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1 Förslag till beslut
Alla barn och elever, oavsett var man bor i Örebro kommun, ska ges möjligheter att nå
kunskapsmålen, tillförsäkras en trygg och kreativ miljö samt att förmågor och talanger tillvaratas
och utvecklas hos var och en. Programnämndens styrning ska präglas av detta synsätt.
Örebro har varit en stark tillväxtkommun vilket har inneburit behov av fler förskole- och
skolplatser. Den starka trenden verkar ha brutits även om det kan vara temporärt. Nybyggnation av
bostäder fortsätter dock och kommer främst att ske centralt och i centrala ytterområden. Den årliga
översynen av investeringsprogrammet ska bidra till att ekonomiska resurser frigörs genom både
minskade investeringsutgifter och minskade driftkostnader.
Den framtida kompetensförsörjningen är ytterligare en utmaning där programområdet behöver
säkerställa vilken kompetens kommunen kommer att behöva för att möta kommande barn- och
elevkullar.
Den ekonomiska prognosen för 2021 är en negativ budgetavvikelse på 1,2 miljoner kronor för
programområde Barn och utbildning. Det innebär att programområdet går in i 2022 med en
ekonomi nästintill i balans, när man ser till budgetomslutningen på 3,975 miljarder kronor.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning
1. Programplan med budget 2022 för Programnämnd barn och utbildning fastställs.
2. Direktiv 2022 avseende åtaganden och ekonomiska ramar till nämnderna fastställs.
3. Programnämnd barn och utbildning kommer under året att följa driftsnämndernas arbete för en
ekonomi i balans i delårsrapporter, månadsrapporter och årsberättelse.
4. Programplan med budget 2022 överlämnas till Kommunstyrelsen.
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2 Programnämndens planering
2.1 Politisk inriktning
Varje barn och elev i Örebro är en unik person som bär på drömmar och förhoppningar att
förverkliga. Skolan ska vara en plats som ser den personen och utmanar hen att nå sin fulla
potential. Att klara kunskapsmålen för att ta sig in på en gymnasieutbildning och fullfölja
densamma är viktiga steg till ett självständigt och gott liv.
Arbetet med ökad måluppfyllelse är, utan tvekan, det viktigaste uppdraget för all verksamhet inom
programområdet. För att stärka kontinuitet och kvalitet behöver vi också arbeta för att både behålla
och rekrytera personal. Varje dag görs ett gott arbete bland rektorer, lärare och övrig personal i alla
de förskolor och skolor som finns i kommunen, kommunala som fristående. Att stärka barn- och
elevpengen är vår främsta prioritering i årets budget.
Vi behöver säkerställa att våra elever är trygga, har studiero i klassrummet och att de får det stöd de
behöver. I årets programplan vill vi lyfta barn- och elevhälsans betydelse. Det ska finnas tydliga
kontaktvägar till elevhälsan i kommunen och möjlighet att boka tid digitalt. Tidiga insatser och
samverkan med andra parter, så som socialtjänst, är ett område vi behöver arbeta strategiskt med
för att möta elevens behov, som annars riskerar att leda till ökade problem längre fram.
Informerade val är en viktig komponent för en ung person ska kunna ta sig fram på en föränderlig
arbetsmarknad. För att kunna göra medvetna val är det därför viktigt att våra elever tidigt får
kunskap om framtida studievägar och möjliga yrkesval. Perspektiv ska breddas för att motverka
begränsningar i framtida studie-och yrkesval utifrån föreställningar om kön samt social och kulturell
bakgrund. Vi vill i samband med årets programplan lyfta fram studie och yrkesvägledningen och
möjliggöra för satsningar på bland annat digital information och digitala kontaktvägar.
De ekonomiska satsningar som görs utifrån elevhälsa och studie- och yrkesvägledning kommer att
rymmas inom Topp 25 – skolutveckling tillsammans. Vi vill också stärka sex- och
samlevnadsundervisningen. Fr o m hösten 2022 kommer en ny kursplan i ämnet, som nu kommer
att kallas "Sexualitet, samtycke och relationer". För att möta de nya och breddade kraven i
kursplanen så vill vi även avsätta medel för att kunna stötta samtliga skolor som behöver utbildning
och kompetenshöjande insatser kring detta.
Det är viktigt att vi tar ansvar för de lek- och lärandemiljöer där barn och elever befinner sig. För
majoritetsstyret (KD/S/C) de senaste 10 åren har det varit prioriterat att renovera och bygga nya
lokaler. Kommunen har vuxit, men vi har även sett behov av upprustning av det befintliga
beståndet. Trots att det fortfarande finns objekt kvar i investeringsplanen kan vi se att det är ett
stort arbete som gjorts för att möjliggöra för en trygg och trivsam förskole- och skolmiljö för barn
och elever.
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2.2 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden
Programområdet och dess nämnder har under 2021 fortsatt visa på stor handlingskraft under
pågående Coronapandemin. Alla verksamhetsformer från förskola till gymnasieskola har fått ställa
om och anpassa sig till rådande omständigheter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Alla har arbetat intensivt för att trygga kärnuppdragen och nå målen, genom en god samverkan i
kommunen och med Region Örebro län. Hur 2022 kommer att se ut när det gäller utvecklingen av
pandemin vet ingen idag men programområdet har rustats för olika händelseförlopp och följer
noga utvecklingen.
En stor utmaning som programområdet behöver fortsätta arbeta med, är att utjämna de klyftor som
finns då skillnaden mellan Örebros skolor är stora både vad gäller måluppfyllelse men också
gällande elevernas socioekonomiska bakgrund. Programnämnden ska också säkerställa en likvärdig
förskola och skola för alla barn och elever, oavsett huvudman, där alla kan ges möjlighet till aktivt
deltagande i allt från skolutveckling till insyn och medverkan i att utveckla resursfördelningsmodeller och riktlinjer. Alla barn och elever, oavsett var man bor i Örebro kommun, ska ges
möjligheter att nå kunskapsmålen och ha en trygg och utmanande lärmiljö. Programnämnd barn
och utbildning ska bidra genom att skapa förutsättningar för arbetet.
Programområdet stod i slutet av vårterminen inför en ny utmaning då en skola i fristående regi fick
sitt tillstånd att bedriva skola, återkallat av Skolinspektionen. I november skedde återigen en
skolstängning då en grundskola och förskola i fristående regi återlämnade sitt tillstånd för att
bedriva verksamhet till Skolinspektionen. Kommunen fick därmed, med mycket kort varsel, bereda
plats för dessa barn och elever inom kommunal verksamhet. Genom ett gott samarbete med alla
berörda parter inom kommunen men också med berörda skolor har en snabb hantering och
effektiv omställning kunnat ske för att kunna bereda plats för dessa barn och elever. Här har
medarbetare inom programområdet med barnens, elevernas och vårdnadshavarnas bästa i fokus,
kunnat lösa situationen på ett stabilt och tryggt sätt.
Inom digitaliseringen pågår arbetet med att ersätta manuell hantering mot digitala arbetssätt
exempelvis inom elevregistrering, skolpliktsbevakning, närvarorapportering och antagning, men
även arbetssätten med barn och elever påverkas av digitaliseringen. Det ska vara enkelt för
medborgaren att både ansöka om skola, sköta närvarorapportering och följa verksamhetens arbete.

2.3 Verksamhetsåret 2022 och framåtblick
Det kommande verksamhetsåret kommer fortsätta präglas av att skapa förutsättningar för att alla
barn och elever på ett likvärdigt sätt, ska få tillgång till en kvalitativ förskola och skola. Här ligger ett
antal åtaganden och inriktningar för att skapa förutsättningar för att förskolan och skolan i Örebro
kommun ska kunna hålla hög kvalitet och utgöra en god grund för framtida yrkesverksamhet
och/eller fortsatta högre studier. Arbetet kräver samverkan och samsyn, inte enbart mellan
verksamheter inom barn och utbildning, utan inkluderar även andra programområden, centrala
resurser på Örebro kommun och externa aktörer. Frågor om integration, skolans kompensatoriska
uppdrag, hållbarhet, digitalisering och jämställdhet ska fortsätta genomsyra arbetet och prägla vårt
synsätt.
Då programnämnderna upphör inför 2023 kommer detta sista verksamhetsår även att präglas av
den kommande omorganisationen på både politisk och tjänstemannanivå. Programområdet
behöver identifiera och säkerställa vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter som kommer att
flyttas över till respektive nämnd utifrån kommande reglemente.
Den pågående pandemin kan komma att påverka programområdet även under 2022. Beroende på
utvecklingen måste i första hand grunduppdragen säkras, vilket kan innebära omprioriteringar inom
programområdet men också inom kommunen.
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Regeringens beslut om en reviderad läroplan medför givetvis flertalet förberedelser för skolorna.
Inför höstterminen 2022 börjar de ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan,
grundsärskolan, sameskolan och specialskolan att gälla. Ändringar är gjorda i alla kursplaner på
grundskolenivå och ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna.
Arbetet med att säkerställa och skapa förutsättningar för digitalisering inom alla skolformer ska
också fortsätta. Inom programområdet är den nya systemförvaltningsorganisation på plats med
syfte att skapa förutsättningar för att kunna ge rätt stöd till användarna, att rätt prioriteringar
genomförs efter önskemål, översyn av licenser och avtal samt, att upprätta gemensamma riktlinjer
och rutiner som i enlighet följer lagtexter, förordningar och kommungemensamma föreskrifter.
Programområde barn- och utbildning har varit inne i ett expansivt skede där både
investeringsutgifter och driftkostnader ökat, vilket till stor del berott på Örebro kommuns
befolkningsökning och kommunens behov av nya förskole- och skolplatser. Detta leder till att
investeringsprogrammet årligen ses över och revideras. Om möjligheten finns att skjuta på objekt
framåt i tid eller att ta bort objekt när behov av förskola eller skola inte finns, kan ekonomiska
resurser frigöras genom minskade investeringsutgifter och minskade driftkostnader. En viktig del av
det fortsatta arbetet är vad lokalkapacitetsutredningen kommer att visa. När kommunen växer
innebär det också att kostnader för skolskjuts, elevresor, specialskolor, mm ökar.
Volympotten har från och med 2022 en annan utformning där det blir tydligare vad som är
volymförändringar och vad som är satsningar inom området.
Den ekonomiska prognosen för 2021 är en negativ budgetavvikelse på 1,2 miljoner kronor för
programområde Barn och utbildning. Det innebär att programområdet går in i 2022 med en
nästintill ekonomi i balans när man ser till budgetomslutningen på 3,975 miljarder kronor.
Programnämnden ska skapa förutsättningar för en långsiktig och strategisk kompetensförsörjning.
Driftsnämnderna behöver attrahera och rekrytera medarbetare till vissa yrkeskategorier och
ämnesbehörigheter, behålla och kompetensutveckla befintlig personal, samt jobba med omställning
vilket är en stor utmaning för kommunen.
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3 Programområdets styrprinciper
Programnämnd barn och utbildning ska säkerställa en samlad utveckling och se till att uppföljning
sker inom respektive område enligt de mål, ramar och direktiv som anges av Kommunfullmäktige
och Kommunstyrelse. Programnämndens uppdrag är att inom sitt område planera, tilldela resurser,
ha uppsikt över verksamheterna och säkerställa att medborgarna erbjuds kommunal service på lika
villkor oavsett utförare av tjänsten.
Programnämnden har också ansvar att följa samhällsutvecklingen och ta de initiativ som krävs för
en långsiktig hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning. Nämnden svarar också för att
upprätthålla en god kontakt och dialog med medborgarna i syfte att bedöma och identifiera behov
av utvecklingsinsatser. Nämnden svarar också för att det finns kvalitetsledningssystem för
verksamhetsområdet och fastställer servicegarantier och svarar för resurstilldelning till driftsnämnder och externa utförare. Programnämnden rapporterar till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

3.1 Programnämndens uppdrag enligt reglementet
Programnämnd barn och utbildning har ett ansvar att tillse att barn och unga i Örebro kommun ges
möjlighet till barnomsorg och utbildning. Programnämnden ska inom sitt område ange budgetförutsättningar, svara för resursfördelning, att den får avsedd effekt samt för ekonomisk uppföljning. Ansvaret för lokalförsörjningsplanering och ägandet och utveckling av IT-system ligger
också inom ansvarsområdet.
Nämnden ska följa samhällsutvecklingen och ta de initiativ och vidta de åtgärder som krävs.
Insatser för samverkan med lokala, regionala och nationella aktörer ska främjas och utvecklas.
Dialog med medborgarna ska skapas och upprätthållas och medborgarinflytande utvecklas.
Programnämnden ska bistå Kommunstyrelsen i att verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas och utöva tillsyn över enskilda förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt för insyn i
skolor i kommunens egenregiverksamhet och fristående huvudmän.

3.2 Förutsättningar för utförare
Programområde barn och utbildning omfattar tre verkställande driftsnämnder, samt Programnämnd barn och utbildning som har både ett strategiskt utvecklingsansvar för hela programområdet
och ett verkställande ansvar för angivna verksamhetsdelar.
Fristående huvudmän ska ges samma förutsättningar att bedriva verksamhet som kommunala
huvudmän. Det innefattar en likvärdig resurstilldelning och ett gott samarbete, samt möjlighet att
bidra till det samlade skolutvecklingsarbetet i kommunen.
Den insyn och tillsyn som kommunen har i uppdrag att verkställa gentemot fristående huvudmän
ska vara rättssäker och präglas av tillit och tilltro. Den service kommunen ger vid etablering,
utbyggnad eller nedläggning av verksamhet ska uppfattas som tydlig och hjälpsam.
I alla delar ska kommunen sträva mot ett gott samarbete med alla aktörer oavsett huvudman och
bjuda in till samtal och dialog i viktiga skolutvecklingsfrågor där allas bidrag är viktiga.
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3.3 Resursfördelning och riktlinjer
Programnämnd barn och utbildning idkar styrning över verksamhetsområdet genom styrdokument
i form av riktlinjer och resursfördelningsmodeller gällande både kommunal och fristående huvudman till förskola och skola.

3.4 Övriga styrprinciper
Indikatorer
Programnämndens uppdrag från Kommunfullmäktige är att specificera indikatorer för att följa
utvecklingen i programområdets verksamhetsuppdrag. Indikatorer ska också tas fram av respektive
driftsnämnd för den egna verksamheten.
Delegationsordning
Programnämnd barn och utbildning uppdaterar och reviderar delegationsordningen löpande när
behov uppstår.
Förutsättningar kommunövergripande verksamhet
Centralt skolstöd och Myndighetsavdelningen ligger organiserade under Kommunstyrelseförvaltningen men ansvar och budget ligger under Programnämnd barn och utbildning.
Förutsättningarna innehåller ekonomiska ramar och därutöver kan de innehålla åtaganden och
indikatorer. Uppföljning sker i enlighet med den ordinarie uppföljningsprocessen under året.
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4. Planering av nämndens verksamhet och
utveckling
Programnämnd barn och utbildning har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde
- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget,
- säkra förutsättningar för kvalitativa tjänster för medborgaren
- fördela resurser för att skapa förväntade incitament och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.
Detta ska utföras i enlighet med den värdegrund och de principer som Övergripande strategier och
budget förmedlar.
Programnämnden ska i denna plan redovisa vad som ska åstadkommas för att säkra grunduppdraget och därmed bidra till utveckling inom vart och ett av kommunfullmäktiges mål. Till varje
kommunfullmäktigemål har ett antal inriktningar formulerats i ÖSB, som är insatser som ska
genomföras under det kommande året. Nämnden ska inom varje målområde redovisa de
inriktningar nämnden omhändertagit. Inriktningarna är markerade/sorterade som grunduppdrag
eller åtaganden.
Programnämndens bidrag under varje kommunfullmäktiges mål faller inom någon av följande
varianter:
- Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån Kommunfullmäktiges
mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd utveckling (ett eller flera åtaganden).
- Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag
och redan etablerade arbetssätt.
- Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.
För varje mål som anses relevant ska framgå hur samverkan med andra nämnder, bolag eller
externa aktörer bör bedrivas för bättre effekt. Det bör även anges indikatorer som signalerar (eller
andra sätt att säkra) i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat
verksamhetsuppdrag. Beskrivningen av åtaganden kan ske sammantaget för flera mål. Nämnden
kan även ange egna nämndmål inom varje målområde.
Planering för verksamhetens åtaganden
Utifrån Programplan med budget 2022 riktas ett antal inriktningar, åtaganden och indikatorer till
Programnämnd barn och utbildning utifrån eget verkställande uppdrag. Utifrån Programplanen
kommer en Handlingsplan att tas fram på tjänstemannanivå för hur uppdragen ska tas om hand.
Den kommer också att utgöra ett underlag för programdirektör för att säkerställa utveckling och
status på inriktningar, åtaganden och indikatorer. Uppföljning sker i samband med den ordinarie
uppföljningsprocessen i samband med delårsrapport 2 samt årsberättelsen.
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4.1 Målområde 1:
Örebroare i sin fulla kraft
Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika
målen i målområde 1.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan
kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska
skillnader minska


Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och
redan etablerade arbetssätt när det till exempel gäller geografiska skillnader såsom tillse att
behov av förskola och skola tillgodoses. Detta sker genom lokalförsörjningsarbetet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att
påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle



Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och
redan etablerade arbetssätt och följs bland annat upp genom den årliga brukarundersökningen
där resultaten ger en insyn i hur vi lyckas och inom vilka områden arbete behöver utvecklas och
stärkas.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med
civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer



Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag
genom möjliggörande av exempelvis Linje 14, Partnerskap och samverkan med fristående
huvudmän.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Kultur och fritidslivet i Örebro kommun ska vara tillgängligt för alla



Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och
redan etablerade arbetssätt. Detta möjliggörs bland annat genom Komteks arbete och
samarbetet i Kulturkvarteret.

Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområde ”Örebroare i sin fulla kraft”:
 Stödet till civila samhället ska stärkas. Kommunens verksamheter ska tillsammans med det
civila samhället och andra aktörer hitta nya former för samverkan i arbetet för ökad gemenskap
och inkludering. (Grunduppdrag bland annat genom att påbörja samverkan med fristående
aktörer för öppna förskolan).
 Örebro kommun ska stödja och tillvarata det civila samhället och dess aktörer i deras
integrationsfrämjande arbete för att stärka språk och sociala kontakter såväl som fysisk och
psykisk hälsa. (Se ovan, samt bidra när behov uppstår med till exempel Samverkansrådet).
 Kulturkvarteret har etablerats som Örebros nya mötesplats och ett nav för skapande,
demokrati och medborgarinflytandet. Ett särskilt fokus ska vara att locka fler barn, ungdomar
och nya grupper. (Grunduppdrag genom bland annat estetprogrammet som har sitt program
där).
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Den kommunala servicen på landsbygden ska öka. (Grunduppdrag genom att tillgodose plats i
förskola-skola samt omsorgsbehov. Stärkt landbyggdstillägg bidrar till bättre förutsättningar).

4.2 Målområde 2:
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro
Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika
målen i målområde 2. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Måluppfyllelsen i skolan ska öka
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar
eleven till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå
sin fulla potential
Målsättningen är att fler elever klarar att nå kunskapsmålen och att vi skapar framtidens förskola
och skola där alla barn och elever ges möjlighet att nå målen och kunna fullfölja en gymnasieutbildning. Detta för att skapa förutsättningar för vidareutbildning och arbete. En stor utmaning i
arbetet är att utjämna de klyftor som finns. Skillnaden mellan Örebros skolor är stora både vad
gäller måluppfyllelse och gällande elevernas socioekonomiska bakgrund. En ökad blandning av
elever är önskvärd både ur ett integrationsperspektiv men också kopplat till måluppfyllelse och
skolans demokratiuppdrag. För att komma tillrätta med denna utmaning bör Örebro kommun
arbeta både med att stödja skolornas inre organisation och arbeta bredare tillsammans med andra
verksamheter och externa aktörer för att stödja och stimulera elevers möjlighet att lära sig. Det
behövs mer förebyggande arbeten inom och mellan programområdena. Programnämnden kommer
bland annat att göra satsningar inom elevhälsans arbete. Nedan följer identifierade
utvecklingsområden för det kommande året samt inriktningar sist i stycket. Se även målområde 6
med ekonomiska åtaganden och inriktningar.
Nämndens åtagande:
 Stärka elevhälsans arbete.
 Satsningar på skolutveckling inom ramen för ”Skolutveckling tillsammans Topp 25 2025” ska
fortsätta, i syfte att nå ökad måluppfyllelse.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar
utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för
fler företag som skapar arbete till en växande befolkning


Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och
redan etablerade arbetssätt såsom arbetsmarknadskunskap. Örebro kommun har vidare fått
tillstånd att bedriva grundskola med internationell läroplan, vilket kan bidra till större
konkurrenskraft i regionen för utländsk arbetskraft.
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen
försörjning för medborgare som idag står utan för arbetsmarknaden


Nämndens åtagande: Målet bedöms inte som relevant för nämnden då detta inte ligger inom
ramen för uppdragen inom barn och utbildning.

Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområde ”Lärande, utbildning och
arbete genom hela livet i Örebro”:
 Förstärka samt organisera en mer likvärdig och tillgänglig elevhälsa. (Åtagande, se mål 2).
 Individer i behov av stöd ska mötas upp med tidiga insatser. (Grunduppdrag genom
resursfördelningsmodellerna utifrån ett kompensatoriskt perspektiv samt genom Centralt
skolstöds uppdrag).
 Förstärka studie- och yrkesvägledningen genom kompetensutveckling, utökad bemanning och
tillgänglighet. (Åtagande med satsningar under året).
 Förbättra möjligheten till språkutveckling för barn och unga med rätt till teckenspråk.
(Åtagande genom att fortsätta utveckla samarbetet gemensamt inom programområdet).
 För att bättre kunna möta behoven hos individen ska alla berörda parter (verksamheter,
nämnder och bolag) samverka med varandra för individens bästa. (Grunduppdrag där flertalet
verksamheter ligger inom Centralt skolstöd såsom Samba, NP-samverkan och specialpedagoger. Fortsatt samverkan mellan förvaltningar och bolag är också en viktig del av
grunduppdraget).
 Systematiskt arbeta för god dialog med det lokala och regionala näringslivet i syfte att stärka
samarbetet kring hållbar tillväxt och kompetensförsörjningsfrågor. (Grunduppdrag genom
samarbete med HR och näringslivsdirektör och där bidra utifrån programområdets perspektiv).
 Vidareutveckla det serviceinriktade förhållningssättet med effektiva processer gentemot
näringslivet. (Grunduppdrag genom lokalplanering).

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 2

Behov av barnomsorgsplats tillgodosedd inom fyra månader
Läskunnighet i år 1, kommunal huvudman*, andel
Andel elever som når behörighet till gymnasieskolans
yrkesprogram, år 9, kommunal och fristående huvudman
Andel elever med gymnasieexamen
inom fyra år, kommunal och fristående huvudman**

Utfall
2020

100
F 94
P 89
T 91
F 83,2
P 80,0
T 81,6
**

Utfall
2021

Målvärde
2022

Prognos
100
F 94
P 88
T 91
F 84,5
P 80,3
T 82,4
Till årsberättelse

*Statistik kunde 2020 endast tas fram i kommunal verksamhet
** Statistik kan ej redovisas per kön
**Avser elever som påbörjade en utbildning för fyra år sedan, i Örebro kommun, oavsett huvudman. Kan tas fram under förutsättning att resultaten
redovisas nationellt.

Behålla
Öka
Öka
Öka
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4.3 Målområde 3:
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro
Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika
målen i målområde 3. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Kvaliteten inom vård och omsorg i Örebro ska vara hög och
bemanningen ska öka. Antalet olika personer som besöker varje
omsorgstagare inom hemvården ska minska
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård
och service utgår från individens behov och förutsättningar genom hela
vårdkedjan


Nämndens åtagande: Målen bedöms inte som relevant för nämnden då detta utgår från vård
och omsorgs uppdrag och inte ligger inom ramen för uppdragen inom barn och utbildning.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande och
rehabiliterande insatser samt förebyggande arbete
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i
de verksamheter som möter människor i behov av stöd



Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och
redan etablerade arbetssätt, bland annat genom verksamheter inom Centralt skolstöd såsom
Centrum för samverkan (Samba), NP-resurs och samverkan och specialpedagogisk kompetens.
Se även mål 2 för åtagande inom elevhälsans arbete.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas
i sitt liv på grund av otrygga miljöer



Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och
redan etablerade arbetssätt. Detta säkerställs bland annat genom lokalplanering där hänsyn tas
till trygga och tillgängliga inne- och utemiljöer. Programområdet har också representation i
Brottförebyggande rådet (BRÅ).
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk
utsatthet



Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade
arbetssätt utifrån exempelvis Handlingsplanen för barn i ekonomiskt utsatta hushåll.
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska. Miljöer där barn och unga vistas ska
vara fria från narkotika


Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag
vilket innebär att skapa förutsättningar för att miljöer inom programområdet där barn och unga
vistas ska vara fritt från narkotika.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun har tillsammans med civilsamhällets aktörer en
nollvision mot hemlöshet



Nämndens åtagande: Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom
ramen för uppdragen inom Programnämnd barn och utbildning.

Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområde ” Ett tryggt och gott liv för alla
i Örebro”:
 Arbetet för att motverka och bryta människors ofrivilliga ensamhet ska stärkas. Örebro
kommun ska i samarbete med andra aktörer och med hänsyn till rådande restriktioner hitta nya
metoder för människor att mötas. (Grunduppdrag genom att följa och vid behov stärka arbetet
mot mobbing och kränkande behandling).
 Utifrån det arbete som görs med Effektiv samordning för trygghet och den nyligen framtagna
brottsförebyggande strategin, ska den situationella och socialpreventiva samverkan med olika
aktörer stärkas ytterligare för att öka tryggheten i Örebro. (Grunduppdrag genom deltagande i
Brottförebyggande rådet).
 Identifiera och komplettera insatser och utarbeta kommungemensamma strategier för ökad
psykisk hälsa hos grupper med särskilt stor utsatthet av psykisk ohälsa. (Åtagande inom
elevhälsa, se målområde 2).
 Barnkonventionen och barns rätt att ses som rättighetsbärare ska aktivt implementeras i hela
kommunens organisation. (Åtagande genom att säkra barnkonsekvensanalyser vid beslut).
 Stödet till civila samhällets aktörer som jobbar mot våld i nära relation ska öka. Samverkan med
aktörer som jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck ska förbättras. (Grunduppdrag genom
bland annat samverkan med skyddat boende).
Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 3

Andel vårdnadshavare som uppger att deras barn känner sig
trygga i förskolan, kommunal och fristående huvudman

Utfall
2020

Utfall
2021

F 98
F 97
P 97
P 96
T 97
T 96
Andel elever som känner sig trygga i skolan, (sammanställning
F 89
F 93
år 3,5,8) kommunal och fristående huvudman
P 92
P 92
T 90
T 91
Andel elever som känner sig trygga i skolan, gymnasieskolan
F 91
F 93
kommunal och fristående huvudman
P 91
P 94
T 90
T 93
*Riktvärde 90-100 % bedöms som ett bra resultat från Origo Group som är leverantör av
brukarundersökningen. Målvärdet Örebro kommun strävar mot är 100 %.

Målvärde
2022*

Behålla
Öka
Öka
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4.4 Målområde 4:
Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika
målen i målområde 4. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma,
trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt
möjliggöra för kommuns invånare att leva ett gott liv oavsett var man
bor
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som
kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och
samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med
efterfrågad kompetens

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Genomföra insatser och fortsätta utveckla ett hållbart resande med
klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag


Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och
redan etablerade arbetssätt framförallt genom lokalförsörjningsarbetet men också genom
skolskjutsarbetet och samarbetet med andra programområden, bolag, både interna och externa
samt övrigt näringsliv.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god
folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor



Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och
redan etablerade arbetssätt i samverkan med exempelvis strateger inom hållbarhetsområdet och
följer upp arbetet genom bland annat den årliga brukarundersökningen. Utvecklingsarbetet sker
i samarbete med lokalstrateger om förskole- och skolmiljöer (både inom- och utomhusmiljöer)
samt hållbarhetsstrateger när det gäller folkhälsofrågor.
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Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 4

Utfall
2020

Utfall
2021

Målvärde
2022*

Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt barns
verksamhet i förskolan, kommunal och fristående huvudman

F 94
F 92
P 93
P 93
T 93
T 93
Andel elever som är nöjda med sin skola, (sammanställning år
F 81
F 84
3,5,8) kommunal och fristående huvudman
P 80
P 82
T 80
T 82
Andel elever som är nöjda med sitt program, (sammanF 84
F 86
ställning gymnasieskolan) kommunal och fristående
P 84
P 86
huvudman
T 84
T 86
*Riktvärde 90-100 % bedöms som ett bra resultat från Origo Group som är leverantör av
brukarundersökningen. Målvärdet Örebro kommun strävar mot är 100 %.

Behålla
Öka
Öka

Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområde ” Örebro skapar livsmiljöer för
god livskvalitet”:
 Genomföra cykelfrämjande åtgärder för barn och unga. (Åtagande genom att bidra och följa
arbetet med den nämnd som har uppdraget.)

4.5 Målområde 5:
Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk
mångfald
Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika
målen i målområde 5.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i
Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte
äventyrar jordens klimat

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av förnybar energi, utveckla
energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som
används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan.


Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag
bland annat genom att säkra lokalförsörjningsprocessen i samarbete med Lokalförsörjningsenheten. Där ingår även arbetet med att säkra upphandlingsprocessen så att krav finns
med som bidrar till målen.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade



Nämndens åtagande: Målen bedöms inte som relevanta för nämnden då detta inte ligger
inom ramen för uppdragen inom Programnämnd barn och utbildning.
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska värna om och bida till ökning av biologisk
mångfald och ekosystemtjänster genom att bevara och skapa
tillräckliga arealer av olika typer av grönstruktur


Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag i
samarbete med Lokalförsörjningsenheten och i funktionsprogrammet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt
som återvinningen ska öka



Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag
genom att exempelvis tillse att kommunikation av kommungemensamma riktlinjer når ut till
verksamheterna.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska tydliggöra vad som krävs, och arbeta för att
uppnå miljömässig och organisatorisk motståndskraft för de mest
sannolika extrema väderhändelserna och ett förändrat klimat



Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och
redan etablerade arbetssätt som exempelvis handlingsplaner men också genom samarbete med
verksamheter och bolag i lokalförsörjningsprocessen.

Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområde ” Ett klimatpositivt Örebro
med friska ekosystem och god biologisk mångfald”:
 Arbeta för bred implementering av programmet för hållbar utveckling och inkludering av 2030målen i ordinarie styrning, ledning och verksamhetsuppföljning. Örebro kommun ska också
skapa förutsättningar för bildning för hållbar utveckling, med kunskapslyft och
kompetensutveckling inom kommunkoncernen. (Grunduppdrag genom att stödja
implementeringar och värdegrundsarbete men också inom lokalförsörjningsarbetet).
 Prioritera och intensifiera klimatarbetet för att nå målen till 2030 och 2050. Detta bland annat
genom att utifrån framtagen nulägesanalys och koldioxidbudget ta fram ett förslag på
handlingsplan och arbeta med prioriterade insatser för att minska Örebro kommuns
klimatbelastning. (Grunduppdrag genom att synliggöra arbetet och bidra vid behov i arbetet
med handlingsplan.)
 Fortsatt arbete med implementering av grönstrategin och genomförande av handlingsplanens
åtgärder, bland annat genom utveckling av nya arbetssätt för hållbar samhällsplanering och
stärkta ekosystemtjänster. (Grunduppdrag i samarbete med lokalförsörjningsenheten vid
planering av skolgårdar och genom funktionsprogammet.)

4.6 Målområde 6:
Hållbara och resurseffektiva Örebro
Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika
målen i målområde 6. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög
budgetföljsamhet


Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdraget
bland annat genom att varje månad ta fram en ekonomisk månadsrapport för hela
programområdet utöver delårsrapporter och årsberättelse.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje
nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning
av kommunens resurser
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta
möjliga resursnytta

Programnämnd Barn och utbildning behöver fortsätta arbeta för en långsiktig och hållbar ekonomi
i samarbete med både interna och externa verksamheter, driftsnämnder och övriga programnämnder för att nå en önskvärd utveckling. Ett antal utvecklingsbehov har identifierats och vissa
insatser har redan påbörjats.
Nämndens åtaganden:
 Se över möjligheten att ta in barnomsorgsintäkter från vårdnadshavare inom fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.
 Fortsätta arbetet för en enhetlig process för interkommunala ersättningar för förskola,
grundskola, gymnasieskola och särskola.
 Se över möjligheten att ha en gemensam kö- och antagningsprocess inom förskola och
pedagogisk omsorg.
 Fortsatt säkra behov och kostnadsutvecklingen för skolskjuts och lokaler.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens
olika verksamheter ska jämställdhet beaktas


Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och
redan etablerade arbetssätt. Detta säkerställs bland annat genom resurstilldelning och
könsuppdelad statistik.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och
behålla kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla
kommunens verksamheter



Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och
redan etablerade arbetssätt såsom samarbetet med utbildningsgivare (universitet, folkhögskola)
och Region Örebro.
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Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområde ” Hållbara och resurseffektiva
Örebro”:
 Utifrån genomförd befolkningsanalys utveckla välfärden utifrån ökande och/eller förändrade
behov. (Grunduppdrag i lokalförsörjningsprocessen).
 Fortsätta att utvärdera kommunens krishantering och förändrade arbetssätt med anledning av
coronapandemin samt skapa stärkt beredskap för pandemier. (Grunduppdrag, bidra när behov
uppstår).
 Genomföra en jämlikhets- och jämställdhetsanalys av hur Örebro kommuns resurser används
för att stärka förutsättningarna för ökad jämlikhet och jämställdhet. (Grunduppdrag, bidra när
behov uppstår).
 De ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhetskraven ska ytterligare stärkas i
upphandlingsprocessen. (Åtagande, säkra upp att detta stärks vid upphandling).
 Formera en ny förvaltningsorganisation som kan ge ett ändamålsenligt stöd till
Kommunstyrelsen och de nya nämnderna. (Åtagande genom arbetsgrupp för arbetet).
 Underlätta för delningsekonomi och återanvändning för verksamheter och medborgare i
kommunen. (Grunduppdrag genom att exempelvis säkra upp att inventarier återanvänds i
verksamheter).
 Genomföra en översyn av formerna för intraprenader och självstyrande verksamheter inom
Örebro kommun, för att stimulera till fler sådana. (Grunduppdrag genom aktivt deltagande i
exempelvis framtagandet av kriterier).

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 6

Utfall
2020

Prognos
2021

Ekonomisk avvikelse för programområde barn och
utbildning, miljoner kronor
Ekonomisk avvikelse för egen verksamhet, miljoner kronor

40,5

-1,2

Lokalutnyttjande per barn i förskola, kvm per barn
Lokalutnyttjande per elev i grundskola, kvm per elev
Lokalutnyttjande per elev i gymnasieskola, kvm per elev

+/-0
12,4
16,8
20,3

14,4
12,4
16,9
19,9

Målvärde
2022

+/- 0
+/- 0
Behålla
Minska
Behålla
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5. Planering för Programnämndens resurser
Det finns lagkrav på kommunen att ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning. Ekonomisk hushållning uppnås om kommunen utför sin
verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. Lagen
innefattar även krav på att resurserna utnyttjas effektivt. Därför ska också verksamheten ange de
mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret.
Programnämndens uppdrag är bland annat att svara för resursfördelning och att fördelningen får
avsedd effekt. I avsnittet finns information om hur budgetmedel fördelas till samtliga utförare av
välfärdstjänster och till Kommunstyrelseförvaltningen (för stöd/tjänster).

5.1

Ekonomi

5.1.1

Programområdets ekonomi

Antalet barn och elever har en stor påverkan på det ekonomiska resultatet för nämnderna. Den
ekonomiska prognosen för 2021 är en negativ budgetavvikelse på -1,2 miljoner kronor för
programområde Barn och utbildning. Det innebär att programområdet går in i 2022 med en
ekonomi nästintill i balans, när man ser till budgetomslutningen på 3,975 miljarder kronor.
Förskolenämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på -8,5 miljoner kronor, Grundskolenämnden en negativ budgetavvikelse på -5,1 miljoner kronor, Gymnasienämnden en negativ
budgetavvikelse på -2,0 miljoner kronor och Programnämnd barn och utbildning en positiv budgetavvikelse på 14,4 miljoner kronor.
För 2022 har Programområde barn och utbildning en budgetram på totalt 4 034,6 miljoner kronor.
PN Barn och utbildning
Ram 2021, belopp i tkr

3 934 580

Justeringar inför 2022

-9

Volymkompensation

30 000

Satsning Barn och utbildning

38 900

Volymkompensation, hyror
Borttagande av rabatt

5 000
12 000

Återföring medel för sommaraktivitet

-145

NOD, hyra CS och MY

-778

Effekhemtagning digitalisering
Ombudgetering Kulturkvarteret
Återföring dubbel kompensation Rostahallarna
Svealundsskolan
Ombudgetering Kulturkvarteret
Helårseffekt lönekomp jan-mars 2022
Köpkraft löneöversyn måltid SOV
Ram 2022

-2 200
-294
-7 110
6 590
-89
18 693
-528
4 034 610
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5.1.2

Nämndernas budgetramar 2022

Fördelning av budgetramen per nämnd:
Fördelning budget 2022

Nämnd

Budget

Resursfördelningsmodell

Nämnd
För-

Pedagogisk

Grund-

skola

omsorg

skola

Grund-

Kom gem
RH

sär-

Belopp i tkr

Gymn-

800

Grundskolenämnnd

800

Gymnasienämnd

800

Programnämnd

800

förskola/

sär-

skola

skola

skola

Förskolenämnd

Gymn-

4 769

ram
2022

skola

816 790

298 189

Övrigt

1 271 624

93 790

7 842

713 736

10 893

1 134

429 865

81 723

308 187

12 250

9 413

0

827 004

44 690

0

1 418 746

0

0

512 388

-125 386

1 224 573

Planeringsreserv

10 500

10 500

Satsningar

11 400

11 400

Volympott

30 000

30 000

-73 486

4 034 610

Ram KS

4 034 610

Summa

3 200

1 114 980

4 769

1 985 361

104 683

8 976

738 052

93 973

54 103

Programområdets tilldelade budgetram för 2022 uppgår till 4 034,6 miljoner kronor. Den tilldelade budgetramen till Förskolenämnd, Grundskolenämnd och Gymnasienämnd baseras till
största delen på resursfördelningsmodeller för förskoleverksamhet, grundskoleverksamhet och
gymnasieverksamhet. Inför 2022 satsningar inom resursfördelningsmodellerna med totalt 11,4
miljoner kronor. Det avser höjt landsbygdstillägg inom förskola och grundskola, justerat
avstämningstillfälle för våren inom förskolan, nystartbidrag grundskola samt förstärkning på
program inom gymnasieskolan. Medel motsvarande 16,0 miljoner kronor avsätts till Skolutveckling
tillsammans Topp 25 2025.
Utöver det som är utifrån resursfördelningsmodeller tilldelas driftsnämnderna anslag för verksamheter som inte finansieras inom resursfördelningsmodellerna.
Den tidigare så kallade volympotten är förändrad från och med 2022. Den är nu uppdelad i två
delar, en del är volymkompensation för ett förändrat antal barn och elever i förskola och skola
under året och som uppgår till 30,0 miljoner kronor. Den andra delen utgör satsningar inom
programområdet och uppgår till 11,4 miljoner kronor. Nämndens planeringsreserv uppgår till 10,5
miljoner kronor.

Kommungemensam verksamhet som är anslagsfinansierad

Förskolenämnd, Grundskolenämnd och Gymnasienämnd får i huvudsak sin ekonomiska tilldelning
via resursfördelningsmodellerna för att bedriva förskole- och skolverksamhet. Utöver det erhåller
driftsnämnderna anslag för verksamheter som inte ingår i resursfördelningsmodellerna.
Förskolenämnd
Belopp i tkr
Västerpark, förskola kväll, helg och natt
Kvalitetsförstärkning i Vivalla
Summa

Budget
2022
6 013
3 400
9 413

Tilldelning av resurser till förskola som bedriver förskola på obekväm tid, kväll, helg och
natt och kvalitetsförstärkning Vivalla. Förskolenämnden tilldelas ett anslag på 9,4 miljoner
kronor.
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Grundskolenämnd
Belopp i tkr
Autismverksamhet
Partnerskap
Vaccinationssköterska
Modersmålsavdelning
Summa

Budget
2022
19 254
8 147
600
16 689
44 690

Tilldelning av resurser för att organisera verksamhet för elever inom autismspektrat,
Partnerskapsarbetet, vaccinationssjuksköterska, Måltidsverksamhet (löneökning) och
Modersmålsundervisning. Totalt tilldelas Grundskolenämnden ett anslag på 44,7
miljoner kronor.
Programnämnd barn och utbildning
Belopp i tkr
Centralt skolstöd
Myndighetsavdelningen
Summa

Budget
2022
54 114
19 774
73 888

Tilldelning av resurser för att organisera kommungemensamma resurser för kommunala och
fristående huvudmän uppgår till 73,9 miljoner kronor. Verksamheten är organiserad inom
Kommunstyrelseförvaltningen.
5.1.3

Budget i balans

De senaste åren har både Örebro kommun och programområde Barn och utbildning haft behov av
att effektivisera verksamheten för att få en budget i balans.
Enligt ÖSB 2022 har inget generellt effektiviseringskrav beslutats för 2022. Det innebär att
Programnämnd Barn och utbildnings budget inte har reducerats inför 2022.
När det gäller programområde Barn och utbildning finns det inte heller något behov av
effektivisering inför 2022. Programnämnd Barn och utbildning kommer inför 2022 att förstärka
med medel till verksamheter inom programområdet.
Samtlig verksamhet och huvudmän inom programområdet omfattas av förstärkningen. Det innebär
en tilldelning på totalt 27,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,91 procent av budgetramen, se fördelning per verksamhet i nedanstående tabell.
Verksamhet

Huvudman
Övrig
Kommunal Fristående
verksamhet
Belopp i tkr
Förskola
7 021
1 094
Pedagogisk omsorg
43
Grundskola
10 986
2 366
Obligatorisk särskola
861
RH
76
Gymnasieskola
3 259
1 306
Gymnasiesärskola
418
Övrig verksamhet*
53
Summa
22 621
4 809
53
*Övrig verksamhet, Väster Park

Total
8 115
43
13 351
861
76
4 565
418
53
27 484
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I ovanstående tabell är tilldelningen omräknad i tusentals kronor per verksamhet samt per
huvudman.

5.2

Investeringar

Kommunens långsiktiga driftbudgetutrymme ska styra nivån på investeringsprogrammet. Planperioden omfattar de närmaste fyra åren med framåtblick ytterligare fyra år. Investeringsprogrammet beskriver driftkostnadskonsekvenser som de planerade investeringarna genererar.
Örebro kommun behöver fortsätta fokusera på resurseffektiva lösningar och alternativa lösningar
på verksamhetens behov. Ett exempel är den pågående lokalkapacitetsutredningen av skolplatser
som initierats av Programnämnd barn och utbildning.
Örebro har varit en stark tillväxtkommun vilket har inneburit behov av fler förskole- och
skolplatser. Antalet barn och elever har ökat och det har därmed funnits behov av att investera i
lokaler. Investeringar binder kapital under lång tid, vilket påverkar det ekonomiska utrymmet för
Programnämnd barn och utbildning att bekosta sin verksamhet i framtiden. Det är viktigt att ha
beredskap för den ökade andelen hyreskostnader i relation till de totala nettokostnaderna och där
det är möjligt, utnyttja befintliga lokaler istället för att bygga nya. Målsättningen är ett så effektivt
lokalutnyttjande som möjligt. Det säkerställs bland annat genom en långsiktig lokalförsörjningsplanering. På så vis upprätthålls förutsättningarna för att hantera personalkostnader och andra
kostnader inom den tilldelade budgetramen, utan att behöva göra avkall på kvaliteten.
Ett tidigt samarbete mellan kommunens fastighetsbolag, berörda förvaltningar och politiska
nämnder, är en förutsättning för att säkerställa att behoven av ny- och ombyggnation av förskolor
och skolor kan komma till stånd inom erforderlig tidsram. Planeringsprocessen kräver framför–
hållning då upprättandet av detaljplaner för markupplåtelse, bygglov och byggnation tar flera år.
Även fristående aktörer ska ges möjlighet att bygga förskolor och skolor på anvisad mark.
Lokalförsörjningsenheten är organisatoriskt placerad under programnämnd Samhällsbyggnad och
har ett nära samarbete med flera olika intressenter i kommunen såsom kommunens fastighetsbolag,
och enheterna mark- och exploatering, översiktlig planering, detaljplanering, bygglov, stadsmiljö
och trafik på Stadsbyggnad samt Miljökontoret. Ett väl utvecklat samarbete och en tät
kommunikation med kommunens fastighetsbolag säkrar att beslut i bolagens styrelser och beslut i
Programnämnd barn och utbildning går hand i hand.
Sedan några år har samarbetet mellan Barn och utbildning och Samhällsbyggnadsområdet stärkts
och ett förändrings- och utvecklingsarbete pågår. Det berör bland annat frågor om friytor för
förskolor och skolor, samspel med fristående förskolor och skolors etablering samt säkerställandet
av en långsiktig planering av lokalförsörjningen. Lokalförsörjningsplaneringen utgår från prognoser,
volymbehov, myndighetskrav och pedagogiska behov och utarbetas i nära samarbete med
verksamheten för att gemensamt kunna möta nuvarande och framtida behov av förskolor och
skolor.
Både inom grundskolan och gymnasieskolan är en relativt stor andel av utförarna i kommunen
fristående huvudmän. Andelen fristående huvudmän inom förskola och grundskola har dock
minskat något de senaste åren. Den 15 oktober 2021 var 13 procent av barnen i förskoleålder
inskrivna hos fristående huvudman. Motsvarande andel var för grundskoleelever 18 procent och för
gymnasieskolan 36 procent.
Kommunens planering av förskoleplatser bör överensstämma med de fristående förskolornas
etablering så att den totala efterfrågan och den totala tillgången på förskolor i Örebro kommun
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möts. Från privata aktörer finns en efterfrågan gällande kommunal mark för att bygga förskolor till
fristående aktörer. Under planeringsperioden så kan det komma att betyda att behovet av
förskoleplatser kan tillgodoses i större utsträckning av fristående förskolor än vad som görs nu.
Lokalförsörjningsplaneringen följs upp i den ordinarie årsprocessen både avseende den ekonomiska
uppföljningen samt åtaganden eller inriktningar från Programplanen med budget.
Samspelet med Lokalförsörjningsenheten är viktigt och en tydligare beställning upprättas i samband
med att Programnämnd barn och utbildning fattar beslut om Lokalförsörjningsplaneringen. Denna
beställning inklusive former för avstämning och avvikelserapportering är en förutsättning både för
att fortsätta utveckla strukturerna för lokalförsörjningsarbetet men också för att säkerställa leverans
av beställda förskole- och skollokaler.
Investering - lokaler
Det är nämndernas ansvar att säkerställa finansiering av ökade driftkostnader innan investering
påbörjas och startbeslut fattas av Programnämnd barn och utbildning. Driftbudgetmedel för
påbörjade objekt beviljas inte i efterhand.
Nedanstående tabell visar kostnadsökningen i form av hyreskostnad. Därutöver kan det tillkomma kostnad såsom personalkostnad då investeringen kan innebära en utökning av
verksamheten och volymökning.
Investeringsprogram
Belopp i tkr
Riktade KS-medel
Inom avsatt volymutrymme
Objekt där hyresvärsd finansierar 50 %
Egenfinansiering inom ram
Summa

År
2022
9 474
16 094
3 312
0
28 880

År
2023
4 695
7 904
0
0
12 599

År
2024
7 550
15 411
0
0
22 961

År
Framåtblick
2025
2026-2029
20 122
9 994
109 865
32 788
0
0
0
0
42 782
129 987

Det finns ett fortsatt ett behov av anpassning, renovering och ersättning av dåliga och tillfälliga
lokaler inom förskola och skola. Kostnader för hyra av lokaler fortsätter att öka under planperioden, se ovanstående tabell.
Av kostnaden finansieras en del av investeringarna med riktade medel från Kommunstyrelsen
vilket avser kostnader för reinvestering av förskolor och skolor, större nya objekt och eftersatt
underhåll. I den ekonomiska planen reserveras medel till årliga driftkostnadsökningar som följer
av en volymökning inom förskola och skola som består av hyreskostnad och övrig kostnad
såsom personalkostnad.
Investeringsanslaget för inventarier uppgår 2022 till 27,8 miljoner kronor. Fördelning sker utifrån
behov till driftnämnd för utrustning av förskolor och skolor.
Anslaget för digitala hjälpmedel inom grund- och gymnasieskolan inklusive skrivare uppgår till 19,4
miljoner kronor för 2022.
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6. Direktiv till driftsnämnderna
Driftsnämnderna svarar för en samlad verksamhetsstyrning och uppföljning inom sitt ansvarsområde enligt mål, inriktningar, åtaganden och resurstilldelning som ges av Kommunfullmäktige,
Kommunstyrelse och Programnämnd barn och utbildning. Nämnderna har ett ansvar att inom sitt
verksamhetsområde arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens egenregiverksamhet och verka för en god ekonomisk hushållning. För alla nämnder gäller att förenkla,
förbättra och förnya i vardagen. Det är också varje nämnds ansvar att säkra arbetssätten genom
systematisk intern kontroll.

6.1 Förskolenämnd
Åtaganden
 Förskolenämnden ska i ordinarie uppföljning under året redovisa vidtagna, planerade och
genomförda åtgärder för en ekonomi i balans.
 Samverka med Programnämnd barn och utbildning i åtaganden som berör verksamheten.
Ekonomisk ram och investeringsbudget
Förskolenämndens driftbudgetram uppgår 827,0 miljoner kronor för år 2022 se avsnitt 5.1.2.
Det finns ett ofördelat investeringsanslag för inventarier på 27,8 miljoner kronor som kommer att
fördelas senare under våren 2022 till förskolor och skolor utifrån förskolor och skolors behov.

6.2 Grundskolenämnd
Åtaganden
 Grundskolenämnden ska i ordinarie uppföljning under året redovisa vidtagna, planerade och
genomförda åtgärder för en ekonomi i balans.
 Samverka med Programnämnd barn och utbildning i åtaganden som berör verksamheten.
Ekonomisk ram och investeringsbudget
Grundskolenämndens driftbudgetram uppgår till 1 418,7 miljoner kronor för år 2022 se avsnitt
5.1.2.
Det finns ett ofördelat investeringsanslag för inventarier på 27,8 miljoner kronor som kommer att
fördelas senare under våren 2022 till förskolor och skolor utifrån behov.

6.3 Gymnasienämnd
Åtaganden
 Gymnasienämnden ska i ordinarie uppföljning under året redovisa vidtagna, planerade och
genomförda åtgärder för en ekonomi i balans.
 Samverka med Programnämnd barn och utbildning i åtaganden som berör verksamheten.
Ekonomisk ram och investeringsbudget
Gymnasienämndens driftbudgetram uppgår till 512,4, miljoner kronor för år 2022, se avsnitt 5.1.2.
Det finns ett ofördelat investeringsanslag för inventarier på 27,8 miljoner kronor som kommer att
fördelas senare under våren 2022 till förskolor och skolor utifrån behov.
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6.4 Programnämnden för eget verkställande uppdrag
Målområde 1 Örebroare i sin fulla kraft
Inga riktade åtaganden inom målområdet.

Inriktningar som berör nämnden
 Stödet till civila samhället ska stärkas. Kommunens verksamheter ska tillsammans med det
civila samhället och andra aktörer hitta nya former för samverkan i arbetet för ökad gemenskap
och inkludering. (Grunduppdrag bland annat genom att påbörja samverkan med fristående
aktörer för öppna förskolan).
 Örebro kommun ska stödja och tillvarata det civila samhället och dess aktörer i deras
integrationsfrämjande arbete för att stärka språk och sociala kontakter såväl som fysisk och
psykisk hälsa. (Se ovan, samt bidra när behov uppstår med till exempel Samverkansrådet).
 Kulturkvarteret har etablerats som Örebros nya mötesplats och ett nav för skapande,
demokrati och medborgarinflytandet. Ett särskilt fokus ska vara att locka fler barn, ungdomar
och nya grupper. (Grunduppdrag genom bland annat estetprogrammet som har sitt program
där).
 Den kommunala servicen på landsbygden ska öka. (Grunduppdrag genom att tillgodose
förskola-skola och omsorgsbehov. Stärkt landbyggdstillägg bidrar till bättre förutsättningar).

Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro
Nämndens åtagande:
 Stärka elevhälsans arbete.
 Satsningar på skolutveckling inom ramen för ”Skolutveckling tillsammans Topp 25 2025” ska
fortsätta, i syfte att nå ökad måluppfyllelse.
Inriktningar som berör nämnden
 Förstärka samt organisera en mer likvärdig och tillgänglig elevhälsa. (Åtagande, se mål 2).
 Individer i behov av stöd ska mötas upp med tidiga insatser. (Grunduppdrag genom
resursfördelningsmodellerna utifrån ett kompensatoriskt perspektiv samt genom Centralt
skolstöds uppdrag).
 Förstärka studie- och yrkesvägledningen genom kompetensutveckling, utökad bemanning och
tillgänglighet. (Åtagande med satsningar under året).
 Förbättra möjligheten till språkutveckling för barn och unga med rätt till teckenspråk.
(Åtagande genom att fortsätta utveckla samarbetet gemensamt inom programområdet).
 För att bättre kunna möta behoven hos individen ska alla berörda parter (verksamheter,
nämnder och bolag) samverka med varandra för individens bästa. (Grunduppdrag där flertalet
verksamheter ligger inom Centralt skolstöd såsom Samba, NP-samverkan och specialpedagoger. Fortsatt samverkan mellan förvaltningar och bolag är också en viktig del av
grunduppdraget).
 Systematiskt arbeta för god dialog med det lokala och regionala näringslivet i syfte att stärka
samarbetet kring hållbar tillväxt och kompetensförsörjningsfrågor. (Grunduppdrag genom
samarbete med HR och näringslivsdirektör och där bidra utifrån programområdets perspektiv).
 Vidareutveckla det serviceinriktade förhållningssättet med effektiva processer gentemot
näringslivet. (Grunduppdrag genom lokalplanering).

Målområde 3: Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro
Inga riktade åtaganden inom målområdet.
Inriktningar som berör nämnden
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Arbetet för att motverka och bryta människors ofrivilliga ensamhet ska stärkas. Örebro
kommun ska i samarbete med andra aktörer och med hänsyn till rådande restriktioner hitta nya
metoder för människor att mötas. (Grunduppdrag genom att följa och vid behov stärka arbetet
mot mobbing och kränkande behandling).
Utifrån det arbete som görs med Effektiv samordning för trygghet och den nyligen framtagna
brottsförebyggande strategin, ska den situationella och socialpreventiva samverkan med olika
aktörer stärkas ytterligare för att öka tryggheten i Örebro. (Grunduppdrag genom deltagande i
Brottförebyggande rådet).
Identifiera och komplettera insatser och utarbeta kommungemensamma strategier för ökad
psykisk hälsa hos grupper med särskilt stor utsatthet av psykisk ohälsa. (Åtagande inom
elevhälsa, se målområde 2).
Barnkonventionen och barns rätt att ses som rättighetsbärare ska aktivt implementeras i hela
kommunens organisation. (Åtagande genom att säkra barnkonsekvensanalyser vid beslut).
Stödet till civila samhällets aktörer som jobbar mot våld i nära relation ska öka. Samverkan med
aktörer som jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck ska förbättras. (Grunduppdrag genom
bland annat samverkan med skyddat boende).

Målområde 4: Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
Inga riktade åtaganden inom målområdet.

Inriktningar som berör nämnden
 Genomföra cykelfrämjande åtgärder för barn och unga. (Åtagande genom att bidra och följa
arbetet med den nämnd som har uppdraget.)

Målområde 5: Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk
mångfald
Inga riktade åtaganden inom målområdet.

Inriktningar som berör nämnden
 Arbeta för bred implementering av programmet för hållbar utveckling och inkludering av 2030målen i ordinarie styrning, ledning och verksamhetsuppföljning. Örebro kommun ska också
skapa förutsättningar för bildning för hållbar utveckling, med kunskapslyft och
kompetensutveckling inom kommunkoncernen. (Grunduppdrag genom att stödja
implementeringar och värdegrundsarbete men också inom lokalförsörjningsarbetet).
 Prioritera och intensifiera klimatarbetet för att nå målen till 2030 och 2050. Detta bland annat
genom att utifrån framtagen nulägesanalys och koldioxidbudget ta fram ett förslag på
handlingsplan och arbeta med prioriterade insatser för att minska Örebro kommuns
klimatbelastning. (Grunduppdrag genom att synliggöra arbetet och bidra vid behov i arbetet
med handlingsplan).
 Fortsatt arbete med implementering av grönstrategin och genomförande av handlingsplanens
åtgärder, bland annat genom utveckling av nya arbetssätt för hållbar samhällsplanering och
stärkta ekosystemtjänster. (Grunduppdrag i samarbete med lokalförsörjningsenheten vid
planering av skolgårdar och genom funktionsprogammet).

Målområde 6: Hållbara och resurseffektiva Örebro
Nämndens åtaganden:
 Se över möjligheten att ta in barnomsorgsintäkter från vårdnadshavare inom fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.
 Fortsätta arbetet för en enhetlig process för interkommunala ersättningar för förskola,
grundskola, gymnasieskola och särskola.
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 Se över möjligheten att ha en gemensam kö- och antagningsprocess inom förskola och
pedagogisk omsorg.
 Fortsatt säkra behov och kostnadsutvecklingen för skolskjuts och lokaler.
Inriktningar som berör nämnden
 Utifrån genomförd befolkningsanalys utveckla välfärden utifrån ökande och/eller förändrade
behov. (Grunduppdrag i lokalförsörjningsprocessen).
 Fortsätta att utvärdera kommunens krishantering och förändrade arbetssätt med anledning av
coronapandemin samt skapa stärkt beredskap för pandemier. (Grunduppdrag, bidra när behov
uppstår).
 Genomföra en jämlikhets- och jämställdhetsanalys av hur Örebro kommuns resurser används
för att stärka förutsättningarna för ökad jämlikhet och jämställdhet. (Grunduppdrag, bidra när
behov uppstår).
 De ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhetskraven ska ytterligare stärkas i
upphandlingsprocessen. (Åtagande, säkra upp att detta stärks vid upphandling).
 Formera en ny förvaltningsorganisation som kan ge ett ändamålsenligt stöd till
Kommunstyrelsen och de nya nämnderna. (Åtagande genom arbetsgrupp för arbetet).
 Underlätta för delningsekonomi och återanvändning för verksamheter och medborgare i
kommunen. (Grunduppdrag genom att exempelvis säkra upp att inventarier återanvänds i
verksamheter).
 Genomföra en översyn av formerna för intraprenader och självstyrande verksamheter inom
Örebro kommun, för att stimulera till fler sådana. (Grunduppdrag genom aktivt deltagande i
exempelvis framtagandet av kriterier).
Ekonomisk ram och investeringsbudget
Programnämndens driftbudgetram uppgår till 1 276,5 miljoner kronor för år 2022 se avsnitt 5.1.2.
Investeringsanslaget för inventarier på 27,8 miljoner kronor kommer att fördelas senare under
våren 2022 till förskolor och skolor utifrån förskolor och skolors behov.
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7. Bilagor
Fem år i sammandrag
Fem år i sammandrag
Ekonomisk avvikelse, programområdet, mnkr

2018
-81,0

2019
-6,7

2020
40,5

2021
-1,2

Bedömn
2022
+/-0

Befolkning
Totalt antal invånare, Örebro kommun

153 367 155 696

156 381

156 888

158 205

9 305
18 989
5 073

9 067
19 283
5 175

8 987
19 516
5 266

Åldersgruppen 1-5 år
Åldersgruppen 6-15
Åldersgruppen 16-18 år
Förskoleverksamhet
Antal barn i kommunal förskola
Antal barn i pedagogisk omsorg, dagtid
Antal barn i fristående förskola
Antal barn i pedagogisk omsorg, fristående regi
Andel inskrivna barn i fristående förskola
Antal barn fr andra kommuner i ÖK förskolor
Antal intraprenader
Grundskoleverksamhet
Antal elever i kommunal grundskola
Antal elever i obligatorisk särskola
Antal elever i fristående grundskola
Andel elever i fristående grundskola
Antal elever fr andra kommuner i ÖK grundskolor
Antal elever fr andra kommuner i ÖK särskolor
Antal intraprenader
Gymnasieverksamhet
Antal elever i kommunal gymnasieskola
Antal elever i kommunal gymnasiesärskola
Antal elever i fristående gymnasieskola
Antal elever i andra kommuner fr ÖK
Antal elever fr andra kommuner i ÖK i gymnasieskolor
Antal elever fr andra kommuner i ÖK särskolor
Andel elever i fristående gymnasieskola
Antal intraprenader

9 409
18 134
5 021

9 458
18 656
5 047

7 145
0
1 096
28
13
16
6

7 202
0
1 073
45
13
18
6

7 118
6 907 Oförändrad
0
0 Oförändrad
1 032
1 076 Oförändrad
49
48 Öka
13
13 Oförändrad
18
14 Oförändrad
6 Oförändrad

14 389
149
3 463
19
72
6
11

14 925
184
3 526
19
74
5
11

15 273
15 531 Öka
195
220 Öka
3 550
3 360 Oförändrad
19
18 Oförändrad
76
76 Oförändrad
4
1 Oförändrad
12 Oförändrad Oförändrad

5 270
104
1 420
184
1 589
43
28
0

5 163
111
1 521
128
1 552
47
29
0

4 896
137
1 760
202
1 513
54
33
0

4 603 Oförändrad
147 Öka
1 844 Oförändrad
205 Oförändrad
1 338 Oförändrad
58 Oförändrad
36 Oförändrad
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Begreppsförklaringar
Civila samhället: Finns mellan den offentliga sektorn och det privata näringslivet; föreningar,
frivilligorganisationer, familjer och individer som påverkar utifrån egen drivkraft (utan offentlig
finansiering).
Egenregi: Den verksamhet som kommunen själv bedriver och är huvudman för, till exempel
kommunala skolor och gruppbostäder.
Funktionsprogram: Syftet är att funktionsprogrammet ska fungera som ett styrdokument och
innehålla riktlinjer för hur framtida förskolor och grundskolor samt dess gårdar ska vara utformade.
Det ska ligga till grund vid utformning av förskole- och grundskolelokaler samt dess gårdar vid
nybyggnation, till- eller ombyggnation samt vid renovering av redan befintliga lokaler och gårdar.
Indikatorer: Ett nyckeltal, mätetal eller redovisning, som har ett målvärde utifrån kommunens
styrmodell och som regelbundet följs upp.
Intraprenader: En kommunalt avgränsad verksamhet, till exempel en skola, som bedrivs med
särskilda överenskommelser som ger lite friare villkor än i den ordinarie kommunala regin.
Komtek: en kommunal teknikskola. Här kan barn och unga gå på fritidsverksamhet, likt den
kommunala musikskolan fast med teknik. Kurserna kan handla om konstruktion, mekanik,
elektronik, design, programmering eller entreprenörskap
Linje 14: ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun. Kärnan i verksamheten är
möten mellan studenter och högstadieelever, med syfte att inspirera fler ungdomar till att studera
vidare på universitet eller högskola efter gymnasiet samt skapa kännedom om högre studier.
NP resurs och samverkan (Neuropsykiatrisk problematik): Stöd för de som är mellan 15-24 år och
har svårt att få vardagen att fungera och har, eller tror sig ha ADHD, Autismspektrumtillstånd eller
liknande neuropsykiatriska svårigheter.
Partnerskap i Örebro: har ett övergripande uppdrag att genom samverkan förbättra livskvalitén för
våra medborgare i våra fem partnerskapsområden, Vivalla, Baronbackarna, Varberga, Oxhagen och
Brickebacken.
Programplan: Utifrån ÖSB, fastställer programnämnderna programplaner. Den innehåller strategier
för hur man ska ta sig mot de gemensamma målen på kort och lång sikt och vilka utvecklingsinsatser man prioriterar. Programplanerna innehåller också resursfördelning till driftsnämnderna
och antas av respektive programnämnd
Sociala investeringar: Förebyggande insatser med långsiktiga effekter för ett minskat utanförskap.
Detta innebär kostnader vid genomförandet men beräknas minska framtida kostnader och det sker
tillsammans med olika aktörer.
Verksamhetsplan: Utifrån programplanerna och ÖSB fastställer driftsnämnderna för respektive
område en verksamhetsplan med budget. Den ska beskriva vad förvaltningen förväntas göra för att
förbättra tjänster och service och bidra till de kommunövergripande målen

