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I

Bou 33/2020

ÖREBRO

Programnämnd barn och utbildning
Datum:
Tid:
Plats:

2020-02-06
13:00–16:40
Sessionssalen, Rådhuset

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

§§ 15-16, deltar inte på grund av jäv

ersätter Linda Smedberg (S) §§ 15-16
ersätter Elisabeth Malmqvist (C)
ersätter Cecilia Lönn Elgstrand (V)
ersätter Sara Bronner (MP)
ersätter Magnus Riseby (L)
ersätter Nils Gunnarsson (SD)
§§ 1-14, 17-25
§§ 1-24
Programdirektör

Paragraf 1–2, 4, 6–11, 13–17 och 19–25
Karin Geisler, sekreterare
Marlene Jörhag (KD), ordförande
Stefan Stark (M), justerare
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§ 1 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning

Linda Smedberg (S) anmäler jäv ärendena §§ 15-16.
Beslut

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

§ 2 Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning

Ärende 15 Revidering av Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid beslut utgår.
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Den reviderade dagordningen godkänns

§ 4 Satsning Topp 25 - beslut
Ärendenummer: Bou 66/2020
Handläggare: Marie-Heléne Andersson
Ärendebeskrivning

Utomhuspedagogik på Västra Engelbrektsskolan var från början en social
investering och utifrån goda resultat beslutades att den skulle permanentas.
Idag ingår detta i ordinarie undervisning. Läraren som innehar denna tjänst kan
nu, om finansiering av lön motsvarande 50 procent erhålls från Örebro
kommun, erbjudas en forskarutbildning till filosofie licentiatexamen inom
naturvetenskapens och teknikens didaktik. Doktoranden kommer att bedriva
sin forskarutbildning på halvtid och arbeta i skolverksamheten halvtid.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-21
Bilaga 1-Ekonomiska sammanställning för förslaget
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- 350 tkr, årligen under åren 2020, 2021, 2022, tas ur budget för Topp 25, för
finansiering av lönekostnad för forskarutbildning på 50 procent.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas förslag till budget.
Pär Ljungvall (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Gunilla Werme (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas förslag till budget.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns det två förslag beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens beslut respektive avslag.
Ordförande finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Votering

Maria Haglund (M) begär votering som verkställs. Ja-röst innebär bifall
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och nej-röst innebär avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ja-röster lämnas av: Marlene Jörhag (KD), Jessica Ekerbring (S), Seydou
Bahngoura (C), Kent Vallén (S), Linda Smedberg (S), Kenneth Hallén (S),
Susann Wallin (S) och Eje Cesar (KD).
Nej-röster lämnas av Maria Haglund (M), Gunilla Werme (L),
Pär Ljungvall (V), Stefan Stark (M), Magnus Johansson (M) och
Sara Dicksen (M).
Ordförande finner att Programnämnd barn och utbildning med resultatet
8 ja-röster och 6 nej-röster beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- 350 tkr, årligen under åren 2020, 2021, 2022, tas ur budget för Topp 25, för
finansiering av lönekostnad för forskarutbildning på 50 procent.
Helena Ståhl (SD) deltar inte i beslutet.
Reservation

Maria Haglund (M) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till
förmån för Moderaternas förslag till budget.
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§ 6 Attestförteckning 2020 för Programnämnd barn och
utbildning - beslut
Ärendenummer: Bou 57/2020
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

I redovisningslagen (KRL) förutsätts att den ekonomiska redovisningen sker
enligt god redovisningssed och att en tillräcklig ekonomisk kontroll
upprätthålls i kommunen. I kommunens attestreglemente, regleras ansvar och
rutiner för den interna kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnden ges
ett helhetsansvar för den interna kontrollen inom sin förvaltning. Varje nämnd
ska utse attestanter för ett år i taget samt svara för att upprätthålla en aktuell
förteckning över utsedda attestanter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Attestförteckning 2020 för Programnämnd barn och
utbildning, 2020-01-14
Bilaga 1 Attestförteckning 2020 Programnämnd barn och utbildning,
2020-01-14
Bilaga 2 Attestinstruktion elektronisk fakturahantering i
leverantörsfakturaportalen, 2010-03-10
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Programdirektör samt ordförande har attesträtt för samtliga RENAR
(redovisningsnivå) inom programnämndens verksamhetsområde.
2. Förändringar i attestförteckningen under löpande verksamhetsår delegeras
till programdirektör/programekonom.
3. De föreslagna attestanterna fastställs för 2020.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 7 Internbudget 2020 för Programnämnd barn och
utbildning - information
Ärendenummer: Bou 58/2020
Handläggare: Anders Nordström
Ärendebeskrivning

Programområdets tilldelade budgetram för 2020 uppgår till 3 742,8 miljoner
kronor. Av programområdets tilldelade medel fördelas 1 095,2 miljoner kronor
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till Programnämnd barn och utbildning för egen verksamhet. I internbudget
2020 för Programnämnd barn och utbildning är medel fördelade på
verksamhetsområdena pedagogisk omsorg, förskola och skola samt
programövergripande verksamhet. De största kostnadsposterna är bidrag till
externa utförare och lokalkostnader. Det ingår en volympott på 60,0 miljoner
kronor avsedd för förändrat antal barn och elever under året samt en
planeringsreserv på 2,5 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Internbudget 2020 Programnämnd barn och utbildning, 202001-20
Bilaga Internbudget 2020 Programnämnd barn och utbildning, 2020-02-06
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 8 Tillsynsrapport 2019 Programnämnd barn och
utbildning - beslut
Ärendenummer: Bou 3149/2019
Handläggare: Markus Eklund, Anders Nordström
Ärendebeskrivning

Programnämnd barn och utbildning har i det årliga uppdraget att utarbeta en
plan för tillsyn av intern kontroll. Syftet med tillsynen är att säkerställa att den
interna kontrollen är god inom verksamhetsområdet.
Efter genomförd riskanalys beslutade Programnämnd barn och utbildning om
två tillsynsområden för 2019.
* Verksamhet: Brist på rutiner i styrkedjan.
* Ekonomi: Avsaknad av rutiner och information i avtalsskrivning.
Bedömning avseende brist på rutiner i styrkedjan är att tillsynsområdet visar på
lindriga brister. Det saknas tillräcklig tydlighet i expedieringsfasen av
styrdokument och utvärdering och uppföljning av beslutade styrdokument sker
inte i tillräcklig utsträckning.
Bedömning avseende granskning av avsaknad av rutiner och information kring
avtalsskrivning visar på lindriga brister. Beloppsmässiga attestnivåer för
hyresavtal samt ändrings-, tilläggs- och anpassningskostnader saknas. Villkor
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för uppsägning av avtal finns i samtliga granskade kontrakt men det saknas
systemstöd för påminnelse om uppsägning vilket innebär en risk. Beslutad
hyreskonsekvens är i nivå med det faktiska utfallet men det finns inga konkreta
rutiner för avvikelserapportering varför interna feldebiteringar sker.
Sammanfattningsvis visar resultatet av granskningen av avsaknad av rutiner
och information i avtalsskrivning på vissa brister. Det finns förslag på åtgärder.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-16
Tillsynsrapport 2019 – uppföljning av intern kontroll, Programnämnd barn och
utbildning, 2020-02-06
Bilaga 1 - Intern kontroll – Tillsynsplan 2019 - sammanfattande översikt.
Bilaga 2 - Intern kontroll – Tillsynsrapport 2019 - en sammanfattande översikt.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Tillsynsrapport 2019 – uppföljning av intern kontroll, Programnämnd barn
och utbildning, antas och överlämnas till Kommunstyrelsen och revisorerna.
2. Programdirektören får i uppdrag att vidta åtgärderna som kommer att följas
upp i tillsynsrapport 2020 som redovisas vid programnämndens sammanträde
senast i december 2020.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 9 Revidering av delegationsordning Programnämnd
barn och utbildning - beslut
Ärendenummer: Bou 4002/2019
Handläggare: Karin Geisler
Ärendebeskrivning

Förändring av delegationen gällande tilläggsbelopp.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-15
Förslag inför 20200206 delegationsförteckning Pn Bou
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Anta reviderad delegationsordning enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag att gälla från och med 2020-03-01
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 10 Revidering Riktlinjer skolskjuts - beslut
Ärendenummer: Bou 3807/2019
Handläggare: Anna Lundgren
Ärendebeskrivning

Programnämnd barn och utbildning ansvarar för finansiering och beställning
av skolskjuts samt elevresor för gymnasieelever. Nämnden ansvarar också för
den myndighetsutövning som åvilar hemkommunen, när det gäller skolskjuts
och elevresor. För denna verksamhet åvilar det nämnden att besluta om regler.
Revideringen innebär att en avståndsgräns införs för rätten att få ersättning för
elevresor i gymnasieskolan. Detta görs bland annat för att skapa större
likvärdighet mellan skolformerna. Avståndsgränsen införs också som en åtgärd
för att minska kostnaderna och bidra till en ekonomi i balans.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-29
Förslag på reviderade Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och
gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun, 202001-29 med markeringar.
Förslag på reviderade Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och
gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun, 202001-29.
Befintliga Regler för skolskjuts och elevresor – hemsidan, 2012-03-16
Befintliga Regler för skolskjuts och elevresor – fastställda på nämnd, 2012-0221
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Anta reviderade Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och
gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun, med
förändringar under rubriken Ersättning för elevresor, att gälla från och med
2020-07-01.
2. Anta reviderade Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och
gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun, med
förändringar i övrigt, att gälla från och med 2020-03-01.
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Yrkande

Pär Ljungvall (V) yrkar att det i de reviderade reglerna ändras till att
Gymnasieelever som har 5 kilometer eller längre till skolan har rätt till
ersättning för elevresor i gymnasieskolan.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt
Pär Ljungvalls (V) yrkande att det i de reviderade reglerna ändras till att
Gymnasieelever som har 5 kilometer eller längre till skolan har rätt till
ersättning för elevresor i gymnasieskolan.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Anta reviderade Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och
gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun, med
förändringar under rubriken Ersättning för elevresor, att gälla från och med
2020-07-01.
2. Anta reviderade Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och
gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun, med
förändringar i övrigt, att gälla från och med 2020-03-01.
Reservation

Pär Ljungvall (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande att det i de
reviderade reglerna ändras till att Gymnasieelever som har 5 kilometer eller
längre till skolan har rätt till ersättning för elevresor i gymnasieskolan.

§ 11 Riktlinje – gymnasiestudier för asylsökande över 18 år
- beredning
Ärendenummer: Bou 67/2020
Handläggare: Anna Lundgren
Ärendebeskrivning

I skollagen regleras rätten till utbildning i gymnasieskolan samt
hemkommunens (eller i vissa fall vistelsekommunens) kostnadsansvar för
utbildningen. Rätten till utbildning och därmed kostnadsansvaret gäller
utbildning som påbörjas innan en elev fyller 20 år. För ungdomar som är
asylsökande, har tidsbegränsat uppehållstillstånd eller vistas i landet utan stöd
av lag (papperslösa), gäller detta endast för utbildning som påbörjas innan
eleven fyllt 18 år. Det finns dock inget som hindrar att kommunen åtar sig att
svara för kostnaden även för dessa.
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Förslaget innebär att programnämnden åtar sig att svara för kostnaden för
gymnasieutbildning som påbörjas efter att eleven fyllt 18 år och innan eleven
har fyllt 20 år, för de som är asylsökande, har tidsbegränsat uppehållstillstånd
eller vistas i landet utan stöd av lag eller annan författning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-27
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

§ 13 Samrådssvar Handlingsplan för grönstrategin information
Ärendenummer: Bou 4018/2019
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning

Information inför samrådssvar gällande handlingsplan för grönstrategin.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Sam 2019-12-05 § 120
Följebrev, 2019-12-16
Handlingsplan för grönstrategi remissversion, 2019-11-08
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 14 Garphyttans skolas kök - beredning
Ärendenummer: Bou 1336/2019
Handläggare: Sofia Larsson, Anneli Hedström
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Ärendebeskrivning

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

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

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 15 Förskolan Sagogården anpassningar – beslut
Ärendenummer: Bou 3163/2019
Handläggare: Sofia Larsson
Ärendebeskrivning

Programnämnd barn och utbildning har tidigare fattat beslut om att utöka
förskolan Sagogården med fyra avdelningar till totalt åtta avdelningar, dnr Bou
2053/2017. Utifrån förändrad prognos och förutsättningar i området drogs
beslutet tillbaka av nämnden 2019-09-03, dnr Bou 307/2019. Ett underhåll av
lokalerna på Sagogården ska göras av Futurum. I samband med det bör även
anpassningar göras för att uppfylla dagens krav på ventilation och ljud samt att
tillse att lokalerna blir ändamålsenliga.
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Behovet av anpassningar av Sagogården finns med i
lokalförsörjningsplaneringen för åren 2020-2023 och medel finns avsatta i
Programnämnd barn och utbildnings investeringsprogram. Den preliminära
projektkalkylen som Futurum tagit fram innebär att anpassningarna genererar
en ökning av hyran med 308 tkr per år.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Anpassningar av förskolan Sagogården, 2020-01-20
Behovsbeskrivning-förstudieunderlag Anpassningar förskolan Sagogården,
bilaga 1, 2019-10-21
Förstudierapport Sagogården, bilaga 2, 2020-01-02
Tjänsteskrivelse till PN 180307, BESLUT Utökning av förskolan Sagogårdens
lokaler i Vivalla, Bou 2053/2017, bilaga 3
Protokollsutdrag Bou 2018-03-07 § 32, bilaga 4
Tjänsteskrivelse till PN 190903 beslut upphäva beslut om Sagogården, Bou
307/2019, bilaga 5
Protokollsutdrag Bou 2019-09-04 § 180, bilaga 6
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Futurum Fastigheter får i uppdrag i samband med underhåll av förskolan
Sagogården, att göra de anpassningar som specificeras i förstudien.
2. Den ökade hyran med 308 tkr per år finansieras med avsatta medel i
Programnämnd barn och utbildnings investeringsprogram.
Jäv

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 16 Ersättning av förskolan Linden- beredning
Ärendenummer: Bou 167/2018
Handläggare: Sofia Larsson
Ärendebeskrivning

ÖBO har ett pågående arbete med förnyelse av sina bostäder och kvarter i
Vivalla och har nu kommit till området mellan Visgatan och Lyrikgatan. I det
kvarteret ligger förskolan Linden med två avdelningar vars lokaler är uttjänta. I
samband med ÖBOs pågående renoveringar i området behöver Linden rivas
och ersättas med en ny förskola. Futurum har lämnat in en förstudie som
möjliggör en förskola med fem avdelningar byggd efter konceptet Framtidens
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förskola 2.0. I samband med att Linden utökas från två till fem avdelningar kan
förskolan Skattkistan i Vivalla lämnas då lokalerna är tillfälliga och byggnaden
har ett tidsbegränsat bygglov. Den beräknade hyresökningen är 834 tkr per år
baserat på att den nuvarande förskolan lämnas och att den tillfälliga lokalen
upphör.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Ersättning av förskolan Linden, 2020-01-20
Behovsbeskrivning - förstudieunderlag, bilaga 1, 2019-09-06
Förstudierapport ersättning av förskolan Linden, bilaga 2, 2019-09-09
Förslag till beslut

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

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 17 Törsjö förskola i Mosjö - information
Ärendenummer: Bou 816/2016
Handläggare: Sofia Larsson
Ärendebeskrivning

En ny förskola i Mosjö, Törsjö Förskola, var planerad att stå klar för
verksamheten sommaren 2018. Byggnationen har dock blivit kraftigt försenad
på grund av ägandeförhållandena av marken vilket Programnämnd barn och
utbildning fick information om mars 2019. Nu finns reservationsavtal gällande
mark och blir bygglov klart våren 2020 så beräknas förskolan att kunna vara
klar för inflytt av verksamhet senast januari 2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-29
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Informationen tas till protokollet
Ärendet ska vidare till Förskolenämnden för information och vidare hantering.

12 (16)

ÖREBRO

Protokoll

Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Ärendet ska vidare till Förskolenämnden för information och vidare hantering.

§ 19 Utbyggnad Mosjö skola - beredning
Ärendenummer: Bou 354/2019
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning

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

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

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningen förslag

§ 20 Årlig redovisning av registerförteckning - information
Ärendenummer: Bou 55/2020
Handläggare: Karin Geisler
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ÖREBRO

Protokoll

Ärendebeskrivning

Dataskyddsförordningen kräver att personuppgiftsansvariga organisationer ska
föra ett register över behandlingar av personuppgifter som utförts under dess
ansvar. Enligt framtagen rutin informeras Programnämnd barn och utbildning
om aktuella registerförteckning en gång per år.
Beslutsunderlag

Registerförteckning för Pn bou (CS, staben, LFE, Myndighetsavd)
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 21 Ordförandes information
Handläggare: Marlene Jörhag
Ärendebeskrivning

Ordförande Marlene Jörhag (KD) informerar om ledamöternas möjlighet
till prenumeration på tidningen Dagens samhälle samt om den parlamentariska
grupp gällande vision Funktions- och lokalprogram som kommer att träffas
5 mars och 17 april 2020.
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 22 Information från programdirektören
Handläggare: Mikael Carstensen
Ärendebeskrivning

Programdirektör Mikael Carstensen informerar kring aktuella frågor, händelser
och nyheter som berör Programnämnd barn och utbildning bland annat
gällande intern remiss gällande Krisledningsplan och Strategi för krisberedskap,
en kommande Barnkulturplan och samarbete med SPSM gällande lokaler.
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Protokoll

Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 23 Anmälan av presidiesammanträde samt
delegationsbeslut till Pn bou 2020-02-06
Ärendenummer: Bou 3936/2019
Ärendebeskrivning

Presidiesammanträde har ägt rum den 24 januari 2020.
_____________________
Alla beslut fattade med stöd av delegation av utskott, ledamot eller ersättare
eller tjänsteman ska anmälas till Programnämnd barn och utbildning enligt 6
kap. 40 § och 7 kap. 8 § kommunallagen (2017:725).
Beslutsunderlag

Lista över inrapporterade delegationsbeslut (2019-11-26--2020-01-29)
Anmälan av delegationsbeslut från förskolerektorer, rektorer
Anmälan av delegationsbeslut från Myndighetsavdelningen, utdrag ur Treserva
gällande grundskoleantagning och skolskjuts (beslut 2019-11-27--2020-01-23)
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

§ 24 Anmälan av handlingar och inkomna skrivelser
Ärendenummer: Bou 252/2020
Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Diarielista till Programnämnd barn och utbildning 2019-12-04 (registrerat efter
2019-11-25 till och med 2020-01-29)
Information förlorad pensionsförmån
Protokollsutdrag KF 2019-08-28 § 183
Protokollsutdrag KF 2019-08-28 § 184
Protokollsutdrag KF 2019-11-20 § 253
Protokollsutdrag Ks 2019-11-12 § 187
Motion (L) busskort
Motion (M) karriärtjänster
Motion (MP) bilfria zoner
Motion (V) Kvinnersta
Regleringsbrev 2020 Statens skolverk beslut
Undantag från skolplikten - regler tillämpning och tillsyn RiR 2019_37
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 25 Virginska gymnasiet - SIQs utmärkelse Bättre skola
2019 - information
Handläggare: Anna Karin Anfelt, Elin Carlsson
Ärendebeskrivning

Virginska gymnasiets Handels- och administrationsprogrammet och
Hantverksprogrammet har fått SIQs utmärkelse Bättre skola 2019. Rektor
Anna Karin Anfelt och specialpedagog Elin Carlsson berättar om deras arbete.
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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Yrkande
Ärende 7
ÄrendenU1m11er: Bou 66/2020
"Satsning Topp 25 2025 - beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
6 februari 2020

Prioritera kunskap i skolan
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 tyvärr inte alla elever i Örebro den möjligheten.
V åii 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 moderater har därför valt att prioritera
kunskapsuppdraget 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, mer 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 inlärningsmöjligeter.
Vi ställer oss inte bakom Socialdemokraternas skolpolitik som fokuserar på kommunens
framtida placering på en rankning istället för elevernas kun~kaper idag - en rankning som
dessutom inte längre finns.
Av den anledningen avslår vi de föreslagna satsningarna till förmån för de specifika
satsningarna på skolan som finns med i vår budget för 2020. I dessa har vi tagit ett
helhetsgrepp kring skolan som bland annat fokuserar på kunskapsuppdraget.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

avslå satsningarna i punkterna 1 och 2, samt

att

genomföra satsningarna i Moderaternas budget för Örebro kommun 2020 i
enlighet med det här yrkandets intentioner.

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

~

raJ7nas grupp i Programnämnd Barn och utbildning
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Datum : 2020-02-06
Programnämnd barn och utbildning

Yrkande

13 Revidering Riktlinjer skolskjuts - beslut
Vänsterpartiet strävar efter avgiftsfri kollektivtrafik för alla. Det är en rättighets- och
frihetsreform. Idag finns inte finansiering för det, i vår budget för Örebro kommun
prioriterar vi därför vissa äldre gruppers kollektiva resande. När det gäller ungdomars
möjlighet att ta bussen genomfördes det, tack vare Vänsterpartiet, avgiftsfri
kollektivtrafik för skolungdom under förra mandatperioden under ett helt sommarlov.
Det är synd att regeringen har valt att ta bort dessa medel.
Den möjlighet som funnits för gymnasieungdomar i Örebro att åka avgiftsfritt har
hittills finansierats med stora pengar från utbildningsbudgeten. Vi betalar idag höga
belopp för busskort som inte hämtas ut och nyttjas av eleverna.
Om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar ska införas, vilket vi skulle välkomna, borde
det däremot inte göras med pengar som ska gå till själva gymnasieutbildningen.
Att genomföra en förändring kan vara nödvändigt. Vi anser dock att detta behöver
införas med god framförhållning för att det ska tas emot på rätt sätt hos
gymnasieeleverna. Vi är kritiska till hur detta ärende har hanterats, det har drivits fram
helt utan beredning i ansvarig nämnd, vi upplever att detta beslut stressas fram.
Något som behöver tas på allvar är att det enligt förslaget kommer att kosta cirka 3
000 kronor om året med eget busskort för den som bor inom 6 kilometer från skolan.
Det är en kostnad som inte alla ungdomar eller familjer klarar.
Av det skälet har Vänsterpartiet en kortare avståndsgräns än styrande partier,
nämligen 5 kilometer. Dessutom ser vi att om förändringen ska genomföras bör det
ske med fokus på att ungdomarna ska börja gå eller cykla istället för att åka buss, vilket
vi är medvetna om också kan innebära en kostnad för inköp av cykel.

Vänsterpartiet yrkar med hänvisning till detta:

Att

Gymnasieelever som har 5 kilometer eller längre till skolan har rätt
till ersättning för elevresor i gymnasieskolan.

Vid händelse att detta yrkande faller, ska den här skrivelsen betraktas som en
reservation.

För Vänsterpartiet

Pör:
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