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Karin Geisler, sekreterare
Marlene Jörhag (KD), ordförande
Cecilia Lönn Elgstrand (V), justerare

§ 237 Godkännande av dagordning
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 238 Elevhälsans medicinska ledningsansvar - beslut
Ärendenummer: Bou 3878/2019
Handläggare: Marina Lundquist
Ärendebeskrivning

Verksamhetschefens uppdrag omfattar elevhälsans medicinska insats, EMI, samt
för logopeder, audionomer och arbetsterapeuter verksamma inom
programnämndens ansvarsområde enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (SFS
2017:30). Verksamhetschefen ska ansvara för anmälningsskyldigheten enligt Lex
Maria som regleras i 3 kap. 5 § och 7 § i patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) för
EMI:s verksamhet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-26
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Förordna Marina Lundquist till verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen
4 kap. 2 § samt att ansvara för anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria enligt 3
kap. 5 § och 7 § patientsäkerhetslagen för verksamhet inom elevhälsans medicinska
insats (EMI) samt övriga yrkesgrupper inom 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen.
Förordnandet gäller från och med 2020-01-01.
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 239 Översyn av resursfördelningsmodellen grundskola F-9
inklusive fritidshem - information
Ärendenummer: Bou 2607/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Programnämnd barn och utbildning gav Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag
att genomföra en översyn av resursfördelningsmodellen för grundskolan F-9
inklusive fritidshem. Översynens syfte var att utvärdera hur modellen styr mot
önskade mål och effekter och om förbättringar kan och bör göras.
Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag för gällande resursfördelningsmodell var
att utreda och belysa en mer likvärdig och behovsstyrd hantering av
tilläggsbeloppet, transparens, information, kommunikation och förståelse för
resursfördelningsmodellen, begreppen förstärkt integration och spridning av
nyanlända ska utredas och konkretiseras samt kommungemensamma resurser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Översyn av resursfördelningsmodellen för grundskolan F-9
inklusive fritidshem, 2019-11-22
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 240 Programplan med budget 2020 - beslut
Ärendenummer: Bou 3744/2019
Handläggare: Marie-Heléne Andersson, Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Örebro är en tillväxtkommun, antalet invånare ökar stadigt så även i gruppen 1 till
18 år, vilket påverkar Programnämnd barn och utbildning. Behov finns av att
tillskapa ett stort antal förskole- och skolplatser under flera år framåt. Det finns
också ett stort behov av anpassningar, renoveringar och ersättningar av lokaler
vilket får stora ekonomiska konsekvenser.
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Alla barn och elever, oavsett var man bor i Örebro kommun, ska ges möjligheter att
nå kunskapsmålen, tillförsäkras en trygg och kreativ miljö samt att förmågor och
talanger tillvaratas och utvecklas hos var och en. Därför ska programnämndens
styrning också präglas av detta synsätt. Ett arbete som ska stödjas av
”Skolutveckling tillsammans Topp 25 2025”. Samspelet och samarbetet i
kommunen är en viktig förutsättning för att lyckas med programområdets uppdrag.
Den framtida kompetensförsörjningen är ytterligare en stor utmaning där
driftnämnderna behöver kartlägga befintlig kompetens och vilken kompetens vi
kommer att behöva med anledning av stora barn- och elevkullar.
Det ekonomiska resultatet för 2019 bedöms till en negativ budgetavvikelse på 20,0
miljoner kronor för programområde Barn och utbildning. Det innebär att
programområdet går in i 2020 med en för hög kostnadsnivå, vilket innebär att
åtgärder måste vidas för en ekonomi i balans under 2020.
Resursfördelningsmodellerna ses kontinuerligt över så att resursfördelningen svarar
mot de behov som finns hos barn och elever. Arbetet ska präglas av delaktighet och
transparens i framtagande och översyner.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Programplan med budget 2020 för Programnämnd barn och
utbildning, 2019-11-22
Programplan med budget 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Programplan med budget 2020 för Programnämnd barn och utbildning fastställs.
2. Direktiv 2020 avseende åtaganden och ekonomiska ramar till nämnderna
fastställs.
3. Programnämnd barn och utbildning kommer under året att följa
driftsnämndernas arbete för en ekonomi i balans i delårsrapporter,
månadsrapporter och årsberättelse.
4. Programplan med budget 2020 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag på punkt
3 samt avslag på punkterna 1, 2 och 4 till förmån för Moderaternas förslag till
budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag på
punkterna 3 och 4 samt avslag på punkterna 1 och 2 till förmån för Vänsterpartiets
förslag till budget.
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Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas förslag till budget.
David Larsson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag på punkt
3 samt avslag på punkterna 1, 2 och 4 till förmån för Sverigedemokraternas förslag
till budget.
Jessica Ekerbring (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Seydou Bahngoura (C) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fem förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Maria Haglunds (M) yrkande
om avslag till förmån för Moderaternas förslag till budget, Cecilia Lönn Elgstrands
(V) yrkande om avslag till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget, Magnus
Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas förslag till budget samt
David Larssons (SD) yrkande om avslag till förmån för Sverigedemokraternas
förslag till budget.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Programplan med budget 2020 för Programnämnd barn och utbildning fastställs.
2. Direktiv 2020 avseende åtaganden och ekonomiska ramar till nämnderna
fastställs.
3. Programnämnd barn och utbildning kommer under året att följa
driftsnämndernas arbete för en ekonomi i balans i delårsrapporter,
månadsrapporter och årsberättelse.
4. Programplan med budget 2020 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutspunkterna 1, 2 och 4 till förmån för Maria
Haglunds (M) yrkande till förmån för Moderaternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Pär Ljungvall (V) reserverar sig skriftligt mot
beslutspunkterna 1 och 2 till förmån för Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande till
förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till förmån
för Liberalernas förslag till budget.
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David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkterna 1, 2 och 4 till
förmån för eget yrkande till förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.

§ 241 Resursfördelningsmodell för förskola med
ersättningsnivåer 2020 - beslut
Ärendenummer: Bou 3778/2019
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Resursfördelningsmodellen för förskola fördelar medel till kommunala och
fristående förskolor. Resursfördelningsmodellen för förskolan gäller också för de
enheter som är intraprenader. Den totala budgetramen för förskolans
resursfördelningsmodell 2020 uppgår till 1 094,7 miljoner kronor.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskolan.
Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas eftersamma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.
Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.
En översyn av resursfördelningsmodellen för förskolan kommer att genomföras
under 2020. Det är för att följa upp hur modellen styr mot önskade mål och
effekter utifrån den revidering som gjordes i resursfördelningsmodellen för
förskolan från 2018.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för förskola med ersättningsnivåer 2020,
2019-11-22
Resursfördelningsmodell för förskola med ersättningsnivåer 2020, 2019-11-22
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Ersättningsnivåer för 2020 antas.
2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2020.
3. På Programnämndens sammanträde i juni 2020 fattas beslut om ersättningsnivåer
från 1 juli 2020.
4. En översyn av resursfördelningsmodellen kommer att genomföras under 2020.
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Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på punkt 1 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för Vänsterpartiets förslag till
budget.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag på
punkterna 2, 3 och 4 samt avslag på punkt 1 till förmån för Moderaternas förslag till
budget.
Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas förslag till budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fem förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Maria Haglunds (M) yrkande
om avslag till förmån för Moderaternas förslag till budget, Cecilia Lönn Elgstrands
(V) yrkande om avslag till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget, Magnus
Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas förslag till budget samt
David Larssons (SD) yrkande om avslag till förmån för Sverigedemokraternas
förslag till budget.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Ersättningsnivåer för 2020 antas.
2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2020.
3. På Programnämndens sammanträde i juni 2020 fattas beslut om ersättningsnivåer
från 1 juli 2020.
4. En översyn av resursfördelningsmodellen kommer att genomföras under 2020.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutspunkt 1 till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande till förmån
för Moderaternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Pär Ljungvall (V) reserverar sig skriftligt mot
beslutspunkt 1 till förmån för Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande till förmån för
Vänsterpartiets förslag till budget.
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Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till förmån
för Liberalernas förslag till budget.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till förmån
för Sverigedemokraternas förslag till budget.

§ 242 Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och
omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2020 - beslut
Ärendenummer: Bou 3779/2019
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Resursfördelningsmodellen för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid
fördelar resurser till kommunala och fristående verksamheter. Den totala
budgetramen för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid uppgår till 3,7
miljoner kronor.
Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till
barn i samma åldrar, 1-12 år, som de barn och elever som går i förskola och på
fritidshem.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn i pedagogisk
omsorg. Bidraget ska bestå av grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.
Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och omsorg
obekväm tid med ersättningsnivåer 2020, 2019-11-22
Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med
ersättningsnivåer 2020, 2019-11-22
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Ersättningsnivåer för 2020 antas.
2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2020.
3. På Programnämndens sammanträde i juni 2020 fattas beslut om ersättningsnivåer
från 1 juli 2020.
4. En översyn av resursfördelningsmodellen kommer att genomföras under 2020.
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Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på punkt 1 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för Vänsterpartiets förslag till
budget.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag på
punkterna 2, 3 och 4 samt avslag på punkt 1 till förmån för Moderaternas förslag till
budget.
Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas förslag till budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fem förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Maria Haglunds (M) yrkande
om avslag till förmån för Moderaternas förslag till budget, Cecilia Lönn Elgstrands
(V) yrkande om avslag till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget, Magnus
Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas förslag till budget samt
David Larssons (SD) yrkande om avslag till förmån för Sverigedemokraternas
förslag till budget.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Ersättningsnivåer för 2020 antas.
2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2020.
3. På Programnämndens sammanträde i juni 2020 fattas beslut om ersättningsnivåer
från 1 juli 2020.
4. En översyn av resursfördelningsmodellen kommer att genomföras under 2020.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutspunkt 1 till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande till förmån
för Moderaternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Pär Ljungvall (V) reserverar sig skriftligt mot
beslutspunkt 1 till förmån för Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande till förmån för
Vänsterpartiets förslag till budget.
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Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till förmån
för Liberalernas förslag till budget.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till förmån
för Sverigedemokraternas förslag till budget.

§ 243 Resursfördelningsmodell för grundskola F-9 inklusive
fritidshem med ersättningsnivåer 2020 - beslut
Ärendenummer: Bou 3780/2019
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Resursfördelningsmodellen för grundskola fördelar medel till kommunala och
fristående grundskolor. Resursfördelningsmodellen gäller också för intraprenader.
Den totala budgetramen för resursfördelningsmodell för grundskolan F-9 inklusive
fritidshem 2020 uppgår till 1 850,4 miljoner kronor.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje elev vid skolenheten.
Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp.
Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas eftersamma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten
Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.
En översyn av grundskolans resursfördelningsmodell har genomförts som
resulterar i en förändring avseende hantering av tilläggsbelopp. För den kommunala
huvudmannen är tilläggsbelopp en intern fördelning och för den fristående
huvudmannen fortsätter nuvarande hantering av ansökan om tilläggsbelopp via
webbansökan med beslut av Myndighetsavdelningen. Beslutet är överklagansbart
hos Förvaltningsrätten.
Tilldelningen för elever som deltar i modersmålsundervisning grundar sig på den
kommunala verksamhetens kostnad per elev. Från och med 2020 är det en fri
nyttighet för både elever från den kommunala och fristående huvudmannen som
deltar i modersmålsundervisningen hos den kommunala huvudmannen. Tilldelning
utgår till den fristående huvudmannen för de elever där huvudmannen anordnar
utbildningen i egen regi och som grundas på den kommunala huvudmannens
kostnad utifrån årskurs.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för grundskola F-9 inklusive fritidshem
med ersättningsnivåer 2020, 2019-11-22
Resursfördelningsmodell för grundskola F-9 inklusive fritidshem med
ersättningsnivåer 2020, 2019-12-04
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Resursfördelningsmodellen för fördelning av medel till grundskolan antas.
2. Ersättningsnivåer för 2020 antas.
3. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2020.
4. På Programnämndens sammanträde i juni 2020 fattas beslut om ersättningsnivåer
från 1 juli 2020.
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på punkt 2 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för Vänsterpartiets förslag till
budget.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag på
punkterna 3 och 4 samt avslag på punkt 2 till förmån för Moderaternas förslag till
budget.
Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas förslag till budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fem förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Maria Haglunds (M) yrkande
om avslag till förmån för Moderaternas förslag till budget, Cecilia Lönn Elgstrands
(V) yrkande om avslag till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget, Magnus
Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas förslag till budget samt
David Larssons (SD) yrkande om avslag till förmån för Sverigedemokraternas
förslag till budget.
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. Resursfördelningsmodellen för fördelning av medel till grundskolan antas.
2. Ersättningsnivåer för 2020 antas.
3. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2020.
4. På Programnämndens sammanträde i juni 2020 fattas beslut om ersättningsnivåer
från 1 juli 2020.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutspunkt 2 till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande till förmån
för Moderaternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Pär Ljungvall (V) reserverar sig skriftligt mot
beslutspunkt 2 till förmån för Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande till förmån för
Vänsterpartiets förslag till budget.
Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till förmån
för Liberalernas förslag till budget.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till förmån
för Sverigedemokraternas förslag till budget.

§ 244 Resursfördelningsmodell för obligatorisk särskola med
ersättningsnivåer 2020 - beslut
Ärendenummer: Bou 3781/2019
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Resursfördelningsmodellen för den obligatoriska särskolan omfattar elever som går
i den obligatoriska särskolan och omfattar också fritidshem upp till 12 år. Äldre
elevers omsorgsbehov när det gäller fritidshem tillgodoses via LSS.
Resursfördelningsmodellen för den obligatoriska särskolan består av följande delar
lokalkostnader, gruppbaserad del och en individbaserad del. Den totala
budgetramen för 2020 uppgår till 86,7 miljoner kronor.
Resursfördelningsmodellen gäller också för de enheter som är intraprenader inom
programområdet.
En översyn av resursfördelningsmodellen för obligatorisk särskola har inletts under
2019 och ska slutföras under våren 2020.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för obligatorisk särskola med
ersättningsnivåer 2020, 2019-11-22
Resursfördelningsmodell för obligatorisk särskola med ersättningsnivåer 2020,
2019-11-22
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Ersättningsnivåer för 2020 antas.
2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2020.
3. På Programnämndens sammanträde i juni 2020 fattas beslut om ersättningsnivåer
från 1 juli 2020.
4. Under våren 2020 ska översynen av resursfördelningsmodellen för obligatorisk
särskola slutföras.
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på punkt 1 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för Vänsterpartiets förslag till
budget.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag på
punkterna 2, 3 och 4 samt avslag på punkt 1 till förmån för Moderaternas förslag till
budget.
Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas förslag till budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fem förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Maria Haglunds (M) yrkande
om avslag till förmån för Moderaternas förslag till budget, Cecilia Lönn Elgstrands
(V) yrkande om avslag till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget, Magnus
Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas förslag till budget samt
David Larssons (SD) yrkande om avslag till förmån för Sverigedemokraternas
förslag till budget.
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. Ersättningsnivåer för 2020 antas.
2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2020.
3. På Programnämndens sammanträde i juni 2020 fattas beslut om ersättningsnivåer
från 1 juli 2020.
4. Under våren 2020 ska översynen av resursfördelningsmodellen för obligatorisk
särskola slutföras.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutspunkt 1 till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande till förmån
för Moderaternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Pär Ljungvall (V) reserverar sig skriftligt mot
beslutspunkt 1 till förmån för Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande till förmån för
Vänsterpartiets förslag till budget.
Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till förmån
för Liberalernas förslag till budget.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till förmån
för Sverigedemokraternas förslag till budget.

§ 245 Resursfördelningsmodell för RH-verksamhet med
ersättningsnivåer 2020 - beslut
Ärendenummer: Bou 3782/2019
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Resursfördelningsmodellen för RH-verksamhet, elever med rörelsehinder, fördelar
resurser till elever med rörelsehinder som går på den kommungemensamma
verksamhet som finns på Adolfsbergsskolan. Enheten ska också ta emot elever med
rörelsehinder som kommer från andra kommuner.
För att tillgodose skiftande behov hos elever med rörelsehinder finns, förutom de
insatser som varje enskild grundskola organiserar, behovet av en särskild,
kommungemensam enhet. Adolfsbergsskolan har i uppdrag vara den skolenhet som
har det uppdraget.
Resursfördelningsmodellen är uppdelad i tre olika delar lokalkostnader,
gruppbaserad resurs och individbaserad resurs. Kostnader för fritidshem upp till
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och med 12 år är inräknad i resursfördelningsmodellen. Den totala budgetramen för
2020 uppgår till 7,2 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för RH-verksamhet med
ersättningsnivåer 2020, 2019-11-22
Resursfördelningsmodell för RH-verksamhet med ersättningsnivåer 2020, 2019-1122
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Ersättningsnivåer för 2020 antas.
2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2020.
3. På Programnämndens sammanträde i juni 2020 fattas beslut om ersättningsnivåer
från 1 juli 2020.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag på
punkterna 2 och 3 samt avslag på punkt 1 till förmån för Moderaternas förslag till
budget.
Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas förslag till budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fyra förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Maria Haglunds (M) yrkande
om avslag till förmån för Moderaternas förslag till budget, Magnus Risebys (L)
yrkande om avslag till förmån för Liberalernas förslag till budget samt David
Larssons (SD) yrkande om avslag till förmån för Sverigedemokraternas förslag till
budget.
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. Ersättningsnivåer för 2020 antas.
2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2020.
3. På Programnämndens sammanträde i juni 2020 fattas beslut om ersättningsnivåer
från 1 juli 2020.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutspunkt 1 till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande till förmån
för Moderaternas förslag till budget.
Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till förmån
för Liberalernas förslag till budget.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till förmån
för Sverigedemokraternas förslag till budget.

§ 246 Resursfördelningsmodell för gymnasieskolan med
ersättningsnivåer 2020 - beslut
Ärendenummer: Bou 3783/2019
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan fördelar medel till kommunala och
fristående gymnasieskolor. Resursfördelningsmodellen gäller också för
intraprenader. Den totala budgetramen för resursfördelningsmodell för
gymnasieskolan 2020 uppgår till 699,7 mnkr.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje elev på ett nationellt
program vid skolenheten som hemkommunen var skyldig att erbjuda utbildning på
ett nationellt program vid den tidpunkten utbildningen påbörjades. Bidraget ska
bestå av ett grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp.
Inför 2020 görs avsteg från att fördela resurser proportionellt utifrån riksprislistan
för Restaurang och livsmedel och Samhällsvetenskapliga programmet inriktning
SAHA. Grunden i tilldelningen är riksprislistan och därutöver ges ett tillägg som
mer motsvarar kostnaden för att bedriva gymnasieprogrammet och gäller oavsett
utförare.
Tilldelningen för elever som deltar i modersmålsundervisning grundar sig på den
kommunala verksamhetens kostnad per elev. Från och med 2020 är det en fri
nyttighet för både elever från den kommunala och fristående huvudmannen som
deltar i modersmålsundervisningen hos den kommunala huvudmannen. Tilldelning
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utgår till den fristående huvudmannen för de elever där huvudmannen anordnar
utbildningen i egen regi och som grundas på den kommunala huvudmannens
kostnad utifrån årskurs.
Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag till fristående skolor ska beräknas efter
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna
verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för gymnasieskola med ersättningsnivåer
2020, 2019-11-22
Resursfördelningsmodell för gymnasieskola med ersättningsnivåer 2020, 2019-1122
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Ersättningsnivåer för 2020 antas.
2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2020.
3. På Programnämndens sammanträde i juni 2020 fattas beslut om ersättningsnivåer
från 1 juli 2020.
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på punkt 1 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för Vänsterpartiets förslag till
budget.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag på
punkterna 2 och 3 samt avslag på punkt 1 till förmån för Moderaternas förslag till
budget.
Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas förslag till budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fem förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Maria Haglunds (M) yrkande
om avslag till förmån för Moderaternas förslag till budget, Cecilia Lönn Elgstrands
(V) yrkande om avslag till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget, Magnus
Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas förslag till budget samt
David Larssons (SD) yrkande om avslag till förmån för Sverigedemokraternas
förslag till budget.
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Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Ersättningsnivåer för 2020 antas.
2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2020.
3. På Programnämndens sammanträde i juni 2020 fattas beslut om ersättningsnivåer
från 1 juli 2020.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutspunkt 1 till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande till förmån
för Moderaternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Pär Ljungvall (V) reserverar sig skriftligt mot
beslutspunkt 1 till förmån för Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande till förmån för
Vänsterpartiets förslag till budget.
Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till förmån
för Liberalernas förslag till budget.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till förmån
för Sverigedemokraternas förslag till budget.

§ 247 Resursfördelningsmodell för gymnasiesärskolan med
ersättningsnivåer 2020 - beslut
Ärendenummer: Bou 3784/2019
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad
utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt
för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen i
gymnasiesärskolan består av nationella och individuella program.
Resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan består av tre delar gruppbaserad
del, individbaserad del och kostnad för lokaler.
Resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan fördelar medel till kommunala
och fristående gymnasiesärskolor. Den totala budgetramen för gymnasiesärskolan
2020 uppgår till 78,1 mnkr.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje elev på ett nationellt
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program vid skolenheten som hemkommunen var skyldig att erbjuda utbildning i
gymnasiesärskolan vid den tidpunkten utbildningen påbörjades. Bidraget ska bestå
av ett grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp.
Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag till fristående skolor ska beräknas efter
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna
verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.
En översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan ska genomföras
under läsåret 2020/2021, för att följa hur modellen styr mot önskade mål och
effekter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för gymnasiesärskola med
ersättningsnivåer 2020, 2019-11-22
Resursfördelningsmodell för gymnasiesärskola med ersättningsnivåer 2020, 201911-22
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Ersättningsnivåer för 2020 antas.
2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2020.
3. På Programnämndens sammanträde i juni 2020 fattas beslut om ersättningsnivåer
från 1 juli 2020.
4. En översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan ska genomföras
under läsåret 2020/2021 för att följa hur modellen styr mot önskade mål och
effekter
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på punkt 1 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för Vänsterpartiets förslag till
budget.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag på
punkterna 2, 3 och 4 samt avslag på punkt 1 till förmån för Moderaternas förslag till
budget.
Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas förslag till budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
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Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fem förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Maria Haglunds (M) yrkande
om avslag till förmån för Moderaternas förslag till budget, Cecilia Lönn Elgstrands
(V) yrkande om avslag till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget, Magnus
Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas förslag till budget samt
David Larssons (SD) yrkande om avslag till förmån för Sverigedemokraternas
förslag till budget.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Ersättningsnivåer för 2020 antas.
2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2020.
3. På Programnämndens sammanträde i juni 2020 fattas beslut om ersättningsnivåer
från 1 juli 2020.
4. En översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan ska genomföras
under läsåret 2020/2021 för att följa hur modellen styr mot önskade mål och
effekter
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutspunkt 1 till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande till förmån
för Moderaternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Pär Ljungvall (V) reserverar sig skriftligt mot
beslutspunkt 1 till förmån för Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande till förmån för
Vänsterpartiets förslag till budget.
Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till förmån
för Liberalernas förslag till budget.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till förmån
för Sverigedemokraternas förslag till budget.
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§ 248 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och
fritidshem 2020, gäller from 1 januari 2020 - beslut
Ärendenummer: Bou 3841/2019
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola,
pedagogisk omsorg och fritidshem har ändrats och ändringen innebär att
inkomsttaket indexeras.
De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa föreslås tillämpas i Örebro kommun
från och med 1 januari 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivesle, 2019-12-02
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Programnämnd barn och utbildning beslutar att följa de av Skolverket föreslagna
högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem.
2. Avgiftsnivåerna i Örebro kommun tillämpas från och med 1 januari 2020.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 249 Avskrivning fordringar barnomsorgsavgifter för 2018 beslut
Ärendenummer: Bou 3837/2019
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en tillgång vilket
innebär att kundfakturor som är äldre än ett år och som fortfarande är obetalda inte
får räknas som en tillgång i bokslutet.
De sammanlagda utestående fordringarna för 2018 uppgår till 418 831 kronor.
Processen med att kräva in betalning från kunden kvarstår dock.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Avskrivning av 2018 års utestående fordringar gällande
barnomsorgsavgifter, 2019-11-01
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltnings förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- 2018 års utestående kundfordringar för barnomsorgsavgifter avskrivs ur
ekonomisystemet.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltnings förslag

§ 250 Tilläggsanslag och ombudgeteringar Programnämnd
barn och utbildning december 2019 - beslut
Ärendenummer: Bou 3833/2019
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Ärendet avser ombudgetering mellan Kommunstyrelseförvaltningen och
Programnämnd barn och utbildning samt tilläggsanslag för kostnadsökningar för
investeringar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Tilläggsanslag och ombudgetering Programnämnd barn och
utbildning december 2019, 2019-11-22
Bilaga Reviderad budgetram per driftnämnd 4 december, 2019-11-22
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Tilläggsanslag från Kommunstyrelsen avseende kostnadsökningar för
investeringar antas och fördelas till nämnd inom programområdet.
2. Ombudgetering mellan Kommunstyrelseförvaltningen och Programnämnd barn
och utbildning antas.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
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§ 251 Månadsrapport ekonomi - information
Ärendenummer: Bou 619/2019
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 oktober 2019.
Beslutsunderlag

Månadsrapport Pn bou oktober 2019, daterad 2019-11-22
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 252 Skolutveckling tillsammans – topp 25 2025- beslut
Ärendenummer: Bou 3829/2019
Handläggare: Marie-Heléne Andersson
Ärendebeskrivning

Under åren 2017–2019 har ett stort antal satsningar pågått inom ramen för
Skolutveckling tillsammans Topp 25 2025. Flera satsningar har implementerats i
verksamheten och resultat från satsningarna finns att tillgå i våra
utvärderingsrapporter. För tre av de övergripande satsningarna, KOD-center,
TekAway och Örebromodell för jämlik förskola, vilka både utbildar och stödjer
pedagoger, finns en stor efterfrågan som inte hunnit tillgodoses då Örebro
kommun inrymmer många förskolor och skolor. Därför föreslås att dessa får
förlängning vårterminen 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-04
Bilaga 1-Ekonomiska sammanställning för förslaget
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. 1 745 tkr tas ur budget för finansiering av en förlängning av satsningarna KODcenter , TekAway samt Örebromodellen för jämlik förskola till och med 2020-0630.
2. 400 tkr tas ur budget för finansiering av projektledning inklusive lokaler,
administration med mer, förlängs hela 2020.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas förslag till budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att satsningen jämlik förskola förlängas året ut
eller till dess att projektet känns "färdigt" samt avslag på förlängning av
satsningarna på Kod-center och TekAway.
Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas förslag till budget.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fem förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Maria Haglunds (M) yrkande
om avslag till förmån för Moderaternas förslag till budget, Cecilia Lönn Elgstrands
(V) yrkande om att satsningen jämlik förskola förlängas året ut eller till dess att
projektet känns "färdigt" samt avslag på förlängning av satsningarna på Kod-center
och TekAway, Magnus Risebys (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas
förslag till budget samt David Larssons (SD) yrkande om avslag till förmån för
Sverigedemokraternas förslag till budget.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. 1 745 tkr tas ur budget för finansiering av en förlängning av satsningarna KODcenter , TekAway samt Örebromodellen för jämlik förskola till och med 2020-0630.
2. 400 tkr tas ur budget för finansiering av projektledning inklusive lokaler,
administration med mer, förlängs hela 2020.
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Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
skriftligt till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande till förmån för Moderaternas
förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Pär Ljungvall (V) reserverar sig skriftligt till förmån
för Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande att satsningen jämlik förskola förlängas
året ut eller till dess att projektet känns "färdigt" samt avslag på förlängning av
satsningarna på Kod-center och TekAway.
Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till förmån
för Liberalernas förslag till budget.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till förmån
för Sverigedemokraternas förslag till budget.

§ 253 Revidering delegationsförteckning - beslut
Ärendenummer: Bou 62/2019
Handläggare: Karin Geisler
Ärendebeskrivning

Tillägg av delegat i delegationsordningen på ärenden som fattas på
Myndighetsavdelningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-15
Förslag inför 20191204 delegationsförteckning Pn Bou
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Anta reviderad delegationsordning enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
att gälla från och med 2020-01-01
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
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§ 254 Revidering Riktlinje Skolplaceringar i förskoleklass och
grundskola - beslut
Ärendenummer: Bou 3806/2019
Handläggare: Markus Eklund, Anna Lundgren
Ärendebeskrivning

PwC har på uppdrag av programdirektören för barn och utbildning genomfört en
utvärdering av grundskoleantagningen vid Myndighetsavdelningen Örebro
kommun. En revidering av riktlinjerna föreslås utifrån PwCs förslag och
tjänsteorganisationens erfarenheter av nuvarande riktlinjer.
Ärendet har beretts på ett utökat presidium den 15 november 2019.
Beslutsunderlag

Utvärdering av Grundskoleantagningen, september 2019
Tjänsteskrivelse, 2019-11-25
Förslag till Riktlinjer grundskoleantagningen, daterad 2019-11-14
Bilaga 4 Särskilda skäl
Bilaga 6 Undantag med berättigat syfte
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Anta reviderad Riktlinje skolplaceringar i förskoleklass och grundskola enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, med förändringar under rubriken
Kommunal organisation, att gälla från och med 2020-01-01.
2. Anta reviderad Riktlinje skolplaceringar i förskoleklass och grundskola enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, med förändringar under rubriken Särskilda
skäl, att gälla från och med 2020-01-01.
3. Anta reviderad Riktlinje skolplaceringar i förskoleklass och grundskola enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, med förändringar under rubriken Relativ
närhet, att gälla från och med 2020-07-01.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt
yrkar på följande tillägg; att texten i styckena "Sammanfattning" och "Inledning"
ändras så att det tydligt framgår att varje vårdnadshavare och elev ska välja skola,
samt att texten i stycket "Kommunal organisation" ändras så att det framgår att
stöd och information ska ges till föräldrar och elever om val av skola.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det endast finns ett förslag till beslut
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att Programnämnd
barn och utbildning beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordförande Maria Haglunds (M) tilläggsyrkande under proposition
och finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.
Ordförande ställer sedan Cecilia Lönn Elgstrands (V) 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. Anta reviderad Riktlinje skolplaceringar i förskoleklass och grundskola enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, med förändringar under rubriken
Kommunal organisation, att gälla från och med 2020-01-01.
2. Anta reviderad Riktlinje skolplaceringar i förskoleklass och grundskola enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, med förändringar under rubriken Särskilda
skäl, att gälla från och med 2020-01-01.
3. Anta reviderad Riktlinje skolplaceringar i förskoleklass och grundskola enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, med förändringar under rubriken Relativ
närhet, att gälla från och med 2020-07-01.
4. Cecilia Lönn Elgstrand (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
skriftligt till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande på följande tillägg; att texten i
styckena "Sammanfattning och "Inledning" ändras så att det tydligt framgår att
varje vårdnadshavare och elev ska välja skola", samt att texten u stycket
"Kommunal organisation" ändras så att det framgår att stöd och information ska
ges till föräldrar och elever om val av skola.

§ 255 Örebro kommuns hållbarhetsprogram - beslut
Ärendenummer: Bou 3719/2019
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har tagit fram ett förslag till hållbarhetsprogram ”Vårt hållbara
Örebro”. Programmet fastslår den politiska viljeinriktningen och uttrycker
värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheterna inom Örebro kommun.
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Programmet tar inte någon detaljerad ställning till utförande, prioriteringar eller
metoder.
Hållbarhetsprogrammet innehåller förslag till målområden med tillhörande
målformuleringar för år 2030 och 2050. Målen är övergripande och långsiktiga och
omfattar FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, EU:s direktiv, nationell lagstiftning,
regionala utvecklingsmål samt beslutade lokala politiska ambitioner.
Programnämnd barn och utbildning har inbjudits att lämna synpunkter på
hållbarhetsprogrammet.
Beslutsunderlag

Remiss ”Vårt hållbara Örebro. Mål för 2050 och delmål för 2030 – tillsammans
ställer vi om världens utmaningar till världens möjlighet”, 2019-09-17
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-24
Yttrande, daterat 2019-10-24
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Förslag till yttrande antas och överlämnas till Kommunstyrelsen.
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar på följande justeringar i yttrandet:
I introduktionen för målområde 2, längst ner på s 12 bör förskolan strykas från
meningen om en plattform för att utveckla och stimulera företagande.
Gällande s 13 rubrik: ”God utbildning för alla”. Målet kring skola bör gälla att klara
av utbildning, inte bara fullfölja, dvs närvara i, utbildning.
Det bör också stå varje elev, flicka och pojke så som i remissversionen.
Ajournering

Programnämnd barn och utbildning ajournerar sig för överläggning i samband med
pausen.
Nämndens behandling

Utifrån yrkandet av Cecilia Lönn Elgstrand (V) enas nämndens ledamöter om
nedanstående revidering i förslag till yttrande:
Under målområde ”Lärande, utbildning och försörjning genom hela livet i Örebro”
(s. 12) används uppdelningen flicka/pojke samt kvinna/man men det står också i
programmet att vi ska betona ”alla” vilket görs under de övriga målområdena.
Programnämnden anser att uppdelningen flicka/pojke samt kvinna/man bör
användas genomgående i
Hållbarhetsprogrammet.
Under målområde ”Lärande, utbildning och försörjning genom hela livet i Örebro”
(s. 12) finns ett stycke som handlar om goda förutsättningar för entreprenörskap i
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alla led. Programnämnden önskar att texten ska betona det entreprenöriella lärandet
snarare än företagande när det gäller de yngre barnen.
Delmålet ”god utbildning för alla” (s. 13) anger att varje elev fullföljer en likvärdig
utbildning av god kvalitet år 2030. Här bör begreppet ”fullföljer” ändras till
”klarar”.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag till yttrande, och att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt detta.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Förslag till reviderat yttrande antas och överlämnas till Kommunstyrelsen.

§ 256 Tillsynsplan 2020 Programnämnd barn och utbildning beslut
Ärendenummer: Bou 3147/2019
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning

Utifrån genomförd riskanalys föreslår Kommunstyrelseförvaltningen två
tillsynsområden för Programnämnd barn och utbildning 2020. Följande
tillsynsområden föreslås:
Verksamhet: Efterlevnad av programnämndens delegationsordning.
Frågeställning: Fattas beslut enligt nämndens delegationsordning och rapporteras de
in till nämnden i rätt ordning?
Ekonomi: Förlängning och uppsägning av avtal.
Frågeställning: Finns det rutiner och information som säkerställer att förlängning
och uppsägning av avtal sker i rätt tid?
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-25
Tillsynsplan 2020 – Plan för uppföljning av intern kontroll
Bilaga: Riskanalys för Programnämnd barn och utbildning, 2019-10-16
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Tillsynsplan för 2020 för Programnämnd barn och utbildning antas.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra tillsyn i enlighet med
Tillsynsplan 2020 för Programnämnd barn och utbildning.
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 257 Yttrande Remiss - Fler obehöriga lärare och
förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen
genom VAL - beredning
Ärendenummer: Bou 3768/2019
Handläggare: Staffan Henningsson
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter till regeringen på en
remiss gällande att fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en
behörighetsgivande examen genom VAL (Vidareutbildning av lärare och
förskollärare). Örebro kommun har ett stort rekryteringsbehov inom förskola och
skola och ställer sig positiv till förändringarna i förordningen som skapar större
möjligheter till examen för yrken inom förskolan och skolan. Örebro kommun
lämnar dock några synpunkter att beakta.
Beslutsunderlag

Remiss - Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en
behörighetsgivande examen genom VAL (Dnr U2019/03260/UH), 2019-10-04
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-25
Remissvar, daterat 2019-11-25
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
2. Uppdra åt ordförande för Programnämnd barn och utbildning att besluta om
remissvar för Programnämnd barn och utbildning och därmed Örebro kommuns
räkning. Därefter skickas svaret till Regeringskansliet.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
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§ 258 Samrådsvar Riktlinjer för friyta i förskola och skola beredning
Ärendenummer: Bou 3804/2019
Handläggare: Sofia Larsson, Markus Eklund
Ärendebeskrivning

Förslag på samrådssvar innefattar synpunkter på i huvudsak tre stycken områden;
målkonflikter, processen om godkännande samt definitionen av kvalitet.
Ytterst handlar synpunkterna om att riktlinjerna behöver ta större hänsyn till olika
målkonflikter. Med riktlinjens nuvarande utformning sker beslut inom
samhällsbyggnadsområdet som programområdet Barn och utbildning kommer att
få bära majoriteten av effekterna av, såväl de ekonomiska som de
verksamhetsmässiga.
Vidare betonar svaret att det bör gå att hitta eftersträvansmål för storlek och
innehåll på en förskole-/skolgård utan att det innebär godkännande eller avslag på
en ansökan om bygglov. Detta bör, istället för att ingå i själva bygglovshanteringen,
kunna ske genom större samverkan mellan programområdena, i samråd med
verksamhet och med fastighetsbolag.
I svaret betonas också att förslaget på riktlinjens utformning förskjuter möjligheten
till strategisk planering av förskolor och skolor från Programnämnd barn och
utbildning till Programnämnd samhällsbyggnad. I större utsträckning behöver även
hänsyn tas till eventuella målkonflikter, de mest tydliga huruvida Örebro kommun
ska ha möjlighet att bygga förskolor och skolor centralt, samt möjligheten att
effektivisera nyttjandet av befintliga lokaler.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för friyta i förskola och skola (Sam 264/2019) – samrådsversion
Följebrev: Samråd om Riktlinjer för friytor i förskola och skola, Örebro kommun
Bilaga 1 – Utemiljövärde, version 1 – Förskola och grundskola F-6
Bilaga 2 – Utemiljövärde, version 2 – grundskola 7-9 och gymnasieskolor
Protokollsutdrag Pn sam 2019-10-01 §89
Förslag Programnämnd barn och utbildnings synpunkter på samrådsförslag
Riktlinjer friyta, 2019-11-21
Tjänsteskrivelse, 2019-11-25
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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§ 259 Information från Lokalförsörjningsenheten
Ärendenummer: Bou 733/2019
Handläggare: Sofia Larsson
Ärendebeskrivning

Information från Lokalförsörjningsenheten angående Rapport faktiska kontra
beräknade lokalkostnader inom förskola och skola 2014-2019.
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 260 Yttrande remiss avfallsplan Örebro kommun beredning
Ärendenummer: Bou 3862/2019
Handläggare: Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning

Varje kommun ska enligt Miljöbalken ha en avfallsplan, beslutad av
kommunfullmäktige, med syfte att minska avfallets mängd och farlighet. Planen
hanterar såväl det geografiska perspektivet med hushållsavfall och nedskräpning
som det organisatoriska med avfall från kommunala verksamheter.
Syftet med avfallsplanen är att på sikt nå en cirkulär ekonomi. Det krävs att onödig
konsumtion försvinner, att varor produceras med ren energi och av förnybara eller
återvunna material och att varorna används så länge och så mycket det går genom
goda konstruktioner, regelbundet underhåll och reparationer. Det krävs också att
materialet i varor som har förlorat sin funktion återvinns. Avfallsplanen ska visa
vägen till hur vi under 2020-talet kan arbeta för att nå ett sådant samhälle.
Programnämnd barn och utbildning har beviljats förlängde svarstid till efter
nämndsammanträdet i februari 2020.
Beslutsunderlag

Remiss – Preliminär avfallsplan 2020, Örebro kommuns bidrag till en cirkulär
ekonomi – remissversion oktober 2019
Följebrev remiss
Tjänsteskrivelse, 2019-11-25
Förslag till yttrande, 2019-11-25
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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

§ 261 Revidering av Riktlinjer för förskola, fritidshem och
omsorg obekväm tid - beredning
Ärendenummer: Bou 3702/2019
Handläggare: Vivi-Ann Kilander, Jenny Kusing
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. De uppfattas inte tillräckligt tydliga och de upplevs
tolkningsbara vilket kan äventyra likvärdigheten i verksamheterna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Reviderade Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg
obekväm tid, 2019-11-25
Riktlinjedokument: Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid
Bilaga: Nyheter och förtydliganden i rev. Riktlinjer för förskola, fritidshem och
omsorg obekväm tid, 2019-11-25
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

§ 262 Information från Myndighetsavdelningen
Ärendenummer: Bou 3739/2019
Handläggare: Mikaela Bengtsson, Jenny Kusing
Ärendebeskrivning

Information om de fristående förskolorna Fagertärn och Baraem.
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Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 263 Barnkonventionen - information
Handläggare: Sara Gustafsson, Johanna Wilking
Ärendebeskrivning

Information om barnkonventionen av planerare Sara Gustafsson och jurist Johanna
Wilking.
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 264 Information från ordförande
Handläggare: Marlene Jörhag 16.50
Ärendebeskrivning

Pedagogiska pris kommer att överlämnas under Kommunfullmäktige den 10
december 2019.
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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§ 265 Information från programdirektören
Ärendebeskrivning

Ingen information från programdirektören.

§ 266 Anmälan av presidiesammanträde samt
delegationsbeslut till Pn bou 2019-12-04
Ärendenummer: Bou 3834/2019
Ärendebeskrivning

Presidiesammanträde har ägt rum den 15 november 2019.
_____________________
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 (2019-10-28--2019-11-26)
Anmälan av delegationsbeslut från förskolerektorer, rektorer
Anmälan av delegationsbeslut från Myndighetsavdelningen, utdrag ur Treserva
gällande grundskoleantagning och skolskjuts (beslut 2019-09-23--2019-11-26)
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

§ 267 Anmälan av handlingar och inkomna skrivelser
Ärendenummer: Bou 139/2019
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 2019-12-04 (registrerat efter
2019-10-28 till och med 2019-11-26)
Beslut från Skolinspektionen Hvilan gymnasium Örebro
Asyl och flyktingmottagning oktober 2019
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Minnesanteckningar från arbetsgruppen ”Samarbete, samordning och planering
kring flyktingmottagning” 2019-11-07
Protokollsutdrag KSUS, 2019-11-05 § 62
Socioekonomisk segregation i Örebro kommun, 2019-10-14
Regeringsbeslut, 2019-11-07
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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Programnämnd barn och utbildning
Yrkande

Örebro den 4 december 2019

Programplan med budget 2020
Vänsterpartiet har i sitt budgetförslag Ett Örebro för alla ramar som är 68 miljoner
kronor högre än i förslag till beslut. 50 miljoner av dessa är generella medel som går
ner i respektive resursfördelningsmodell.
15 miljoner kronor lägger vi för att minska barngruppstorlekarna och 3 miljoner
kronor för att påbörja omställningen till sex timmars arbetsdag inom en enhet inom
förskolan.
I Vänsterpartiets budgetförslag görs inga generella nedskärningar inom skolan eller
förskolan. Det gör vi inte inför 2020 och vi har inte gjort det tidigare år. Vi ser hur
den jämlika rätten till att klara av grundskolan måste stärkas och betygsglappet
mellan olika skolor måste minska. Och vi ser att mycket behöver göras inom
förskolan. Då går det inte spara.
Arbetsmiljön för både barn och personal i förskolan är för dålig. Barngrupperna är
för stora, grundbemanningen för låg och många förskollärare och barnskötare blir
sjuka av att de känner sig otillräckliga. Det är något vi måste ta tag i redan idag. Vi
kan inte låta nya generationer barn växa upp i förskoleverksamhet som gör dem
stressade utan måste jobba för lugna trygga miljöer där barn får utvecklas och
förberedas för resten av sitt liv.

Vänsterpartiet yrkar på det egna budgetförslaget
Ett Örebro för alla i punkt 1 och 2.

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

Cecilia Lönn Elgstrand
Vänsterpartiet

Programnämnd barn och utbildning
Yrkande

Örebro den 4 december 2019

Resursfördelningsmodell för förskola med
ersättningsnivåer 2020
Vänsterpartiet ställer sig bakom resursfördelningsmodellen för förskolan som vi
tidigare beslutat om. Däremot har Vänsterpartiet ett eget budgetförslag – Ett
Örebro för alla, med 68 miljoner kronor mer i ram än styrande partier vilket innebär
en högre ersättning i ram för förskolan.
Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet på eget budgetförslag i punkt 1.
I det fall detta yrkande faller kan det vara att betrakta som en reservation.

Cecilia Lönn Elgstrand
Vänsterpartiet

TILL PROGRAMNÄMND BARN OCH UTBILDNING

YRKANDE/RESERVATION
ÄRENDE NR: BOU3778/2019
Resursfördelningsmodell för förskola med ersättningsnivåer 2020
Vi gör andra avvägningar och prioriteringar i Liberalernas visionsbudget 2020.
Därför yrkar Liberalerna på avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar för
resursfördelningsmodell för förskola 2020.
Dessa är framförda i Liberalernas visionsbudget 2020 i Kommunfullmäktige 21-22 oktober
2019.
Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation.

För Liberalerna i Örebro kommun
Magnus Riseby

Programnämnd barn och utbildning
Yrkande

Örebro den 4 december 2019

Resursfördelningsmodell för pedagogisk
omsorg och omsorg obekväm tid med
ersättningsnivåer 2020
Vänsterpartiet har i sitt budgetförslag för 2020 inga medel för pedagogisk omsorg.
För omsorg obekväm tid finns endast medel för kommunal verksamhet eller sådan
som har motsvarande villkor som en sådan, inte fristående verksamhet med
vinstmöjlighet.
Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet på eget budgetförslag i punkt 1.
I det fall detta yrkande faller kan det vara att betrakta som en reservation.

Cecilia Lönn Elgstrand
Vänsterpartiet

TILL PROGRAMNÄMND BARN OCH UTBILDNING

YRKANDE/RESERVATION
ÄRENDE NR: BOU3779/2019
Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid
med ersättningsnivåer 2020
Vi gör andra avvägningar och prioriteringar i Liberalernas visionsbudget 2020.
Därför yrkar Liberalerna på avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar för
resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid 2020.
Dessa är framförda i Liberalernas visionsbudget 2020 i Kommunfullmäktige 21-22 oktober
2019.
Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation.

För Liberalerna i Örebro kommun
Magnus Riseby

Programnämnd barn och utbildning
Yrkande

Örebro den 4 december 2019

Resursfördelningsmodell grundskola F-9
inklusive fritidshem med ersättningsnivåer
2020
Vänsterpartiet har i sitt budgetförslag Ett Örebro för alla ramar som är 68 miljoner
kronor högre än i förslag till beslut. 50 miljoner av dessa är generella medel.
Det påverkar ramen som går in i resursfördelningsmodellen med högre belopp än i
förslag till beslut.
Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet på eget budgetförslag i punkt 2.
I det fall detta yrkande faller kan det vara att betrakta som en reservation.

Cecilia Lönn Elgstrand
Vänsterpartiet

TILL PROGRAMNÄMND BARN OCH UTBILDNING

YRKANDE/RESERVATION
ÄRENDE NR: BOU3780/2019
Resursfördelningsmodell för grundskola F-9 inklusive fritidshem med
ersättningsnivåer 2020
Vi gör andra avvägningar och prioriteringar i Liberalernas visionsbudget 2020.
Därför yrkar Liberalerna på avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar för
resursfördelningsmodell för grundskola F-9 inklusive fritidshem 2020.
Dessa är framförda i Liberalernas visionsbudget 2020 i Kommunfullmäktige 21-22 oktober
2019.
Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation.

För Liberalerna i Örebro kommun
Magnus Riseby

Programnämnd barn och utbildning
Yrkande

Örebro den 4 december 2019

Resursfördelningsmodell obligatorisk särskola
med ersättningsnivåer 2020
Vänsterpartiet har i sitt budgetförslag Ett Örebro för alla ramar som är 68 miljoner
kronor högre än i förslag till beslut. 50 miljoner av dessa är generella medel.
Det påverkar ramen som går in i resursfördelningsmodellen med högre belopp än i
förslag till beslut.
Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet på eget budgetförslag i punkt 1.
I det fall detta yrkande faller kan det vara att betrakta som en reservation.

Cecilia Lönn Elgstrand
Vänsterpartiet

TILL PROGRAMNÄMND BARN OCH UTBILDNING

YRKANDE/RESERVATION
ÄRENDE NR: BOU3781/2019
Resursfördelningsmodell för obligatorisk särskola med ersättningsnivåer 2020
Vi gör andra avvägningar och prioriteringar i Liberalernas visionsbudget 2020.
Därför yrkar Liberalerna på avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar för
resursfördelningsmodell för obligatorisk särskola 2020.
Dessa är framförda i Liberalernas visionsbudget 2020 i Kommunfullmäktige 21-22 oktober
2019.
Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation.

För Liberalerna i Örebro kommun
Magnus Riseby

TILL PROGRAMNÄMND BARN OCH UTBILDNING

YRKANDE/RESERVATION
ÄRENDE NR: BOU3782/2019
Resursfördelningsmodell för RH-verksamhet med ersättningsnivåer 2020
Vi gör andra avvägningar och prioriteringar i Liberalernas visionsbudget 2020.
Därför yrkar Liberalerna på avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar för
resursfördelningsmodell för RH-verksamhet 2020.
Dessa är framförda i Liberalernas visionsbudget 2020 i Kommunfullmäktige 21-22 oktober
2019.
Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation.

För Liberalerna i Örebro kommun
Magnus Riseby

Programnämnd barn och utbildning
Yrkande

Örebro den 4 december 2019

Resursfördelningsmodell gymnasieskolan
med ersättningsnivåer 2020
Vänsterpartiet har i sitt budgetförslag Ett Örebro för alla ramar som är 68 miljoner
kronor högre än i förslag till beslut. 50 miljoner av dessa är generella medel.
Det påverkar ramen som går in i resursfördelningsmodellen med högre belopp än i
förslag till beslut.
Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet på eget budgetförslag i punkt 1.
I det fall detta yrkande faller kan det vara att betrakta som en reservation.

Cecilia Lönn Elgstrand
Vänsterpartiet

TILL PROGRAMNÄMND BARN OCH UTBILDNING

YRKANDE/RESERVATION
ÄRENDE NR: BOU3783/2019
Resursfördelningsmodell för gymnasieskolan med ersättningsnivåer 2020
Vi gör andra avvägningar och prioriteringar i Liberalernas visionsbudget 2020.
Därför yrkar Liberalerna på avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar för
resursfördelningsmodell för gymnasieskolan 2020.
Dessa är framförda i Liberalernas visionsbudget 2020 i Kommunfullmäktige 21-22 oktober
2019.
Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation.

För Liberalerna i Örebro kommun
Magnus Riseby

Programnämnd barn och utbildning
Yrkande

Örebro den 4 december 2019

Resursfördelningsmodell gymnasiesärskolan
med ersättningsnivåer 2020
Vänsterpartiet har i sitt budgetförslag Ett Örebro för alla ramar som är 68 miljoner
kronor högre än i förslag till beslut. 50 miljoner av dessa är generella medel.
Det påverkar ramen som går in i resursfördelningsmodellen med högre belopp än i
förslag till beslut.
Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet på eget budgetförslag i punkt 1.
I det fall detta yrkande faller kan det vara att betrakta som en reservation.

Cecilia Lönn Elgstrand
Vänsterpartiet

TILL PROGRAMNÄMND BARN OCH UTBILDNING

YRKANDE/RESERVATION
ÄRENDE NR: BOU3784/2019
Resursfördelningsmodell för gymnasiesärskolan med ersättningsnivåer 2020
Vi gör andra avvägningar och prioriteringar i Liberalernas visionsbudget 2020.
Därför yrkar Liberalerna på avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar för
resursfördelningsmodell för gymnasiesärskolan 2020.
Dessa är framförda i Liberalernas visionsbudget 2020 i Kommunfullmäktige 21-22 oktober
2019.
Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation.

För Liberalerna i Örebro kommun
Magnus Riseby

Programnämnd barn och utbildning
Yrkande

Örebro den 4 december 2019

Satsningar inom ramen för Topp 25, 2025
Vänsterpartiet yrkar i enlighet med eget budgetförslag, Ett Örebro för alla på att
satsningen för jämlik förskola förlängs året ut eller till dess att projektet känns
”färdigt”.
I övrigt yrkar vi avslag om att förlänga satsningarna på Kod-center och TekAway på
grund av att medel för fler satsningar inom Topp 25 saknas.

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

Cecilia Lönn Elgstrand
Vänsterpartiet

TILL PROGRAMNÄMND BARN OCH UTBILDNING

YRKANDE/RESERVATION
ÄRENDE NR: BOU3829/2019
Skolutveckling tillsammans – topp 25 2025
Liberalerna har länge drivit en politik som syftar till att skolans resurser skall hamna där de
gör mest nytta och hos de som kan göra den professionella bedömningen av vad som
behöver göras, dvs i klassrummet, hos pedagoger och skolledning. Vi ser därför
svårigheter med centralt styrda skolutvecklingsprojekt likt topp 25 2025 och har därför hela
tiden yrkat på att resurserna skall användas på annat sätt. Så gör vi även i årets Liberala
visionsbudget 2020.
Därför yrkar Liberalerna på avslag till förmån för egna avvägningar och
prioriteringar.
Dessa är framförda i Liberalernas visionsbudget 2020 i Kommunfullmäktige 21-22 oktober
2019.
Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation.

För Liberalerna i Örebro kommun
Magnus Riseby

Datum: 20190619
Särskilt yttrande

Programnämnd barn och utbildning

Riktlinjer för skolplaceringar
Vänsterpartiet ser flera nackdelar med skolvalsystemet i kombination med
friskolesystemet. Det gör skolan ojämlik och samlar elever med liknande bakgrund och
förutsättningar i separata skolor. Detta bör motarbetas.
Dock kräver lagen att fria skolval möjliggörs så Örebro kommun har inget val än att
ordna riktlinjer för hur detta ska gå till.
Det är dock viktigt att kommunen signalerar att det viktigaste inte är vilken skola
vårdnadshavaren väljer åt sitt barn utan att kommunens huvuduppdrag är att
säkerställa att alla skolor är bra och att alla elever ska klara av grundskolan, oavsett
vilken skola de går på. Vi vill att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga i att alla
deras närliggande skolor är bra. Vi vill heller inte att någon ska välja en annan skola för
att välja bort att umgås med andra barn vilket är risken med detta system.
Vänsterpartiet menar att i första hand bör varje elev gå i en skola så nära hemmet som
möjligt. Det finns dock goda intentioner med att anvisa elever från vissa områden till
spridda skolor för att skapa mer blandade klasser och detta ställer Vänsterpartiet sig
bakom då andra sätt att göra detta saknas i lag.
Vänsterpartiet önskar för framtiden att skolvalet tonas ner istället för upp och att
skolans resurser läggs på att trygga alla elevers rätt till lärande och utbildning istället.

Cecilia Lönn Elgstrand
För Vänsterpartiet
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