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Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 14 mars 2019.

Marlene Jörhag (KD), ordförande

Magnus Riseby (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 mars 2019.

§ 45 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning

Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Magnus Riseby (L) ställer skriftlig övrig fråga
rörande framtida lärarbehov i förskolor och skolor.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) ställer skriftligt övrig fråga gällande vikarier i
förskola och skola.
Stefan Stark (M) ställer övrig fråga gällande skolvalet.
Magnus Riseby (L) ställer övrig fråga gällande skolvalet.
Sara Bronner (MP) ställer övrig fråga gällande parkeringshus
vid Änglandaskolan.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Svar övriga frågor läggs till dagordningen

§ 46 Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning

Ärende 7 Paviljong Mosjö skola - beredning utgår samt Svar övriga frågor läggs
till dagordningen.
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Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- den reviderade dagordningen godkänns

§ 48 Motion: samordnad administration och service på
Örebros skolor - beslut
Ärendenummer: Bou 1113/2017
Handläggare: Karin von Stedingk
Ärendebeskrivning

Stefan Stark (M) har inkommit med en motion från Nya moderaternas grupp i
Kommunfullmäktige om förslag kring samordnad administration och service
på Örebro kommuns skolor. Motionen anmäldes i Kommunfullmäktige
den 29 mars 2017.
Motionen innehåller förslag om att samordna Örebro kommuns skolenheters
administration, ledning, elevhälsa och service med hänvisning till att det vore
kostnads- och resurseffektivt.
I motionen föreslås också att alla de skolenheter som har rätt förutsättningar
ska omvandlas till intraprenader med syfte att påverka skolresultat och
kostnader i positiv riktning. Antagandet är att om intraprenaderna tar in
tjänster inom administration, ledning, elevhälsa och service helt eller delvis från
kommunen centralt skulle stora samordningsvinster göras.
Beslutsunderlag

Motion från Stefan Stark (M), Nya Moderaternas grupp i Kommunfullmäktige
om Samordnad administration och service på Örebro skolor, 2017-03-29
Tjänsteskrivelse, 2019-02-05
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Motionens första förslag om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheterna att samordna och samla administration, ledning, elevhälsa och
service för att effektivisera skolan och göra den mer kostnadseffektiv avslås.
2. Motionens andra förslag om att ge förvaltningen uppdraget att starta
processen med att omvandla så många skolenheter som möjligt till
intraprenader är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Marlene Jörhag (KD) yrkar att Kommunstyrelseförvaltningens förslag
revideras med förändring avbeslutspunkt 1 till att motionen är besvarad, vilket
benämns Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag till beslut.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till motionen.
Magnus Riseby (L) yrkar bifall till motionen.
David Larsson (SD) yrkar avslag till beslutspunkt 1 samt bifall till beslutspunkt
2.
Jessica Ekerbring (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens reviderade
förslag.
Elisabeth Malmqvist (C) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
reviderade förslag.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
reviderade förslag.
Sara Bronner (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens reviderade
förslag.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns tre förslag till beslut på
beslutspunkt 1; Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag att
beslutspunkt 1 är besvarad, Maria Haglunds (M) och Magnus Risebys
(L) yrkande om bifall till motionen samt David Larssons (SD) yrkande om
avslag av beslutspunkt 1.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn
och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens reviderade
förslag.
Ordförande finner därefter att det finns två förslag till beslut på beslutspunkt
2; Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut att beslutspunkt 2 är
tillgodosedd samt Maria Haglunds (M), Magnus Risebys (L) och Daniel
Larsson (SD) yrkande om bifall till beslutspunkt 2.
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Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn
och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Motionens första förslag om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheterna att samordna och samla administration, ledning, elevhälsa och
service för att effektivisera skolan och göra den mer kostnadseffektiv är
besvarad.
2. Motionens andra förslag om att ge förvaltningen uppdraget att starta
processen med att omvandla så många skolenheter som möjligt till
intraprenader är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M), Magnus Johansson (M) reserverar sig
skriftligt till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande.
Magnus Riseby (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
David Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§ 49 Anpassning/ombyggnation av del av Sörbyskolan till
en allergiskola - beredning
Ärendenummer: Bou 2470/2018
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning

Ett svårt allergiskt barn har aktualiserat behovet av en allergiskola till hösten
2019 då detta barn börjar i förskoleklass. I kommunen finns fler svårt allergiska
barn i förskoleåldern vilket innebär att behovet finns även långsiktigt av en
allergiskola i första hand för åldrarna F-6.
En allergiskola där verksamheten har en åldersintegrerad verksamhet behöver
skapas i kommunen. Förstudien föreslår Sörbyskolan som mest lämplig att
avgränsa. Storleksmässigt byggs två klassrum med behövliga biutrymmen,
slussar och omklädningsrum.
Komplexiteten i uppdraget innebär att det inte är möjligt att hinna få klart en
allergiskola till hösten 2019 utan planerad inflytt blir under våren 2020.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-02-06
Förstudierapport Sörbyskolan Allergiskola 2019-01-25
Allergiskola analys 190124 arkitektfirman Marge, bilaga 1
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde och återkommer för
beslut efter projektering.
2. Projektering beställs av Futurumfastigheter för ombyggnation/anpassning av
lokaler på Sörbyskolan för anpassning till en allergiskola.
3. Om projekteringen inte följs av projekt finansieras detta ur
planeringsreserven.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 50 Anpassningar Olaus Petriskolan ABCD-huset beredning
Ärendenummer: Bou 1036/2017
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning

En omfattande rotrenovering pågår av Olaus Petri-skolan som beräknas vara
inflyttningsklar till hösten 2020. Första delen av rotrenoveringen har omfattat
anpassningar av idrottshall, matsal och kök (E och F-huset). Anpassningen av
kök och matsal har inneburit att skolan fått två färre klassrum. Andra delen
avser huvudbyggnaden. För att kunna bli en full två parallell F-9 skola med
mellan 25-30 elever per klassrum krävs ombyggnation i huvudbyggnaden
(ABCD-huset)
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-02-11
Olaus Petriskolan, Förstudie 2019-01-29 Futurumfastigheter
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde och återkommer för
beslut efter projektering.
2. Projektering beställs av Futurumfastigheter för anpassning/ombyggnation av
OP-skolans ABCD-hus.
3. Om projekteringen inte följs av projekt finansieras detta ur
planeringsreserven.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 51 Slöjdsal Nikolaiskolan - beredning
Ärendenummer: Bou 16/2018
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander, Ulf Aldén
Ärendebeskrivning

Nikolaiskolan är en nyrenoverad skola för åk 7-9 med kapacitet att ta emot 600
elever. Till hösten 2019 utökas slöjd i timplanen för högstadiet. Det innebär att
Nikolaiskolans befintliga utrymmen för trä- och metallslöjd blir för trånga. Ett
förslag har tidigare tagits fram att anpassa den tidigare lilla textilslöjdsalen till
träslöjd. Förslaget visade sig inte vara genomförbart då huvudskyddsombudet
påtalade att säkerhetsavståndet för arbetsplatserna inte kunde uppfyllas.
Verksamheten har tagit fram ett förslag att omvandla ett av de tidigare NOsalarna till en träslöjdsal. Önskemål finns även av metallrum och virkesförråd.
Preliminär ökad hyreskostnad bedöms till 129 tkr.
Idag behöver Nikolaiskolans elever förflytta sig för idrottsundervisning,
ytterligare transporter för slöjd innebär svårigheter att få ihop schemat för
eleverna men också för pedagogerna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-02-06
Information, 2019-03-06
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1 Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde och återkommer för
beslut efter projektering.
2. Projektering beställs av Futurumfastigheter för anpassning av NO-sal till
slöjdsal på Nikolaiskolan.
3. Hyreskonsekvensen ska i möjligast mån särskiljas och redovisas i tre delar;
omvandlingen till slöjdsal; ombyggnad för metallrum; ombyggnad för
virkesförråd.
4. Om projekteringen inte följs av projekt finansieras detta ur
planeringsreserven.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 52 Sagogården - information
Ärendenummer: Bou 307/2019
Handläggare: Sofia Larsson
Ärendebeskrivning

Information gällande förskolan Sagogården.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-02-14
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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§ 53 Olaus Petriskolans gård - information
Handläggare: Anna-Karin Wulgué, Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning

Konsthallschef Anna-Karin Wulgué och lokalstrateg Åsa Enkvist
Lenander informerar nämnden om Olaus Petriskolans skolgård.
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 54 Årsberättelse 2018 Programnämnd barn och
utbildning - beslut
Ärendenummer: Bou 232/2019
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Programområde barn och utbildning har en negativ budgetavvikelse på 81,0
miljoner kronor. Det ekonomiska läget för programområde barn och
utbildning har försämrats under året. Den främsta orsaken att Örebro
kommun en tillväxt kommun som innebär att vi har fler barn och elever i våra
skolor samt att vi har tillskapar fler skolplatser.
För att en långsiktig hållbar ekonomi inom programområdet krävs åtgärder
både på nämnds- och verksamhetsnivå samt en mycket mer utvecklad
samverkan och samarbete inom hela kommunkoncernen. Örebro är en
tillväxtkommun vilket innebär att ett stort antal skolplatser behöver tillskapas
under åren framöver. I den utmaningen är samspelet och samarbetet i
kommunen en viktig förutsättning.
Förskolenämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 10,7 miljoner
kronor, Grundskolenämnden en negativ budgetavvikelse på 11,0 miljoner
kronor, Gymnasienämnden en negativ budgetavvikelse på 0,9 miljoner kronor
och Programnämnden en negativ budgetavvikelse på 58,4 miljoner kronor.
De största utmaningarna för programområdet är att samtliga nämnder ska ha
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en ekonomi i balans och stärka kunskapsresultaten genom metoder, arbetssätt
och med digitalisering som pedagogiskt verktyg. Elever ska ges förutsättningar
att komma in på ett gymnasieprogram och lämna gymnasieskolan med en
gymnasieexamen.
Den framtida kompetensförsörjningen är ytterligare en mycket stor utmaning
där vi behöver kartlägga kompetens och vilken kompetens vi behöver med
anledning av de stora barn- och elevkullarna.
Beslutsunderlag

Årsberättelse 2018 PN BOU nämnd 190306
Bilaga 1 Årsberättelse Förskolenämnden 2018
Bilaga 2 Årsberättelse Grundskolenämnden 2018
Bilaga 3 Årsberättelse Gymnasienämnden 2018
Bilaga 4 Utvärdering Topp 25 2025
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Årsberättelse för 2018 antas.
2. Programnämnd barn och utbildning ska under året särskilt följa
driftnämndernas arbete för en ekonomi i balans utifrån det ekonomiska
resultatet 2018.
3. Programnämnd barn och utbildning ska ges månadsvis aktuell ekonomisk
information under året som ett komplement till delårs- och årsrapporterna.
4. Programnämnd barn och utbildning anhåller hos Kommunstyrelsen om
överföring av ekonomiskt resultat enligt särskilda regler för Förskolenämnden
och Grundskolenämnden.
5. Årsberättelse 2018 överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Nämndens behandling

Ett korrekturfel redogörs för nämnden.
Yrkande

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

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Reviderad Årsberättelse för 2018 antas.
2. Programnämnd barn och utbildning ska under året särskilt följa
driftnämndernas arbete för en ekonomi i balans utifrån det ekonomiska
resultatet 2018.
3. Programnämnd barn och utbildning ska ges månadsvis aktuell ekonomisk
information under året som ett komplement till delårs- och årsrapporterna.
4. Programnämnd barn och utbildning anhåller hos Kommunstyrelsen om
överföring av ekonomiskt resultat enligt särskilda regler för Förskolenämnden
och Grundskolenämnden.
5. Årsberättelse 2018 överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
6. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet
Magnus Riseby (L) och Cecilia Lönn Elgstrand (V) avstår från att delta i
beslutet.

§ 55 Internbudget 2019 - information
Ärendenummer: Bou 3035/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Programområdets tilldelade budgetram för 2019 uppgår till 3 542,9 mnkr. Av
programområdets tilldelade medel fördelas 1 026,3 mnkr till Programnämnd
barn och utbildning för egen verksamhet.
I internbudget 2019 för Programnämnd barn och utbildning är medel
fördelade på verksamhetsområdena pedagogisk omsorg, förskola och skola
samt programövergripande verksamhet. De största kostnadsposterna är bidrag
till externa utförare och lokalkostnader Det ingår en volympott på 88,8 mnkr
för att förändrat antal barn och elever under året samt en planeringsreserv på
2,5 mnkr.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Internbudget 2019 Programnämnd barn och utbildning, 201902-25
Bilaga Internbudget 2019 Programnämnd barn och utbildning, 2019-03-06
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 56 Skollokalsinventering grundskola - information
Handläggare: Ted Rylander
Ärendebeskrivning

Planerare Ted Rylander informerar om arbetet att inventera skollokalerna.
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 57 Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg - beslut
Ärendenummer: Bou 437/2018
Handläggare: Karin von Stedingk
Ärendebeskrivning

Syftet med en revidering av riktlinjerna är att de även fortsatt ska vara en
aktuell reglering av avsedda verksamheter. På en politisk nivå omfattar
dokumentet förslag som avser kvalitet och servicenivåer inom pedagogisk
omsorg.
En revidering har även gjorts mot bakgrund av att det fanns ett behov av en
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uppdatering av juridiska, organisatoriska, språkliga och
kommunikationsmässiga aspekter i dokumentet. I det reviderade dokumentet
har avsnitten som avser omsorg obekväm tid tagits bort eftersom de numera
ingår i riktlinjerna för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid.
Revideringen avser också att göra dokumentet mer användarvänligt för
målgrupperna.
Beslutsunderlag

Förslag Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg (Bou 437/2018), 2019-03-06
Tjänsteskrivelse, 2019-02-27
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Föreslagna riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg antas och börjar gälla
från och med 15 april 2019.
2. Föreslagna riktlinjer Bou 437/2018 ersätter riktlinjedokumentet Bou
74/2015.
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att få lämna särskilt yttrande till protokollet.
Elisabeth Malmqvist (C) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Jessica Ekerbring (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Marlene Jörhag (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt detta.
Ordförande ställer sedan Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande som tas till protokollet under proposition och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar att bifalla detta.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Föreslagna riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg antas och börjar gälla
från och med 15 april 2019.
2. Föreslagna riktlinjer Bou 437/2018 ersätter riktlinjedokumentet Bou
74/2015.
3. Cecilia Lönn Elgstrand (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet
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§ 58 Revidering delegationsförteckning - beslut
Ärendenummer: Bou 62/2019
Handläggare: Karin Geisler
Ärendebeskrivning

Förtydligande av delegationsordning gällande placering vid skolenhet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-02-20
Förslag inför 20190306 delegationsförteckning Pn Bou, 2019-02-20
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Anta reviderad delegationsordning enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 59 Anmälan av presidiesammanträde samt
delegationsbeslut till pn Bou 2019-03-06 - ej öppet möte
Ärendenummer: Bou 234/2019
Handläggare: Marlene Jörhag
Ärendebeskrivning

Ordförande Marlene Jörhag (KD) redogör för ett beslut.
Presidiesammanträde har ägt rum den 14 februari 2019.
_____________________
Alla beslut fattade med stöd av delegation av utskott, ledamot eller ersättare
eller tjänsteman ska anmälas till Programnämnd barn och utbildning enligt 6
kap. 40 § och 7 kap. 8 § kommunallagen (2017:725).
Beslutsunderlag

Lista över inrapporterade delegationsbeslut (2019-02-04 – 2019-02-25)
Anmälan av delegationsbeslut från förskolechefer, rektorer och
myndighetsavdelningen
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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

§ 60 Anmälan av handlingar och inkomna skrivelser
Ärendenummer: Bou 139/2019
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 2019-03-06
(registrerat efter 2019-01-28 t o m 2019-02-25)
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 61 Ordförandens information
Handläggare: Marlene Jörhag
Ärendebeskrivning

Ingen information.

§ 62 Programdirektörens information
Handläggare: Karin von Stedingk
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ÖREBRO

Protokoll

Ärendebeskrivning

Tf programdirektör Karin von Stedingk har bjudit in projektledare Daniel
Jonsson som informerar och besvarar frågor gällande grundskoleantagningen.
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 63 Svar övriga frågor
Ärendebeskrivning

Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Magnus Riseby (L) ställer skriftlig övrig fråga
rörande framtida lärarbehov i förskolor och skolor.
Frågan besvaras på kommande nämnd.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) ställer skriftligt övrig fråga gällande vikarier i
förskola och skola.
Frågan besvaras på kommande nämnd.
Stefan Stark (M) ställer övrig fråga gällande skolvalet.
Frågan besvarades under Programdirektörens information.
Magnus Riseby (L) övrig fråga gällande skolvalet.
Frågan besvarades under Programdirektörens information.
Sara Bronner (MP) ställer övrig fråga gällande kostnaden för parkeringshus
vid Änglandaskolan.
Diskussion pågår inom kommunen gällande var kostnaden ska ligga. Frågan
ska återkomma till nämnden.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- informationen tas till protokollet
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~ moderaterna
Yrkande
Ärende 17
Ärendenummer: Bou 1113/2017
"Motion: samordnad administration och service
på Örebros skolor - beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
6 mars 2019

Effektivare administration i skolan
Programområde Barn och utbildning går med stora ekonomiska förluster och de styrande
paiiiema med Socialdemokraterna i spetsen har aviserat ytterligare nedskärningai·.
Samtidigt blir var fjärde elev i grundskolan underkänd. Det är avgörande att kommunen
lyckas prioritera resurserna till skolorna och undervisningen så att eleverna klarar
kunskapskraven.
Administration, ledning, elevhälsa och service på de många skolenheterna i Örebro
kommun kostar mycket pengar och är en stor del av budgeten vaije år. Samordning av
ledningsfunktioner, elevhälsa, administration och service mellan skolenheter skulle ge en
ökad resurseffektivitet inom såväl kurs- som personalplanering.
Det skulle ge samordningsvinster för administration, service, elevhälsa och planering. Det
skulle även ge en mer flexibel organisation som kan möta såväl elevökning som
elevminskning samt en ökad möjlighet att möta elevers behov av stöd och utveckling
oavsett om man ännu inte är fullt behörig, eller behöver stöd i sitt lärande i övrigt.
De skolenheter inom Örebro kommun som i dag är intraprenader är kostnadseffektivare och
hai· bättre siffror vad gäller elevprestation. Om alla de skolenheter som har rätt
förutsättningar skulle omvandlas till intraprenader skulle troligen skolresultat och kostnader
påverkas i positiv riktning. Om intraprenadema tar in tjänster inom administration, ledning,
elevhälsa och service helt eller delvis från kommunen centralt skulle stora
samordningsvinster göras. Här måste kommunen vara flexibel och ge stöd till de enheter
som vill bli intraprenader.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

bifalla motionen.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till fö1mån för eget förslag.

För Mo eraternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

~ ntoderaterna
Särskilt yttrande
Ärende 13
Ärendenummer: Bou 232/2019
"Årsberättelse 2018 Programnämnd
barn och utbildning - beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
6 mars 2019

Alla barn ska ldara skolan
Programområde Barn och utbildning visar ett underskott på 81 miljoner kronor för år 2018.
Det är andra året i rad som programområdet visar en negativ budgetavvikelse. Vi moderater är
väldigt bekymrade över kommunens ekonomi i allmänhet och nämndens ekonomi i synnerhet.
Det krävs kraftfulla åtgärder för att styra programområdets utgifter så att budgeten kan
komma i balans.
Vad som oroar oss mer är kommunens oförmåga att lyckas med att ge alla elever fullgoda
kunskaper. Örebros skolor behöver en tydligare styrning mot sitt kunskapsuppdrag. Det
behövs kraftfulla satsningar på fler lärare och annan skolpersonal, minskade barngrupper,
ökad fysisk aktivitet i skolan och vidareutbildning för lärare och rektorer.
V åit mål är att alla barn ska få lägst godkänt i alla ämnen. De ska lämna skolan väl rustade för
framtiden, kunskapsmässigt och med självkänsla och självkännedom.
I vår budget för 2019 har vi öronmärkt satsningar på bland annat karriältjänster, utbildning i
svenska som andraspråk, minskade barngrupper, fler lärare och andra personalkategorier i
skolan samt utbildningssatsningar för rektorer. Det ät- åtgärder som vi tror är viktiga för att
vända de sjunkande skolresultaten och se till att vaije elev blir sedd och får det stöd hon eller
han behöver.
Eftersom årsberättelsen visar resultatet för det gångna året väljer vi att bifalla förslaget till
beslut.

~~•~p i Programnämnd barn och utbildning

Maria Haglund (M)

Datum: 20190306
Programnämnd barn och utbildning

Särskilt yttrande

Reviderade riktlinjer pedagogisk omsorg

Vänsterpartiet vill ha en sammanhållen förskola och skola för alla. Vi vänder oss
därför emot privatisering och fri etableringsrätt av förskoleverksamhet. Förutom
ökad segregation och att kommunerna nu inte kan säga nej till exempelvis
religiösa förskolor innebär det svårigheter att planera för kommunerna och är
kostnadsdrivande. Trots att en kommun har full behovstäckning kan nya privata
förskolor och pedagogisk omsorg startas som tar ekonomiskt utrymme från
övriga förskolor, och det kan i värsta fall leda till att kommunala förskolor hotas
av nedläggning mot föräldrars och barns vilja.
Det finns många frågetecken kring hur den så kallade pedagogiska omsorgen
med säkerhet blir pedagogisk, och det saknas också full insyn i en privat
verksamhet.
I dag etableras flera pedagogiska omsorgs-verksamheter i Örebro i
bostadsområden med hög arbetslöshet och barnfattigdom. Just i dessa
områden är det extra viktigt att barnen får möjlighet att utvecklas i förskolans
pedagogiska verksamhet och får den språk- och sociala träning de har rätt till.
Den fria etableringsrätten inom barn- och utbildningsområdet är förvisso inte ett
kommunalt beslut men den utsätter kommunerna för en del problem. Det är
kommunen som har ekonomi- och planeringsansvar för förskolan och dessa
etableringar drabbar kommunens ekonomi och långsiktiga planering samt
möjlighet att jobba med integration.
Vänsterpartiets kritiska hållning till Pedagogisk omsorg som verksamhet är
tydligt i skrivningen ovan. Med det sagt vill vi dock understryka att tydliga
riktlinjer kring verksamheten är ett måste och att dessa i denna reviderade form
är tydligare och skarpare än tidigare, vilket är positivt.

Cecilia Lönn Elgstrand
Vänsterpartiet
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