillagningskök som lagar ca 950 portioner
dagligen, 500 portioner mat till skolans egna elever och personal samt 450
portioner till externa verksamheter, närliggande förskolor. Köket är slitet och
behöver anpassas för att klara dagens krav. Köket har fått anmärkningar från
Miljökontoret att golven är slitna och att det finns risk att det i de gropar som
finns samlas vatten som kan utgöra en halkrisk. Det saknas frysrum,
mjölkstationer och vattensifoner. Förrådsutrymmen samt kylutrymmen är
otillräckliga. Ytorna för specialkost är för små. Ventilationen är undermålig.
Anpassningen kan göras i samband med övrig rotrenovering på
Västra Engelbrektsskolan
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-10
Bilaga 1 Förstudierapport kök Västra Engelbrektsskolan
Bilaga 2 Planritningar 21-01-11
Bilaga 3 Karta
Bilaga 4 Kontrollrapport
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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§ 154 Mellringeskolan köket, tilläggsavtal köksutrustning beslut
Ärendenummer: Bou 667/2021
Handläggare: Anneli Hedström
Ärendebeskrivning

Det har uppdagats efter att Stenvalvet köpte Mellringeområdet av
Örebroporten att den gränsdragningslista som finns för köket på
Mellringeskolan är bristfällig. Det har inneburit att kostnader för att reparera
till exempel kylaggregat, frysar, kokgrytor har varit ett hyresgästansvar och har
resulterat i höga reparationskostnader under 2020. Det har inte funnits
budgeterade medel för detta, varken inom måltidsorganisationen eller
Programnämnd barn och utbildning (Bou). Då den tekniska livslängden för
storköksutrustningen börjar närma sig sitt slut kommer stora
investeringskostnader uppstå inom en mycket snar framtid. Som
gränsdragningslistan är nu kommer dessa kostnader att vara
verksamhetskostnader.
Diskussioner har förts mellan Stenvalvet, Lokalförsörjningen och
Programdirektör för Bou hur detta skulle kunna lösas. Förslaget är att göra om
gränsdragningslistan så att alla fastighetstillbehör som idag är hyresgästens
ansvar istället hamnar under fastighetsägarens ansvar, vilket innebar ansvar för
underhåll och reinvestering. Detta skulle i så fall innebära att
gränsdragningslistan blir lika som den vi har för de flesta andra kök.
I samband med att Stenvalvet tar över ansvar i enlighet med ny
gränsdragningslista kommer en del maskiner att bytas ut då de har uppnått sin
tekniska livslängd. Därav den relativt höga hyreskonsekvensen under den
första avtalsperioden.
Fram till 2026-12-31 läggs hyreskonsekvensen som ett tilläggsavtal till
huvudavtalet men efter 2027-01-01 läggs kostnaden in i huvudavtalet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-14
Förslag tilläggsavtal – bilaga 1
Gränsdragningslista – bilaga 2
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Stenvalvet AB tar över ansvar enligt bifogad gränsdragningslista. Från 202107-01 till 2026-12-31 innebär det en tilläggshyra om 787 tkr/år. Från 2027-0101 till 2031-12-31 kommer tilläggshyran att vara 300 tkr/år.
2. Den ökade hyran från juli/2021 finansieras inom Programnämnd barn och
utbildnings planeringsreserv för 2021 och ingår därefter i ordinarie
hyresbudget.
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ÖREBRO

Protokoll

Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 155 Presentation brukarundersökning 2021
Handläggare: Barbro Eriksson, Origo group, kl 10.45
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår.

§ 156 Programdirektörens information
Ärendenummer: Bou 427/2021
Handläggare: Karin von Stedingk
Ärendebeskrivning

Tillförordnad programdirektör Karin von Stedingk informerar om Coronaläget runtom i verksamheterna. Man ser en ökad spridning igen inom förskola
och skola bland både elever och personal. Sommaren har annars varit lugn och
likaså har skolstarten löpt på bra.
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 157 Ordförandes information
Ärendenummer: Bou 428/2021
Handläggare: Marlene Jörhag
Ärendebeskrivning

Ordförande Marlene Jörhag (KD) informerar om läget med renoveringen av
Glanshammars skola. Ärendet kommer att beredas av presidiet inför
sammanträdet i oktober och beslut fattas sedan den 1 oktober. Beslutsunderlag
kommer att skickas ut till programnämnden i god tid innan. Vidare informerar
ordföranden om att beslut om yttrande för kommunens konstpolicy kommer
att fattas i oktober och då med omedelbar justering. Avslutningsvis
uppmärksammar ordföranden programnämnden på inbjudan till Leda för
skolutveckling som finns bland inkomna handlingar.
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ÖREBRO

Protokoll

Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 158 Anmälan av presidiesammanträde samt
delegationsbeslut
Ärendenummer: Bou 1197/2021
Ärendebeskrivning

Presidiesammanträde har ägt rum den 20 augusti 2021.
----------------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 § kommunallagen (2017:725).
Beslutsunderlag

Lista över inrapporterade delegationsbeslut w3d3 (2021-04-30 - 2021-05-27)
Sammanställning delegationsbeslut Grundskoleantagningen
Sammanställning delegationsbeslut prövning mottagande grundsärskola
Delegationsbeslut fritidshem behov av stöd
Delegationsbeslut avgiftsfri fritidshemsplats
Sammanställning delegationsbeslut fritidshem
Sammanställning delegationsbeslut plats förskola
Sammanställning delegationsbeslut skolskjuts
Sammanställning delegationsbeslut reseersättning
Förslag till beslut

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

Programnämnd barm och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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ÖREBRO

Protokoll

§ 159 Anmälan av handlingar och inkomna skrivelser
Ärendenummer: Bou 183/2021
Ärendebeskrivning

Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit
och som bedömts relevanta för Programnämnd barn och utbildning att få
kännedom om.
Beslutsunderlag

Diarielista 2021-05-28 - 2021-08-25
Inbjudan konferens Leda för utveckling (anmälan senast 17 september)
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 160 Övrig fråga från Maria Haglund (M) om omplacering
mellan skolor på grund av problem
Ärendenummer: Bou 1671/2021
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M) anmäler övrig fråga om omplacering av elever mellan
skolor på grund av problem och hur det fungerar tillsammans med
antagningsprocessen.
Markus Eklund, verksamhetsutvecklare, informerar Programnämnd barn och
utbildning om att vid en frivillig förflyttning av elev måste det finnas en
ansökan om ny plats, oavsett om alla inblandade är överens eller inte. En
tvångsförflyttning, som är en mycket ovanlig åtgärd, kan ske först om rektor
gör bedömningen att inget annat hjälper och man gör en undersökning för att
se att skolan har gjort allt man kan. Det finns ett kontrollsystem för denna typ
av åtgärder.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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ÖREBRO

Protokoll

§ 161 Övrig fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V) om AlAzharskolan
Ärendenummer: Bou 1672/2021
Ärendebeskrivning

Cecilia Lönn Elgstrand (V) anmäler övrig fråga hur arbetet med skolplaceringar
har gått och och vilka utmaningar som har uppstått i samband med att
Skolinspektionen meddelade att Al-Azharskolan inte längre fick bedriva
skolverksamhet. Vidare fråga Cecilia Lönn Elgstrand (V) om uppgiften att
barnen kan ha utsatts för radikalisering har nått kommunen och hur har det
behandlats i sådana fall.
Ordförande Marlene Jörhag (KD) informerar Skolinspektionens beslut och
vilka konsekvenser det fick för Örebro kommun. Kommunen inledde
omedelbart ett arbete med att placera eleverna från Al-Azhar, där alla utom 19
elever inte sökte plats aktivt. Av de 19 fick merparten plats på Vivallaskolan
utifrån deras hemadress. Av de som sökte fick merparten plats på Vivallaskolan
och en grupp med elever fick plats på Lundby skola och Engelbrektskolan.
Vidare informerar ordföranden om att hon har pratat med Vivallaskolans
rektor om terminsstarten där skolan har behövt rekrytera nya lärare, alla är
behöriga lärare, och flera av dem kommer från Al-Azahar. De nya eleverna har
fått lite extra information och introduktion. Man har valt att blanda upp
klasserna och har haft extra koll på elevernas mående.
Förskolan inom Al-Azhar tittar nu på ny huvudman. Myndighetsavdelningen
arbetar med ärendet nu. Förskolan är igång och det finns inga klagomål på
verksamheten.
Skolinspektionen har anmälningsplikt till socialtjänsten om det finns misstanke
om radikalisering.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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Datum: 2020-09-02
Progamnämnd barn- och utbildning

Reservation

13. Avvikelse från tillsynsuppdraget
För oss i Vänsterpartiet är det av oerhörd vikt att vi säkerställer att barn som
vistas i förskolor och pedagogisk omsorg har en bra och utvecklande miljö. Det
handlar om barnens rätt till utveckling och om deras mående. Under pandemin
har mycket varit annorlunda men förskolor och pedagogisk omsorg har varit
öppen och haft verksamhet igång. Däremot har tillsynen skurits ned kraftigt. Vi
har accepterat det under en begränsad period högst motvilligt för att bidra till
att minska smittspridningen men nu är det dags att tillsynen återgår till ett
normalläge.
Under pandemin har vårdnadshavare haft väldigt lite insyn i sina barns vardag
då de inte fått gå in och hämta och lämna vilket också inneburit en ökad risk
att missförhållanden eller brister inte upptäcks.
Med erfarenhet av de brister som tidigare uppdagats på förskolor som lett till
vitesförelägganden eller andra åtgärdskrav som upptäckts tack vare tillsyn i
verksamheten anser vi därför att det är av yttersta vikt av tillsynen återgår till
ett normalläge.
Då vårt yrkande inte fick gehör lämnar vi denna reservation.
Cecilia Lönn Elgstrand
Pär Ljungvall
Vänsterpartiet

Datum: 2020-09-02
Progamnämnd barn- och utbildning

Reservation

6. Tilläggsanslag och ombudgetering
Vänsterpartiet har i sin budget för 2021 ingen pott för Topp 2025 och har
därför inte täckning för någon ytterligare satsning på Tek Away.
Övriga satsningar och ombudgeteringar kan vi ställa oss bakom men gällande
Topp 25 får vi hänvisa till egen budget.

Cecilia Lönn Elgstrand
Pär Ljungvall
Vänsterpartiet

Yrkande
Ärende 6
Ärendenummer: Bou 1271/2021
”Tilläggsanslag och ombudgetering september 2021 – beslut”

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
2 september 2021

Moderaterna säger nej till Topp 25 2025
I den ombudgering som föreslås ingår TekAway vilket är en Topp-25-2025-satsning som vi
Moderater inte har med i vår budget. Vi motsäger oss Socialdemokraternas skolpolitik som
fokuserar på kommunens framtida placering på en rankning istället för elevernas kunskaper idag,
en rankning som dessutom inte längre finns.
Av den anledningen avslår vi de föreslagna satsningarna till förmån för de specifika satsningarna
på skolan som finns med Moderaternas budget för 2021. I dessa har vi tagit ett helhetsgrepp kring
skolan som bland annat fokuserar på kunskapsuppdraget.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

avslå finansieringen av TekAway med 500 000 kr under hösten 2021

att

i övrigt bifalla föreslagna till- och ombudgeteringar

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag.
För Moderaternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning
Maria Haglund (M)

Yrkande
Ärende 7
Ärendenummer: Bou 1375/2021
”Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt
stöd till skolväsendet 2021 – ”Skolmiljarden” - beslut”

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
2 september 2021

Mer kunskap behövs för att barn och elever med NPF ska få en kunskapsresa
Personalen i Örebros förskolor och skolor har behov av att lära mer om hur de ska bemöta och agera
för att barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska få en bra skolgång.
Därför föreslår vi att de extra pengar, 3 795 533 kr, som Örebro kommun får av skolmiljarden
avsätts för att finansiera en utbildning för förskollärare, lärare och rektorer i Örebro om NPF.
Viktigt är att utbildningen ger kunskap om hur elever med dessa funktionsnedsättningar fungerar
och ska bemötas för att få den kunskapsresa de har rätt till. Dessutom behöver utbildningen skapa en
förståelse för att varje barn/ungdom behöver en individuell plan/strategi som utgår från den egna
funktionsnedsättningen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

de 3 795 533 kr som Örebro kommun får extra från Skolverket avsätts till en
utbildning för förskollärare, lärare och rektorer om NPF i enlighet med intentionen
ovan

att

i Årsberättelsen för 2021 ska driftsnämnderna redovisa hur medel från Skolmiljarden
har använts i verksamheten.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag.
För Moderaternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning
Maria Haglund (M)

Reservation
Ärende 10
Ärendenummer: Bou 1460/2021
"Ökad ram Myndighetsavdelningen"

PN barn och utbildning
Örebro kommun
2 september 2021

Långbänk gynnar inte arbetsmiljön i Örebro kommun
Moderaterna anser att Myndighetsavdelningen till stora delar gör ett gott jobb och självklart
behöver tillräckligt med resurser för att genomföra de uppgifter som Programområde barn och
utbildning ålägger dem.
Detta ärende har kommit hastigt, verkar till stora delar vara okänt för kommunledningen och är
för oss i oppositionen ännu en bekräftelse på att styrningen i Örebro inte fungerar. Dessutom
påvisar skrivningarna vi fått ta del av brister i arbetsmiljön.
Att det stora äskandet, som föregått detta nedbantade beslut, dragits tillbaka anser vi Moderater
är bra. Frågan måste förberedas bättre. Vi ifrågasätter att den skrivning, daterad 2020-12-21, som
biläggs ärendet kommer till vår kännedom först nu.
Att förstärka Myndighetsverksamheten med 1,5 tjänst enligt förslaget är fullt rimligt och vi
Moderater anser att det behöver ske omgående. De styrande pai1ierna uppvisar ett sorgligt
förhalande i de1ma fråga när ärendet nu hänvisas till beslut nästa månad och tillsättningar inte
kommer kunna vara på plats fönän nästa år. Vi politiker måste kunna bättre!
Därför yrkade vi Moderater på att beslut enligt förslaget skulle tas idag och till förmån för det
reserverar vi oss mot det beslut som Progranmänmden fattade.

~ : l Mrupp i Programnämnd barn och utbildning
MJ~~glund (M)

