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Programnämnd barn och utbildning 
 
Datum: 2022-09-02 
Tid: 09:00–12:00  
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 

1 Kallelse 

2 Anmälan av jäv 

3 Protokolljuterare  

Ärendebeskrivning 
Jämte ordförande utses Cecilia Lönn Elgstrand (V) till justerare med Mattias 
Eonsuu (M) som ersättare. 

4 Anmälan av övriga frågor 

5 Godkännande av dagordning 

6 Revidering av LFP 
Ärendenummer: Bou 316/2022 
Handläggare:  Markus Eklund, Emma Byström, Liselotte Nöjd, 09:00 

Ärendebeskrivning 
Lokalförsörjningsplanen för åren 2023 – 2026 och med framåtblick 2027 – 
2030, bygger på Örebro kommuns befolkningsprognos för perioden 2022–
2031 samt politiska ställningstaganden. 

Den tidigare beslutade lokalförsörjningsplanen (beslut i nämnd 2022-04-29) 
baserades på delområdesprognoser från april 2021. Då effekterna av Corona 
och ett förändrat arbetslivsmönster i hög grad verkat påverka barn- och elev-
antalet på totalen bedömdes det som angeläget att även kunna analysera 
delområden och beslut om en revidering av lokalförsörjningsplanen togs. 

Prognosen visar att behovet av förskoleplatser minskar initialt medan 
grundskoleplatser inom de lägre årskurserna har en stadig minskning under 
hela perioden. Inom åk 7–9 och gymnasiet ökar antalet elever. 

De förändrade behoven leder till omstrukturering av platser men även att fler 
platser behöver tillskapas, framför allt på grund av närhetsprincipen. 
Anpassningar för att effektivisera nyttjandet av befintliga lokaler samt 
utbyggnader kommer att krävas. Det finns även behov av anpassning, 
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renovering och ersättning av icke ändamålsenliga lokaler och tillfälliga 
byggnader. 

En osäkerhetsfaktor som kan påverka behovet av förskole- och skolplatser är 
den förmodade flyktingströmmen från Ukraina. 

Kostnaderna för hyra av lokaler bedöms fortsätta öka under 
planeringsperioden. Utöver det tillkommer en ökning av övriga 
driftskostnader. Behovet av lokaler kan förändras under perioden vilket då 
också påverkar driftskostnaderna ytterligare. 

Förändringar mot tidigare investeringsprogram är i huvudsak senareläggning av 
projekt samt fördyrningar av projekt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Lokalförsörjningsplanering 2023–2026 för Programnämnd 
barn och utbildning, 2022-08-15 
Lokalförsörjningsplanering 2023–2026 med framåtblick 2026–2029, 2022-08-
15 
Investeringsprogram Bou 2023–2026 med framåtblick inklusive revidering för 
2022, bilaga 1, 2022-08-15 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Reviderad lokalförsörjningsplan 2023–2026 med framåtblick 2027–2030, 
samt Investeringsprogram för Programnämnd Barn och utbildning antas. 

- Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

7 Månadsrapport juli 
Ärendenummer: Bou 619/2022 
Handläggare: Liselotte Nöjd, 09:15 

Ärendebeskrivning 
En sammanställning över den ekonomiska utvecklingen för nämnderna inom 
programområde Barn och utbildning samt mer ingående för Programnämnd 
barn och utbildning. Rapporten visar det ekonomiska utfallet fram till juli 2022. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport 2022-08-22 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Månadsrapporten läggs till handlingarna. 
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8 Tilläggsanslag och ombudgeteringar september (Beslut) 
Ärendenummer: Bou 1587/2022 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser omfördelning av ram inom Programområde barn och 
utbildning. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tilläggsanslag och ombudgetering Programnämnd barn och 
utbildning september 2022, 2022-08-17 
Budgetram per driftnämnd september 2022, 2022-09-02 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltnings förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Föreslagna tilläggsanslags och ombudgeteringar antas.  

9 Rapport sociala investeringar - Utomhuspedagogikens 
inverkan på lärande uppföljande utvärdering 
(Information) 
Ärendenummer: Bou 1419/2022 
Handläggare: Yvonne Haneskog, 09:25 

Ärendebeskrivning 
Den sociala investeringen "Utomhuspedagogikens inverkan på 
lärande" genomfördes under två år från höstterminen 2016 till och med 
vårterminen 2018 och i samverkan mellan Förvaltningen förskola och skola 
samt Kommunstyrelseförvaltningen. Satsningens syfte var att få fler elever på 
Västra Engelbrektskolan att bli behöriga till gymnasieskolan genom att 
utveckla metoder för tillämpning av utomhuspedagogik och upplevelsebaserat 
lärande. 

Målgrupp var nyanlända elever i förberedelseklasserna på Västra 
Engelbrektskolan och eleverna som höstterminen 2016 började i årskurserna 
5–8 på samma skola. Denna rapport syftar till att utvärdera vilka medelfristiga 
effekter som uppstått efter investeringens slut avseende satsningens ena 
kvantitativa målsättning, 50 procent av de nyanlända eleverna och 70 procent 
av alla elever på Västra Engelbrektskolan är efter årskurs 9 behöriga till minst 
yrkesförberedande gymnasieprogram. 

De individer som vid start av satsningen höstterminen 2016 antingen började 
årskurs 5 eller årskurs 6 på Västra Engelbrektskolan har följts i denna 
utvärdering. 
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Vid analys av nationell statistik är det mest oroväckande resultatet att andelen 
behöriga elever på Västra Engelbrektskolan är nere på samma låga nivåer som i 
början av analyserad tidsperiod, vilket tyder på en negativ utveckling. Andelen 
elever som vid årskurs 9 uppnått behörighet till ett nationellt gymnasieprogram 
och tagit del av satsning uppgår till 61 procent. 

Betingat på olika bakgrundsvariabler ligger motsvarande andel inom intervallet 
[0,43–0,71], för totala gruppen. Sammantaget görs bedömningen att den 
kvantitativa målsättningen att 70 procent av alla elever på Västra 
Engelbrektskolan efter årskurs 9 är behöriga till minst yrkesförberedande 
gymnasieprogram inte uppnåtts. Vad gäller att 50 procent av de nyanlända 
eleverna ska ha uppnått motsvarande behörighet kan utvärderingen inte 
besvara med tanke på de få elever som med säkerhet fastställts ingå i denna 
målgrupp. 

Den ekonomiska analysen visar att de faktiska effekterna blev betydligt lägre än 
förväntat och satsningen är inte lönsam ur ett kommunalekonomiskt 
perspektiv. Satsningens nettoeffekt uppgår till drygt minus två miljoner och 
faktisk avkastning per satsad krona är 30 öre. När ett samhällsekonomiskt 
perspektiv istället antas varierar nettoeffekt med modell och antaganden men 
är genomgående positiv. Samhällsekonomiskt värde av uppnådd 
gymnasiebehörighet uppgår då till [5200–41 600] tkr samt nettoeffekten 
uppgår till [1 934 – 38 334] tkr. 

På grund av metodologiska och datamässiga utmaningar i studien men också 
identifierade effekter som inte är möjliga att isolera och därmed att följa på ett 
kvalitetssäkrat och tillförlitligt vis är bedömningen av effektrealiseringen helt 
avhängt måluppfyllelsen. Konsekvensen av detta är att samtliga effekter skrivs 
ned till en realiseringsgrad på 30 procent. Till följd därav justeras återföringen 
för Programnämnd barn och utbildning, Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden och Socialnämnden ned till 30 procent. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-07 
Ansökan "Utomhuspedagogikens inverkan på lärande", Ks 572/2016, daterad 
2016-05-08 
Slutrapport "Utomhuspedagogikens inverkan på lärande", Ks 572/2016, 
daterad 2018-05-03 
Rapport "Utomhuspedagogikens inverkan på lärande – uppföljande 
utvärdering", Ks 1296/2021, daterad 2021-12-14 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen: 

1. Rapport för satsningen Utomhuspedagogikens inverkan på lärande 
godkänns. 

2. Återföringsplan för Utomhuspedagogikens inverkan på lärande fastställs. 
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3. Programnämnd barn och utbildning, Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, Socialnämnden och Grundskolenämnden åläggs att 
återföra medel i enlighet med den fastställda återföringsplanen. 

10 Remittering av motion om att införa bilfria zoner kring 
Örebros skolor och förskolor 
Ärendenummer: Bou 161/2020 
Handläggare: Sophie Persson, 09:40 

Ärendebeskrivning 
Sara Bronner (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 25 september 2019, § 212. 

Motionen innehåller förslag om att införa bilfria zoner vid Örebros skolor och 
förskolor samt att ta fram riktlinjer för bilfria zoner. 

Ärendet har remitterats till Programnämnd samhällsbyggnad, Programnämnd 
barn och utbildning samt Kommunstyrelseförvaltningen för yttrande. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnden är att motionen 
avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-17 
Motion från Sara Bronner (MP) om att införa bilfria zoner kring Örebros 
skolor och förskolor, 2019-09-25 
Protokollsutdrag 2021-09-03 Sam §126 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Motionen avslås. 

 Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

11 Remittering av Motion från Helena Ståhl (SD) - inför fri 
tillgång till kostnadsfria mensskydd i högstadiet 
Ärendenummer: Bou 914/2022 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Helena Ståhl (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 16 februari 2022, § 32. 

Motionen innehåller förslag om att behållare för avgiftsfria mensskydd ska 
finnas i både högstadiet och gymnasiet, som en permanent och naturlig del av 
elevhälsan. 

Förvaltningen föreslår att motionen anses vara besvarad. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-27 
Motion om att införa fri tillgång till kostnadsfria mensskydd i högstadiet, 2022-
02-16 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Motionen anses vara besvarad. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

12 Motion - Gratis mensskydd på kommunens skolor och 
arbetsplatser 
Ärendenummer: Bou 2117/2021 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet i Örebro kommuns kommunfullmäktigegrupp har inkommit med 
en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 23 mars 2021, § 119. 

Motionen innehåller förslag om att alla kommunens skolor och egna 
arbetsplatser ska tillhandahålla gratis mensskydd. 

Förvaltningen föreslår att motionen anses vara tillgodosedd avseende den del 
som gäller gymnasieskolor, samt att övriga delar anses vara besvarade. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-27 
Motion om gratis mensskydd på kommunens skolor och arbetsplatser, 2021-
03-31 
Beslut Gymnasienämnden 2022-01-13 § 10 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Delen i motionens första att-sats som avser gymnasieskolor är tillgodosedd. 

2. Delen i motionens första att-sats som avser högstadieskolor är besvarad. 

3. Motionens andra att-sats är besvarad. 

4. Motionens tredje att-sats är besvarad. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 
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13 Remittering av Motion om högre krav för kommunalt 
sommarferiearbete för ungdomar 
Ärendenummer: Bou 1370/2022 
Handläggare: Elin Adebo, 09:50 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) har inkommit med en motion som 
anmäldes i Kommunfullmäktige den 25 januari 2022, § 16. 

Motionen innehåller förslag om att deltagande i kommunens 
sommarferiearbete för ungdomar ska kräva godkända betyg i kärnämnena samt 
att Förvaltningen för utbildning och arbete ges i uppdrag att ungdomar som 
inte uppfyller betygskraven för feriearbete ges möjligheten att delta i 
sommarlovsskola för att efter det delta i feriearbetet. 

Bedömningen är att kommunens elever redan erbjuds sommarskola för att nå 
godkända betyg, men att sommarskolan främst gagnar de elever som har nära 
till godkända betyg. Krav på godkända betyg för att få ett sommarferiearbete 
riskerar att stänga ute många ungdomar, inte minst de ungdomar som är i 
störst behov av arbetslivserfarenhet. Vidare har sommarskola för att läsa upp 
betygen en snäv tidsram och därtill kräver förslaget ett stort organisatoriskt 
arbete, där feriepraktikplatser med all sannolikhet skulle gå förlorade samt 
kräva ytterligare resurser från lärare och annan skolpersonal. Förslaget är därför 
att motionen avslås. 

Ärendet har remitterats till Programnämnd barn och utbildning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-13 
Motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om högre krav för kommunalt 
sommarferiearbete för ungdomar, 2022-01-25 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Motionen avslås. 

 Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

14 Remittering av Motion från Gunilla Werme (L) om dans 
för hälsa 
Ärendenummer: Bou 1368/2022 
Handläggare: Elin Adebo 

Ärendebeskrivning 
Gunilla Werme (L) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 27 april 2022, §74. Motionen innehåller ett förslag 
om att permanenta ”Dans för hälsa” som en del i skolors och kommunens 
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hälsofrämjande arbete och därmed förebygga psykisk ohälsa hos barn och 
ungdomar. 

Bedömningen är att motionens intentioner redan uppfylls då beslut fattats om 
att verksamheten under läsåret ht-22 – vt-23 kommer vara placerad under 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete och finansieras genom 
den elevhälsosatsning som Programnämnd barn och utbildning avsatt medel 
för. Under 2021 gjordes en utvärdering av verksamheten, och som en följd av 
utredningen ska frågan om verksamhetens hemvist fortsätta utredas under 
läsåret för att finna en långsiktigt hållbar lösning där verksamheten kan leva 
vidare. Förslaget är därför att motionen anses tillgodosedd. 

 Ärendet har remitterats till Programnämnd barn och utbildning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-22 
Motion från Gunilla Werme (L) om dans för hälsa, 2022-04-27 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Motionen anses tillgodosedd. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

 
Paus: 10:00-10:20 

14 Remittering av motion om att göra Kvinnerstaområdet 
till ett center för miljö, klimat och gröna näringar 
Ärendenummer: Bou 162/2020 
Handläggare: Frans Flodin, 10:20 

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp inkom med en motion den 25 september 
2019 om att göra Kvinnerstaområdet till ett center för miljö, klimat och gröna 
näringar. 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp föreslår: 

- Att den utredning som ska göras av Kvinnerstaområdets utveckling ska 
fokusera på hur området kan bli ett centrum för utbildning och arbete inom 
gröna näringar, inklusive integration för att ta tillvara kompetens. 

- Att i det fall det är komplicerat att utreda ovanstående inom ramen för 
pågående utredning, så ska en separat utredning göras. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-01 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupps motion om att göra Kvinnerstaområdet till 
ett center för miljö, klimat och gröna näringar, 2019-09-25 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Motionen är tillgodosedd. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

15 Remittering av motion från Maria Haglund (M) om att 
införa karriärtjänster 
Ärendenummer: Bou 164/2020 
Handläggare: Sarah Lundin, 10:20 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M) har inkommit med en motion från Moderaternas grupp i 
Kommunfullmäktige. Motionen anmäldes i Kommunfullmäktige den 22 
november 2019 och remitterades till Programnämnd barn och utbildning den 
17 januari 2020.   

Motionen innehåller förslag om att införa karriärtjänster inom förskolan, 
grundskolan och fritidshem i Örebro kommun.   

Maria Haglund (M) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar: 

Att Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag för att 
införa karriärtjänster inom förskolan, skolan och fritidshem, och 

Att utrymme görs i budgeten inför 2021 för att införa dessa karriärtjänster. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-09 
Motion från Maria Haglund (M) om att införa karriärtjänster i Örebro 
kommun, 2019-11-20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och 
utbildning:   

1. Motionens första förslag om att Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag 
att ta fram ett underlag för att införa karriärtjänster inom förskolan, skolan och 
fritidshem avslås. 

2. Motionens andra förslag om att utrymme görs i budgeten inför 2021 för att 
införa karriärtjänster avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 
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16 Vilande verksamhet pedagogisk omsorg 
Familjekänslan (Informationsärende) 
Ärendenummer: Bou 1287/2022 
Handläggare: Elina Sihvo, 10:25 

Ärendebeskrivning 
Erika von Malortie är huvudman för den pedagogiska omsorgen 
Familjekänslan. Erika von Malortie har meddelat att hon kommer att jobba 
som lärare på en skola och kommer därför inte att ha verksamheten igång 
kommande två läsåren. Det finns planer på att fortsätta verksamheten efter 
sommaren 2024.  

Utifrån den information som inkommit kommer verksamheten Familjekänslan 
att finnas kvar men ligga vilande läsåren 2022/2023 och 2023/2024.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet.  

17 Förändringar i fristående förskola Baraem (Beslut) 
Ärendenummer: Bou 2070/2021 
Handläggare: Elina Sihvo 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om att byta lokal för förskolan Baraem inkom 2021-11-22. Ansökan 
görs av Alsanabel utbildning AB med organisationsnummer 559019–0541. 
Ansökan handlar om flytt av förskolan Baraem från Varbergagatan 221, 70352 
Örebro till Dolomitvägen 120, 70374 Örebro. Lokalerna på Dolomitvägen ägs 
av Futurum Fastigheter i Örebro AB. 

Då inget avtal har skrivits mellan Alsanabel utbildning AB och Futurum 
Fastigheter i Örebro AB föreslås att ansökan avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteanteckning daterad 2022-05-04 
Tjänsteskrivelse: Ansökan om godkännande att byta lokal, fristående förskola 
Baraem, daterad 2022-04-25. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Ansökan om att byta lokal för förskola Baraem med huvudmannen Alsanabel 
utbildning AB med organisationsnummer 559019–0541 avslås. 
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18 Avveckling av verksamhet fristående pedagogisk 
omsorg Vår Framtid (Beslut) 
Ärendenummer: Bou 1314/2022 
Handläggare: Elina Sihvo 

Ärendebeskrivning 
Vår framtid AB huvudman för fristående pedagogiska omsorgen Vår framtid 
har meddelat Örebro kommun att verksamheten ska avvecklas 2022-08-15. 
Därför föreslås att Programnämnd barn och utbildning återkallar 
godkännandet av rätten till bidrag för Vår framtid AB från och med 2022-08-
15. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-01 
Blankett för avveckling 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Godkännandet om rätten till bidrag återkallas för huvudmannen Vår framtid 
AB, organisationsnummer 969788-3438. Fristående pedagogisk omsorgen Vår 
framtid kommer inte att få bidrag från Örebro kommun efter den 14 augusti 
2022. 

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten, se bilaga med besvärshänvisning. 

19 Årsrapport tillsyn fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg läsår 2021/2022 (Informationsärende) 
Ärendenummer: Bou 1200/2022 
Handläggare: Elina Sihvo 

Ärendebeskrivning 
Året som gått har innefattat mycket arbete med utvärdering och utveckling av 
rutiner, metoder och mallar som en följd av det omarbetade, mer effektiva, 
tillsynssättet av förskola och pedagogisk omsorg. Mycket tid har gått åt och 
resultatet blivit positivt, dock finns fortfarande utvecklingspotential. 

Tillsynsarbetet genomförs enligt en långsiktig planering för att säkerställa att 
kommunen genomför regelbunden tillsyn var tredje år. Den kan ibland 
omprioriteras beroende på om klagomål inkommer eller att det finns skäl att 
följa upp en verksamhet i större utsträckning. 

Tillsynsarbetet omfattar, utöver själva digitala tillsynsmötet och 
verksamhetsbesöket, planering och fördelning av tillsyn under läsåret, kontakt 
inför besök, efterarbete och rapportskrivning, beslutsfattande och 
klagomålshantering. Kommunen kan ingripa utifrån skollagen om kommunen 
uppmärksamma brister i verksamheten. Vid tillsynsbesök finns också möjlighet 
att ställa frågor och ge synpunkt till kommunen, där kommunen ger råd och 
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vägledning. En återkommande synpunkt är resursfördelningsmodellen samt att 
det är svårt att veta vem man ska vända sig till i kommunen vid frågor. 

Under året har verksamheterna haft en god kvalitet, där man sett ett gott 
arbetsklimat i personalgruppen. Dock har de flesta förskolor samt pedagogiska 
omsorger haft brister i sin dokumentation av verksamheten. Alla förutom en 
verksamhet har fått förelägganden på grund av dessa brister. 

Beslutsunderlag 
Årsrapport tillsyn läsåret 2021-2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet.  

20 Revidering av delegationsförteckning / 
delegationsordning Programnämnd barn och utbildning 
2022 (Beslut) 
Ärendenummer: Bou 1576/2022 
Handläggare: Elias Hazare, 10:45 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningens föreslår revidering av delegationsordningen för 
Programnämnd barn och utbildning. Revideringen föranleds av ny lagstiftning 
samt behov av förtydliganden i delegationsförteckningen. En mindre 
förändring i organisation genomförs även inom Myndighetsverksamheten, när 
det gäller interkommunala ärenden i förskola och fritidshem. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-09 
Förslag inför 2022-09-02 delegationsförteckning Pn med markeringar 
Förslag inför 2022-09-02 delegationsförteckning Pn utan markeringar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Anta reviderad delegationsordning enligt Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag. 

- Paragrafen justeras omedelbart. 

20 Ordförandens information 
Ärendenummer: Bou 73/2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet.  
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21 Programdirektörens information 
Ärendenummer: Bou 74/2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet.  

22 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Bou 812/2022 

Ärendebeskrivning 
Presidiesammanträde har ägt rum den 19 augusti 2022. 

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, 2022-05-25 2022-08-24 
Sammanställning, placering Förskola, maj, juni, juli 2022 
Sammanställning, placering Fritidshem, maj, juni, juli 2022 
Delegationsbeslut, förskola, behov av stöd, juni 2022 
Delegationsbeslut, fritidshem, behov av stöd, maj-juni 2022 
Sammanställning delegationsbeslut, plats, omsorg obekväm tid, juli, 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

23 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Bou 75/2022 

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

Beslutsunderlag 
Beslut om inrättande av krisberedskapsforum  
Diarielista, 2022-05-25-2022-08-24 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 
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