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Programnämnd barn och utbildning 
 
Datum: 2022-03-31 
Tid: 09:00–14:30 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Susanne Lindholm (KD) 
Jessica Ekerbring (S) 
Maria Haglund (M) 
Elisabeth Malmqvist (C) §§ 39-51 
Gunilla Werme (L) 
Kent Vallén (S) 
Kenneth Hallén (S) §§ 39-59 
Susann Wallin (S) 
Layla Abou Tacca (KD) 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) 
Stefan Stark (M) 
Sara Dicksen (M) 
Per Folkeson (MP) 
Joakim Sjögren (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Inger Blückert (S) Ersätter Roger Andersson (S) 
Sandra Fröjdenstam (KD) Ersätter Kenneth Hallén (S) §§60-61 
Seydou Bahngoura (C) Ersätter Elisabeth Malmqvist (C) §§52-61 
 
Närvarande ersättare 
Seydou Bahngoura (C) §§39-51 
Pär Ljungvall (V) 
Kerstin Cederström (L) 
Sandra Fröjdenstam (KD) §§39-59 

 
Övriga 
Karin von Stedingk T f programdirektör 
Elias Hazare Nämndsekreterare 
Maria Fhager Nämndsekreterare 
Peter Bodelsson Ekonom 
 
Paragraf 39–61 
 
 
Elias Hazare, sekreterare 
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Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Susanne Lindholm (KD), ordförande 
 
 
 
 
Cecilia Lönn Elgstrand (V), justerare  
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§ 39 Protokolljusterare 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Jämte ordförande utses Cecilia Lönn Elgstrand (V) till justerare med Sara 
Dicksen (M) som ersättare. 

§ 40 Anmälan av övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) anmäler två övriga frågor:  

- Hur har friskolorna bidragit i arbetet kring att ordna skolplatser för nyanlända 
flyktingbarn? 

- Hur ser det ut med möjligheten till skolskjuts för de flyktingbarn som bor 
långt ifrån sin nya skola? 

 

Maria Haglund (M) anmäler tre övriga frågor: 

- Hur ersätts förskolan Berga gård i Lundby? 

- Har det gjorts någon utvärdering av landsbygdsstödet? 

- Hur påverkas vi av en eventuell försening av Åbylunden 1? 

  

Kerstin Cederström (L) anmäler en övrig fråga: 

- Hur ser det ut i Örebro när det gäller flyktingbarn från Ukraina? Har det 
kommit några, har de fått skolplacering, finns det lärare och tolkar?  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- De övriga frågorna besvaras i samband med Programdirektörens 
information.  

§ 41 Godkännande av dagordning 

Ärendebeskrivning 
Ärendena 9-13 samt 15 (§§ 45-49, 51) utgår.  

Beslutsunderlag 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 
- Dagordningen godkänns.  
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§ 42 Lokalförsörjningsplan 2023-2026 med framåtblick 
2027-2030 samt investeringsprogram - Beredning 
Ärendenummer: Bou 316/2022 
Handläggare: Emma Byström, Anneli Hedström, Åsa Enkvist Lenander, 
Liselotte Nöjd 

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

Inom delområden/prognosområden är prognoserna ännu inte uppdaterad och 
baserar sig i hög grad på prognosen från april 2021. 

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 at krävas. Det finns även behov av anpassning, 
renovering och ersättning av icke ändamålsenliga lokaler och tillfälliga 
byggnader. 

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. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse: Lokalförsörjningsplanering 2023-2026 för Programnämnd 
barn och utbildning, 2022-03-23 
- Lokalförsörjningsplanering 2023-2026 med framåtblick 2026-2029, 2022-03-
23 
- Investeringsprogram Bou 2023-2026 med framåtblick inklusive revidering för 
2022, bilaga 1, 2022-03-23 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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§ 44 Gumaeliusskolan - anpassning för ytterligare ett 
arbetslag - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1718/2021 
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander 

Ärendebeskrivning 
På Gumaeliusskolan går idag drygt 700 elever och sedan skolan byggdes om 
har elevantalet ökat med 200 elever.  

Under nuvarande läsår har skolan genomfört organisationsförändringen där 
arbetslagen blivit mindre. I de befintliga lokalerna kan arbetslagen i dagsläget 
inte ha sin egen yta och det har bidragit till att eleverna från olika arbetslag 
blandas vilket i sin tur lett till ökade konflikter och skolan har fått använda mer 
personalresurser i korridorerna. 

I nuvarande lokaler ligger personalarbetsrummet långt från klassrummen i och 
med den önskade anpassningen kommer personalarbetsrummet ligga i direkt 
anslutning till klassrummen vilket verksamheten bedömer kommer vara 
positivt för kulturen och minska skadegörelsen på skolan. 

Den nya timplanen har ökat behovet av salar i skolan och åtgärden som 
planeras i lokalerna kommer också att råda bot på de teoretiska ämnenas brist 
på salar samt även bristen på grupprum. 

Åtgärderna som kommer utföras handlar bland annat om att sätta upp en ny 
vägg med dörr i uppehållsrum för att skapa en ny lärosal. Nya dörrar samt 
förändra användning av befintliga utrymmen från personalrum till klassrum. 
Byte av funktion (uppehållsrum och arbetsrum till klassrum) ställer högre krav 
på ventilation och behöver åtgärdas. Hyreskonsekvensen beräknas bli 92 
tkr/år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-03 
Av rektor Markus Long inskickad lokalanpassningsblankett per den 2020-03-16 
samt en komplettering av blanketten per den 2020-05-12 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. De planerade åtgärderna beställs av Futurum fastigheter med en ökad 
hyreskostnad på 92 tkr/år. 

2. Anpassningarna ingår i fastighetsägarens ansvar i gränsdragningslistan vilket 
innebär underhåll samt reinvestering. 

3. Den ökade hyran från augusti 2022 finansieras inom Programnämnd barn 
och utbildnings planeringsreserv för 2022 och ingår därefter i ordinarie 
hyresbudget. 
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Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 45 Remiss: Ansökan från NTI Gymnasiet Ellips AB  Dnr: 
2022:948 - Information 
Ärendenummer: Bou 423/2022 
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Programnämnd barn och utbildnings sammanträde den 31 
mars 2022.  

§ 46 Remiss - Ansökan från Stadsmissionens Skolstiftelse 
dnr 2022:924 - Information 
Ärendenummer: Bou 547/2022 
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Programnämnd barn och utbildnings sammanträde den 31 
mars 2022.  

§ 47 Remiss - Ansökan från Amerikanska gymnasiet AB 
Dnr: SI 2022:867 - Information 
Ärendenummer: Bou 600/2022 
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Programnämnd barn och utbildnings sammanträde den 31 
mars 2022.  

§ 48 Remiss - Ansökan från Viljan friskola AB Dnr: SI 
2022:1017 - Information 
Ärendenummer: Bou 548/2022 
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Programnämnd barn och utbildnings sammanträde den 31 
mars 2022.  
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§ 49 Remiss - Ansökan från Viljan Friskola AB Dnr: 
2022:1020 - Information 
Ärendenummer: Bou 603/2022 
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Programnämnd barn och utbildnings sammanträde den 31 
mars 2022.  

§ 50 Ekonomisk månadsrapport, februari 2022 - 
Information 
Ärendenummer: Bou 619/2022 
Handläggare: Peter Bodelsson 

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 februari 
2022. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport 2022-03-14 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning. 

- Månadsrapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 51 Avstämning av antal barn inom förskola och 
pedagogisk omsorg 15 mars 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 618/2022 
Handläggare: Peter Bodelsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Programnämnd barn och utbildnings sammanträde den 31 
mars 2022.  

§ 52 Satsningar av medel till grundskolan och 
gymnasieskola - Beslut 
Ärendenummer: Bou 605/2022 
Handläggare: Peter Bodelsson 
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Ärendebeskrivning 
I budget 2022 finns medel avsatta för att satsningar inom programområde barn 
och utbildning och i programplanen finns uttryckt att medel bör riktas till 
kompetenssatsningar i samband med ändrade läroplaner/kursplaner. Det finns 
också en politisk inriktning gällande att stärka studie-och yrkesvägledningen. 
Utifrån detta föreslås förstärkningar med motsvarande 8,7 mnkr att fördelas till 
grundskola och gymnasieskolan inom ovanstående områden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Fördelning av medel för satsningar 2022 till grundskolan och 
gymnasieskola. 
- Bilaga 1 Budgetram per driftsnämnd 31 mars 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltnings förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Föreslagna satsningar antas. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 53 Revidering av riktlinjer för fristående pedagogisk 
omsorg - Beredning  
Ärendenummer: Bou 551/2022 
Handläggare: Elina Sihvo 

Ärendebeskrivning 
Tydliggörandet vilka som har rätt till förskola, vilka avgifter som gäller samt att 
huvudman kan ingå samverkansavtal med kommunen har föranlett till 
revidering av Riktlinjer för fristående pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse: Revidering av Riktlinjer för fristående pedagogisk omsorg. 
- Revidering av Riktlinjer för fristående pedagogiks omsorg. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Ärendet anses berett på dagens sammanträde. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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§ 55 Ordförandens information 
Ärendenummer: Bou 73/2022 
Handläggare: Susanne Lindholm 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Susanne Lindholm (KD) informerar om hon har besökt 
Mellringeskolan och Wallerska. Ordföranden fortsätter att hon har haft möte 
med Näringslivskontoret och pratat om perspektivet som behöver genomsyra 
allt kommunen gör och vara en plats där företagen trivs. Vidare informerar 
ordföranden om civilsamhället t.ex. Studieförbund och folkhögskolor, 
förberedning av kurser för ukrainska medborgare och volontärer.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 56 Programdirektörens information 
Ärendenummer: Bou 74/2022 
Handläggare: Karin von Stedingk 

Ärendebeskrivning 
T.f. programdirektör Karin von Stedingk informerar om Perrongen, alla barn 
ska få kartläggningssamtal och hälsosamtal. Enligt prognosen kan det komma 
väldigt många ukrainska flyktingar till kommunen. T.f. programdirektör 
fortsätter om placering av barn i olika ställen och gruppering vid behov. 
Flyktingmottagandet hanteras bra och samarbetet med förvaltningen kommer 
att fortsätta. Frågan är om ukrainska flyktingar kommer att stanna eller inte. 
Det är brist på ukrainska och ryska lärare men arbetet pågår för att lösa det. 
Det finns också ett samarbete med Skolverket och eventuell 
modersmålsundervisning kan vara på distans.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  10 (12) 

§ 57 Information om skolvalet  
Handläggare: Christina Svenman 

Ärendebeskrivning 
Christina Svenman informerar om resultatet av skolvalet till förskoleklass, 
årskurs 4 och årskurs 7.  

Beslutsunderlag 
Statistik skolval 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 58 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Bou 573/2022 

Ärendebeskrivning 
Presidiesammanträde har ägt rum den 18 mars 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, 2022-02-24 - 2022-03-23  
Delegationsbeslut förskola behov av stöd januari, februari, mars 2022 
Delegationsbeslut fritidshem behov av stöd mars 2022 
Sammanställning delegationsbeslut plats fritidshem februari 2022 
Sammanställning delegationsbeslut plats förskola februari 2022 
Sammanställning delegationsbeslut skolskjuts februari, mars 2022 
Sammanställning delegationsbeslut reseersättning mars 2022 
Sammanställning delegationsbeslut skolplacering mars 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.  
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Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 59 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 
Diarielista 2022-02-24- 2022-03-23 
Utbildning i informationssäkerhet för dig som förtroendevald.  
Skrivelse från förskollärare: Barnets bästa i alla frågor som rör barn - också i 
förskolan, 2022-03-13 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 60 Information från pristagaren för det pedagogiska 
priset - kategori skolledare 
Handläggare: Lena Sörbö, Vivallaskolan 

Ärendebeskrivning 
Lena Sörbö rektor på Vivallaskolan och vinnare i kategorin skolledare 2021, 
informerar om Vivallaskolan, utmaningar som skolan står inför och om sitt 
arbete som rektor. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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§ 61 Information från pristagaren för det pedagogiska 
priset - kategori förskola 
Handläggare: Lotta Haglund, Ann Andersson Rasmussen, Kajsa Lindgren, 
Snökristallens barnakademi 

Ärendebeskrivning 
Lotta Haglund, Ann Andersson Rasmussen och Kajsa Lindgren från 
Snökristallens Barnakademi vinnaren i kategorin förskola informerar om sin 
verksamhet i förskolan, utmaningar som förskolan står inför och sina roller.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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