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Mats Guldbrand, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Marlene Jörhag (KD), justerare

Gunilla Werme (L), justerare
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§ 112 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M) anmäler en övrig fråga om plats i den så kallade KSUgruppen och möjlighet till skolskjuts samt om KSU-gruppen är full idag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Övrig anmäld fråga från Maria Haglund (M) besvaras vid dagens
sammanträde.

§ 113 Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning

Utöver den föreslagna dagordningen, så kommer Maria Haglunds (M) anmälda
övriga fråga att behandlas vid dagens sammanträde.
Beslut

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

§ 114 Delårsrapport med prognos 1 för 2021 - beslut
Ärendenummer: Bou 999/2021
Handläggare: Liselotte Nöjd, Peter Bodelsson
Ärendebeskrivning

Programområde barn och utbildning prognostiserar en negativ budgetavvikelse
på -14,8 miljoner kronor varav - 11,7 miljoner kronor är hänförligt till
intraprenaderna.
Det ekonomiska läget för Programområde barn och utbildning är ansträngt.
Totalt bedöms det finnas förutsättningar för en långsiktig hållbar ekonomi
inom programområdet, men det kommer krävas åtgärder på både nämnds- och
verksamhetsnivå.
De största utmaningarna för programområdet är att samtliga nämnder ska ha
en ekonomi i balans och att kunskapsresultaten ska stärkas. Det handlar om att
kunna erbjuda en så bra och trygg skolgång som möjligt, från förskola till
gymnasieskola, för att alla barn och elever ska kunna utvecklas och få möjlighet
till ett bra framtida liv.
Örebro är en tillväxtkommun vilket påverkar programnämnd barn- och
utbildning genom att kommunen kommer att ha stora behov under flera år
framåt med att tillskapa nya förskole- och skolplatser. Den framtida
kompetensförsörjningen är ytterligare en stor utmaning för programområdet.
Samspelet och samarbetet i kommunen är en viktig förutsättning för att lyckas
med programområdets uppdrag.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-26
Delårsrapport med prognos 1 - 2021 för Programnämnd barn och utbildning,
2021-05-26
Bilaga 1 Delårsrapport med prognos 1 – 2021 för Förskolenämnd, 2021-04-14
Bilaga 2 Delårsrapport med prognos 1 – 2021 för Grundskolenämnd, 2021-0511
Bilaga 3 Delårsrapport med prognos 1 – 2021 för Gymnasienämnd, 2021-0524
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2021 antas.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering
3. Programnämnd barn och utbildning kommer under året att följa
driftnämnderna ekonomiska läge genom de kontinuerliga månadsrapporterna
som rapporteras till Programnämnd.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt det. Därefter ställer
ordföranden Maria Haglunds (M) yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande
till protokollet och finner att Programnämnd barn och utbildning bifaller det.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2021 antas.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering
3. Programnämnd barn och utbildning kommer under året att följa
driftnämnderna ekonomiska läge genom de kontinuerliga månadsrapporterna
som rapporteras till Programnämnd.
4. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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§ 115 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet
2021 - ”skolmiljarden del 2" - beslut
Ärendenummer: Bou 246/2021
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Regeringen har beslutat om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021, den så kallade ”Skolmiljarden” Medlens syfte är att bidra till
goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att barn och elever får den
utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. För Örebro kommun
innebär det ett tillskott på 15 324 300 kronor. Medlen betalas ut till
kommunerna i februari och juni.
Medlen från Skolmiljarden förbättrar skolors möjligheter att under året arbeta
för att fler elever ska lyckas nå målen i skolan
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-01
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Fördelning av medel till grundskola, gymnasieskola och Programnämnd barn
och utbildning antas.
2. I Årsberättelsen för 2021 ska driftnämnderna redovisa hur medel från
Skolmiljarden har använts i verksamheten.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 116 Administration i hyreskostnader för lokaler - beslut
Ärendenummer: Bou 1022/2021
Handläggare: Peter Bodelsson
Ärendebeskrivning

Det kom till Programnämnd Barn och utbildnings kännedom att hantering av
ersättning för administration till Fristående Huvudmän inom förskola/skola
eventuellt utförs 2 gånger. Detta har utretts under första halvåret 2021.
I 14 kap 4§ 5 Skolförordningen regleras att ersättning för Fristående
huvudmäns administration ska ske med ett schablonpåslag om 3 % på
grundbeloppet. Grundbeloppet utgörs i sin tur av flera delar såsom:




Grundtilldelning
Strukturtilldelning
Lokaltilldelning
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Landsbygdsstöd
Ers för döva/hörselnedsatta
Extra stödåtgärder

Allt hanteras enligt likabehandlingsprincipen där alla förskolor/skolor
behandlas på samma sätt oavsett huvudman. Ersättningen räknas fram i
beslutade resursfördelningsmodeller för respektive förskola, grundskola,
särskola samt gymnasieskola.
Lokaltilldelning består av kommunens hyreskostnader för sina förskole- och
skollokaler. Dessa hyrs in externt av fristående bolag där Futurum AB och
Örebroporten AB står för majoriteten av hyreskostnaderna och lokalerna.
Dessa bolag är självständiga och affärsmässigt drivna med vinstkrav. Dessa
hyresvärdar tar betalt för sin egen administration via den hyra som kommunen
betalar.
Utredningen visar att just hyresvärdarnas administrationskostnad som ingår
som en del av hyran är möjlig att räkna bort vid framräknandet av
lokaltilldelningen. Idag ingår det i lokaltilldelningen. Det får i praktiken till följd
att Fristående Huvudmän får ersättning för administration två gånger när också
schablonbeloppet (3 %) räknas på.
Beslutsunderlag

Kommunstyreselförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-27
Bilaga presentation administration i hyra
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Beräkningsmodell för justering av administration införs i
resursfördelningsmodellerna för förskola, grundskola och gymnasieskola från
och med budgetåret 2022 och kommer således gälla från och med 2022-01-01.
Yrkande

Pär Ljungvall (V) yrkar att beräkningsmodell för justering av administration
införs i resursfördelningsmodellerna för förskola, grundskola och
gymnasieskola från och med 2021-07-01, att tjänsteorganisationen får i
uppdrag att titta på om fler fel finns i beräkningsmodellen av ersättning till
fristående aktörer samt att tjänsteorganisationen får i uppdrag att se över hur
de kommunala skolorna kan kompenseras för att fristående förfördelats i
ersättningsmodellen under flera år.
Gunilla Werme (L) yrkar att beräkningsmodellen för justering av
administration ska gälla från och med 1 juli 2021. Gunilla Werme (L) yrkar
också om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns tre förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Pär Ljungvalls (V)
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yrkande om att beräkningsmodell för justering av administration införs i
resursfördelningsmodellerna för förskola, grundskola och gymnasieskola från
och med 2021-07-01, att tjänsteorganisationen får i uppdrag att titta på om fler
fel finns i beräkningsmodellen av ersättning till fristående aktörer samt att
tjänsteorganisationen får i uppdrag att se över hur de kommunala skolorna kan
kompenseras för att fristående förfördelats i ersättningsmodellen under flera år
samt Gunilla Wermes (L) yrkande att beräkningsmodellen för justering av
administration ska gälla från och med 1 juli 2021. Ordföranden redovisar en
propositionsordning där varje förslag till beslut hanteras ett och ett med
acklamation. Programnämnd barn och utbildning godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer samtliga tre förslag under proposition och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Därefter ställer ordföranden Gunilla
Wermes (L) yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet och
finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt det.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Beräkningsmodell för justering av administration införs i
resursfördelningsmodellerna för förskola, grundskola och gymnasieskola från
och med budgetåret 2022 och kommer således gälla från och med 2022-01-01.
2. Gunilla Werme (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 117 Resursfördelningsmodell för förskola med
ersättningsnivåer 2021 - beslut
Ärendenummer: Bou 1632/2020
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

I beslutet (2021-02-04 § 4) om ersättningsnivåer 2021 i enlighet med
resursfördelningsmodellen för förskola beslutade Programnämnd barn och
utbildning att ersättningsnivåerna skulle gälla från 1 januari till och med 30 juni
2021. Nytt beslut skulle ha fattats på nämndsammanträdet i juni 2021 men
skedde inte.
Beslutet innebär att Programnämnd barn och utbildning fattar ett nytt beslut
om ersättningsnivåer inför hösten 2021. Inga förändringar görs när det gäller
ersättningsnivåerna vilket innebär att de nivåer som gällde för våren gäller
fortsatt under hösten.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-20
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- För förskola gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2021 till och med 31
december 2021 som under våren 2021.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar att avslag på förslaget till ersättningsnivåer för andra
halvåret 2021, att ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer
med utgångspunkt i Moderaternas budget för programområde Barn och
utbildning samt att dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli
2021 till och med 31 december 2021.
Pär Ljungvall (V) yrkar att beräkningsmodell för justering av administration
införs i resursfördelningsmodellerna för förskola, grundskola och
gymnasieskola från och med 2021-07-01 samt att ersättningsnivåerna beräknas
utifrån Vänsterpartiets budgetförslag Ett Örebro för alla.
Joakim Sjögren (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 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds (M)
yrkande om avslag på förslaget till ersättningsnivåer för andra halvåret 2021, att
ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt
i Moderaternas budget för programområde Barn och utbildning samt att dessa
ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli 2021 till och med 31
december 2021, Pär Ljungvalls (V) yrkande om att beräkningsmodell för
justering av administration införs i resursfördelningsmodellerna för förskola,
grundskola och gymnasieskola från och med 2021-07-01 samt att
ersättningsnivåerna beräknas utifrån Vänsterpartiets budgetförslag Ett Örebro
för alla samt Joakim Sjögrens (SD) yrkande om att avslag till förmån för
Sverigedemokraternas förslag till budget.
Ordföranden redovisar en propositionsordning där varje förslag till beslut
hanteras ett och ett med acklamation. Programnämnd barn och utbildning
godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer samtliga fyra förslag under proposition och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- För förskola gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2021 till och med 31
december 2021 som under våren 2021.
Gunilla Werme (L) och Katarina Folkeson (MP) deltar inte i beslutet.
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Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Sara Dicksen (M) reserverar sig
skriftligt till förmån för Maria Haglunds (M) yrkanden.
Pär Ljungvall (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.
Joakim Sjögren (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§ 118 Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och
omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2021 - beslut
Ärendenummer: Bou 1633/2020
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

I beslutet (2021-02-04 § 5) om ersättningsnivåer 2021 i enlighet med
resursfördelningsmodellen för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid
beslutade Programnämnd barn och utbildning att ersättningsnivåerna skulle
gälla från 1 januari till och med 30 juni 2021. Nytt beslut skulle ha fattats på
nämndsammanträdet i juni 2021 men skedde inte.
Beslutet innebär att Programnämnd barn och utbildning fattar ett nytt beslut
om ersättningsnivåer inför hösten 2021. Inga förändringar görs när det gäller
ersättningsnivåerna vilket innebär att de nivåer som gällde för våren gäller
fortsatt under hösten.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-21
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- För pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid gäller samma
ersättningsnivåer 1 juli 2021 till och med 31 december 2021 som under våren
2021.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar att avslag på förslaget till ersättningsnivåer för andra
halvåret 2021, att ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer
med utgångspunkt i Moderaternas budget för programområde Barn och
utbildning samt att dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli
2021 till och med 31 december 2021.
Pär Ljungvall (V) yrkar att beräkningsmodell för justering av administration
införs i resursfördelningsmodellerna för förskola, grundskola och
gymnasieskola från och med 2021-07-01 samt att ersättningsnivåerna beräknas
utifrån Vänsterpartiets budgetförslag Ett Örebro för alla.
Joakim Sjögren (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 fyra förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds (M)
yrkande om avslag på förslaget till ersättningsnivåer för andra halvåret 2021, att
ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt
i Moderaternas budget för programområde Barn och utbildning samt att dessa
ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli 2021 till och med 31
december 2021, Pär Ljungvalls (V) yrkande om att beräkningsmodell för
justering av administration införs i resursfördelningsmodellerna för förskola,
grundskola och gymnasieskola från och med 2021-07-01 samt att
ersättningsnivåerna beräknas utifrån Vänsterpartiets budgetförslag Ett Örebro
för alla samt Joakim Sjögrens (SD) yrkande om att avslag till förmån för
Sverigedemokraternas förslag till budget.
Ordföranden redovisar en propositionsordning där varje förslag till beslut
hanteras ett och ett med acklamation. Programnämnd barn och utbildning
godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer samtliga fyra förslag under proposition och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- För pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid gäller samma
ersättningsnivåer 1 juli 2021 till och med 31 december 2021 som under våren
2021.
Gunilla Werme (L) och Katarina Folkeson (MP) deltar inte i beslutet.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Sara Dicksen (M) reserverar sig
skriftligt till förmån för Maria Haglunds (M) yrkanden.
Pär Ljungvall (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.
Joakim Sjögren (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§ 119 Resursfördelningsmodell för grundskola F-9 inklusive
fritidshem med ersättningsnivåer 2021 - beslut
Ärendenummer: Bou 1634/2020
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

I beslutet (2021-02-04 § 6) om ersättningsnivåer 2021 i enlighet med
resursfördelningsmodellen för grundskola F-9 inklusive fritidshem beslutade
Programnämnd barn och utbildning att ersättningsnivåerna skulle gälla från 1
januari till och med 30 juni 2021. Nytt beslut skulle ha fattats på
nämndsammanträdet i juni 2021 men skedde inte.
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Beslutet innebär att Programnämnd barn och utbildning fattar ett nytt beslut
om ersättningsnivåer inför hösten 2021. Inga förändringar görs när det gäller
ersättningsnivåerna vilket innebär att de nivåer som gällde för våren gäller
fortsatt under hösten.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-20
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- För grundskola F-9 inklusive fritidshem gäller samma ersättningsnivåer 1 juli
2021 till och med 31 december 2021 som under våren 2021.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar att avslag på förslaget till ersättningsnivåer för andra
halvåret 2021, att ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer
med utgångspunkt i Moderaternas budget för programområde Barn och
utbildning samt att dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli
2021 till och med 31 december 2021.
Pär Ljungvall (V) yrkar att beräkningsmodell för justering av administration
införs i resursfördelningsmodellerna för förskola, grundskola och
gymnasieskola från och med 2021-07-01 samt att ersättningsnivåerna beräknas
utifrån Vänsterpartiets budgetförslag Ett Örebro för alla.
Joakim Sjögren (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 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds (M)
yrkande om avslag på förslaget till ersättningsnivåer för andra halvåret 2021, att
ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt
i Moderaternas budget för programområde Barn och utbildning samt att dessa
ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli 2021 till och med 31
december 2021, Pär Ljungvalls (V) yrkande om att beräkningsmodell för
justering av administration införs i resursfördelningsmodellerna för förskola,
grundskola och gymnasieskola från och med 2021-07-01 samt att
ersättningsnivåerna beräknas utifrån Vänsterpartiets budgetförslag Ett Örebro
för alla samt Joakim Sjögrens (SD) yrkande om att avslag till förmån för
Sverigedemokraternas förslag till budget.
Ordföranden redovisar en propositionsordning där varje förslag till beslut
hanteras ett och ett med acklamation. Programnämnd barn och utbildning
godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer samtliga fyra förslag under proposition och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- För grundskola F-9 inklusive fritidshem gäller samma ersättningsnivåer 1 juli
2021 till och med 31 december 2021 som under våren 2021.
Gunilla Werme (L) och Katarina Folkeson (MP) deltar inte i beslutet.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Sara Dicksen (M) reserverar sig
skriftligt till förmån för Maria Haglunds (M) yrkanden.
Pär Ljungvall (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.
Joakim Sjögren (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§ 120 Resursfördelningsmodell för RH-verksamhet med
ersättningsnivåer hösten 2021 - beslut
Ärendenummer: Bou 1636/2020
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

I beslutet (2021-02-04 § 8) om ersättningsnivåer 2021 i enlighet med
resursfördelningsmodellen för RH-verksamheten beslutade Programnämnd
barn och utbildning att ersättningsnivåerna skulle gälla från 1 januari till och
med 30 juni 2021. Nytt beslut skulle ha fattats på nämndsammanträdet i juni
2021 men skedde inte.
Beslutet innebär att Programnämnd barn och utbildning fattar ett nytt beslut
om ersättningsnivåer inför hösten 2021. Inga förändringar görs när det gäller
ersättningsnivåerna vilket innebär att de nivåer som gällde för våren gäller
fortsatt under hösten.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 2021-05-20
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- För RH verksamhet gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2021 till och med 31
december 2021 som under våren 2021.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar att avslag på förslaget till ersättningsnivåer för andra
halvåret 2021, att ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer
med utgångspunkt i Moderaternas budget för programområde Barn och
utbildning samt att dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli
2021 till och med 31 december 2021.
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Pär Ljungvall (V) yrkar att beräkningsmodell för justering av administration
införs i resursfördelningsmodellerna för förskola, grundskola och
gymnasieskola från och med 2021-07-01 samt att ersättningsnivåerna beräknas
utifrån Vänsterpartiets budgetförslag Ett Örebro för alla.
Joakim Sjögren (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 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds (M)
yrkande om avslag på förslaget till ersättningsnivåer för andra halvåret 2021, att
ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt
i Moderaternas budget för programområde Barn och utbildning samt att dessa
ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli 2021 till och med 31
december 2021, Pär Ljungvalls (V) yrkande om att beräkningsmodell för
justering av administration införs i resursfördelningsmodellerna för förskola,
grundskola och gymnasieskola från och med 2021-07-01 samt att
ersättningsnivåerna beräknas utifrån Vänsterpartiets budgetförslag Ett Örebro
för alla samt Joakim Sjögrens (SD) yrkande om att avslag till förmån för
Sverigedemokraternas förslag till budget.
Ordföranden redovisar en propositionsordning där varje förslag till beslut
hanteras ett och ett med acklamation. Programnämnd barn och utbildning
godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer samtliga fyra förslag under proposition och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- För RH verksamhet gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2021 till och med 31
december 2021 som under våren 2021.
Gunilla Werme (L) och Katarina Folkeson (MP) deltar inte i beslutet.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Sara Dicksen (M) reserverar sig
skriftligt till förmån för Maria Haglunds (M) yrkanden.
Pär Ljungvall (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.
Joakim Sjögren (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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§ 121 Resursfördelningsmodell för gymnasieskola med
ersättningsnivåer 2021 - beslut
Ärendenummer: Bou 1637/2020
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

I beslutet (2021-02-04 § 22) om ersättningsnivåer 2021 i enlighet med
resursfördelningsmodellen för gymnasieskola beslutade Programnämnd barn
och utbildning att ersättningsnivåerna skulle gälla från 1 januari till och med 30
juni 2021. Nytt beslut skulle ha fattats på nämndsammanträdet i juni 2021
men skedde inte.
Beslutet innebär att Programnämnd barn och utbildning fattar ett nytt beslut
om ersättningsnivåer inför hösten 2021. Inga förändringar görs när det gäller
ersättningsnivåerna vilket innebär att de nivåer som gällde för våren gäller
fortsatt under hösten.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-20
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- För gymnasieskolan gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2021 till och med 31
december 2021 som under våren 2021.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar att avslag på förslaget till ersättningsnivåer för andra
halvåret 2021, att ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer
med utgångspunkt i Moderaternas budget för programområde Barn och
utbildning samt att dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli
2021 till och med 31 december 2021.
Pär Ljungvall (V) yrkar att beräkningsmodell för justering av administration
införs i resursfördelningsmodellerna för förskola, grundskola och
gymnasieskola från och med 2021-07-01 samt att ersättningsnivåerna beräknas
utifrån Vänsterpartiets budgetförslag Ett Örebro för alla.
Joakim Sjögren (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 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds (M)
yrkande om avslag på förslaget till ersättningsnivåer för andra halvåret 2021, att
ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt
i Moderaternas budget för programområde Barn och utbildning samt att dessa
ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli 2021 till och med 31
december 2021, Pär Ljungvalls (V) yrkande om att beräkningsmodell för
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justering av administration införs i resursfördelningsmodellerna för förskola,
grundskola och gymnasieskola från och med 2021-07-01 samt att
ersättningsnivåerna beräknas utifrån Vänsterpartiets budgetförslag Ett Örebro
för alla samt Joakim Sjögrens (SD) yrkande om att avslag till förmån för
Sverigedemokraternas förslag till budget.
Ordföranden redovisar en propositionsordning där varje förslag till beslut
hanteras ett och ett med acklamation. Programnämnd barn och utbildning
godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer samtliga fyra förslag under proposition och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- För gymnasieskolan gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2021 till och med 31
december 2021 som under våren 2021.
Gunilla Werme (L) och Katarina Folkeson (MP) deltar inte i beslutet.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Sara Dicksen (M) reserverar sig
skriftligt till förmån för Maria Haglunds (M) yrkanden.
Pär Ljungvall (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.
Joakim Sjögren (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§ 122 Resursfördelningsmodell för gymnasiesärskola med
ersättningsnivåer 2021 - beslut
Ärendenummer: Bou 1638/2020
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

I beslutet (2021-02-04 § 9) om ersättningsnivåer 2021 i enlighet med
resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan beslutade Programnämnd
barn och utbildning att ersättningsnivåerna skulle gälla från 1 januari till och
med 30 juni 2021. Nytt beslut skulle ha fattats på nämndsammanträdet i juni
2021 men skedde inte.
Beslutet innebär att Programnämnd barn och utbildning fattar ett nytt beslut
om ersättningsnivåer inför hösten 2021. Inga förändringar görs när det gäller
ersättningsnivåerna vilket innebär att de nivåer som gällde för våren gäller
fortsatt under hösten.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-20
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- För gymnasiesärskolan gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2021 till och med
31 december 2021 som under våren 2021.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar att avslag på förslaget till ersättningsnivåer för andra
halvåret 2021, att ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer
med utgångspunkt i Moderaternas budget för programområde Barn och
utbildning samt att dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli
2021 till och med 31 december 2021.
Pär Ljungvall (V) yrkar att beräkningsmodell för justering av administration
införs i resursfördelningsmodellerna för förskola, grundskola och
gymnasieskola från och med 2021-07-01 samt att ersättningsnivåerna beräknas
utifrån Vänsterpartiets budgetförslag Ett Örebro för alla.
Joakim Sjögren (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 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds (M)
yrkande om avslag på förslaget till ersättningsnivåer för andra halvåret 2021, att
ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt
i Moderaternas budget för programområde Barn och utbildning samt att dessa
ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli 2021 till och med 31
december 2021, Pär Ljungvalls (V) yrkande om att beräkningsmodell för
justering av administration införs i resursfördelningsmodellerna för förskola,
grundskola och gymnasieskola från och med 2021-07-01 samt att
ersättningsnivåerna beräknas utifrån Vänsterpartiets budgetförslag Ett Örebro
för alla samt Joakim Sjögrens (SD) yrkande om att avslag till förmån för
Sverigedemokraternas förslag till budget.
Ordföranden redovisar en propositionsordning där varje förslag till beslut
hanteras ett och ett med acklamation. Programnämnd barn och utbildning
godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer samtliga fyra förslag under proposition och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- För gymnasiesärskolan gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2021 till och med
31 december 2021 som under våren 2021.
Gunilla Werme (L) och Katarina Folkeson (MP) deltar inte i beslutet.
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Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Sara Dicksen (M) reserverar sig
skriftligt till förmån för Maria Haglunds (M) yrkanden.
Pär Ljungvall (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.
Joakim Sjögren (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§ 123 Revidering av Riktlinjer för förskola, fritidshem och
omsorg obekväm tid kring samverkan under sommar och
andra lov- beslut
Ärendenummer: Bou 1711/2020
Handläggare: Helena Fredlund, Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Ändring i skollagen har föranlett att Riktlinjer för förskola, fritidshem och
omsorg obekväm tid behöver revideras. Lagändringen möjliggör för huvudman
att teckna entreprenadavtal kring pedagogisk verksamhet med annan
huvudman.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Revidering av Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg
obekväm tid kring samverkan under sommar och andra lov, 2021-05-07
Revidering av Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid,
2021-04-26
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Reviderade Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid antas
och börjar gälla från och med 1 juli 2021.
2. Riktlinjerna ersätter fullt ut tidigare beslutade Riktlinjer för förskola,
fritidshem och omsorg obekväm tid i kommunal och enskild regi.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 124 Revidering av delegationsordning Programnämnd
barn och utbildning - beslut
Ärendenummer: Bou 149/2021
Handläggare: Karin von Stedingk
Ärendebeskrivning

Med anledning av att programdirektör för Barn och utbildning, Mikael
Carstensen, avslutar sin anställning i Örebro kommun den 15 juni, så är Karin
von Stedingk utsedd till tillförordnad programdirektör. Samtidigt har
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verksamhetsutvecklare Markus Eklund fått ett utökat uppdrag och kommer att
stötta tillförordnad programdirektör inom de lokalfrågor som hör till
Programnämnd barn och utbildnings verksamhetsområde i enlighet med
nämndreglementet. Med anledning av dessa förändringar föreslås ett par
justeringar i Programnämnd barn och utbildnings delegationsordning för att
hanteringen av lokalfrågor ska fungera på ett effektivt sätt.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-02
Förslag till reviderad delegationsförteckning Programnämnd barn och
utbildning, 2021-06-02 (ändringar i gult)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
- Anta reviderad delegationsordning enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 125 Lokalförsörjningsplan 2022-2025 med framåtblick
2026 – 2029, med investeringsplan - beslut
Ärendenummer: Bou 767/2021
Handläggare: Sofia Larsson, Åsa Enkvist Lenander, Anneli Hedström och
Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Lokalförsörjningsplaneringen för åren 2022–2025 bygger på Örebro kommuns
befolkningsprognos för perioden 2020–2030. Prognosen visar att behovet av
förskole- och grundskoleplatser fortsätter att öka. Antalet elever inom
gymnasieskolan har minskat under flera år men börjar nu att öka.
Det ökade behovet leder till att fler platser behöver tillskapas. Antingen genom
en effektivisering av nyttjandet av befintliga lokaler, eller tillskapandet av nya
lokaler. Det finns även behov av anpassning, renovering och ersättning av icke
ändamålsenliga lokaler och tillfälliga byggnader.
Kostnaderna för hyra av lokaler bedöms fortsätta öka under
planeringsperioden. Utöver det tillkommer en ökning av övriga
driftskostnader. Behovet av lokaler kan förändras under perioden vilket då
också påverkar driftskostnaderna ytterligare.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, reviderad 2021-06-02
Lokalförsörjningsplan 2022-2025 med framåtblick 2026 – 2029, med
investeringsplan
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Investeringsprogram Bou 2022-2025 med framåtblick inklusive revidering för
2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Lokalförsörjningsplanering 2022-2025 med framåtblick 2026-2029, inklusive
Investeringsprogram för Programnämnd Barn och utbildning antas.
2. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 126 Virginska Gymnasiet och det nya avtalet för
byggnaden Rosa Huset - beslut
Ärendenummer: Bou 1566/2020
Handläggare: Anneli Hedström
Ärendebeskrivning

Virginska gymnasiet hyr våningsplan 4 och 5 i Rosa Huset sedan 2018-07-01.
Dessa våningsplan hade innan detta varit uthyrda till Epiroc och bestod av två
våningsplan om 1500 kvm var som inrymde stora kontorslandskap. Inga
anpassningar till skolverksamhet genomfördes i och med övertagandet. Ganska
snabbt insåg man att vissa anpassningar var nödvändiga för skolverksamheten.
Vissa ombyggnationer till klassrum är genomförda som hyresgästanpassningar
med tillkommande hyrestillägg, men dessa är inte tillräckliga. Därför sades
hyresavtalet upp för omförhandling och Örebroporten fick i uppdrag att rita på
en större anpassning/ombyggnation, så att lokalerna kan rymma fler klassrum.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-07
Bilaga 1 Örebro kommun, hyresavtal 2018-07-01
Bilaga 2 Hyresavtal LFA 2013-01-01
Bilaga 3 Tillägg klassrum
Bilaga 4 Ombygg plan 1
Bilaga 5 Hyrestillägg NO-sal
Bilaga 6 Behovsanalys Rosa Huset 2020-11-23
Bilaga 7 Avtalsförslag 2021-05-07
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Örebroporten ges i uppdrag att genomföra ombyggnation av våning 4 och 5
i Rosa Huset på Virginska gymnasiet enligt förslaget.
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2. Hyresökningen för genomförandet finansieras inom Programnämndens
planeringsreserv för 2021 och ingår därefter i budget.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 127 Mellringeskolan köket, tilläggsavtal köksutrustning beredning
Ärendenummer: Bou 667/2021
Handläggare: Anneli Hedström
Ärendebeskrivning

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

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

§ 128 Ansökan om förändring Framtidens förskola - beslut
Ärendenummer: Bou 750/2021
Handläggare: Ann-Louise Karlsson
Ärendebeskrivning

Ansökan om förändrad driftsform av förskolan Framtiden inkom den 2021-0329. Ansökan görs av aktiebolaget Framtidens Förskola Örebro AB med
organisationsnummer 559263–7937. Ansökan är på maxantal 25 barn i
verksamheten och i området Almby.
Framtidens Förskola Örebro AB bedöms uppfylla kraven som ställs på
förskola i skollagen och föreslås därför att godkännas som huvudman.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-24
Ansökningshandlingar omfattande ansökan, bilagor, checklistor,
tjänsteanteckning samt kompletteringar
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Godkännande lämnas till aktiebolaget Framtidens Förskola Örebro AB,
organisationsnummer 559263–7937, att bedriva förskola som aktiebolag för
maxantal 25 barn.
2. Förskolan Framtidens förskola bedrivs i lokalerna på adress Vadarvägen 10
A 702 85 Örebro.
3. Framtidens Förskola Örebro AB urvalskriterier vid kö utgår ifrån samma
som Örebro kommuns urvalskriterier.
4. Bidrag lämnas till Framtidens Förskola Örebro AB enligt gällande
resursfördelningsmodell.
5. Kostnaden finansieras ur avsatta medel i budget för Programnämnd barn
och utbildning.
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Godkännande lämnas till aktiebolaget Framtidens Förskola Örebro AB,
organisationsnummer 559263–7937, att bedriva förskola som aktiebolag för
maxantal 25 barn.
2. Förskolan Framtidens förskola bedrivs i lokalerna på adress Vadarvägen 10
A 702 85 Örebro.
3. Framtidens Förskola Örebro AB urvalskriterier vid kö utgår ifrån samma
som Örebro kommuns urvalskriterier.
4. Bidrag lämnas till Framtidens Förskola Örebro AB enligt gällande
resursfördelningsmodell.
5. Kostnaden finansieras ur avsatta medel i budget för Programnämnd barn
och utbildning.
Pär Ljungvall (V) deltar inte i beslutet.

§ 129 Ansökan om bedriva fristående förskola Tysslinge
Förskola Asken - beslut
Ärendenummer: Bou 993/2021
Handläggare: Ann-Louise Karlsson
Ärendebeskrivning

Ansökan om förändring, att byta huvudman för den befintliga förskolan
Asken, inkom 2021-04-27. Ansökan görs av den ekonomiska föreningen
Tysslinge Friskola med organisationsnummer 716453–2132. Ansökan är på
maxantal 25 barn i verksamheten och i området Tysslinge/Vintrosa.
Tysslinge Friskola bedöms uppfylla kraven som ställs på förskola i skollagen
och föreslås därför att godkännas som huvudman.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-24
Ansökningshandlingar omfattande ansökan, bilagor, checklistor samt
kompletteringar
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Godkännande lämnas till den ekonomiska föreningen Tysslinge Friskola
med organisationsnummer 716453–2132, att bedriva förskola i enskild regi för
maxantal 25 barn.
2. Förskolan Tysslinge förskola Asken bedrivs i lokalerna på adress Tysslinge
211 719 92 Vintrosa.
3. Tysslinge Friskolas urvalskriterier vid kö godkänns.
4. Bidrag lämnas till Tysslinge Friskola enligt gällande resursfördelningsmodell.
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5. Kostnaden finansieras ur avsatta medel i budget för Programnämnd barn
och utbildning.
6. Om Tysslinge Friskola inte har startat upp förskolan Tysslinge Förskola
Asken inom två år från att Programnämnd barn och utbildning fattat beslut
om bidrag krävs ny ansökan.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Godkännande lämnas till den ekonomiska föreningen Tysslinge Friskola
med organisationsnummer 716453–2132, att bedriva förskola i enskild regi för
maxantal 25 barn.
2. Förskolan Tysslinge förskola Asken bedrivs i lokalerna på adress Tysslinge
211 719 92 Vintrosa.
3. Tysslinge Friskolas urvalskriterier vid kö godkänns.
4. Bidrag lämnas till Tysslinge Friskola enligt gällande resursfördelningsmodell.
5. Kostnaden finansieras ur avsatta medel i budget för Programnämnd barn
och utbildning.
6. Om Tysslinge Friskola inte har startat upp förskolan Tysslinge Förskola
Asken inom två år från att Programnämnd barn och utbildning fattat beslut
om bidrag krävs ny ansökan.
Pär Ljungvall (V) deltar inte i beslutet.

§ 130 Finskspråkig förskola - beslut
Ärendenummer: Bou 949/2021
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning

Örebro kommun ingår i finskt förvaltningsområde sedan 2013. Det innebär att
kommunen har ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning
och att säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets minoritetskonventioner och uppföljning av vidtagna åtgärder. För merkostnader som
uppkommer i arbetet för den sverigefinska minoriteten uppbär Örebro
kommun årligt statsbidrag uppgående till 1 980 000 kronor.
I och med sin tillhörighet i förvaltningsområdet är Örebro kommun skyldig att
erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där hela eller en
väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska.
Förskolan Mejeriet har finskspråkig personal sedan 2019. Därmed finns
möjlighet för finskspråkiga vårdnadshavare att placera sina barn i förskolan, då
pedagogik som stärkt barnen i deras finska språkutveckling finns till hands.
Från statsbidraget har förskolan Mejeriet tilldelats medel, senast 500 000
kronor för år 2021, för att täcka personalkostnad och inköp av läromedel på
finska.
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Något formellt beslut om att utse förskolan Mejeriet ansvarigt för finskspråkig
förskoleverksamhet finns dock ännu inte. Ett sådant beslut skulle utgöra en
tydlig viljeinriktning och ge både personal och de finsktalande vårdnadshavarna
en säkerhet kring kontinuitet av den finskspråkiga förskoleverksamheten inför
framtiden.
När det gäller ekonomin behöver förskolan Mejeriets finska verksamhet från
och med 2022 inrymmas i kommunens ordinarie budgetering, eftersom
finansiering från statsbidraget är ämnat som en inledande övergångslösning.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-30
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Programnämnd barn och utbildning utser förskolan Mejeriet till förskola
med finsk profil, med syftet att främja det nationella minoritetsspråket finska
inom förskolan i Örebro kommun.
2. De ekonomiska medlen för finsk profil på Mejeriets förskola inarbetas i
Programnämnd barn och utbildnings resursfördelningsmodell för förskolan
från och med budget 2022.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 131 Glanshammars skola rotrenovering och anpassning
Ärendenummer: Bou 2086/2020
Handläggare: Emma Byström
Ärendebeskrivning

Glanshammars skola är i behov av en rotrenovering och kök och matsal
behöver byggas om för att leva upp till de myndighetskrav som finns för de
funktionerna. Planen för renovering och ombyggnad finns med i tidigare
lokalförsörjningsplaner och medel finns avsatta i investeringsbudgeten.
I dagsläget består skolan av ca 400 elever och ca 50 personal, elevunderlaget i
Glanshammar bedöms vara i stort sett samma som idag fram till höstterminen
2024 då elevunderlaget ser ut att minska från år till år fram till 2029. Prognosen
är dock osäker på grund av den stora andelen privata tomter som finns i
området.
På Glanshammars skola finns, förutom skolverksamheten, även kultur- och
fritidsverksamhet i form av fritidsgård och stadsdelsbibliotek.
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Tidigare har ett förslag på lokallösning i Glanshammar beretts och efter ett
politiskt uppdrag att se över användandet av bygdegården i Glanshammar har
ytterligare ett förslag på lokallösning för Glanshammars skola tagits fram.
Den nya lösningen för skollokalerna i Glanshammar innebär en utbyggnad i
anslutning till befintligt kök och matsal, samt rotrenovering och anpassning till
musiksal i hus G, en renovering av hus P samt en omdisponering av ytorna i
hus H. Då det finns behov av anpassningar i andra delar av hus G samt
utemiljön kommer besluten kring åtgärder i Glanshammar att ske i två etapper.
Tidigare berett alternativ:
Inflytt i hus P beräknas till vårterminen 2023 och inflytt i hus G beräknas till
vårterminen 2024.
Nytt alternativ:
Inflytt i hus P beräknas till höstterminen 2022 och inflytt i hus G beräknas till
höstterminen 2023 ombyggnationen av hus H beräknas pågå under
höstterminen 2023 och stå färdigt till årsskiftet 2023/2024.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Glanshammars skola nytt alternativ (bilaga 1)
Behovsanalys Förvaltningen förskola och skola 2020-10-12 (bilaga 2)
Lokalanalys Glanshammar 2020-10-23 (bilaga 3)
Uppdragsdirektiv 2020-06-24 (Sam 301/2020)
Förstudierapport Glanshammar skola kök alt. 3 2020-12-16 (bilaga 4)
Förstudierapport Glanshammar skola kök 2021-05-26 alt 4 (bilaga 5)
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 132 Övrig fråga från Maria Haglund (M) om Örebro
kommun deltagit i SKR:s satsning Öppen förskola för språk
och integration
Ärendenummer: Bou 1080/2021
Ärendebeskrivning

Vid Programnämnd barn och utbildnings sammanträde den 5 maj 2021
anmälde Maria Haglund (M) en övrig fråga om Örebro kommun har varit med
i SKR:s satsning "Öppen förskola för språk och integration" och finns det
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några resultat från detta. Programnämnden beslutade att frågan ska besvaras
vid nästa sammanträde.
Kommunstyrelseförvaltningen informerar vid dagens sammanträde om att
Örebro kommun deltog i satsningen under 2018-2020 med kommunens
familjecentraler. SKR gjorde en egen undersökning av resultatet och
kommunen har inte gjort någon egen. Satsningen har varit uppskattad och har
fungerat bra och kommunen ser gärna en fortsättning i någon form.
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

Tillförordnad programdirektör Karin von Stedingk informerar om att
medarbetarna är trötta och slitna. Det har inte varit full bemanning på cirka 18
månader. Sjukskrivna medarbetare är sjuka längre jämfört med tidigare.
Sommarlovet kommer lägligt nu. På sistone har dock läget förbättrats något
och det har inte behövts stänga ner förskola eller fritidsverksamhet sedan förra
sammanträdet med Programnämnd barn och utbildning.
Beslut

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

§ 134 Ordförandes information
Ärendenummer: Bou 428/2021
Handläggare: Karin von Stedingk
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår.
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§ 135 Anmälan av presidiesammanträde samt
delegationsbeslut till Programnämnd barn och utbildning
2021-06-03
Ärendenummer: Bou 1102/2021
Ärendebeskrivning

Presidiesammanträde har ägt rum den 21 maj 2021.
----------------Alla beslut fattade med stöd av delegation av utskott, ledamot eller ersättare
eller tjänsteman ska anmälas till Programnämnd barn och utbildning enligt 6
kap. 40 § kommunallagen (2017:725).
Beslutsunderlag

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

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

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

Diarielista till Programnämnd barn och utbildning 2021-04-30 - 2021-05-27
Tillsynsmeddelande Covid-19 och det förebyggande arbetsmiljöarbetet,
Arbetsmiljöverket, 2021-05-12
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Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 137 Övrig fråga från Maria Haglund (M) om plats i KSUgrupp och möjlighet till skolskjuts samt om gruppen idag
är full
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M) anmäler en övrig fråga om plats i den så kallade KSUgruppen och möjlighet till skolskjuts samt om KSU-gruppen är full idag.
Frågan kommer att hanteras i slutet av dagens sammanträde.
Plats i kommungemensam särskild undervisningsgrupp (KSU), för elever med
diagnos inom autismspektrumtillstånd, kan sökas av rektor under ordinarie
skolvalsperiod först när skolan har






genomfört utredning av elevs behov av särskilt stöd
prövat extra anpassningar inom ordinarie undervisningsgrupp
gett särskilt stöd i form av särskild undervisningsgrupp
genomfört insatser av den samlade elevhälsan
genomfört insatser i samarbete med Centralt skolstöd

och ändå bedömer att skolan inte kan tillgodose elevens behov av mer
autismspecifik kompetens eller en mer anpassad miljö och
pedagogik. Vårdnadshavare och elev ska vara delaktiga i processen.
Idag finns det ungefär 10 stycken förfrågningar till KSU-gruppen inför läsåret
21/22.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 138 Ledamotsinitiativ från Katarina Folkeson (MP) om att
åtgärda och förebygga psykisk ohälsa inom Örebro
kommuns skolor med anledning av pandemin
Ärendenummer: Bou 905/2021
Ärendebeskrivning

Vid Programnämnd barn och utbildnings sammanträde den 6 maj anmälde
Katarina Folkeson (MP) ett ledamotsinitiativ om att åtgärda och förebygga
psykisk ohälsa inom Örebro kommuns skolor med anledning av pandemin.
Programnämnden beslutade att ta vidare frågan för beredning och återkomma
till Programnämnd barn och utbildning för hantering så snart som möjligt.
I ledamotsinitiativet yrkar Katarina Folkeson (MP):
1. Att uppdra åt förvaltningarna inom programområde barn och utbildning att
utvärdera hur skolornas arbete med elevers psykiska hälsa under
coronapandemin har fungerat.
2. Att uppdra åt förvaltningarna inom programområde barn och utbildning att
utifrån ovan utvärderingar ge förslag på hur elevhälsan kan förbättra det
förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa bland eleverna.
3. Att uppdra åt programdirektören att i samråd med förvaltningarna inom
programområde barn och utbildning ta fram en handlingsplan för att åtgärda
den redan existerande psykiska ohälsan bland Örebro kommuns elever.
4. Att handlingsplanen samt förvaltningarnas förslag på åtgärder för
förebyggande arbete beslutas av Programnämnd barn och utbildning och att de
finansieras i nästa års budget.
Vid dagens sammanträde redovisar tillförordnad programdirektör Karin von
Stedingk om det systematiska arbeta förvaltningen gör med barn- och elevhälsa
samt de styrdokument som idag finns som stöd i arbetet, samt hur statusen är
just nu kring barn och elevers hälsa med anledning av pandemin.
Yrkande

Katarina Folkeson (MP) yrkar i enlighet med inlämnat ledamotsinitiativ.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till punkterna 1, 2 och 3 samt avslag på punkt 4
i Katarina Folkesons (MP) yrkande.
Marlene Jörhag (KD) yrkar att punkterna 1 och 2 är att anses som
tillgodosedda, att punkt 3 ska anses vara besvarad och avslag för beslutspunkt
4.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) redovisar förslag till propositionsordning där
ordföranden kommer att ställa varje punkt i Katarina Folkesons (MP) för sig
under proposition och finner att Programnämnd barn och utbildning
godkänner propositionsordningen.
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Ordföranden ställer punkt 1 och 2 under proposition och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar att de är tillgodosedda.
Därefter ställer ordföranden punkt 3 under proposition och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar att den är besvarad.
Slutligen ställer ordföranden punkt 4 under proposition och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar att punkten avslås.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. För Katarina Folkesons (MP) yrkande enligt ledamotsinitiativ är punkterna 1
och 2 är tillgodosedda, punkt 3 besvarad och punkt 4 avslås.
Reservation

Katarina Folkeson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

§ 139 Utvärdering av Centralt skolstöd - information
Ärendenummer: Bou 891/2021
Handläggare: Anne Jeanson och Anders Trumberg
Ärendebeskrivning

I och med att Centralt skolstöd (hädanefter kallat CS) under år 2019 fick CS en
minskad budget på 11 miljoner kronor (24%) genomfördes en
behovsinventering med syfte att beskriva och tydliggöra det behov som fanns i
verksamheterna för att kunna förändra CS i rätt riktning. Denna rapport ger en
bild över hur kommunens verksamheter uppfattar CS och ska ställas i relation
till de förändringar som genomförts efter den kartläggning och
behovsinventering som gjordes år 2019.
Rapportens syfte Syftet med rapporten är att undersöka om skolor och
förskolor belägna inom Örebro kommun upplever att de fått ett bra stöd av
Centralt skolstöds verksamheter och om de upplever att de fått det stöd som
de har efterfrågat.
Avgränsningar Rapporten baseras på en enkät som gått ut till de verksamheter
som har haft samverkan med CS under år 2020. Undantagna från enkätstudien
är verksamheterna NP-resurs, Familjecentralerna, Pedagog Örebro, OTgruppen, Sjukhusskolan, SAMBA och Ingången. De vill säga verksamheter
som riktar sig mer direkt mot kommunens innevånare än mot skolor och
förskolor.
Beslutsunderlag

Uppföljning Centralt skolstöd 2021, 2021-04-15
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Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 140 Forskarrapporten "En skola i integration? Lärdomar
från Örebro kommuns arbete med styrd skolintegration”
Ärendenummer: Bou 995/2021
Handläggare: Emma Arneback, Andreas Bergh, Jan Jämte och Anders
Trumberg
Ärendebeskrivning

Forskarna börjar med en kort presentation av den rapport som finns med i
utskicket för att sedan fokusera på en dialog med nämndledamöterna utifrån
rapporten.
Rapporten är ett resultat av den följeforskning som skett i samband med
nedläggningen av högstadiet på Vivallaskolan i Örebro, och beslutet att anvisa
områdets elever till fyra andra skolor från och med höstterminen 2017.
Syftet med rapporten är att analysera i vilken mån och på vilka sätt
omorganiseringen bidragit till ökad måluppfyllelse och ökad integration.
Forskarna har följt arbetet på de fyra anvisningsskolorna under två och ett
halvt års tid (från januari 2018 till september 2020). Studien bygger på
intervjuer med 128 personer: elever, skolpersonal, skolledning, politiker och
tjänstemän, men också observationer i klassrum (drygt 300 lektioner) och
sociala miljöer samt statistik. Analysen av materialet har fokuserat de
möjligheter och utmaningar som följt av omorganiseringen.
Beslutsunderlag

En skola i integration? Lärdomar från Örebro kommuns arbete med styrd
skolintegration - Emma Arneback, Andreas Bergh, Jan Jämte och Anders
Trumberg
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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Örebro 3 juni 2021

Administration i hyreskostnad för lokaler
Fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har fått mer i ersättning för
administration i hyreskostnader än kommunala.
Felet upptäcks först nu trots att Vänsterpartiet och andra flera gånger de senaste
åren lyft frågan om inte fristående aktörer får mer än de har rätt till. Det är allvarligt
och kräver åtgärder.
Därför yrkar Vänsterpartiet att tillägget för administration räknas bort från
lokalhyreskostnaden när ersättning till fristående ska beräknas. Och att detta görs
omedelbart.
Dessutom behöver det utredas hur kommunala skolor kan ersättas för att de fått
för liten tilldelning i jämförelse med fristående. Konkurrensneutralitet har inte ägt
rum.
Därför yrkar Vänsterpartiet enligt följande:
-

Beräkningsmodell för justering av administration införs i
resursfördelningsmodellenrna för förskola, grundskola och gymnasieskola
från och med 2021-07-01

-

Tjänsteorganisationen får i uppdrag att titta på om fler fel finns i
beräkningsmodellen av ersättning till fristående aktörer.

-

Tjänsteorganisationen får i uppdrag att se över hur de kommunala skolorna
kan kompenseras för att fristående förfördelats i ersättningsmodellen
under flera år.

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

Pär Ljungvall
Vänsterpartiet
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Programnämnd Barn och utbildning 21-06-03
Punkt 9 Administration i hyreskostnader för lokaler – beslutsärende

Särskilt yttrande från Liberalerna
Ersättning för lokaler och administrativa kostnader till friskolor och friförskolor
har betalats ut till dessa skolor två gånger från förvaltningen i Örebro kommun
under flera år, det vill vi i Liberalerna ska upphöra snarast möjligt. De fristående
skolorna har dessutom fått mer pengar i kompensation när kommunen
renoverat de kommunala skolorna, även om friskolorna inte renoverat något
alls.
Vi vill inte att skattebetalarnas pengar till skolan ska gå till fel saker.
Vi i Liberalerna har lagt en egen budget med mer pengar tilldelat till skolan och
förskolan än vad den styrande minoriteten har i sin budget.
Så om vår budget hade antagits, då hade ingen skola under det här året fått
mindre pengar än tidigare år, även med den här förändringen som vi föreslår i
vårt beslut.
Liberalerna tycker också att de kommunala skolorna och förskolorna redan nu
bör kompenseras med den summa som felaktigt betalats ut dubbelt under
detta år till friskolorna och att det bör ske fram till dess den föreslagna
förändringen börjar att gälla.

Gunilla Werme Presidieledamot BoU för
Liberalerna
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Resursfördelningsmodell från 1 juli 2021
Fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har fått mer i ersättning för
administration i hyreskostnader än kommunala.
Felet upptäcks först nu trots att Vänsterpartiet och andra flera gånger de senaste
åren lyft frågan om inte fristående aktörer får mer än de har rätt till. Det är allvarligt
och kräver åtgärder.
Därför yrkar Vänsterpartiet att tillägget för administration räknas bort från
lokalhyreskostnaden när ersättning till fristående ska beräknas. Och att detta görs
omedelbart.

Yrkande:
-

Beräkningsmodell för justering av administration införs i
resursfördelningsmodellerna för förskola, grundskola och gymnasieskola
från och med 2021-07-01

-

Ersättningsnivåerna beräknas utifrån Vänsterpartiets budgetförslag Ett
Örebro för alla.

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

Pär Ljungvall
Vänsterpartiet

