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Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 23 oktober 2017.

Jessica Ekerbring (S), ordförande

Karolina Wallström (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 oktober
2017.

§ 148 Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V) anmäler en övrig fråga angående elever som inte
fått busskort.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
1. den övriga frågan rörande busskort (§ 153) läggs till dagordningen.
2. dagordningen godkänns

§ 149 Delårsrapport 2 2017 Programområde barn och
utbildning
Ärendenummer: Bou 1632/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Programområde barn och utbildning prognostiserar ett samlat överskott på
20,0 mnkr. Det prognostiserade resultatet exklusive AFA-medel och
intraprenadernas resultat visar ett underskott på 2,0 mnkr.
Förskolenämnden prognostiserar ett överskott på 6,3 mnkr,
Grundskolenämnden ett överskott på 4,6 mnkr, Gymnasienämnden ett
underskott på 16,4 mnkr och Program-nämnden ett överskott på 25,6 mnkr.
Det ekonomiska resultat för intraprenaderna är fortsatt positivt och ingår
som en del i driftnämndernas resultat.
Örebro kommuns satsning på skolutvecklingsarbetet Topp 25 2025 omfattar
alla skol-former och syftar till ökad måluppfyllelse så att fler elever
fullföljer gymnasiet och klarar sig väl efter avslutade studier. Ett
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strategidokument är upprättat och dialogmöten har genom-förts både med
elever, professioner inom förskola och skola samt med förtroendevalda och
aktörer inom det civila samhället. Hittills i år har totalt fem
utvecklingsarbeten beviljats.
Årets barn-, elev-, och föräldraundersökning visar på fortsatt på stor nöjdhet
inom förskola och skola. Resultaten ger enheterna underlag för lokala
utvecklingsinsatser. Det krävs ett arbete för att fortsatt behålla den höga
nivån.
En av de största utmaningarna är den framtida kompetensförsörjningen.
Idag är det svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper och det innebär arbete med
att både behålla personal samtidigt som vi rekryterar personal.
Nämnderna har fokuserat verksamhetsuppföljningen på att utveckla de
strategiska områdena med bidrag till utveckling av kommunens
verksamhetsmål.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2 -2017 PN Bou nämnd 171004
Bilaga 1 Delårsrapport med prognos 2 2017 Förskolenämnden
Bilaga 2 Delårsrapport med prognos 2 2017 Grundskolenämnden
Bilaga 3 Delårsrapport med prognos 2 2017 Gymnasienämnden
Bilaga 4 Indikatorer Pr plan delår 2 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2017 för programområde barn och
utbildning antas.
2. Samtliga nämnder som har enheter med underskott ska arbeta med
åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
3. Delårsrapporten med prognos 2 för 2017 överlämnas till
Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2017 för programområde barn och
utbildning antas.
2. Samtliga nämnder som har enheter med underskott ska arbeta med
åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
3. Delårsrapporten med prognos 2 för 2017 överlämnas till
Kommunstyrelsen för vidare hantering.
4. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet
Karolina Wallström (L) och Joakim Sjögren (SD) avstår från att delta i
beslutet.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) avstår att delta i beslutspunkterna 1 och 2.

§ 150 Justering av bidrag 2016 till fristående
gymnasieskolor utifrån underskott i kommunal
gymnasieskola åren 2010, 2011, 2012
Ärendenummer: Bou 2054/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Under åren 2010-2012 har Gymnasienämnden redovisat ett underskott
vilket innebär att kommunen under åren 2010-2012 satsat mer resurser på
den kommunala gymnasieskolan. Om ytterligare resurser ges till
hem-kommunens verksamhet under budgetåret, ska motsvarande tillskott
ges till de enskilda huvudmännen och det är i enlighet med
skolförordningen.
De fristående gymnasieskolorna kompenseras med ytterligare 8,1 mnkr för
åren 2010-2012. Kompensationen är beräknad utifrån underskott 2010-2012
per elev och gymnasie-program i den kommunala gymnasieskolan.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet inte får några specifika
konsekvenser utifrån perspektiven genus, barn, mångfald, klimat och
folkhälsa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Justering av bidrag till fristående gymnasieskolor utifrån
underskott i den kommunala gymnasieskolan 2010-2012, 2017-09-26.
Bilaga Kompensation till respektive gymnasieskola fördelat per elev och
program 2010-2012, 2017-07-22 (som både excel och pdf)

4

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. De fristående gymnasieskolorna ersätts med 8,1 mnkr utifrån att
hemkommunen har tillförts ytterligare resurser under åren 2010-2012.
2. Finansiering sker via Programnämnd barn och
utbildnings planeringsreserv.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 151 Budget 2018 - information
Ärendenummer: Bou 1617/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Ekonom Liselotte Nöjd informerar inför budget 2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning
- informationen tas till protokollet
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 152 Svar på övrig fråga från (V) vilket stöd Centralt
skolstöd ger
Ärendenummer: Bou 1953/2017
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Programdirektör Charlotta Karlsson-Andersson besvarar muntligt och
skriftligt Cecilia Lönn Elgstrand (V) följande frågor, vilka ställdes vid
föregående nämndsammanträde 20170906.
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1. Vilken kompetens finns inom Centralt skolstöd och vilken saknas?
2. Hur tillgodoser vi behoven som finns i skolorna om vi har vakanta
tjänster på Centralt skolstöd?
3. Finns någon specialpedagogisk kompetens på Hagaskolan i dag eller hur
säkerställs den?
Beslutsunderlag
Svar på övriga fråga från Vänsterpartiet
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 153 Övriga fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V)
angående busskort
Ärendenummer: Bou 2174/2017
Handläggare: Cecilia Lönn Elgstrand
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V) ställer en övrig fråga angående de nyanlända
elever som är placerade på Adolfsbergsskolan via Perrongen, vilka inte fått
busskort.
Programdirektör Charlotta Karlsson-Andersson svarar att problemet är
åtgärdat.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- frågan anses besvarad.

§ 154 Topp 25 2025 - nya satsningar oktober 2017
Ärendenummer: Bou 1939/2017
Handläggare: Marie-Heléne Andersson, Anders Trumberg
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Ärendebeskrivning
Satsningarna inom ramen för Topp 25 2025 kan delas upp i två kategorier,
dels utifrån övergripande satsningar/större satsningar där behov identifierats
genom delprojektledarna, projektgruppen, styrgruppen eller dialogmöten
och dels som ett av de utvecklingsområden som identifierades på det första
dialogmötet kring Topp 25. Detta utvecklingsområde handlade om att kunna
söka medel för skolutvecklingsinsatser där verksamheten ser ett behov som
inte ryms i ordinarie budgetram. Det kan till exempel vara en idé man vill
prova, en större kompetensutvecklingsinsats, kompetensförstärkning eller
kompetensförsörjning.
Utifrån uppkomna behov, med utgångspunkt i det systematiska
kvalitetsarbetet, beskrivs här 4 satsningar med bäring i Topp 25 2025.
Satsningarna ska stärka skolutvecklingsarbetet utifrån mål och syfte i Topp
25 2025 och ska grunda sig på forskning och beprövad erfarenhet.
Uppföljning till programnämnd Barn och utbildning kommer att ske genom
den årliga rapporten med alla beslutade satsningar inom Topp 25 2025.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga 1- Ekonomiska sammanställning för alla satsningar
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. 3 950 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta följeforskning av
arbetet på de nya anvisningsskolorna för årskurs 7-9 från Vivallaskolan.
Summan för satsningen uppgår till 3 950 tkr 2017 men avser 2017-2020.
(Satsning Följeforskning av de nya anvisningsskolorna för Vivallaskolan
årskurs 7-9)
2. 274 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta två
matematiklärare (20 % vardera) för att delta i forskningsprojekt i anslutning
till KOD-centret på Navets skola. Summan uppgår till 79 tkr för 2017 och
195 tkr 2018.(Satsning Utveckling och implementering av framgångsrika
undervisningsmetoder inom programmering.)
3. 444 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta projektledare samt
utbildning för Fyren EkAlmens skola inom fysisk aktivitet. Summan för
satsningen uppgår till 242 tkr 2017 och 202 tkr 2018.(Satsning Fyren
främjar fysisk förmåga)
4. 67 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta utbildning och
material för projektet inlärning genom rörelse på förskolan Måsen. Summan
för satsningen avser 2018. (Satsning Inlärning genom rörelse)
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Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Maria Haglund (M) yrkar avslag till förmån för Moderaternas förslag på
budget.
Joakim Sjögren (SD) yrkar avslag till förmån för Sverigedemokraternas
förslag på budget.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut,
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut respektive Karolina
Wallströms (L), Maria Haglunds (M) och Joakim Sjögrens (SD) yrkande om
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn
och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
1. 3 950 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta följeforskning av
arbetet på de nya anvisningsskolorna för årskurs 7-9 från Vivallaskolan.
Summan för satsningen uppgår till 3 950 tkr 2017 men avser 2017-2020.
(Satsning Följeforskning av de nya anvisningsskolorna för Vivallaskolan
årskurs 7-9)
2. 274 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta två
matematiklärare (20 % vardera) för att delta i forskningsprojekt i anslutning
till KOD-centret på Navets skola. Summan uppgår till 79 tkr för 2017 och
195 tkr 2018.(Satsning Utveckling och implementering av framgångsrika
undervisningsmetoder inom programmering.)
3. 444 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta projektledare samt
utbildning för Fyren EkAlmens skola inom fysisk aktivitet. Summan för
satsningen uppgår till 242 tkr 2017 och 202 tkr 2018.(Satsning Fyren
främjar fysisk förmåga)
4. 67 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta utbildning och
material för projektet inlärning genom rörelse på förskolan Måsen. Summan
för satsningen avser 2018. (Satsning Inlärning genom rörelse)
Reservation
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Maria Hedwall (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 155 Skolansökan, antagning och skolplaceringar:
förändringar inför 2018
Ärendenummer: Bou 429/2017
Handläggare: Ted Rylander
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns nuvarande system för skolplaceringar bygger på att varje
skola har ett geografiskt definierat anvisningsområde till vilket alla adresser
inom området knyts. Då befolkningstillväxten i Örebro kommun har varit
kraftig har det dock blivit vanligare att skolor inte har möjlighet att erbjuda
plats till alla barn som har tilldelats skolan som anvisningsskola. För att
främja vårdnadshavares möjlighet att lämna önskemål om skolplacering och
för att säkerställa en likvärdig och rättvis hantering av skolplaceringar har
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram förslag till nya riktlinjer för
skolplacering. Riktlinjerna föreslås gälla från 8 november 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20170826
Programnämnd barn och utbildnings Riktlinjer för skolplacering i
förskoleklass och grundskola
Bilaga 1. Tillämpliga bestämmelser
Bilaga 2. Beräkning av relativ närhet
Bilaga 3. Konsekvensanalys
Bilaga 4. Undantag med berättigat syfte
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- ärendet anses berett i och med dagens sammanträde
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar avslag på att ärendet anses berett i och med
dagens sammanträde.
Ajournering
Programnämnd barn och utbildning ajournerar sig 40 minuter.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut,
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut respektive Maria
Haglunds (M) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn
och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
9

Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- ärendet anses berett i och med dagens sammanträde
Reservation
Maria Haglund (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 156 Redovisning av tilläggsbeloppen, dragning av
stickprov
Ärendenummer: Bou 1946/2017
Handläggare: Anna Lundgren
Ärendebeskrivning
Presentation av preliminär statistik över tilläggsbelopp läsåret 2017/18,
baserat på i nuläget avgjorda ärenden.
Fristående förskolor, pedagogisk omsorg, grundskolor och gymnasieskolor
ska enligt Skollagen ha möjlighet att ansöka om tilläggsbelopp för
barn/elever i behov av extraordinära stödåtgärder. Enligt
resursfördelningsmodell för grundskolan, fördelas tilläggsbelopp efter
ansökan även till kommunala grundskolor. Planerare på Avdelning
myndighetsutövning har delegation att fatta beslut om tilläggsbelopp för
samtliga skolformer. Besluten fattas i samråd med planerare på Centralt
skolstöd.
Tilläggsbelopp ska beviljas i undantagsfall. För att tilläggsbelopp ska
beviljas krävs att barnets/elevens behov är väl dokumenterat.
Fyra stickprov tas ut av nämnden.
Beslutsunderlag
Sammanställning preliminär statistik, 2017-09-25
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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§ 157 Ombyggnad Hovstaskolans kök
Ärendenummer: Bou 1629/2016
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning
Hovstaskolans kök har behov av ombyggnad både ur säkerhetsskäl och
arbetsmiljöskäl. Likaså finns behov att åtgärda vändplatsen och
varumottagningen.
Under ombyggnationen behöver behovet av matsal lösas genom en tillfällig
paviljong. Leverans av mat sker från annat kommunalt kök.
Finansiering för ombyggnaden finns i investeringsplan. För den tillfälliga
paviljongen behövs finansiering göras i budgeten för 2018.
Beslutsunderlag
Förstudierapport 2017-09-14, inkl fyra bilagor,
Lokalförsörjningsavdelningen, Lars Jansson
Tjänsteskrivelse 2017-09-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning
1. Ombyggnad av Hovsta kök genomförs enligt förslag i förstudierapporten.
Bedömd årlig hyreskostnad 1 050 tkr +- 20%. Medel för detta finns avsatt i
nämndens investeringsplan.
2. En tillfällig paviljong för att lösa matsalsbehovet under ombyggnationen
beställs för läsåret 18/19. Engångshyra för detta bedöms ligga mellan 5-6
mnkr.
3. Finansiering för temporär paviljong avsätts i budgeten för 2018.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 158 Ombyggnation Mellringeskolan
Ärendenummer: Bou 1034/2017
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning
Behovet av fler elevplatser på Mellringeskolan har i prognos, baserad på
principen om anvisningsområden, ökat snabbare än vad man tidigare har
bedömt. Behovet fram till 2020 bedömdes vara ytterligare fler klassrum för i
huvudsak åk F-6, personalarbetsrum samt fler slöjdsalar för åk 3-9 samt
idrottshall.
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Behovet av inhyrning och ombyggnad av yta för utökning av slöjd
senareläggs till efter att ett eventuellt beslut om relativ närhet tagits i nämnd.
Fattas ett sådant beslut behöver vi avvakta med ombyggnad av slöjdsalar.
Detta eftersom skolan då kan fastställa ett kapacitetstak som motsvarar
tillgången på lokaler.
Då Mellringe har en idrottsprofil innebär det att trycket på idrottslokaler är
stort. För att säkerställa tillgången på idrottslokaler krävs en inhyrning av
rytmiksal och ombyggnad för omklädningsrum och dusch.
Inhyrningen av rytmiksal för att kompensera behovet av idrottshall görs på
delegation av chefen för lokalförsörjningsenheten redan från hösten 2017.
Ombyggnad av yta för duschar och omklädningsrum tillkommer, preliminär
inflyttning januari 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-09-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag Programnämnd barn och utbildning:
1. Inhyrning och ombyggnad av yta för duschar och omklädningsrum
beställs av Örebroporten. Åtgärderna innebär en ökad hyreskostnad på 500
tkr.
2. Finansiering avsättas i budgeten för 2018.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 159 Anpassningar Almbyskolan
Ärendenummer: Bou 1035/2017
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning
Almby skola har ett ökat tryck på elevplatser och ligger i ett område som
växer. För att tillgodose ökat antal elever har vissa smärre akuta åtgärder
tidigare beslutats om men i samband med rotrenovering behöver ytterligare
anpassningar göras. Framförallt behöver ventilationen dimensioneras för att
möjliggöra hela klasser i Almbyskolans södra byggnader.
Förslag till åtgärder
I samband med rotrenoveringar på Almby skolan åtgärdas följande:
Södra byggnaderna: Ventilationen dimensioneras upp.
Brandlarm till SOS, VA till skolsköterskerum, sekretessdörrar,
diskbänk/handfat i klassrum i installeras.
E-huset: Musiksal isoleras, anpassning arbetsrum
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Gymnastikhuset: Dörrautomatik installeras och nivåskillnader utjämnas
Den ökade hyreskostnaden bedöms bli 4 mnkr (+- 20%)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-09-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag Programnämnd barn och utbildning:
1. Ovanstående förslag till åtgärder beställs av Futurum fastigheter. Den
utökade hyreskostnaden för detta bedöms bli 4 mnkr (+- 20%) mnkr.
2. Finansiering avsätts i budget för 2018
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 160 Ersättning av förskolan Hopprepets lokaler i
Brickebacken
Ärendenummer: Bou 80/2017
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Förskolan Hopprepets lokaler har uppnått sin tekniska livslängd och
behöver rivas och helt nya lokaler behöver byggas. Återuppbyggnationen
kan göras på intilliggande tomt där tidigare förskolan Bollen låg.
Om Hopprepets nya lokaler byggs på föreslagen tomt, som nu står
obebyggd och ägs av Futurum Fastigheter, behöver förskolans verksamhet
inte evakueras utan kan vara kvar i nuvarande lokaler.
Projektet att ersätta förskolans lokaler fanns med redan i Lokalförsörjningsplanen för 2016-2019 och riktade medel från Kommunstyrelsen finns
avsatta för projektet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Ersättning av förskolan Hopprepets lokaler i
Brickebacken, 2017-09-26
Behovsbeskrivning - förstudieunderlag, bilaga 1
Förstudierapport ersättning av förskolan Hopprepets lokaler, bilaga 2
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Förskolan Hopprepet rivs och ersätts med ny förskolebyggnad på
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intillliggande tomt.
2. Hyreskostnaden som fastighetsinvesteringen innebär finansieras med
riktade medel från Kommunstyrelsen.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar på att få lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
1. Förskolan Hopprepet rivs och ersätts med ny förskolebyggnad på
intillliggande tomt.
2. Hyreskostnaden som fastighetsinvesteringen innebär finansieras med
riktade medel från Kommunstyrelsen.
3. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet

§ 161 Evakueringspaviljong till förskolan Blåmesen
Ärendenummer: Bou 1619/2017
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Förskolan Blåmesen, intill Hagaskolan i Oxhagen, är en av flera förskolor
som är i behov av att rivas och byggas upp på nytt. I samband med detta
behöver verksamheten evakueras.
En förstudie beställdes av Futurum Fastigheter kring om det var möjligt att
ställa en evakueringspaviljong på Rostaskolans tomt. Under förstudiearbetet
framkom det att Rostatomten inte räcker till för både ny skola, ny idrottshall
samt evakueringspaviljong.
Det läge som istället är möjligt är grusplanen/grönområdet på Risbergska
skolans tomt, väster om skolan.
Behovet av att ersätta förskolan Blåmesens lokaler fanns med redan i
Lokalförsörjningsplanen för 2016-2019.
I investeringsprogrammet för 2018-2022 med revidering av 2017 avsattes
även medel för en evakueringslokal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Evakueringspaviljong till förskolan Blåmesen 2017-09-26
Förstudierapport, bilaga 1
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. En evakueringspaviljong till förskolan Blåmesen etableras på Risbergska
skolans tomt.
2. Hyreskostnaden finansieras inom Programnämnd barn och utbildnings
tilldelade budgetram.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar på att lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
1. En evakueringspaviljong till förskolan Blåmesen etableras på Risbergska
skolans tomt.
2. Hyreskostnaden finansieras inom Programnämnd barn och utbildnings
tilldelade budgetram.
3. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet

§ 162 Anpassning delar av Vivallaskolan till förskola
Ärendenummer: Bou 827/2016
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
På Vivallaskolans tomt finns en friliggande byggnad där
grundskoleverksamhet bedrevs fram till sommaren 2017. Från och med
höstterminen 2017 behöver lokalen inte längre nyttjas för skolverksamhet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Västerporten fastigheter i Örebro
AB anpassar byggnaden för förskola.
Projektet att anpassa delar av Vivallaskolan till förskola fanns med redan i
Lokalförsörjningsplaneringen för 2017-2020 och riktade med från
Kommunstyrelsen finns avsatta för projektet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Anpassning av byggnad vid Vivallaskolan till förskola
Behovsbeskrivning  förstudieunderlag, bilaga 1
Förstudierapport, bilaga 2
Miljöinventering, bilaga 3
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Den friliggande byggnaden på Vivallaskolans tomt anpassas för
förskoleverksamhet.
2. Hyreskostnaden som fastighetsinvesteringen innebär finansieras med
riktade medel från Kommunstyrelsen.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Den friliggande byggnaden på Vivallaskolans tomt anpassas för
förskoleverksamhet.
2. Hyreskostnaden som fastighetsinvesteringen innebär finansieras med
riktade medel från Kommunstyrelsen.
3. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 163 Verktyg för planering och bedömning av kvalitet på
förskole- och skolgårdar
Ärendenummer: Bou 1638/2017
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Skolgårdsvärde är ett verktyg som kan användas som stöd i designprocessen
av nya förskole- och skolgårdar, eller i ombyggnadsprocesser. Det kan
också användas för att inventera befintliga utemiljöer och bedöma styrkor
och brister. Målet är att skapa miljöer med hög kvalitet där barnens behov
sätts i första rummet.
Materialet kan också vara ett bra underlag vid diskussion på
arbetsplatsträffar på förskolor och skolor kring värdet av kvalitativa och
utmanande gårdar.
Ett annat användningsområde är som verktyg vid bedömning av förskoleoch skolgårdar vid bygglovsansökningar.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Örebro kommun går ihop med
Karlstad kommun kring utformningen och finansieringen av digitaliseringen
av verktyget Skolgårdsvärde som ett hjälpmedel vid planering och
bedömning av förskole- och skolgårdar.
Satsningen skulle innebära en engångskostnad på cirka 250 tkr samt en
driftskostnad på som högst 10 tkr per år.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Verktyg för planering och bedömning av kvalitet på
förskole- och skolgårdar, 2017-09-26
Skolgårdsvärde - digitaliseringsunderlag inför bedömning av kvalitet på
gårdar
Skolgårdsvärde - digitaliseringsunderlag inför bygglov
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Örebro kommun går ihop med Karlstad kommun kring utformningen och
finansieringen av digitaliseringen av verktyget Skolgårdsvärde.
2. Engångskostnaden på cirka 250 tkr finansieras via avsatta AFA-medel
och driftskostnad på högst 10 tkr om året finansieras via planeringsreserven.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 164 Information om funktionsprogram förskole-och
skolgårdar
Ärendenummer: Bou 1881/2016
Handläggare: Mimmi Beckman
Ärendebeskrivning
Under 2017 pågår arbete med att ta fram Funktionsprogram för såväl
inomhus- som utomhusmiljön i förskola och skola. Olika arbetsgrupper har
ansvarat för att ta fram förslag till olika delar av detta. För utemiljön tas ett
gemensamt dokument för förskole- och skolgårdar fram.
Med hjälp av funktionsprogrammet kan Örebro kommun arbeta för att höja
kvaliteten på förskole- och skolgårdar för att stärka barns hälsa, lärande och
utveckling. Funktionsprogrammet är tänkt att användas för:
- Underlag vid beställning av utemiljöer till nya förskolor och skolor.
- Bedöma kvalitet och utvecklingsbehov på befintliga gårdar.
- Stöd i löpande utvecklingsarbete för utemiljöer med hög kvalitet.
- Underlätta kommunikation och dialog.
Som ett hjälpmedel vid bedömningen av och kommunikation kring gårdarna
kan det kommande digitala verktyget Skolgårdsvärde användas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Funktionsprogram förskole- och skolgårdar, 2017-09-26
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag Programnämnd barn och utbildning:
- informationen tas till protokollet
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 165 Information om funktionsprogram förskolelokaler
Ärendenummer: Bou 1925/2017
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Programnämnden har gett i uppdrag att under 2017 ta fram ett
funktionsprogram för skollokaler och slå ihop det med förskolans framtagna
koncept för framtidens förskolor så att ett gemensamt Funktionsprogram
skapas. I samband med detta gavs tillfälle att förtydliga förskolans koncept,
göra det mer utförligt och utforma det som en del i det gemensamma
funktionsprogrammet.
Det slutgiltiga funktionsprogrammet kommer att bestå av tre delar,
funktionsprogram för förskolelokaler, funktionsprogram för skollokaler och
funktionsprogram för förskole- och skolgårdar.
Under utarbetningen av det gemensamma programmet skapas
arbetsdokument för de tre delarna var för sig. Dessa delar arbetas sedan ihop
till ett och samma funktionsprogram.
Denna information avser delen Funktionsprogram för förskolelokaler.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Funktionsprogram för förskolelokaler, 2017-09-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag Programnämnd barn och utbildning:
- informationen tas till protokollet
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
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§ 166 Information om funktionsprogram grundskola
Ärendenummer: Bou 1918/2017
Handläggare: Viktoria Persson
Ärendebeskrivning
Muntlig information om funktionsprogram för grundskolan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag Programnämnd barn och utbildning:
- informationen tas till protokollet
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 167 Ansökan att bedriva fristående pedagogisk omsorg
Ärendenummer: Bou 649/2017
Handläggare: Jenny Kusing
Ärendebeskrivning
Ansökan har inkommit från Habiba Ali Adam om att driva pedagogisk
omsorg i hemmet med kapacitetstaket på 5 barn.
Habiba Ali Adam bedöms inte uppfylla kraven för godkännande och ges
därmed inte rätten till bidrag.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2017-08-30
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till programnämnd Barn och
utbildning
1. Habiba Ali Adams ansökan att bedriva pedagogisk omsorg avslås utifrån
bedömningen att det finns brister i budgeten.
2. Bidrag lämnas inte till Habiba Ali Adam för pedagogisk omsorg.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
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§ 168 Information om ägarbyte
Ärendenummer: Bou 2037/2017
Handläggare: Jenny Kusing
Ärendebeskrivning
Det norska företaget Laeringsstedet Barnehagar har köpt upp företaget
Förskoleteamet Helianthus AB. Organisationsnummret förblir det samma
och företaget kommer att fortsätta drivas i samma anda och utifrån samma
förutsättningar.
Ägarbytet kommer inte att påverka grunderna för beslutet som fattades för
verksamheternas godkännande sedan tidigare. Laeringsstedet Barnehagar är
sedan 2017-09-01 ägare men Förskoleteamet Helianthus AB men
verksamheten bedrivs som tidigare. Förskolorna kommer att fortsätta
bedriva verksamheterna i samma lokaler som tidigare.
Kostnaden blir densamma för Örebro kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-09-23
Förskoleteamet Helianthus AB ägarbyte, 2017-09-23.
Förskoleteamet Helianthus AB VD Tomas Norlén med beskrivning på att
verksamheten kommer att vara densamma ligger till grund för beslutet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 169 Revidering av delegationsordningen
Ärendenummer: Bou 375/2017
Handläggare: Karin Geisler
Ärendebeskrivning
Delegationsförteckningen revideras som en följd av beslut om ekonomiskt
stöd till inackordering flyttas från Gymnasienämnden till Programnämnd
barn och utbildning.
Förslag: Strateg vid utredningsenhet barn och utbildning föreslås läggas till
som delegat vid beslut om ekonomiskt stöd till inackordering.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av delegationsförteckning 2017 för
Programnämnd barn och utbildning, 2017-09-26
Delegationsförteckning vid Programnämnd barn och utbildning - förslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Delegationsförteckning 2017 för Programnämnd barn och utbildning
revideras enligt förslag.
2. Förändringen gäller från och med 1 november 2017.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 170 Anmälan av delegationsbeslut och presidium
Ärendenummer: Bou 2142/2016
Ärendebeskrivning
Presidiesammanträde har ägt rum den 22 september 2017.
_____________________
Alla beslut fattade med stöd av delegation av utskott, ledamot eller ersättare
eller tjänsteman ska anmälas till Programnämnd barn och utbildning på
närmast följande sammanträde enligt 6 kap. 35 § kommunallagen
(1991:900).
Det är först efter återrapporteringen till Programnämnd barn och utbildning
som delegationsbesluten vinner laga kraft och det är också ett sätt att hålla
ledamöter och ersättare i programnämnden informerade om vilka beslut som
fattats genom delegation.
Beslutsunderlag
Lista över inrapporterade delegationsbeslut 2017-08-30 t.o.m. 2017-09-25.
Anmälan av delegationsbeslut från förskolechefer och rektorer.
Ordförandebeslut - Remissvar gällande nationell strategi Bou 1247/2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
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Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 171 Anmälan av handlingar och inkomna skrivelser
Ärendenummer: Bou 137/2017
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, 4 oktober 2017.
(Bou 1609/2017 till och med Bou 2080/2017)
Protokollsutdrag KF § 201 - 2017
Protokollsutdrag KF § 202 - 2017
Utkast Protokoll Central samverkan 170830
Strategi ANDT
Protokollsutdrag strategi ANDT
Cirkulär 17046 från Sveriges kommuner och landsting
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 172 Ordförandens information
Handläggare: Jessica Ekerbring
Ärendebeskrivning
Ordföranden lämnar ingen information.
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§ 173 Programdirektörens information
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Programdirektör Charlotta Karlsson-Andersson lämnar en skriftlig rapport.
Beslutsunderlag
Programdirektörens rapport oktober 2017
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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