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Programnämnd barn och utbildning
Datum:
Tid:
Plats:

2020-03-05
13:00–17:00
Dialogen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
Marlene Jörhag (KD)
Jessica Ekerbring (S)
Maria Haglund (M)
Elisabeth Malmqvist (C)
Magnus Riseby (L)
Kent Vallén (S)
Linda Smedberg (S)
Kenneth Hallén (S)
Susann Wallin (S)
Eje Cesar (KD)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Stefan Stark (M)
Magnus Johansson (M)
Tjänstgörande ersättare
Roger Andersson (S)
Gunilla Werme (L)
Helena Ståhl (SD)
Närvarande ersättare
Roger Andersson (S)
Inger Blückert (S)
Husein Hoso (S)
Layla Abou Tacca (KD)
Övriga
Mikael Carstensen

§ 37, deltar inte på grund av jäv

ersätter Linda Smedberg (S) § 37
ersätter Sara Bronner (MP)
ersätter Nils Gunnarsson (SD)
§§ 26-36, 38-52

Programdirektör

Paragraf 26–33 och 36–52
Karin Geisler, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.
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Marlene Jörhag (KD), ordförande
Cecilia Lönn Elgstrand (V), justerare

§ 26 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning

Linda Smedberg (S) anmäler jäv § 37, Ersättning av förskolan Linden och avveckling
av förskolan Skattkistan i Vivalla - beslut.
Beslut

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

§ 27 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M) anmäler övriga frågor gällande kapacitetsutredningen,
skolskjuts samt skolbyte.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Övriga frågor läggs till dagordningen

§ 28 Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning

Övriga frågor av Maria Haglund (M) gällande kapacitetsutredningen, skolskjuts
samt skolbyte läggs till dagordningen.
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Den reviderade dagordningen godkänns
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§ 29 Årsberättelse 2019 för Programnämnd barn och
utbildning - beslut
Ärendenummer: Bou 116/2020
Handläggare: Marie-Heléne Andersson, Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

En sammanställning av programområdets ekonomi samt verksamhetsuppdrag
per den 31 december 2019.
Programområde barn och utbildning redovisar en negativ budgetavvikelse på
6,7 miljoner kronor vilket är en mycket stor förbättring i jämförelse med
tidigare delårsrapporter under året. Det ekonomiska läget för programområde
barn och utbildning är fortfarande ansträngt. Totalt bedöms det finnas
förutsättningar för en långsiktig hållbar ekonomi inom programområdet, men
det kommer krävas åtgärder på både nämnds- och verksamhetsnivå.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Årsberättelse 2019 för Programnämnd barn och utbildning,
daterad 2020-02-10
Årsberättelse 2019 för Programnämnd barn och utbildning, daterad 2020-0210
Bilaga 1 Årsberättelse 2019 Förskolenämnden
Bilaga 2 Årsberättelse 2019 Grundskolenämnden
Bilaga 3 Årsberättelse 2019 Gymnasienämnden
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Årsberättelsen för 2019 antas.
2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering
3. Det ekonomiska resultatet för programområde Barn och utbildning följs upp
i månatliga rapporter till Programnämnd barn och utbildning.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Magnus Riseby (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
beslutspunkt 3.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordförande Maria Haglunds (M) yrkande om att få lämna ett
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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. Årsberättelsen för 2019 antas.
2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering
3. Det ekonomiska resultatet för programområde Barn och utbildning följs upp
i månatliga rapporter till Programnämnd barn och utbildning.
4. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Magnus Riseby (L) och Gunilla Werme (L) deltar inte i beslutet på
beslutspunkterna 1 och 2.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) deltar inte i beslutet på beslutspunkt 1.

§ 30 Månadsrapport ekonomi - information
Ärendenummer: Bou 62/2020
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 januari
2020.
Beslutsunderlag

Månadsrapport, 2020-02-24
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
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§ 31 Ansökan om förändring i verksamhet, Hagvidson
Marieberg förskola - beslut
Ärendenummer: Bou 3902/2019
Handläggare: Jenny Kusing, Mikaela Bengtsson
Ärendebeskrivning

I december 2019 inkom huvudman Hagvidson AB (med organisationsnummer
559081-6038) för förskolan Hagvidson Marieberg med ansökan om utökande
av barngruppen från 42 till 48 barn.
Beslutsunderlag

Checklista, 2019-12-19
Tjänsteskrivelse, 2020-02-24
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Bidrag lämnas till Hagvidson AB, med organisationsnummer 559081-6038,
att bedriva förskola i enskild regi med maxantal 48 barn i åldrarna 1-5 år.
2. Hagvidsons urvalskriterier för kö godkänns, de är samma som kommunen
använder.
3. Bidrag lämnas till Hagvidson AB enligt gällande resursfördelningsmodell.
4. Verksamheten bedrivs på adressen Moholmsvägen 1, 702 31 Örebro.
5. Den ökade kostnaden finansieras med avsatta medel ur budget för
Programnämnd barn och utbildning.
6. Om huvudmannen inte har genomfört förändringen i förskolan Hagvidson
Marieberg på Moholmsvägen 1, inom två år från att Programnämnd barn och
utbildning fattat beslut om bidrag krävs förnyad ansökan.
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Cecilia
Lönn Elgstrands (V) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn
och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Bidrag lämnas till Hagvidson AB, med organisationsnummer 559081-6038,
att bedriva förskola i enskild regi med maxantal 48 barn i åldrarna 1-5 år.
2. Hagvidsons urvalskriterier för kö godkänns, de är samma som kommunen
använder.
3. Bidrag lämnas till Hagvidson AB enligt gällande resursfördelningsmodell.
4. Verksamheten bedrivs på adressen Moholmsvägen 1, 702 31 Örebro.
5. Den ökade kostnaden finansieras med avsatta medel ur budget för
Programnämnd barn och utbildning.
6. Om huvudmannen inte har genomfört förändringen i förskolan Hagvidson
Marieberg på Moholmsvägen 1, inom två år från att Programnämnd barn och
utbildning fattat beslut om bidrag krävs förnyad ansökan.
Reservation

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 32 Ansökan om förändring i verksamhet, Fikonträdet
pedagogisk omsorg - beslut
Ärendenummer: Bou 165/2020
Handläggare: Jenny Kusing, Mikaela Bengtsson
Ärendebeskrivning

27 januari 2020 inkom Fikonträdet handelsbolag, organisationsnummer
969769-2599, med ansökan om att byta lokal i den befintliga pedagogiska
omsorgen Fikonträdet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-21
Checklista, 2020-02-21
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Bidrag lämnas till Fikonträdet handelsbolag, med organisationsnummer
969769-2599, att bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi med max 10 barn
och två personal.
2. Bidrag lämnas till Fikonträdet handelsbolag enligt gällande
resursfördelningsmodell.
3. Verksamheten bedrivs på adressen Diktargatan 7 C i Örebro kommun.
4. Den ökade kostnaden finansieras ur avsatta medel i budget för
Programnämnd barn och utbildning.
5. Om Fikonträdet handelsbolag inte genomfört förändringen i den
pedagogiska omsorgen inom två år från att Programnämnd barn och
utbildning fattat beslut om bidrag krävs förnyad ansökan.
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Cecilia
Lönn Elgstrands (V) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn
och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Bidrag lämnas till Fikonträdet handelsbolag, med organisationsnummer
969769-2599, att bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi med max 10 barn
och två personal.
2. Bidrag lämnas till Fikonträdet handelsbolag enligt gällande
resursfördelningsmodell.
3. Verksamheten bedrivs på adressen Diktargatan 7 C i Örebro kommun.
4. Den ökade kostnaden finansieras ur avsatta medel i budget för
Programnämnd barn och utbildning.
5. Om Fikonträdet handelsbolag inte genomfört förändringen i den
pedagogiska omsorgen inom två år från att Programnämnd barn och
utbildning fattat beslut om bidrag krävs förnyad ansökan.
Reservation

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 33 Revidering av Riktlinjer för förskola, fritidshem och
omsorg obekväm tid - beslut
Ärendenummer: Bou 3702/2019
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning

Vid Kommunstyrelseförvaltningens översyn av Riktlinjer för förskola,
fritidshem och omsorg på obekväm tid har det uppmärksammats att det finns
behov av revidering av riktlinjerna. Revideringen innebär inga större
förändringar i sak men nyheter utifrån förändrad lagstiftning har skrivits in i
riktlinjerna. Det mesta av revideringen består av att det har gjorts
förtydliganden samt att dokumentet omstrukturerats i sitt upplägg.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Reviderade Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg
obekväm tid, 2020-02-25
Förslag Riktlinjedokument: Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg
obekväm tid samt tillämpning av avgiftstaxa Örebro kommun
Översikt: Nyheter och förtydliganden i riktlinjerna, 2020-02-25
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Reviderade Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid antas
och börjar gälla från och med 1 april 2020.
2. Riktlinjerna ersätter fullt ut tidigare beslutade Riktlinjer för förskola, fritidshem
och omsorg obekväm tid i kommunal och enskild regi, daterad 2019-06-03 (Bou
1126/2017)
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar på förändringar i Riktlinjer för förskola,
fritidshem och omsorg obekväm tid:
1. Andra meningen på s. 2 i beslutsunderlaget ”Översikt Nyheter och
förtydliganden” i riktlinjerna ändras till: ”Klöverängens förskola tillhandahåller i första
hand platser till barn med teckenspråk som modersmål och barn med behov av teckenspråk
som är folkbokförda och bosatta i Örebro kommun.”
2. på s. 8 i beslutsunderlaget ”Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid”
byta plats på meningen "elever vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga har
inte rätt till fritidshemsplats" och meningen som står ovanför i texten om rektorns rätt att ge
fritidshemsplats av andra skäl.
Marlene Jörhag (KD) yrkar avslag på Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande
punkt 1 samt bifall till Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande punkt 2.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande med
tillägget att om yrkandet punkt 1 bifalls ska programdirektören få i uppdrag att
utreda mottagandet av barn på förskolan Klöverängen.
Magnus Riseby (L) yrkar bifall till Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande.
Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande.
Ajournering

Programnämnd barn och utbildning ajournerar sig 5 minuter för överläggning.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande på förändringar i
Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid:
1. Andra meningen på s. 2 i beslutsunderlaget ”Översikt Nyheter och
förtydliganden” i riktlinjerna ändras till: ”Klöverängens förskola tillhandahåller i första
hand platser till barn med teckenspråk som modersmål och barn med behov av teckenspråk
som är folkbokförda och bosatta i Örebro kommun.”
2. på s. 8 i beslutsunderlaget ”Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid”
byta plats på meningen "elever vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga har
inte rätt till fritidshemsplats" och meningen som står ovanför i texten om rektorns rätt att ge
fritidshemsplats av andra skäl samt Marlene Jörhags (KD) yrkande om avslag
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på Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande punkt 1 samt bifall till Cecilia Lönn
Elgstrands (V) yrkande punkt 2.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn
och utbildning beslutar enligt Marlene Jörhags (KD) yrkande att bifalla Cecilia
Lönn Elgstrands (V) yrkande punkt 2, det vill säga att på s. 8 i beslutsunderlaget
”Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid” byta plats på meningen "elever
vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga har inte rätt till fritidshemsplats"
och meningen som står ovanför i texten om rektorns rätt att ge fritidshemsplats av andra
skäl.
Votering

Maria Haglund (M) begär votering som verkställs. Ja-röst innebär bifall
Marlene Jörhags (KD)s yrkande och nej-röst innebär bifall till Cecilia Lönn
Elgstrands (V) yrkande.
Ja-röster lämnas av: Marlene Jörhag (KD), Jessica Ekerbring (S), Elisabeth
Malmqvist (C), Kent Vallén (S), Linda Smedberg (S), Kenneth Hallén (S),
Susann Wallin (S) och Eje Cesar (KD).
Nej-röster lämnas av Maria Haglund (M), Magnus Riseby (L), Cecilia Lönn
Elgstrand (V), Stefan Stark (M), Magnus Johansson (M), Gunilla Werme (L)
och Helena Ståhl (SD).
Ordförande finner att Programnämnd barn och utbildning med resultatet 8 jaröster och 7 nej-röster beslutar enligt Marlene Jörhags (KD) yrkande att bifalla
Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande punkt 2, det vill säga att på s. 8 i
beslutsunderlaget ”Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid” byta plats på
meningen "elever vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga har inte rätt till
fritidshemsplats" och meningen som står ovanför i texten om rektorns rätt att ge
fritidshemsplats av andra skäl.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Reviderade Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid antas
och börjar gälla från och med 1 april 2020 med förändringen på s. 8 i
beslutsunderlaget ”Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid”
byta plats på meningen "elever vars vårdnadshavare är arbetssökande eller
föräldralediga har inte rätt till fritidshemsplats" och meningen som står ovanför
i texten om rektorns rätt att ge fritidshemsplats av andra skäl.
2. Riktlinjerna ersätter fullt ut tidigare beslutade Riktlinjer för förskola, fritidshem
och omsorg obekväm tid i kommunal och enskild regi, daterad 2019-06-03 (Bou
1126/2017)

10 (21)

ÖREBRO

Protokoll

Reservation

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande
att andra meningen på s. 9 i riktlinjen ändras till: ”Klöverängens förskola
tillhandahåller i första hand platser till barn med teckenspråk som modersmål och barn med
behov av teckenspråk som är folkbokförda och bosatta i Örebro kommun.”
Maria Haglund (M), Stefan Stark (M), Magnus Johansson (M), Magnus Riseby
(L), Gunilla Werme (L) och Helena Ståhl (SD) reserverar sig till förmån för
Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande punkt 1.

§ 36 Yttrande gällande Motion om att lägga ner merparten
av Vivallaskolan - beslut
Ärendenummer: Bou 3693/2019
Handläggare: Marlene Jörhag
Ärendebeskrivning

Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) har inkommit med en motion
som anmäldes i Kommunfullmäktige 19 juni 2019. Motionen innehåller ett
förslag om att lägga ner åk 2-6 på Vivallaskolan.
Beslutsunderlag

Motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) Lägg ner
merparten av Vivallaskolan, 2019-06-19
Tjänsteskrivelse, 2020-02-20
Yttrande, 2020-02-13
Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:
- Motionen avslås
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Motionen avslås
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 37 Ersättning av förskolan Linden och avveckling av
förskolan Skattkistan i Vivalla - beslut
Ärendenummer: Bou 167/2018
Handläggare: Emma Byström
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 med två avdelningar vars lokaler är uttjänta. I
samband med ÖBOs pågående renoveringar i området behöver Linden rivas
och ersättas med en ny förskola.
Futurum har lämnat in en förstudie som möjliggör en förskola med fem
avdelningar byggd efter konceptet Framtidens förskola 2.0. I samband med att
Linden utökas från två till fem avdelningar kan förskolan Skattkistan i Vivalla
lämnas då lokalerna är tillfälliga och byggnaden har ett tidsbegränsat bygglov.
Den beräknade nettohyresökningen är 636 834 tkr per år baserat på att den
nuvarande förskolan lämnas och att den tillfälliga lokalen upphör.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Ersättning av förskolan Linden, 2020-02-17
Behovsbeskrivning - förstudieunderlag, bilaga 1, 2019-09-06
Förstudierapport ersättning av förskolan Linden, bilaga 2, 2019-09-09
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Futurum fastigheter får i uppdrag att riva förskolan Linden och ersätta med
en ny förskola enligt konceptet Framtidens förskola 2.0
2. Förskolan Skattkistan lämnas i samband med att den nya förskolan står klar
för verksamheten.
3. Hyreskostnaden som fastighetsinvesteringen innebär finansieras dels med
riktade medel från Kommunstyrelsen då två avdelningar är reinvestering, dels
med avsatta medel i Programnämnd barn och utbildnings investeringsprogram
för 2020-2023. Hyra för den nya förskolan är 2300 tkr +/- 100 tkr per år.
Nettohyresökningen är 636 tkr.
4. Engångskostnaden för återställning av mark, cirka 700 tkr, i samband med
avetableringen av Skattkistan finansieras inom Programnämnd barn och
utbildnings tilldelade budgetram för år 2023 och ingår därefter i ordinarie
hyresbudget.
Jäv

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 38 Anpassning kök Garphyttans skola - beslut
Ärendenummer: Bou 1336/2019
Handläggare: Anneli Hedström
Ärendebeskrivning

Garphyttans skolas kök är i behov av utbyggnad och renovering. Det finns
stora underhållsbehov men även bristen av utrymme är ett problem. Köket har
tidigare endast fungerat som ett mottagningskök men sedan ett par år tillbaka,
när elevantalet ökade, är behovet att ha ett tillagningskök. Kontroller som
utförts av Miljökontoret har länge påpekat slitage och övergripande
underhållsbehov. Även i de genomförda skyddsronderna har brister påpekats.
Bristerna som gäller arbetsmiljön har resulterat i en 6:6A-anmälan från
skyddsombud. Arbetsmiljöverket har beslutat om ett föreläggande.
Utifrån ovanstående har en förstudie beställts från Futurum.
Förstudierapporten har inkommit från Futurum med tre alternativ. Det
alternativ som ses vara mest ekonomiskt är att bygga om det befintliga köket
för att få ändamålsenliga lokaler som uppfyller de krav som ställs på ett
tillagningskök. Hyrestillägget är beräknat till 924 tkr per år.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – anpassningar kök Garphyttans skola, 2020-01-29
Anmälan från skyddsombud 6:6A, bilaga 1, 2019-05-09
Arbetsgivaren svar på 6:6A-anmälan, bilaga 2, 2019-05-22
Förstudiebeställning – Anpassning kök Garphyttans skola, bilaga 3, 2019-06-07
Anpassningsanmälan, bilaga 4, 2019-05-15
Arbetsmiljöverkets föreläggande, bilaga 5, 2019-11-07
Förstudierapport Garphyttans skola, bilaga 6, 2019-12-09
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Futurum fastigheter får i uppdrag att anpassa befintligt kök och matsal i
Garphyttans skolas kök genom en till- och ombyggnation av befintlig byggnad
enligt alternativ två som presenteras i förstudierapporten från Futurum
fastigheter, daterad 2019-12-09.
2. Den ökade hyreskostnaden med 924 tkr per år som fastighetsinvesteringen
innebär finansieras med avsatta medel i investeringsbudgeten.
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 39 Anpassning kök Engelbrektsskolan - beredning
Ärendenummer: Bou 1337/2019
Handläggare: Anneli Hedström
Ärendebeskrivning

Ett större underhåll/renovering är planerad att genomföras på
Engelbrektsskolan. Polygon AK har genomfört en kontroll av köket och
upptäckt påväxt vilket medför att det är brådskande att påbörja undersökning
och renovering. Köket upplevs som trångt och logistiskt svårmanövrerat. Det
är dåligt med förrådsutrymmen. Det finns även kylrumsdörrar som öppnas ut i
en passage vilket gör att det dagligen uppstår krockar. Utrymmet för
specialkost är för litet och det finns risk för att maten till personer med allergier
eller överkänslighet kontamineras. Helst bör de förvaras i separata skåp eller
utrymmen enligt Livsmedelverkets rekommendationer.
Vid de fackliga förbundets besök i lokalerna meddelade de att problemen med
påväxt och dåligt underhållna lokaler gör att facket överväger att göra en 6.6.Aanmälan. Problemen med påväxt beskrivs i Polygonrapport, bilaga 1 och 2.
Utifrån ovanstående har en förstudie beställts från Futurum.
Förstudierapporten har inkommit från Futurum med ett alternativ. Detta
innebär att det delvis görs en planändring samt att det befintliga köket byggs
om för att få ändamålsenliga lokaler som uppfyller de krav som ställs på ett
tillagningskök. Hyrestillägget är beräknat till 866 tkr per år.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – anpassning kök Engelbrektsskolan, 2020-02-10
Förstudiebeställning, bilaga 1
Polygonrapport del 1, bilaga 2, 2019-08-28
Polygonrapport del 2, bilaga 3, 2019-09-10
Förstudierapport, bilaga 4, 2020-01-24
Ritningsförslag, bilaga 5, 2019-12-12
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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§ 40 Projektering Mosjö skola - beslut
Ärendenummer: Bou 354/2019
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning

Området omkring Mosjö skola exploaterats och utbyggnadstakten är hög.
Mosjö skola är i dag en F-6 skola med drygt en parallell och behöver byggas ut
för att bli en full två parallell skola. Ökningen förväntas bli motsvarande en
klass per år. Till hösten 2020 är förhoppningen om att ökningen av en klass
kan hanteras genom en smärre anpassning i skolan, ombyggnad av grupprum.
Samtal förs även med Mosjö Församling om evakueringslösningar för eleverna.
Fastighetsägaren för Mosjö skola är extern (Hemfosa AB) vilket innebär att
upphandling måste ske enligt LoU i samtliga moment eftersom utbyggnaden är
en beställning från kommunen. Kostnaden för volymstudien har uppgått till
närmare 500 tkr, nästa steg mot fördjupad förstudie och projektering beräknas
kosta ytterligare 2,5 mnkr.
Ärendet kommer att informeras om vid ytterligare ett tillfälle innan beslut i
mars 2021. Enligt tidplan är inflytt till hösten 2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-06
Rapport förstudie Mosjö skola 2020-01-20 bilaga 1
Mosjö skola volymstudie 2020-01-15 bilaga 2
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. En fördjupad förstudie och upphandling för utbyggnad av Mosjö skola
beställs av projektledningsenheten programområde Samhällsbyggnad.
2. Den fördjupade förstudien, inklusive förfrågningsunderlag och projektering
ges en budget på högst 2,5 mnkr vilket finansieras via Programnämnd barn och
utbildnings planeringsreserv om projektet inte genomförs.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningen förslag
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§ 41 Yttrande samråd om Handlingsplan för Grönstrategin
- beslut
Ärendenummer: Bou 4018/2019
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning

Den 13 december 2017 beslutade kommunstyrelsen att anta Grönstrategi för
Örebro kommun. Grönstrategin fokuserar på parker, natur och grönområden i
och nära Örebro stad och de mindre tätorterna. Grönstrategins syfte och
funktion är att ange mål, ställningstaganden och strategier för kommunens
arbete med planering och förvaltning av grönstrukturen i och omkring våra
tätorter.
För att de mål och ställningstaganden som finns uppsatta ska bli verklighet,
krävs att ett antal åtgärder genomförs för att föra arbetet framåt. I förslaget till
handlingsplan listas de prioriterade åtgärder som svarar mot målen och
strategiområdena.
Beslutsunderlag

Samråd om Handlingsplan för Grönstrategin (Sam 76/2019)
Tjänsteskrivelse, 2020-02-27
Förslag Synpunkter från Programnämnd barn och utbildning (2020-03-05)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Förslag till synpunkter på samrådsförslag antas och överlämnas till
Programnämnd samhällsbyggnad
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 42 Hedersrelaterad problematik och frånvaro i skolan information
Handläggare: Daniel Lundmark, Markus Eklund, Renée Andersson
Ärendebeskrivning

Vad händer när en elev inte kommer tillbaka till skolan efter
sommarlovet? Vilka verktyg har kommunen för att arbeta förebyggande,
främjande och åtgärdande med den grupp elever som man inte får tag i och där
man kan misstänka en hedersrelaterad problematik?
Tjänstepersoner från Kommunstyrelseförvaltningen beskriver arbetet på olika
nivåer med arbetet med frånvaro i skolan kopplat till misstänkt hedersrelaterad
problematik. Informationen omfattar arbetet inom barn- och elevhälsan på
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skolan, huvudmannens och hemkommunens arbete med att identifiera och
arbeta med elever som inte kommer till skolan och kommunens strategiska
arbete kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck.
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 43 Utredning organisation av Örebro kommuns
skolpliktsansvar - information
Ärendenummer: Bou 308/2020
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning

Alla barn i skolpliktig ålder har en ovillkorlig rätt att få tillgång till utbildning.
För att inget barn ska gå miste om denna rättighet har hemkommunen ansvar
för att se till att skolpliktiga barn som inte går i dess förskoleklass, grundskola
eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning.
Programdirektör för programområdet barn och utbildning har uppdragit åt
Kommunstyrelseförvaltningen att utreda förutsättningarna för att på ett så bra
sätt som möjligt kunna hantera Örebro kommuns skolpliktsansvar.
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 44 Yttrande remiss - Ökad kompetens om
neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i
lärarutbildningarna - information
Ärendenummer: Bou 190/2020
Handläggare: Anna Pettersson
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Ärendebeskrivning

Information om inkommen remiss gällande Ökad kompetens om
neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna.
Beslutsunderlag

Missiv, 2020-01-20
Remiss, 2020-01-20
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 45 Grundskoleantagningen - information
Handläggare: Charlotta Edfalk-Sundler, Christina Svenman
Ärendebeskrivning

Information om antagningen 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

§ 46 Övrig fråga gällande skolskjuts från Maria Haglund
(M)
Handläggare: Charlotta Edfalk-Sundler
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M) ställer övrig fråga gällande skolskjuts när en skolbuss åker
förbi elever.
Enhetschef Charlotta Edfalk-Sundler berättar hur skolskjuts kan nekas om den
innebär merkostnad för kommunen.
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Beslut

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

§ 47 Övriga fråga gällande skolbyte av Maria Haglund (M)
Handläggare: Charlotta Edfalk-Sundler
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M) ställer övrig fråga gällande skolbyte då rektorer kommit
överens om placering.
Enhetschefen Charlotta Edfalk-Sundler informerar om hur skolbyten går till då
elever placeras av Myndighetsavdelningen.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Informationen tas till protokollet

§ 48 Ordförandes information
Handläggare: Marlene Jörhag
Ärendebeskrivning

Ingen information från ordförande.

§ 49 Information från programdirektören
Handläggare: Mikael Carstensen
Ärendebeskrivning

Programdirektör Mikael Carstensen informerar kring aktuella frågor, händelser
och nyheter som berör Programnämnd barn och utbildning bland annat om
arbetet utifrån coronaviruset.
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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§ 50 Övrig fråga gällande kapacitetsutredningen från
Maria Haglund (M)
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M) ställer övrig fråga gällande kapacitetsutredningen som
tidigare presenterats för nämnden.
Planerare Markus Eklund informerar om hur arbetet går vidare med
kapacitetsutredningen.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Informationen tas till protokollet

§ 51 Anmälan av presidiesammanträde samt
delegationsbeslut till Pn bou 2020-03-05
Ärendenummer: Bou 251/2020
Ärendebeskrivning

Presidiesammanträde har ägt rum den 14 februari 2020.
_____________________
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 (2020-01-29--2020-02-26)
Anmälan av delegationsbeslut från förskolerektorer, rektorer
Anmälan av delegationsbeslut från Myndighetsavdelningen, utdrag ur Treserva
gällande grundskoleantagning och skolskjuts (beslut 2020-01-24--2020-02-26)
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
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§ 52 Anmälan av handlingar och inkomna skrivelser
Ärendenummer: Bou 252/2020
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 2020-03-05 (registrerat efter
2020-01-29 till och med 2020-02-26)
Klimatanpassningsplan, 2020-01-21
Protokollsutdrag, KSU, 2020-01-21
Motion (V), Ge äldre möjlighet att köpa mat i skolmatsalar, 2019-12-10
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
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Särskilt yttrande
Ärende 6
Ärendenummer: Bou 3350/2019
"Årsberättelse 2019 för Programnämnd barn och
utbildning - beslut"

PN barn och utbildning
Örebro kommun
6 mars 2020

Varje elev ska lyckas i skolan
Programområde Barn och utbildning visar ett underskott på 6,7 miljoner för år 2019. Detta är
bättre än prognoserna under året vilket är positivt men vi moderater är fmisatt bekymrade över
kommunens ekonomi i allmänhet och programområdets ekonomi i synnerhet. Det krävs åtgärder
för att styra utgifterna så att budgeten kan komma i balans.
Vad som även oroar oss är våra skolors ofö1måga att lyckas med att ge alla elever fullgoda
kunskaper. Att Örebros skolor efter fö1rn läsåret misslyckades med att ge så många som 18,7%
av eleverna behörighet till gymnasiet är allvarligt. Att dessutom de kommunala skolornas resultat
är än lägre och lämnar 285 elever utan gymnasiebehörighet är oroväckande.
Vi moderater anser att Örebros skolor behöver en tydligare styrning mot sitt kunskapsuppdrag.
Det behövs kraftfulla satsningar på att göra mer av det vi vet fungerar i skolan
Vi moderater har som mål att alla elever ska få som lägst godkänt i alla ämnen. De ska lämna
skolan väl rustade för framtiden, kunskapsmässigt och med självkänsla och självkännedom.
I vår budget för 2019 hade vi öronmärkt satsningar på bland annat karriärtjänster, utbildning i
svenska som andraspråk, minskade barngrupper, fler lärare och andra personalkategorier i skolan
samt utbildningssatsningar för rektorer. Det är åtgärder som vi tror är viktiga för att vända de
sjunkande skoh-esultaten och se till att vmje elev blir sedd och får det stöd hon eller han behöver.
Eftersom årsberättelsen visar resultatet för det gångna året väljer vi att bifalla förslaget till beslut.

raternas grupp i Programnämnd barn och utbildning

~~

glund (M)

Datum : 2020-03-05
Programnämnd barn och utbildning

Reserva tion

10 Revidering av Riktlinjer för förskola,
fritidshem och omsorg obekväm tid
2010 titulerade sig Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad och sedan
2018 betraktas teckenspråket som ett minoritetsspråk i kommunen. I
beslutsunderlaget "Översikt: Nyheter och förtydliganden i riktlinjerna" under
kapitlet "Klöverängen" står det att Klöverängens förskola i första hand
tillhandahåller platser till barn med behov av teckenspråk. För att undvika att
olika parter tolkar ordet "behov" olika och för att stärka barns rätt till sitt
modersmål vill vi se en omskrivning av denna mening.
Vid programnämndens sammanträde föll detta yrkande vilket känns
problematiskt då det visat sig från flera håll finnas behov av att stärka
teckenspråkets roll på Klöverängens förskola och att säkerställa barns rätt till
ett språk enligt Barnkonventionen.
Vårt yrkande handlar förutom om att stärka teckenspråket som norm på
förskolan också om att låta barn som har teckenspråk som modersmål men
som exempelvis själva är hörande ha rätt till att få gå i en teckenspråkig
förskola om vårdnadshavarna önskar det. I dessa fall är det dock viktigt att de
får tillgång till två språk.

Vänsterpartiet yrkade med hänvisning till detta:
Att

Andra meningen på s. 9 i riktlinjen ändras till:
"Klöverängens förskola tillhandahåller i första hand platser till barn med
teckenspråk som modersmål och barn med behov av teckenspråk som är
folkbokförda och bosatta i Örebro kommun."
Med det redan tidigare tillägget i stycket att: "Ett barn som är
folkbokfört i en annan kommun kan också, efter särskild prövning, ha
rätt till plats på Klöverängen".

För Vänsterpartiet

Cecilia Lönn Elgstrand

