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Bou 11/2017

Protokoll

ÖREBRO

Programnämnd barn och utbildning
Datum:
2017-09-06
Klockan: 13:15 - 17:00
Plats:
Dialogen
Närvarande ledamöter
Jessica Ekerbring (S)
Anders Östman (KD)
Karolina Wallström (L)
Seydou Bahngoura (C)
Maria Haglund (M)
Carina Oskarsson (S)
Linda Smedberg (S)
Roger Andersson (S)
Marlene Jörhag (KD)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Stefan Stark (M)
Maria Hedwall (M)
Joakim Sjögren (SD)
Niclas Persson (MP)
Tjänstgörande ersättare
Helena Skogh (MP)
Susann Wallin (S)
Johan Gynnhammar (S)
Christopher Rydaeus (M)

§§ 118-124

§§ 118-140

§§ 118-137

Ersätter Karolina Wallström (L) §§ 126-147
Ersätter Ewa Andersson (S) §§ 118-147
Ersätter Carina Oscarsson (S) §§ 142-147
Ersätter Stefan Stark (M) §§ 138-147

Närvarande ersättare
Matilda Fredriksson (V)
Elisabeth Malmqvist (C)
Övriga
Charlotta Karlsson-Andersson
Förvaltningschef Gy Vuxam
Paragraf 118-147

Amanda Kristoffersson, sekreterare
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Justerat den 18 september 2017

Jessica Ekerbring (S), ordförande

Maria Haglund (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 september
2017.

§ 118 Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V) väcker en övrig fråga gällande vilket stöd
Centralt skolstöd ger egentligen?
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Den övriga frågan "Vilket stöd ger Centrals skolstöd egentligen?" (§
147) läggs till dagordningen.
2. Dagordningen godkänns.

§ 119 Gymnasienämndens ansökan om 1,5 miljoner kr
(spri yrk)
Ärendenummer: Bou 1616/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Gymnasienämnden ansöker om medel för att starta upp en
utbildnings-verksamhet för nyanlända ungdomar med kort skolbakgrund
och en önskan om att få gå en yrkesutbildning för att få arbete.
Merkostnaden för verksamheten bedöms till 1,5 mnkr utöver redan
tilldelad resurs enligt resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att den nya utbildningsverksamheten
kommer att öka motivationen för studier när eleven är engagerad i en
skol-verksamhet som anknyter till elevens egna intressen och de egna
yrkesmålen. Det är också ett led i att öka integrationen i det svenska
samhället och att minska utanförskapet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ansökan från Gymnasienämnden om medel för att starta
upp en utbildningsverksamhet för nyanlända ungdomar ”Spri yrk”, 201708-19
Bilaga 1 Spri yrk 2017/2018, Gy 73/2017, 2017-04-03
Bilaga 2 Ekonomiska konsekvenser
Bilaga 3 SPRI-yrk – En möjlighet att ta de första stegen mot arbetslivet
Bilaga Reviderad budgetram per driftnämnd 5 september 2017, 2017-08-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Gymnasienämnden beviljas ett anslag på 0,6 mnkr för hösten 2017 för
att starta upp utbildningsverksamheten Spri-yrk.
2. Finansiering 2017 sker inom Programnämndens planeringsreserv.
3. Finansiering 2018 är en del i budgetarbetet 2018.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 120 Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal
barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg och skola
till och med juni 2017
Ärendenummer: Bou 1612/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Avstämningen av faktiskt antal barn i förskola och pedagogisk omsorg per
den 15 juni 2017 innebär en ökning av antalet barn vilket medför en
kostnad för programområdet på 9,0 mnkr. Därutöver har en avstämning
gjorts av faktiskt antal elever under våren 2017 i grund- och
gymnasieskolan som innebär en minskad kostnad på 1,1 mnkr.
Det återstår nu 52,1 mnkr av den volympott på 60,0 mnkr som
program-område barn och utbildning erhållit från Kommunstyrelsen för ett
förväntat antal barn och elever under 2017.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet inte får några specifika
konsekvenser utifrån perspektiven genus, barn, mångfald, klimat och
folkhälsa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal barn
och elever i förskola, pedagogisk omsorg och skola till och med juni 2017,
2017-08-30.
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Bilaga Reviderad budgetram per driftnämnd 5 september 2017, 2017-0816.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Justering av budgetramar för faktiskt antal barn och elever till och med
juni 2017 i förskola, pedagogisk omsorg och skola antas.
2. Finansiering sker via programnämndens ofördelade pott för volymer.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 121 Tilläggsanslag och ombudgetering inom
programområde Barn och utbildning
Ärendenummer: Bou 1613/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Driftnämnderna kompenseras för förväntad löneökning 2017 samt
utrymme för särskilda satsningar. Därutöver kompenseras nämnderna för
höjt personalkostnadspåslag för unga.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet inte får några specifika
konsekvenser utifrån perspektiven genus, barn, mångfald, klimat och
folkhälsa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-30.
Bilaga Reviderad budgetram per driftnämnd 6 september 2017, 2017-0816.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Tilläggsanslag från Kommunstyrelsen antas och medel fördelas till
driftnämnd.
2. Finansiering sker inom programnämndens tilldelade budgetram samt
medel från Kommunstyrelsen.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 122 Resursfördelningsmodell förskola
Ärendenummer: Bou 1618/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Liselotte Nöjd lämnar muntlig information gällande
resursfördelningsmodell förskola.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 123 Budget 2018
Ärendenummer: Bou 1617/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Liselotte Nöjd lämnar muntlig information gällande budget 2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Informationen tas till protokollet
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 124 Topp 25 2025 - Strategin
Ärendenummer: Bou 944/2017
Handläggare: Marie-Helene Andersson
Ärendebeskrivning
Målsättningen för skolans arbete ska vara att alla elever ska uppnå målen.
Örebro kommun ska därför på ett målmedvetet sätt arbeta med att höja
ambitionerna genom hela utbildningssystemet, från tidig ålder till dess att
eleverna lämnar gymnasiet med behörighet till högre studier.
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Syftet med Topp 25 2025 är att skapa samling, struktur och ge energi åt ett
brett skolutvecklingsarbete där barn och elevens lärande står i centrum och
därigenom öka barn och elevers kunskap och måluppfyllelse, och målen är
att öka barn och elevers kunskaper och stärka skolresultaten i Örebro
kommun, att fler elever ska nå kunskapsmålen i årskurs nio och att fler
elever ska fullfölja gymnasiet.
Arbetet inbegriper fristående och kommunala förskolor, grundskolor och
gymnasieskolor. För att kunna uppfylla syftet och målen presenterar
strategin 11 steg om hur Örebro ska arbeta med Topp 25 2025. Arbetet
centreras kring i huvudsak tre olika områden det gäller att kartlägga och
skapa struktur för utvärdering, att arbeta med lärares profession och arbeta
med stödjande strukturer och processer som finns i och runtom skolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Strategi Topp 25 2025, 2017-04-26.
Strategi för Topp 25 2025 - Övergripande skolutveckling i Örebro
kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Strategin för Topp 25 2025 antas.
Nämndens behandling
Ordföranden Jessica Ekerbring (S) och Anders Östman (KD) framför att
det är viktigt att det klargörs att målet med topp 25 2025 är en ökad
måluppfyllelse då det annars kan bli fel fokus om inte det tydliggörs.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag p.g.a. bland annat att Moderaterna (M) anser att
Socialdemokraternas fokus på rankningsplaceringar, och deras satsningar
på projektledartjänster och forskningsprojekt, är helt fel väg att gå. Örebros
elever behöver konkreta investeringar i fler lärare och en bättre studiemiljö,
och det behöver dem nu.
Niclas Persson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Proposition
Ordföranden Jessica Ekerbring (S) ställer Kommunstyrelseförvaltningens
förslag mot Maria Haglunds (M) förslag om avslag och finner att nämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
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- Strategin för Topp 25 2025 antas.
Reservation
Maria Haglund (M) reserverar sig skriftligen till förmån för eget förslag.
Stefan Stark (M) och Maria Hedwall (M) reserverar sig till förmån för
Maria Haglunds (M) förslag.

§ 125 Topp 25 2025 - satsningar
Ärendenummer: Bou 1611/2017
Handläggare: Marie-Heléne Andersson och Anders Trumberg
Ärendebeskrivning
Satsningarna inom ramen för Topp 25 2025 kan delas upp i två kategorier,
dels utifrån övergripande satsningar/större satsningar där behov
identifierats genom delprojektledarna, projektgruppen, styrgruppen eller
dialogmöten och dels som ett av de utvecklingsområden som identifierades
på det första dialogmötet kring Topp 25. Detta utvecklingsområde
handlade om att kunna söka medel för skolutvecklingsinsatser där
verksamheten ser ett behov som inte ryms i ordinarie budgetram. Det kan
till exempel vara en idé man vill prova, en större
kompetensutvecklingsinsats, kompetensförstärkning eller
kompetensförsörjning. Utifrån uppkomna behov, med utgångspunkt i det
systematiska kvalitetsarbetet, beskrivs här 19 satsningar med bäring i Topp
25 2025. Satsningarna ska stärka skolutvecklingsarbetet utifrån mål och
syfte i Topp 25 2025 och ska grunda sig på forskning och beprövad
erfarenhet. Uppföljning till programnämnd Barn och utbildning kommer att
ske genom den årliga rapporten med alla beslutade satsningar inom Topp
25 2025.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga 1- Ekonomiska sammanställning för alla satsningar
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
barn och utbildning:
1. 1 100 tkr tas ur budget Topp 25 2025 för att bekosta
inköp av läromedlet Studi samt att identifierad
personalresurs på centralt skolstöd ska fungera som kontakt
med företaget Studi.se och hjälpa till att föra ut kunskap om
verktyget till kommunala och fristående skolor. Summan
avser 2017. (Satsning Studi)
2. 2 300 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att
kompetensförstärka och bekosta två pedagoger på Komtek
som ska sprida ett entreprenöriellt förhållningssätt i
undervisningen på skolorna, genom att erbjuda ett antal
TekAway-lådor men olika teman. Summan uppgår till 700
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tkr 2017 och 1 600 tkr 2018. (Satsning Tekawayentreprenöriellt lärande)
3. 3 450 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta
en utökning av utbildare inom Vägledande samspel/ICDP
samt overhead kostnader för denna organisation. Kostnaden
är 1 100 tkr år 2017 och 2 350 tkr år 2018, totalt 3 450
tkr.(Satsning Vägledande samspel-ICDP)
4. 432 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta
handledare för förskolor Baronbackarna. Summan uppgår
till 144 tkr för 2017 och 288 tkr 2018.(Satsning Pedagogisk
handledare)
5. 130 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta en digital ateljé på
förskolan Leklustan samt kompetensutveckla inom området. Summan för
satsningen avser 65 tkr 2017 och 65 tkr 2018.( Satsning Digitalt språkande
i förskolan)
6. 391 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta en satsning med
en teknik pedagog på Lillåns förskolor. Summan för satsningen uppgår till
141 tkr 2017 och 250 tkr 2018. (Satsning Teknik som gemensam
utvecklingsarena)
7. 382 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta handledare för
förskolor centrala väster. Summan uppgår till 128 tkr för 2017 och 256 tkr
2018.(Satsning Pedagogisk handledare)
8. 300 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta handledning,
vikariekostnad och omkostnader i samband med handledning för förskolor
i Brickebacken och Marieberg. Summan för satsningen uppgår till 150 tkr
2017 och 150 tkr 2018.(Satsning Handledning)
9. 265 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta två 20 % - tjänster
för kursledare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom
förvaltningen förskola och skola. Summan uppgår till 60 tkr 2017 och 205
tkr 2018.(Satsning Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt)
10. 100 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta process-stödjare
på Lundbyskolan. Summan uppgår till 50 tkr 2017 och 50 tkr 2018.
(Satsning Process-stödjare)
11. 235 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta fortbildning i
analys och analysverktyg inklusive litteratur, studiebesök/internat för
Eklandaskolan och Sveaskolans samarbetssatsning för personal. Summan
uppgår till 70 tkr 2017 och 165 tkr 2018. (Satsning Gemensam syn och
kvalité på två skolor)
12. 34 tkr tas ur budget för topp 25 2025 för att bekosta föreläsare och
vikariekostnader för föräldrasamverkan på Wallerska skolan. Summan
uppgår till 17 tkr 2017 och 17 tkr 2018. (Satsning Föräldrasatsning)
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13. 425 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta 2
projektledare/pedagoger på 50 % vardera för att under ett år utveckla och
implementera Örebromodellen för en jämlik förskola samt kringkostnader i
form av litteratur och digitala verktyg. Satsningen avser år 2018.(Satsning
Örebromodell för jämlik förskola)
14. 683 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta fortbildning
inom metoden motiverande intervjuer för personalen på Engelbrektsskolan
samt för vikariekostnader vid utbildningstillfällena. Summan uppgår till
185 tkr 2017 och 498 tkr 2018. (Satsning Motiverande samtal i skolan)
15. 770 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta en lärartjänst, del
av hyra samt materialkostnad för teknik- och fysik utbildningscenter i
Varberga. Summan avser 2018. (Satsning Teknik och fysik i förskolan)
16. 530 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta
personalförstärkning/vikarier på skolenheten Handels- och
administrationsprogrammet och Hantverksprogrammet på Virginska
gymnasiet, då ordinarie lärare får nedsättning i sin tjänst för att arbeta med
inkluderingsutveckling av undervisning, utvecklat mentorskap, utvecklad
kartläggning samt coachutbildning. Satsningen avser 2018.(Satsning
Inkludering och utvecklat mentorskap)
17. 2 095 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta ett
samarbetsprojekt gällande matematik mellan Örebro kommun och Örebro
universitet. Projektet berörd främst gymnasiet men också till viss del
grundskolan. Summan uppgår till 113 tkr 2017 och 1 982 tkr 2018 och
avser del av forskartjänst samt lärartjänster.(Satsning Samarbete kring
elevers olika matematiska förmågor)
18. 855 tkr ta ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta ett KOD-center
inklusive del av lärartjänst på centret, på Navets skola. Summan uppgår till
335 tkr 2017 och 520 tkr 2018. (Satsning KOD-Center)
19. Att 255 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta en
utbildningsinsats inom lärandematriser på Rostaskolan. Summan uppgår
till 145 tkr 2017 och 110 tkr 2018 och avser föreläsare,
handledarutbildning, kurslitteratur och administrativt stöd.(Satsning
Lärande matriser)
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till förmån för Moderaternas budgetförslag för Örebro kommun 2017.
Proposition
Ordföranden Jessica Ekerbring (S) ställer Kommunstyrelseförvaltningens
förslag mot Maria Haglunds (M) förslag och finner att nämnden beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. 1 100 tkr tas ur budget Topp 25 2025 för att bekosta
inköp av läromedlet Studi samt att identifierad
personalresurs på centralt skolstöd ska fungera som kontakt
med företaget Studi.se och hjälpa till att föra ut kunskap om
verktyget till kommunala och fristående skolor. Summan
avser 2017. (Satsning Studi)
2. 2 300 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att
kompetensförstärka och bekosta två pedagoger på Komtek
som ska sprida ett entreprenöriellt förhållningssätt i
undervisningen på skolorna, genom att erbjuda ett antal
TekAway-lådor men olika teman. Summan uppgår till 700
tkr 2017 och 1 600 tkr 2018. (Satsning Tekawayentreprenöriellt lärande)
3. 3 450 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta
en utökning av utbildare inom Vägledande samspel/ICDP
samt overhead kostnader för denna organisation. Kostnaden
är 1 100 tkr år 2017 och 2 350 tkr år 2018, totalt 3 450
tkr.(Satsning Vägledande samspel-ICDP)
4. 432 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta
handledare för förskolor Baronbackarna. Summan uppgår
till 144 tkr för 2017 och 288 tkr 2018.(Satsning Pedagogisk
handledare)
5. 130 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta en digital ateljé på
förskolan Leklustan samt kompetensutveckla inom området. Summan för
satsningen avser 65 tkr 2017 och 65 tkr 2018.( Satsning Digitalt språkande
i förskolan)
6. 391 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta en satsning med
en teknik pedagog på Lillåns förskolor. Summan för satsningen uppgår till
141 tkr 2017 och 250 tkr 2018. (Satsning Teknik som gemensam
utvecklingsarena)
7. 382 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta handledare för
förskolor centrala väster. Summan uppgår till 128 tkr för 2017 och 256 tkr
2018.(Satsning Pedagogisk handledare)
8. 300 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta handledning,
vikariekostnad och omkostnader i samband med handledning för förskolor
i Brickebacken och Marieberg. Summan för satsningen uppgår till 150 tkr
2017 och 150 tkr 2018.(Satsning Handledning)
9. 265 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta två 20 % - tjänster
för kursledare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom
förvaltningen förskola och skola. Summan uppgår till 60 tkr 2017 och 205
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tkr 2018.(Satsning Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt)
10. 100 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta process-stödjare
på Lundbyskolan. Summan uppgår till 50 tkr 2017 och 50 tkr 2018.
(Satsning Process-stödjare)
11. 235 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta fortbildning i
analys och analysverktyg inklusive litteratur, studiebesök/internat för
Eklandaskolan och Sveaskolans samarbetssatsning för personal. Summan
uppgår till 70 tkr 2017 och 165 tkr 2018. (Satsning Gemensam syn och
kvalité på två skolor)
12. 34 tkr tas ur budget för topp 25 2025 för att bekosta föreläsare och
vikariekostnader för föräldrasamverkan på Wallerska skolan. Summan
uppgår till 17 tkr 2017 och 17 tkr 2018. (Satsning Föräldrasatsning)
13. 425 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta 2
projektledare/pedagoger på 50 % vardera för att under ett år utveckla och
implementera Örebromodellen för en jämlik förskola samt kringkostnader i
form av litteratur och digitala verktyg. Satsningen avser år 2018.(Satsning
Örebromodell för jämlik förskola)
14. 683 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta fortbildning
inom metoden motiverande intervjuer för personalen på Engelbrektsskolan
samt för vikariekostnader vid utbildningstillfällena. Summan uppgår till
185 tkr 2017 och 498 tkr 2018. (Satsning Motiverande samtal i skolan)
15. 770 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta en lärartjänst, del
av hyra samt materialkostnad för teknik- och fysik utbildningscenter i
Varberga. Summan avser 2018. (Satsning Teknik och fysik i förskolan)
16. 530 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta
personalförstärkning/vikarier på skolenheten Handels- och
administrationsprogrammet och Hantverksprogrammet på Virginska
gymnasiet, då ordinarie lärare får nedsättning i sin tjänst för att arbeta med
inkluderingsutveckling av undervisning, utvecklat mentorskap, utvecklad
kartläggning samt coachutbildning. Satsningen avser 2018.(Satsning
Inkludering och utvecklat mentorskap)
17. 2 095 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta ett
samarbetsprojekt gällande matematik mellan Örebro kommun och Örebro
universitet. Projektet berörd främst gymnasiet men också till viss del
grundskolan. Summan uppgår till 113 tkr 2017 och 1 982 tkr 2018 och
avser del av forskartjänst samt lärartjänster.(Satsning Samarbete kring
elevers olika matematiska förmågor)
18. 855 tkr ta ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta ett KOD-center
inklusive del av lärartjänst på centret, på Navets skola. Summan uppgår till
335 tkr 2017 och 520 tkr 2018. (Satsning KOD-Center)
19. Att 255 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta en
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utbildningsinsats inom lärandematriser på Rostaskolan. Summan uppgår
till 145 tkr 2017 och 110 tkr 2018 och avser föreläsare,
handledarutbildning, kurslitteratur och administrativt stöd.(Satsning
Lärande matriser)
Reservation
Maria Haglund (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Stefan Stark (M) och Maria Hedwall (M) reserverar sig till förmån för
Maria Haglunds (M) förslag.

§ 126 Remiss kulturgaranti
Ärendenummer: Bou 1265/2017
Handläggare: Ted Rylander
Ärendebeskrivning
Örebro kommun ställer sig bakom huvudprinciperna i Region Örebro läns
förslag Kulturgaranti: Alla barns rätt till professionell kultur i
förskola/skola, Örebro län, men har ett antal reservationer. Förslaget gäller
införandet av en regional kulturgaranti framarbetad i dialog med länets
kommuner, kulturinstitutioner och andra professionella kulturaktörer.
Region Örebro län har en uttalad ambition genom Örebro läns kulturplan
(2016-2019) att erbjuda barn och unga fler kulturinslag i förskola/skola. I
Örebro län finns cirka 56 000 barn i åldern 3-19 år varav vissa får flera
kulturupplevelser varje år medan drygt 16 000 inte får några alls.
Syftet med kulturgarantin är att stärka och utjämna tillgången till
professionell kultur för alla barn och unga i skolan (3-19 år) oavsett var de
bor i länet, samt bidra till ökad möjlighet att ta del av olika slags
professionell kultur och eget skapande. Förslaget är utformat som ett
subventionssystem och ska fungera som ett komplement till
samverkansmodellen, kommunernas egna satsningar och det statliga
bidraget inom Skapande skola. Ett gemensamt regionalt stöd föreslås
upprättas och utgå från det totala antalet berörda barn i länet där
kommunerna matchar upp med motsvarande stöd.
Örebro kommun är positiva till intentionen och förslaget som sådant men
lämnar ett antal reservationer. Örebro kommun önskar en tydligare modell
för hur kulturgarantin ska finansieras och implementeras samt en mer
detaljerad arbetsbeskrivning för den kommunala samordnaren. I nuläget är
det med dessa otydligheter svårt att ta ställning till ett i teorin utmärkt
förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-30.
Förslag till remissvar/yttrande över promemorian, 2017-08-22.
Missiv från Region Örebro län, 2017-06-07.
Region Örebro läns förslag Kulturgaranti: Alla barns rätt till professionell
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kultur i förskola/skola, Örebro län, 2017-06-07.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Remissyttrandet antas och överlämnas till Region Örebro län.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 127 Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och
elever i Örebro kommun
Ärendenummer: Bou 1348/2017
Handläggare: Leif Ageland
Ärendebeskrivning
Riktlinjerna är gemensamma för Örebro kommuns grund- och
gymnasieskolor och ska styra och stödja verksamheternas arbete med
nyanlända barn och elever. De följer Skolverkets allmänna råd från 2016
och innehållet bygger på skollag och skolförordning.
Nyanlända elever omfattas av samma bestämmelser som andra elever när
det gäller till exempel skolans värdegrund och kunskapsuppdrag, studieoch yrkesvägledning, elevhälsa, ledning och stimulans samt skolans
kompensatoriska uppdrag. Det finns dock några bestämmelser som riktar
sig specifikt till nyanlända elever. Dessa bestämmelser ska stärka de
nyanlända elevernas möjligheter och handlar bland annat om
förberedelseklass och möjligheter till prioriterad timplan i de obligatoriska
skolformerna samt språkintroduktion i gymnasieskolan (Skolverkets
allmänna råd 2016)
Det gemensamma målet för alla verksamheter är att skapa en likvärdig
skola för alla barn och elever. En nyanländ elev har rätt att utifrån sina
individuella förutsättningar, styrkor och förmågor få lära och utvecklas på
samma villkor som alla barn. Samtliga skolor i Örebro kommun ska kunna
erbjuda undervisning för nyanlända elever med hög kvalitet. För att skapa
detta är ett interkulturellt förhållningssätt och språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt en förutsättning för en sådan likvärdighet.
Ambitionen med riktlinjerna är också att skapa en röd tråd genom hela
skolorganisationen. Från den politiska ledningen till förvaltningschef,
verksamhetschef, rektor och pedagoger samt till övrig skolpersonal.
Att nyanlända elever lyckas i skolan är avgörande inte bara för det enskilda
barnets framtid. Det är också en förutsättning för en jämlik skola i Örebro
som inte ska präglas av stora skillnader i möjlighet att uppnå
kunskapsmålen i grund- och gymnasieskolan.
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Beslutsunderlag
Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända barn och elever Grundskola och språkintroduktion, 2017-08-30.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Riktlinjerna för utbildning av nyanlända barn och elever i Örebro
kommun antas.
Nämndens behandling
Maria Haglund (M) framför att det bör tydliggöras på sida 5, andra stycket,
att detta är en revidering av nuvarande riktlinjer vilket nämnden kommer
överens om bör ske.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 128 Beställning av Paviljong Mellringeskolan
Ärendenummer: Bou 1034/2017
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning
Behovet av fler elevplatser på Mellringeskolan har ökat snabbare än vad
man tidigare har bedömt. Behovet fram till 2020 är ytterligare fem
klassrum.
En ny skola på Heden bedöms kunna stå klar hösten 2021 och kommer att
avlasta Mellringeskolan. I avvaktan på detta behöver behovet lösas.
Förslag på åtgärder
En paviljong med fem klassrum för åk F-6 elever, samt ett arbetsrum,
beställs. Paviljongen hyrs för perioden augusti 2018 – augusti 2021.
Bedömd kostnad är en årshyra på 1,2 mnkr samt etablerings- och
avetableringskostnader. Dessa kostnader bedöms vara drygt 3 mnkr
beroende på kostnaderna för markberedning och anslutning till el och VA.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beställning av paviljong till Mellringeskolan, 2017-08-30.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag Programnämnd barn och
utbildning:
1. En paviljong med fem klassrum, samt ett arbetsrum beställs till
Mellringeskolan av Örebroporten.
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2. Finansiering sker genom att medel reserveras i budgeten för 2018.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 129 Beredning ombyggnation slöjdsal, duschar
Mellringe
Ärendenummer: Bou 1034/2017
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning
Behovet av fler elevplatser på Mellringeskolan har ökat snabbare än vad
man tidigare har bedömt. Behovet fram till 2020 är ytterligare fem
klassrum, personalarbetsrum samt fler slöjdsalar och idrottshall.
Beslut om beställning av paviljong har föreslagits nämnden.
I lokalförsörjningsplanen avsattes medel för anpassning av specialsalar på
Mellringe åk 7-9.
Inhyrningen av rytmiksal för att kompensera behovet av idrottshall görs på
delegation av chefen för lokalförsörjningsenheten redan från hösten 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ombyggnad Mellringsskolan, slöjdsalar samt
omklädningsrum med duschar, 2017-08-30.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag Programnämnd barn och
utbildning:
- Förslaget är berett och återkommer för beslut om igångsättning i
programnämnden vid nästa sammanträde.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 130 Anpassningar Stora Mellösa
Ärendenummer: Bou 1640/2017
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
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Ärendebeskrivning
I samband med nämndens beslut att bygga om köket i Stora Mellösa
påbörjades även rotrenoveringarna (50/50 projektet) på skolan.
Förslag på anpassningar har tagits fram av verksamheten.
Renoveringarna kommer att pågå under de närmste tre åren. Behov finns
att reservera medel i det kommande budgeterna för åren 2018 till 2021 för
den framtida hyresökningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Anpassning St Mellösa skola i samband med
rotrenoveringar, 2017-08-30.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag Programnämnd barn och
utbildning:
1. Anpassningar i Stora Mellösas skola görs enligt planering.
2. Medel för den ökade hyreskostnaden reserveras i budgetarna för de
kommande åren 2018 till 2021.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 131 Anpassningar Almbyskolan (i 50/50) renoveringskostnad
Ärendenummer: Bou 1035/2017
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning
Almby skola har ett ökat tryck på elevplatser och ligger i ett område som
växer. För att tillgodose ökat antal elever har vissa smärre akuta åtgärder
tidigare beslutats om men i samband med rotrenovering behöver ytterligare
anpassningar göras. Framförallt behöver ventilationen dimensioneras för
att möjliggöra hela klasser i Almbyskolans södra byggnader.
Förslag till åtgärder
I samband med rotrenoveringar på Almby skolan åtgärdas följande:
Södra byggnaderna: Ventilationen dimensioneras upp.
Brandlarm till SOS, VA till skolsköterskerum, sekretessdörrar,
diskbänk/handfat i klassrum i installeras.
E-huset: Musiksal isoleras, anpassning arbetsrum
Gymnastikhuset: Dörrautomatik installeras och nivåskillnader utjämnas
Den ökade hyreskostnaden bedöms bli mellan 3-5 mnkr. En närmare
bedömning görs inför beslut.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ombyggnad och anpassning Almbysskolan, 2017-08-30
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag Programnämnd barn och
utbildning:
- Förslaget anses berett och återkommer för beslut om igångsättning i
programnämnden vid nästa sammanträde.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 132 Återkoppling - Modernisering av OP:s skolgård
Ärendenummer: Bou 1239/2017
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning
Ett ledamotsinitiativ från moderaterna angående skolgården på Olaus Petriskolan lyftes på programnämnden den 31 maj.
Nämnden tillstyrkte förslaget som innebar att förvaltningen fick i uppdrag
att i samverkan med Futurum fastigheter AB och i dialog med chefen för
Örebro konsthall ta kontakt med konstnärsgruppen Love and Devotion för
att kunna påbörja processen med att modernisera skolgården på Olaus
Petri-skolan.
Uppdraget har påbörjats och kommer att återkomma till nämnden för
avrapportering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på initiativ från Maria Haglund (M) ”Eleverna ska
trivas på skolgården”, 2017-08-30
Initiativ från Maria Haglund (M) ”Eleverna ska trivas på skolgården”,
bilaga 1
Skrivelse från Statens konstråd, bilaga 2
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag Programnämnd barn och
utbildning:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 133 Lokalanpassning med anledning av Nikolaiskolans
kulturprofil
Ärendenummer: Bou 2086/2016
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning
Nikolaiskolan kommer att ha kulturprofil och behöver anpassa
musiksalarna med fler grupprum samt akustikanpassa aulan. Anpassningen
av musiksalarna med grupprum innebär även brandskyddsåtgärder,
branddörr.
Lokalerna bör vara helt utrustade och färdiga till skolstart hösten 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Lokalanpassning med anledning av Nikolaiskolans
kulturprofil, 2017-08-30
Förstudierapport bilaga 1
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Lokalanpassningar på Nikolaiskolan genomförs för att möjliggöra en
kulturprofil. Anpassning av musiksalar, inklusive brandskyddsåtgärder,
samt akustikanpassning av aulan görs till en ökad hyreskostnad på 480 tkr.
2. Medel för den ökade hyreskostnaden avsätts i budgeten för 2018.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 134 Ersättning av förskolan Hopprepets lokaler i
Brickebacken - Beredning
Ärendenummer: Bou 80/2017
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Förskolan Hopprepets lokaler har uppnått sin tekniska livslängd och
behöver rivas och helt nya lokaler behöver byggas. Återuppbyggnationen
kan göras på intilliggande tomt där tidigare förskolan Bollen låg.
Om Hopprepets nya lokaler byggs på föreslagen tomt, som nu står
obebyggd och ägs av Futurum Fastigheter, behöver förskolans verksamhet
inte evakueras utan kan vara kvar i nuvarande lokaler.
Projektet att ersätta förskolan Hopprepets lokaler fanns med redan i
Lokalförsörjningsplanen för 2016-2019 och riktade medel från
18

Kommunstyrelsen finns avsatta för projektet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ersättning av förskolan Hopprepets lokaler i
Brickebacken, 2017-08-29
Behovsbeskrivning - förstudieunderlag, bilaga 1
Förstudierapport ersättning av förskolan Hopprepets lokaler, bilaga 2
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Ärendet anses berett och återkommer till programnämnden för beslut vid
kommande sammanträde.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 135 Evakueringspaviljong till förskolan Blåmesen Beredning
Ärendenummer: Bou 1619/2017
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Förskolan Blåmesen, intill Hagaskolan i Oxhagen, är en av flera förskolor
som är i behov av att rivas och byggas upp på nytt. I samband med detta
behöver verksamheten evakueras.
En förstudie är beställd av Futurum Fastigheter kring om det var möjligt att
ställa evakueringspaviljong på Rostaskolans tomt. Under förstudiearbetet
framkom dock att Rostatomten inte räcker till för både ny skola, ny
idrottshall samt evakueringspaviljong.
Den tomt som istället kan vara möjlig är grusplanen och grönområdet
väster om Risbergska skolan.
Behovet av att ersätta förskolan Blåmesens lokaler fanns med redan i
Lokalförsörjningsplanen för 2016-2019.
I investeringsprogrammet för 2018-2022 med revidering av 2017 avsattes
även pengar för en evakueringslokal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Evakueringspaviljong till förskolan Blåmesen vid
Risbergska skolan
Förstudierapport, bilaga 1
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Ärendet anses berett och återkommer till programnämnden för beslut vid
kommande sammanträde.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 136 Ny förskola Heden Mellringe, förstudiebeställning Beslut
Ärendenummer: Bou 820/2016
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
En ny stadsdel planeras i den nordvästra delen av staden i området norr om
Björkhaga, och väster om Varberga och Mellringe. Etapp 1 i denna stora
utbyggnation är området Heden där 200-300 bostäder planeras. För att
kunna möta upp behovet av förskoleplatser i området samt möjliggöra flytt
av en-avdelningsförskola från Mellringeskolan behöver en förskola byggas
på Heden.
Behov av förskoleplatser på Heden beskrevs i Lokalförsörjningsplanering
2017-2020 och i Konkretisering av nya behov LFP 2017-2020. Medel finns
avsatta i investeringsprogrammet.
En förstudie föreslås beställas av Futurum Fastigheter inför byggnation av
förskola på Heden.
Förstudien ska ge en bild av förutsättningar, genomförande och kostnader
för byggnationen. Nämnden tar beslut om att gå vidare med objektet efter
att förstudien har redovisats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beställning av förstudie ny förskola Heden
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Förstudie beställs av Futurum Fastigheter inför byggnation av förskola
på Heden.
2. Kostnaden för förstudien läggs in i projektet. I det fall förstudien inte
leder till ett projekt finansieras förstudien ur planeringsreserven.
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Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att beslutsatsen "att förstudien planerar för
maximal 15 barn per förskoleavdelning" ska läggas till bland annat p.g.a.
att om förskolan ska leva upp till rollen som utbildare och ge alla barn
förutsättningarna för att nå sin fulla potential behöver personaltätheten öka
och antalet barn i förskolegrupperna minska.
Proposition
Ordföranden Jessica Ekerbring (S) ställer Kommunstyrelseförvaltningens
förslag mot Maria Haglunds (M) förslag och finner att nämnden beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Förstudie beställs av Futurum Fastigheter inför byggnation av förskola
på Heden.
2. Kostnaden för förstudien läggs in i projektet. I det fall förstudien inte
leder till ett projekt finansieras förstudien ur planeringsreserven.
Reservation
Maria Haglund (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Stefan Stark (M) och Maria Hedwall (M) reserverar sig till förmån för
Maria Haglunds (M) förslag.

§ 137 Anpassning delar av Vivallaskolan till förskola Beredning
Ärendenummer: Bou 827/2016
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
På Vivallaskolans tomt finns en friliggande byggnad där
grundskoleverksamhet bedrevs fram till sommaren 2017. Från och med
höstterminen 2017 behöver lokalen inte längre nyttjas för skolverksamhet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Västerporten fastigheter i
Örebro AB återanpassar byggnaden för förskola.
Projektet att anpassa delar av Vivallaskolan till förskola fanns med redan i
Lokalförsörjningsplaneringen för 2017-2020 och riktade med från
Kommunstyrelsen finns avsatta för projektet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Anpassning av byggnad vid Vivallaskolan till förskola
Behovsbeskrivning - förstudieunderlag, bilaga 1
Förstudierapport, bilaga 2
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Miljöinventering, bilaga 3
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Ärendet anses berett och återkommer till programnämnden för beslut vid
kommande sammanträde.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 138 Verktyg för planering och bedömning av kvalitet på
förskole- och skolgårdar - Beredning
Ärendenummer: Bou 1638/2017
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Skolgårdsvärde är ett verktyg som kan användas som stöd i
designprocessen av nya förskole- och skolgårdar, eller i
ombyggnadsprocesser. Det kan också användas för att inventera befintliga
utemiljöer och bedöma styrkor och brister. Målet är att skapa miljöer med
hög kvalitet där barnens behov sätts i första rummet.
Materialet kan också vara ett bra underlag vid diskussion på
arbetsplatsträffar på förskolor och skolor kring värdet av kvalitativa och
utmanande gårdar.
Ett annat användningsområde är som verktyg vid bedömning av förskoleoch skolgårdar vid bygglovsansökningar.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Örebro kommun går ihop med
Karlstad kommun kring utformningen och finansieringen av
digitaliseringen av verktyget Skolgårdsvärde som ett hjälpmedel vid
planering och bedömning av förskole- och skolgårdar.
Satsningen skulle innebära en engångskostnad på cirka 250 tkr samt en
driftskostnad på som högst 10 tkr per år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Verktyg för planering och bedömning av kvalitet på
förskole- och skolgårdar, 2017-08-30
Skolgårdsvärde - digitaliseringsunderlag inför bedömning av kvalitet på
gårdar
Skolgårdsvärde - digitaliseringsunderlag inför bygglov
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Ärendet anses berett och återkommer till programnämnden för beslut vid
kommande sammanträde.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 139 Rutin för kommunikation kring Barn och utbildnings
lokaler - Information
Ärendenummer: Bou 1609/2017
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
I Örebro kommun händer det mycket runt våra lokaler varje år. Vi bygger,
renoverar och underhåller i samarbete med våra fastighetsbolag. Det är
viktigt att vara tydliga med vad som händer, vad vi gör, hur vi prioriterar
och varför. Därför är tidigare rutin reviderad och förtydligad kring hur vi
kommunicerar och vem som kommunicerar vad runt förskole- och
skollokaler i kommunen.
Olika typer av projekt kräver olika kommunikationsinsatser. Behoven hos
medarbetare, vårdnadshavare, barn och elever är olika beroende på hur
man påverkas. Även intresset från media varierar. För att kunna
kommunicera på bästa sätt behöver vi identifiera vilken typ av projekt det
handlar om och ringa in målgruppernas behov av kommunikation. Därefter
upprättas en specifik kommunikationsplan för varje enskilt objekt.
Rutinen revideras vid behov.
Sedan tidigare finns en rutin för samarbetet och kommunikationen mellan
kommunen och våra kommunala fastighetsbolag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rutin för kommunikation kring Barn och utbildnings
lokaler, 2017-08-30
Rutinbeskrivning: Så här kommunicerar vi kring Barn och utbildnings
lokaler
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Informationen tas till handlingarna.

23

Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 140 Information om ägarbyte
Ärendenummer: Bou 1165/2017
Handläggare: Jenny Kusing
Ärendebeskrivning
Företaget Norrlandia har köpt upp företaget Kids 2 home.
Organisationsnummer förblir det samma och företaget kommer att fortsätta
drivas i samma anda och utifrån samma förutsättningar.
Ägarbytet kommer inte att påverka grunderna för beslutet som fattades för
verksamheternas godkännande sedan tidigare. Norrlandia är ägare men
Kids 2 home bedrivs som tidigare. Förskolorna kommer att fortsätta
bedriva verksamhet på samma adresser som tidigare och i samma
anpassade lokaler.
Den enda skillnaden är att Norrlandia är ägare och huvudman.
Kostnaden blir den samma för Örebro kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Information om ägarbyte, 2017-08-30.
Undertecknade Power of attorney med beskrivning på att verksamheten
kommer att vara densamma ligger till grund för beslutet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 141 Övergripande rapport för förskola/pedagogisk
omsorg
Ärendenummer: Bou 1458/2017
Handläggare: Jenny Kusing och Mikaela Bengtsson
Ärendebeskrivning
Mikaela Bengtsson och Jenny Kusing informerar om läget i fristående
24

förskolor och pedagogisk omsorg. Informationen är hämtad från de
tillsynsbesök som genomfört och inhämtad dokumentation från respektive
verksamhet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 142 Övergripande rapport grundskola
Ärendenummer: Bou 1459/2017
Handläggare: Jenny Kusing och Sture Barkin
Ärendebeskrivning
Jenny Kusing och Sture Barkin informerar övergripande om läget i de
fristående grundskolorna utifrån de insynsbesök som genomförts samt
statistik hämtad från Örebro kommun och från Sirius.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 143 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Bou 2142/2016
Ärendebeskrivning
Presidiesammanträde har ägt rum den 25 augusti 2017.
_____________________
Alla beslut fattade med stöd av delegation av utskott, ledamot eller
ersättare eller tjänsteman ska anmälas till Programnämnd barn och
utbildning på närmast följande sammanträde enligt 6 kap. 35 §
kommunallagen (1991:900).
Det är först efter återrapporteringen till Programnämnd barn och utbildning
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som delegationsbesluten vinner laga kraft och det är också ett sätt att hålla
ledamöter och ersättare i programnämnden informerade om vilka beslut
som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Programnämnd barn och utbildning revideras
vid behov. Senaste revideringen gjordes den 30 november 2016.
Beslutsunderlag
Lista över inrapporterade delegationsbeslut 2017-05-30 t.o.m. 2017-08-29.
Anmälan av delegationsbeslut från förskolechefer och rektorer.
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.

§ 144 Anmälan av handlingar
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, 6 september 2017.
Bou 1128/2017 t.o.m. Bou 1627/2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 145 Ordförandens information
Ärendebeskrivning
Ordföranden Jessica Ekerbring (S) informerar om att ett svar har skickats
in gällande Skolkommissionens slutbetänkande.
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Niclas Persson (MP) frågar om det inte bör framgå i anmälan av
delegationsbeslut att detta ordförandebeslut ägt rum.
Ordföranden Jessica Ekerbring (S) meddelar att det ska ses över och
komma med vid nästa rapportering av delegationsbeslut till nämnden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 146 Programdirektörens information
Ärendebeskrivning
Programdirektören lämnar följande information:
Hon har deltagit vid besök av Anna Ekström kring hur gymnasieskolan
jobbar med nyanlända elever.
Arbete med delår 2 och Budget 2018 är påbörjat och i full gång.
En planering har gjorts före sommaren gällande en workshop tillsammans
med samhällsbyggnad för att tydliggöra och säkerställa processerna i
lokalförsörjningsfrågorna.
Programdirektören har tillsammans med Margareta Borg varit på Nordic
meeting i Kolding där vi träffas med våra vänorter och lyfter
skolfrågor. De besökte bl.a. en förskola och en skola och fick många bra
idéer bl.a. vad gäller gröna skolgårdar och hur vi skulle kunna jobba med
fler kreativa inslag i våra verksamheter. Bl.a. med hjälp av återbruk.
Planering för nästa års 16-kommunersnätverk har påbörjats.
Utöver arbete med delåret och budget 2018 kommer nu fullt fokus sättas på
skolutvecklingsfrågorna där både samarbete och samverkan blir centralt
liksom hur Topp 25 2015 ska vara en del av detta långsiktiga arbete.
En översyn av Centralt skolstöd kommer inledas i samverkan med
Kommunstyrelseförvaltningen i syfte att säkerställa att det finns rätt stöd
och innehåll i verksamheten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
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- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 147 Övrig fråga från (V) vilket stöd Centralt skolstöd ger
Ärendenummer: Bou 1953/2017
Handläggare: Cecilia Lönn Elgstrand
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V) framför att Centralt skolstöd har efter halva
budgetåret ett överskott på mer än fem miljoner kronor. Det sägs bero på
svårigheter att rekrytera specialpedagogisk kompetens.
Samtidigt finns signaler från olika skolor att stödet från Centralt skolstöd
inte alltid upplevs positivt.
Tanken när vi ändrade i resursfördelningsmodellen och centraliserade
mycket av den specialpedagogiska kompetensen var inte att försämra
specialpedagogiken eller stödet till pedagoger och elever ute i skolorna.
Med anledning av detta undrar Cecilia Lönn Elgstrand (V) över vilket stöd
Centralts skolstöd egentligen kan ge?
Utöver detta fick kommunstyrelsen i en dragning om sociala
investeringsfondens satsning med El Sistema på Hagaskolan informationen
att det saknats specialpedagogisk kompetens på Hagaskolan de senaste tre
åren.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) önskar svar på följande frågor:
1. Vilken kompetens finns inom Centralt skolstöd och vilken saknas?
2. Hur tillgodoser vi behoven som finns i skolorna om vi har vakanta
tjänster på Centralt skolstöd.
3. Finns någon specialpedagogisk kompetens på Hagaskolan i dag eller hur
säkerställs den?
Programdirektören lämnar ett kortfattat svar men Cecilia Lönn Elgstrand
(V) önskar att få ett utförligare muntligt svar vid nästa nämndsammanträde.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Programdirektören ska lämna ett utförligare svar på aktuella frågor vid
nästa nämndsammanträde.
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~moderaterna
Yrkande
Ärende 10
Ärendenummer: Bou 944/201 7
"Topp 25 2025 - Strategin"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
6 september 2017

Ge Örebros barn en bra skola nu
Skolans uppgift är att ge barn och ungdomar rätt förutsättningar för att de ska kunna
förbereda sig på det vuxna livet. Alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential i
en trygg och inspirerande skolmiljö. Idag får inte alla elever i Örebro den möjligheten
på grund av underbemanning, för stora klasser och lärare som tvingas ägna sig åt annat
än undervisning.
Vårt mål är att alla barn ska få lägst godkänt i alla ämnen. Skolan ska förbereda
eleverna inför vuxenlivet och rusta dem med kunskap och förnuft. Vi har därför valt att
prioritera ökade anslag till skolan och göra specifika satsningar på områden som vi tror
gör störst skillnad på kortast tid: vidareutbildning för lärare i hur det är att undervisa
elever som har ett annat modersmål än svenska, minskade klasser och barngrupper som
underlättar för lärare och pedagoger att uppmärksamma vaije barn, fler lärare, fler
annan skolpersonal som kan avlasta lärarna från administrativa uppgifter och annat som
inte har med undervisningen att göra, kompetensutveclding för rektorer för att ge dem
mer kunskap om hur man skapar en bra skola, ökad fysisk aktivitet i skolan för att
främja elevernas hälsa och inlärningsmöjligeter.
Vi anser att Socialdemokraternas fokus på rankningsplaceringar, och deras satsningar på
projektledartjänster och forskningsprojekt, är helt fel väg att gå. Örebros elever behöver
konkreta investeringar i fler lärare och en bättre studiemiljö, och de behöver dem nu.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Nya Moderaterna att nämnden beslutar
att

avslå strategin Topp 25 år 2025.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.

För Nya Moderaternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

~~llJ/l
Maria Haglund (M)

~moderaterna
Yrkande
Ärende 11
Ärendenummer: Bou 1611/2017
"Topp 25 2025 - satsningar"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
6 september 2017

Ge Örebros barn en bra skola nu
Skolans uppgift är att ge barn och ungdomar rätt förutsättningar för att de ska kunna
förbereda sig på det vuxna livet. Alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential i
en trygg och inspirerande skolmiljö. Idag får inte alla elever i Örebro den möjligheten
på grund av underbemanning, för stora klasser och lärare som tvingas ägna sig åt annat
än undervisning.
Vårt mål är att alla barn ska få lägst godkänt i alla ämnen. Skolan ska förbereda
eleverna inför vuxenlivet och rusta dem med kunskap och förnuft. Vi har därför valt att
prioritera ökade anslag till skolan och göra specifika satsningar på områden som vi tror
gör störst skillnad på kmiast tid: vidareutbildning för lärare i hur det är att undervisa
elever som har ett annat modersmål än svenska, minskade klasser och barngrupper som
underlättar för lärare och pedagoger att uppmärksamma vaije barn, fler lärare, fler
annan skolpersonal som kan avlasta lärarna från administrativa uppgifter och annat som
inte har med undervisningen att göra, kompetensutveckling för rektorer för att ge dem
mer kunskap om hur man skapar en bra skola, ökad fysisk aktivitet i skolan för att
främja elevernas hälsa och inlämingsmöjligeter.
Vi ställer oss inte bakom Socialdemokraternas skolpolitik som fokuserar på kommunens
placering på en rankning istället för elevernas kunskaper. Av den anledningen avslår vi
de föreslagna satsningarna till förmån för de specifika satsningarna på skolan som finns
med i vår budget för 2017.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Nya Moderaterna att nämnden beslutar

att

avslå satsningarna i punkterna 1-19, samt

att

genomföra satsningarna i Moderaternas budget för Örebro kommtm 2017 i
enlighet med det här yrkandets intentioner.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.
~ = o~

Mai-ia Haglund (M)

as grupp i Programnämnd Barn och utbildning

~ moderaterna
Yrkande

Ärende 22
Ärendenummer: Bou 820/2016
"Ny förskola Heden Mellringe, förstudiebeställning
Beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
6 september 2017

Planera för mindre barngrupper
För Nya Moderaterna är det viktigt att förskolan är en trygg plats som lägger grunden
för ett livslångt lärande och förbereder barnen på den framtida skolgången. Tryggheten
kommer av att barnen uppmärksammas individuellt av pedagogerna, och på så sätt får
sina individuella sociala och läromässiga behov tillgodosedda.
För att förskolan ska leva upp till rollen som utbildare och ge alla barn förutsättningarna
för att nå sin fulla potential behöver personaltätheten öka och antalet barn i
förskolegrupperna minska. Det ger barnen mer tid med pedagogerna, som i sin tur kan
upptäcka behov av särskilda stödinsatser tidigt.
Nya Moderaterna vill därför att förstudien för en förskola på Heden planeras efter att det
ska vara maximalt 15 barn per grupp.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Nya Moderaterna att nämnden beslutar

att

förstudie beställs av Futurum Fastigheter inför byggnation av förskola på
Heden, samt

att

förstudien planerar för maximalt 15 barn per förskoleavdelning, samt

att

kostnaden för förstudien läggs in i projektet. I det fall förstudien inte leder
till ett projekt finansieras den ur planeringsreserven.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.
~Mo~

Mana Ha~ nd (M)

as grupp i Programnämnd Barn och utbildning

Datum: 2017-09-06
Programnämnd barn och utbildning

Övrig fråga

Vilket stöd ger Centralt skolstöd egentligen?
Centralt skolstöd har efter halva budgetåret ett överskott på mer än fem
miljoner kronor. Det sägs bero på svårigheter att rekrytera
specialpedagogisk kompetens.
Samtidigt finns signaler från olika skolor att stödet från Centralt skolstöd
inte alltid upplevs positivt.
Tanken när vi ändrade i resursfördelningsmodellen och centraliserade
mycket av den specialpedagogiska kompetensen var inte att försämra
specialpedagogiken eller stödet till pedagoger och elever ute i skolorna.
Med anledning av detta undrar jag över vilket stöd Centralts skolstöd
egentligen kan ge?
Utöver detta fick kommunstyrelsen i en dragning om sociala
investeringsfondens satsning med El Sistema på Hagaskolan informationen
att det saknats specialpedagogisk kompetens på Hagaskolan de senaste tre
åren.

•

Vilken kompetens finns inom Centralt skolstöd och vilken saknas?

•

Hur tillgodoser vi behoven som finns i skolorna om vi har vakanta
tjänster på Centralt skolstöd.

•

Finns någon specialpedagogisk kompetens på Hagaskolan i dag eller
hur säkerställs den?

Cecilia Lönn Elgstrand
För Vänsterpartiet

