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§ 30 Anmälan av övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M) anmäler en övriga fråga om det finns anställda i Örebro 
kommun som är registrerade som förskolepedagoger, trots att de inte har tagit 
ut examen. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) anmäler en övrig fråga om hur ser förvaltningen till 
att reviderade eller nya riktlinjer implementeras i verksamheterna samt har 
rektorerna kännedom om och agerar de utifrån sitt ansvar att informera och 
möjliggöra deltagandet i modersmålsundervisning. 

Magnus Riseby (L) har anmält en övrig fråga om hur den övergripande planen 
ser ut för skolans användning av Kulturkvarterets lokaler och vilka kostnader 
kommer denna användning medföra och hur stor del av dessa kommer att 
hamna på programområdet eller dess driftsnämnder. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Övriga anmälda frågor från Maria Haglund (M) och Magnus Riseby (L) 
besvaras vid dagens sammanträde och övrig anmäld fråga från Cecilia Lönn 
Elgstrand (V) besvaras vid kommande sammanträde med Programnämnd barn 
och utbildning. 

§ 31 Godkännande av dagordning 

Ärendebeskrivning 
Utöver den föreslagna dagordningen, så kommer Maria Haglunds (M) och 
Magnus Risebys (L) anmälda övriga frågor att behandlas vid dagens 
sammanträde. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Dagordning med redovisade tillägg godkänns. 

§ 32 Internbudget för Programnämnd barn och utbildning 
2021 - beslut 
Ärendenummer: Bou 219/2021 
Handläggare: Peter Bodelsson 

Ärendebeskrivning 
Programområdets tilldelade budgetram för 2021 uppgår till 3 854,9 miljoner 
kronor. Av programområdets tilldelade medel fördelas 1 179,3 miljoner kronor 
till Programnämnd barn och utbildning för egen verksamhet.  

I internbudget 2021 för Programnämnd barn och utbildning är medel 
fördelade på verksamhetsområdena pedagogisk omsorg, förskola och skola 
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samt programövergripande verksamhet. De största kostnadsposterna är bidrag 
till externa utförare och lokalkostnader. Det ingår en volympott på 60,0 
miljoner kronor avsedd för förändrat antal barn och elever under året samt en 
planeringsreserv på 2,5 miljoner kronor. 

Kommunstyrelseförvaltningen ser inte att det beslutet får några specifika 
konsekvenser ut ett barn-, genus-, eller ekonomiskt perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-12 
Internbudget Programnämnd barn och utbildning 2021, 2021-02-12 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 33 Årsberättelse för Programnämnd barn och utbildning 
2020 - beslut 
Ärendenummer: Bou 1954/2020 
Handläggare: Liselott Nöjd, Marie-Heléne Andersson 

Ärendebeskrivning 
Programområde barn och utbildning visar en positiv budgetavvikelse på 40,5 
miljoner kronor varav 17,7 miljoner kronor är hänförligt till intraprenaderna. 
Det ekonomiska läget för programområde Barn och utbildning är fortsatt 
ansträngt. Totalt bedöms det dock finnas förutsättningar för en långsiktig 
hållbar ekonomi inom programområdet. 

Året har till stora delar präglats av Coronapandemin och alla 
verksamhetsformer från förskola till gymnasieskola har fått ställa om och 
anpassa sig till rådande omständigheter. Arbetet med att trygga kärnuppdragen 
och nå målen fortsätter. 

De största utmaningarna för programområdet är att kunskapsresultaten ska 
stärkas och att samtliga nämnder ska ha en ekonomi i balans. 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 storstad tillika 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 och säkra 
kompetensförsörjningen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-22 
Årsberättelse för Programnämnd barn och utbildning 2020, 2021-02-22 
Bilagor årsberättelser Förskolenämnden, Grundskolenämnden och 
Gymnasienämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Årsberättelsen för 2020 fastställs. 

2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

3. Det ekonomiska resultatet för programområde barn och utbildning följs 
fortsatt upp i månatliga rapporter till Programnämnd barn och utbildning. 

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

Proposition 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns endast ett förslag till 
beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens och ställer det 
under proposition och finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar 
enligt det. Ordföranden ställer även Maria Haglunds (M) yrkande om att få 
lämna ett särskilt yttrande till protokollet och Programnämnd barn och 
utbildning beslutar bifalla det. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

1. Årsberättelsen för 2020 fastställs. 

2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

3. Det ekonomiska resultatet för programområde barn och utbildning följs 
fortsatt upp i månatliga rapporter till Programnämnd barn och utbildning. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) deltar inte i beslutspunkt 1. 

§ 34 Tilläggsanslag och ombudgeteringar Programnämnd 
barn och utbildning mars 2021 - beslut 
Ärendenummer: Bou 360/2021 
Handläggare: Liselott Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ramförstärkning från Kommunstyrelsen samt omfördelning av 
medel inom måltidsorganisationen inom programområde Barn och utbildning 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet inte får några specifika 
konsekvenser utifrån perspektiven genus, barn, mångfald, klimat och folkhälsa. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-23 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltnings förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Programnämnd barn och utbildning antar Kommunstyrelsens förslag om 
ramförstärkning samt omfördelning av medel inom programområdet avseende 
måltidsorganisationen. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 35 Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal 
elever i grund- och gymnasieskola 15 februari 2021  - 
beslut 
Ärendenummer: Bou 361/2021 
Handläggare: Liselott Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Avstämningen av faktiskt antal elever i grund- och gymnasieskola den 15 
februari 2021 innebär en minskning av antalet elever vilket medför en minskad 
kostnad för programområdet på 19,3 miljoner kronor. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet inte får några specifika 
konsekvenser utifrån perspektiven genus, barn, mångfald, klimat och folkhälsa. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-03 
Bilaga driftbudgetram, 2021-03-03 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Justering av budgetramar för faktiskt antal elever den 15 februari 2021 i 
grund- och gymnasieskolan antas. 

2. Finansiering sker via Programnämndens pott för volymer. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 36 Revidering av grundsärskolans 
resursfördelningsmodell  - beredning 
Ärendenummer: Bou 408/2021 
Handläggare: Liselott Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Resursfördelningsmodellen för grundsärskolan omfattar elever som går i 
grundsärskolan och omfattar också fritidshem upp till 12 år. Äldre elevers 
omsorgsbehov när det gäller fritidshem tillgodoses via LSS. 

Resursfördelningsmodellen har omarbetats för grundsärskolan och består av 
följande delar, lokalkostnad och en elevrelaterad del. Den nya 
resursfördelningsmodellen börjar gälla från 1 juli 2021. 

Resursfördelningsmodellen gäller också för de enheter som är intraprenader 
inom programområdet. 

En översyn av resursfördelningsmodellen för grundsärskolan kommer att ske 
under våren 2023 om modellen styr utifrån om modellen styr mot önskade 
effekter. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-23 
Resusfördelningsmodell för grundsärskola med ersättningsnivåer 2021, 2021-
02-23 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Ärendet om ny resursfördelningsmodell inom grundsärskolan anses berett i 
och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 37 Fördelning av tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 - Skolmiljarden 
Ärendenummer: Bou 246/2021 
Handläggare: Liselott Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har beslutat om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skol-
väsendet 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. 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  8 (19) 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet inte får några specifika 
konsekvenser utifrån perspektiven genus, barn, mångfald, klimat och folkhälsa. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-03 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Fördelning av medel till förskola, grundskola och gymnasieskola antas. 

2. På Programnämndens sammanträde i juni fördelas medel utifrån utbetalning 
två och inriktning ut. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 38 Flytta och etablera paviljong i Glanshammar (flytt av 
befintlig paviljong i Adolfsberg) - beslut 
Ärendenummer: Bou 337/2021 
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander (Emma Byström) 

Ärendebeskrivning 
Glanshammars skola är en av de skolor som ska genomgå en rotrenovering 
enligt beslutat 50/50 projekt. Driftskonsekvenserna för en reinvestering i 
byggnaderna i samband med rotrenoveringen har funnits med redan i LFP för 
2018 - 2022. 

För att göra lokalerna ändamålsenliga sker rotrenovering i hus G samt rivning 
och nybyggnation av hus P. 

Futurum räknar med att dra igång renoveringen och nybyggnationen under 
hösten 2021, därför kommer samtliga klassrum i hus P samt klassrummen i hus 
G att behöva tömmas och flyttas till tillfälliga lokaler. Genom en 
omorganisation av befintliga klasser kommer verksamheten ha ett behov av 
totalt 6 tillfälliga klassrum under byggnationstiden som bedöms omfatta två år. 

En paviljong med sex klassrum, som har nyttjats i samband med 
Adolfsbergskolans renovering, kan flyttas till Glanshammar för att täcka 
behovet av tillfälliga lokaler. Etableringen beräknas uppgå till ca 1,5 mnkr. 
Avetableringen 2023 uppskattas till ungefär samma nivå. Hyreskostnaden för 
paviljongen är 1,5 mnkr/år. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-25 
Lokalförsörjningsplan 2021-2024, Bou 242/2020 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Paviljongen från Adolfsbergskolan flyttas till Glanshammars skola och 
förhyrs ytterligare två år. 

2. Finansiering av paviljongen sker av avsatta medel i programnämndens 
investeringsbudget för år 2021 (2,25 mnkr), 2022 (1,5 mnkr) 2023 (2,25 mnkr) 

Yrkande 
Magnus Riseby (L) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Proposition 
Ordföranden Marlene Jörhag (KD) finner att det finns endast ett förslag till 
beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att 
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt det. Därefter ställer 
ordföranden Magnus Risebys (L) yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande 
till protokollet och finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar 
bifalla det. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

1. Paviljongen från Adolfsbergskolan flyttas till Glanshammars skola och 
förhyrs ytterligare två år. 

2. Finansiering av paviljongen sker av avsatta medel i programnämndens 
investeringsbudget för år 2021 (2,25 mnkr), 2022 (1,5 mnkr) 2023 (2,25 mnkr). 

3. Magnus Riseby (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

§ 39 Revidering av delegationsförteckning / 
delegationsordning Programnämnd barn och utbildning 
2021 - beslut 
Ärendenummer: Bou 149/2021 
Handläggare: Helena Fredlund 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningens föreslår revidering av delegationsordningen för 
Programnämnd barn och utbildning med förtydligande och justering gällande 
ansökan om att bedriva fristående förskola, omsorg obekväm tid eller 
pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-08 
Förslag reviderad delegationsförteckning Programnämnd barn och utbildning 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Anta reviderad delegationsordning enligt Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag att gälla från och med 2021-04-01. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 40 Revidering av riktlinjer för förskola, fritidshem och 
omsorg obekväm tid - beslut 
Ärendenummer: Bou 1711/2020 
Handläggare: Helena Fredlund 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunstyrelseförvaltningens översyn av Riktlinjer för förskola, 
fritidshem och omsorg på obekväm tid har det uppmärksammats att det finns 
behov av revidering av riktlinjerna. 

Revideringen innehåller några nyheter/förändringar, bland annat utifrån ny 
funktion i e-tjänst för ansökan till förskola och utifrån granskningsrapport 
kring kommunens tillsyn av fristående verksamheter. Tidigare beslutat tillägg 
har införlivats i riktlinjen. Det har även gjorts en översyn av riktlinjen i 
samarbete med jurist kring de två begreppen förälder och vårdnadshavare för 
att säkra att riktlinjen använder begreppen korrekt utifrån lagstiftning. Vissa 
delar i texten har förtydligats för att minska risken för feltolkning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-19 
Reviderade Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid, 2021-
02-19 
Förslag Riktlinjedokument: Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg 
obekväm tid samt tillämpning av avgiftstaxa Örebro kommun, 2021-02-19 
Översikt: Nyheter och förtydliganden i rev. Riktlinjer för förskola, fritidshem 
och omsorg obekväm tid, 2021-02-19 

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 april 2021. 

2. Riktlinjerna ersätter fullt ut tidigare beslutade Riktlinjer för förskola, 
fritidshem och omsorg obekväm tid i kommunal och enskild regi, daterad 
2020-12-01. 
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Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar att förslag till Riktlinjer för förskola, fritidshem och 
omsorg obekväm tid revideras i enlighet med eget skriftligt yrkande och att de 
börjar gälla från och med 1 april 2021 samt ersätter fullt ut tidigare riktlinjer. 
Magnus Riseby (L) yrkar bifall till Maria Haglunds (M) yrkande. 

Jessica Ekerbring (S) och Marlene Jörhag (KD) yrkar avslag på Maria Haglunds 
(M) yrkande. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande. 

Proposition 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till reviderade Riktlinjer för 
förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid samt att anta Maria Haglunds 
(M) förslag reviderade Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm 
i enlighet med eget yrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner 
att Programnämnd barn och utbildning beslutar i enlighet med 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Slutligen ställer ordföranden Cecilia 
Lönn Elgstrands (V) yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till 
protokollet och finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar bifalla 
det. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

1. Reviderade Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid antas 
och börjar gälla från och med 1 april 2021. 

2. Riktlinjerna ersätter fullt ut tidigare beslutade Riktlinjer för förskola, 
fritidshem och omsorg obekväm tid i kommunal och enskild regi, daterad 
2020-12-01. 

3. Cecilia Lönn Elgstrand (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Reservation 
Maria Haglund (M), Stefan Stark (M), Sara Dicksen (M) och Magnus Riseby (L) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande. 

§ 41 Årsberättelse Centralt skolstöd 2020 - information 
Ärendenummer: Bou 75/2021 
Handläggare: Anne Jeanson 

Ärendebeskrivning 
Centralt skolstöd är en verksamhet med många olika delar, som med 
specialkompetens inom olika områden bidrar till att stärka lärandeprocessen, 
med syfte att nå en ökad måluppfyllelse, för barn och elever som av olika 
anledningar har svårt att finna sig tillrätta i det ordinarie skolsystemet. Centralt 
skolstöd har under året haft möjlighet att kunna bidra med stöd till många 
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barn/ungdomar, som har varit gynnsamt för deras utveckling såväl i skolan 
som på fritiden. Pedagoger inom förskola och skola har fått handledning och 
kompetensutveckling via Centralt skolstöds specialpedagoger, kuratorer, 
logopeder och pedagoger. 

Beslutsunderlag 
Årsberättelse Centralt skolstöd 2020, 2021-01-28 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 42 Avvikelse från tillsynsriktlinje under Coronapandemin 
(anpassning av tillsynsuppdraget)  
Ärendenummer: Bou 1616/2020 
Handläggare: Ann-Louise Karlsson och Jenny Kusing 

Ärendebeskrivning 
Utifrån den uppkomna extraordinära händelsen med Coronapandemin gör 
kommunen avsteg från Reviderade riktlinjerna för tillsyn av fristående förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i enskild regi, för att minska smittorisken i 
verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-19 
Anpassningar i tillsynsuppdraget för fristående förskola och pedagogisk 
omsorg under Coronapandemi, 2021-02-19 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Örebro kommun gör avsteg från Reviderade riktlinjer för tillsyn av fristående 
förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i enskild regi, enligt bilagda rutin 
Anpassningar i tillsynsuppdraget för fristående förskolor och pedagogisk omsorg under 
Coronapandemi, daterad 2021-02-19. 

2. Programdirektören får i uppdrag att besluta när rutinen Anpassningar i 
tillsynsuppdraget för fristående förskolor och pedagogisk omsorg under Coronapandemi, 
daterad 2021-02-19, upphör. Rutinen upphör dock senast 2021-09-15. 
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Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 43 Information från Myndighetsavdelningen gällande 
skolvalet grundskolan 
Ärendenummer: Bou 664/2021 
Handläggare: Charlotta Edfalk-Sundler, Christina Svenman 

Ärendebeskrivning 
Besluten för skolval är inte fattade än och Programnämnd barn och utbildning 
informeras muntligt. Vårdnadshavare får besked under vecka 10. Skolorna får 
preliminära uppgifter i förväg för att hinna förbereda sig. 

Söktrycket är ungefär samma som tidigare år. Myndighetsavdelningen har 
dialog med de fristående skolorna för att undvika "dubbla antagningar". 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 44 Information från pristagaren för det pedagogiska 
priset- kategori förskola  
Ärendenummer: Bou 665/2021 
Handläggare: Ingela Nyberg 

Ärendebeskrivning 
Ingela Nyberg, barnskötare på förskolan Sörgården och vinnare i kategorien 
förskola 2020, informerar om sitt arbete där utemiljö och hållbar utveckling är 
ledstjärnorna. 

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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§ 45 Information från pristagaren för det pedagogiska 
priset-  kategori grundskola/grundsärskola/fritidshem 
Ärendenummer: Bou 665/2021 
Handläggare: Johan Larsson 

Ärendebeskrivning 
Johan Larsson, lärare på Navets skola som undervisar i idrott och hälsa samt är 
resurs i matematik och SO och vinnare i kategorien 
grundskola/grundsärskola/fritidshem, informerar om sitt arbete. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 46 Information från pristagaren för det pedagogiska 
priset- kategori gymnasieskola/gymnasiesärskola  
Ärendenummer: Bou 665/2021 
Handläggare: Mårten Persson 

Ärendebeskrivning 
Mårten Persson, förstelärare på Rudbecksgymnasiet och vinnare i kategorien 
gymnasium/gymnasiesärskola 2020, informerar som sitt arbete med 
renaturering av vattendrag och inventering av flodpärlmussla. Det är aktiv 
naturvård i samarbete med Naturskyddsföreningen, Örebro kommun och 
Länsstyrelsen i Örebro län. 

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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§ 47 Information från pristagaren för det pedagogiska 
priset- kategori skolledare 
Ärendenummer: Bou 665/2021 
Handläggare: Johan Walter 

Ärendebeskrivning 
Johan Walter, rektor Mellringeskolan och vinnare i kategorien skolledare 
2020, informerar om arbetet som rektor på Mellringeskolan. Johan redogör för 
den utveckling Mellringeskolan har gjort sedan 2016 då skolan fick ta emot 
många synpunkter från Skolinspektion i samband med ett besök. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 48 Information från rektor Johan Walter om arbetet med 
socialpedagoger 
Handläggare: Johan Walter 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår. 

§ 49 Ordförandes information 2021 
Ärendenummer: Bou 428/2021 
Handläggare: Marlene Jörhag 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår. 

§ 50 Riktlinjer för Örebro kommuns mottagande och 
utbildning av nyanlända elever - beredning 
Ärendenummer: Bou 1920/2020 
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Riktlinjen är gemensam för Örebro kommuns grund- och gymnasieskolor och 
ska styra och stödja verksamheternas arbete med nyanlända elever. Riktlinjen 
reviderades senast 2017 och baseras på aktuell lagstiftning och Skolverkets 
allmänna råd från 2016 (vilka fortfarande gäller). 
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Ambitionen med riktlinjerna är att förtydliga uppdraget men också att skapa en 
röd tråd genom hela skolorganisationen. 

Nyanlända elever omfattas av samma bestämmelser som andra elever när det 
gäller skolans grunduppdrag. Det finns dock bestämmelser som riktar sig 
specifikt till nyanlända elever. 

Det gemensamma målet för alla verksamheter är att skapa en likvärdig skola 
för alla elever. En nyanländ elev har rätt att utifrån sina individuella 
förutsättningar, styrkor och förmågor få lära och utvecklas på samma villkor 
som andra barn och ungdomar. Samtliga skolor i Örebro kommun ska kunna 
ta emot och erbjuda undervisning med god kvalitet för nyanlända elever. 

Att nyanlända elever lyckas i skolan är avgörande inte bara för det enskilda 
barnets framtid. Det är också en förutsättning för en jämlik skola i Örebro som 
ska präglas av likvärdighet i förutsättningar att uppnå kunskapsmålen i grund- 
och gymnasieskolan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-25 
Riktlinjer för Örebro kommuns mottagande och utbildning av nyanlända 
elever (revideringsunderlag 2021-02-04) 

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. 

§ 51 Programdirektörens information 2021 
Ärendenummer: Bou 427/2021 
Handläggare: Mikael Carstensen 

Ärendebeskrivning 
Programdirektör Mikael Carstensen informerar om följande: 

- Gumeliusskolan kommer ha delvis undervisning på distans p g a hög 
sjukfrånvaro. 

- Informerar om svar på övrig fråga från Magnus Riseby (L), Bou 658/2021. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

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

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 52 Anmälan av presidiesammanträde samt 
delegationsbeslut till Programnämnd barn och utbildning 
2021-03-05 
Ärendenummer: Bou 254/2021 

Ärendebeskrivning 
Presidiesammanträde har ägt rum den 19 februari 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 (2021-01-28 - 2022-03-02) 
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. 

§ 53 Anmälan av handlingar till Programnämnd barn och 
utbildning 2021-03-05 
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. 
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Beslutsunderlag 
Information om det interna miljöpriset 2021 
Brev från Skolverket till huvudman och samordnare för nyanländas lärande 
Diarielista till Programnämnd barn och utbildning 2021-01-29 - 2021-02-25 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 54 Övrig fråga från Maria Haglund (M) om det finns 
anställda i Örebro kommun som är registrerade som 
förskolepedagoger trots avsaknad av examen 
Ärendenummer: Bou 657/2021 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M) anmäler en övriga fråga om det finns anställda i Örebro 
kommun som är registrerade som förskolepedagoger trots att de inte har tagit 
ut examen. 

Mikael Carstensen, prrogramdirektör Barn och utbildning, har undersökt 
frågan under dagen och svarar att i den information som kommunen levererar 
till Statistiska centralbyrån får man ej uppge sådana som inte har rätt 
behörighet. Huruvida det kan se annorlunda ut i kommunens egna register går 
inte att svara på idag, utan kräver en mer långtgående undersökning. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 55 Övrig fråga från Magnus Riseby (L) om hur den 
övergripande planen ser ut för skolans användning av 
Kulturkvarterets lokaler och om det medför kostnader 
Ärendenummer: Bou 658/2021 

Ärendebeskrivning 
Magnus Riseby (L) har anmält en övrig fråga om hur den övergripande planen 
ser ut för skolans användning av Kulturkvarterets lokaler och vilka kostnader 
kommer denna användning medföra och hur stor del av dessa kommer att 
hamna på programområdet eller dess driftsnämnder. 
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Mikael Carstensen, programdirektör, svarar på frågan. De delar av gymnasiet 
som kommer husera i Kulturkvarteret är praktiska delarna inom 
estetprogrammet. 30 procent av undervisningstid kommer att hållas på 
Kulturkvarteret (idag på Kulturskolan) med 8 lärare. Lösningen är helt 
kostnadsneutralt då hyran för Kulturskolan kommer att användas till lokalerna 
i Kulturkvarteret. Rektor för estetprogram är med i planeringsgrupp och de 
fackliga har informerats och lärarrepresentanter har också varit delaktiga. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Informationen tas till protokollet.
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Datum: 2021-03-05 Särskilt yttrande 
Programnämnd barn och utbildning  

Revidering av Riktlinjer för förskola, fritidshem och 
omsorg obekväm tid  
 
Vänsterpartiet har i sitt budgetförslag Ett Örebro för alla inga satsningar för 
pedagogisk omsorg då vi prioriterar förskola och fritidshem som barnomsorg och 
pedagogisk verksamhet istället. Deras uppdrag säkerställer en bättre kvalitet än 
pedagogisk omsorg och sker verksamhet i främst kommunal regi eller utan 
vinstintresse säkerställer vi också att det går att planera för kommunens resurser 
bättre både utifrån praktiska och ekonomiska förutsättningar.  
 
När det gäller omsorg på obekväm tid finns det i Vänsterpartiets förslag enbart 
sådan i kommunal regi.  

 
  
För Vänsterpartiet 
Cecilia Lönn Elgstrand  



 

 

 

 

 

 

 

SÄRSKILT YTTRANDE BOU337/2021 

BESLUT - FLYTTA OCH ETABLERA PAVILJONG I GLANSHAMMAR. 

BOU20210305 
 

Liberalerna ställer sig bakom beslutet att flytta paviljongen från Adolfsbergsskolan till Glanshammars skola. I underlaget till beslut 

finns det två förslag till placering av paviljongen vid, eller i nära anslutning till, Glanshammars skola. Vi ser det som positivt att det 

finns olika förslag i underlaget. Däremot ställer vi oss kritiska till att det saknas ett tydligt ekonomiskt underlag för det ena 

förslaget. 

 

När, eller om, kommunen skall hyra del av fastighet från en annan aktör skall detta följas av tydliga ekonomiska kalkyler och 

relevanta avtalstexter. Överlag gäller att det alltid skall medfölja ett tydligt beslutsunderlag i våra handlingar.  

 

Liberalerna vill därför skicka med dessa synpunkter till framtida beredningar och beslut. Vi menar att detta skulle minimera 

risken för oförutsedda kostnader.   

 

För Liberalerna i Örebro kommun  

Magnus Riseby
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