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Justerat den 15 juni 2017
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Jessica Ekerbring (S), ordförande

Maria Haglund (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 16 juni 2017.

§ 97 Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M) anmäler ett ärende "Eleverna ska trivas på
skolgården".
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Ärendet "Eleverna ska trivas på skolgården" (§ 114) läggs till
dagordningen.
2. Dagordningen godkänns.

§ 99 Information om klimatstrategin
Handläggare: Sara Andersson
Ärendebeskrivning
Sara Andersson informerar om Örebro kommuns klimatstrategi som antogs
av Kommunfullmäktige i juni 2016. Det långsiktiga övergripande målet är
att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå som, om den
tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat. Målet ska uppnås på ett
sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling
inte äventyras.
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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§ 100 Information om gröna skolgårdar
Handläggare: Mimmi Beckman
Ärendebeskrivning
Mimmi Beckman informerar om projektet gröna förskole- och skolgårdar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 101 Information om projektplan och baslinje
Ärendenummer: Bou 1068/2017
Handläggare: Marie-Heléne Andersson och Anders Trumberg
Ärendebeskrivning
Projektplanen för Topp 25 2025 innehåller grundläggande information om
projektet och beskriver syfte, effektmål och projektmål. Vidare innehåller
den tidplan, aktivitetsplan, resursplan samt budgetförutsättningar. Den
beskriver också projektorganisationen med dess olika roller, ansvar och
befogenheter samt identifierar vilka intressenter som finns för projektet och
dess kommunikationsplanering. Projektplanen kan komma att revideras
under projektets gång.
Beslutsunderlag
Projektplan Topp 25 2025
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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§ 102 Arbetsmarknadskunskap i Örebro län 2017-2020
Ärendenummer: Bou 1078/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Projektet att minska glappet mellan arbetslivet och skolan i Örebro län
startade som ett treårigt projekt 2014. Utifrån den utvärdering som är
genomförd är resultaten tydliga om en förlängning av Projektet
Arbets-marknads-kunskap efterfrågad av samtliga målgrupper.
Kostnaden för kommunerna som ingår i projektet är 4,0 kr per invånare
och år och baserad på folkmängd i kommunen. Det innebär en kostnad för
Örebro kommun på 195 467 kronor för 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Arbetsmarknadskunskap Örebro län 2017-2020, 2017-05
22.
Arbetsmarknadskunskap Verksamhetsbeskrivning 2017-2020.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Projektet Arbetsmarknadskunskap i Örebro län beviljas bidrag på 195
467 kronor för månaderna september till december 2017.
2. Finansiering 2017 sker via Programnämndens planeringsreserv.
3. För den kommande avtalsperioden 2018-2020 ska kostnaden arbetas in i
Programnämndens budget.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 103 Delårsrapport med prognos 1 - 2017
Ärendenummer: Bou 1080/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
En sammanställning av programområdets intäkter och kostnader till och
med 30 april 2017 med ett prognostiserat resultatet per den 31 december
2017.
Programområde barn och utbildning prognostiserar ett samlat överskott på
20,0 mnkr Det prognostiserade resultatet exklusive AFA-medel och
intraprenadernas resultat visar ett överskott på 1,5 mnkr.
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Förskolenämnden prognostiserar ett överskott på 4,0 mnkr,
Grundskolenämnden ett överskott på 0,3 mnkr, Gymnasienämnden ett
underskott på 19,7 mnkr och Program-nämnden ett överskott på 35,3 mnkr.
Det ekonomiska resultat för intraprenaderna är fortsatt positivt och ingår
som en del i driftnämndernas resultat.
I prognoserna finns en osäkerhet kring bedömning av antalet barn och
elever till hösten. Programnämndens bedömning är att resultatet kommer
att förbättras mot de prognoser som driftnämnderna lämnat utifrån en
försiktighet i bedömningen och att åtgärder måste vidtas för att få en
ekonomi i balans.
Gymnasienämnden är i ett svårt ekonomiskt läge som innebär att skolorna
inte klarar att bedriva verksamheten inom den tilldelade budgetramen. Ett
analys- och förändrings-arbete pågår med framtagande av åtgärder på både
kort- och långsikt för att få en ekonomi i balans.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 1 för 2017, Programnämnd barn och
utbildning.
Delårarapport med prognos 1, 2017, Förskolenämnden, bilaga 1.
Delårsrapport med prognos 1, 2017, Grundskolenämnden, bilaga 2.
Delårsrapport med prognos 1, 2017, Gymnasienämnden, bilaga 3.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2017 för programområde barn och
utbildning antas.
2. Delårsrapporten med prognos 1 för 2017 överlämnas till
Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Driftnämnderna ska i delårsrapport med prognos 2 för 2017 redovisa
vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas för en ekonomi i balans.
4. Till nämnden i september ska det tas fram förslag på ytterligare
satsningar inom ramen för Topp 25 2025.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att beslutspunkter 1-3 ska bifallas respektive att
beslutspunkt 4 ska avslås på grund av, bland annat, att Programområde
Barn och utbildning prognosticerar ett överskott på 20 miljoner kronor
vilket en stor del beräknas komma från AFA-medel och intraprenader som
visat sig vara en oerhört framgångsrik driftsform ur ett ekonomiskt
perspektiv. Gymnasienämnden visar på ett stort underskott på nästan 20
miljoner kronor. Moderaterna (M) oroas mycket av både skolans dåliga
ekonomi och de sjunkande skolresultaten. Det behövs kraftfulla satsningar
på fler lärare och annan skolpersonal, minskade klasser och barngrupper,
ökad fysisk aktivitet i skolan och vidareutbildning för lärare och rektorer.
Moderaterna (M) har ett stort förtroende för kommunens skolledare och
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lärare och är därför övertygade om att de pengar som de styrande partierna
satsar i Topp 25-2025 gör större nytta ute på våra skolor.
Niclas Persson (MP) yrkar att beslutspunkt 3 särskilt ska bifallas.
Proposition
Ordföranden Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut,
nämligen bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive att
bifalla Kommunstyrelseförvaltningens beslutspunkter 1-3 samt att avslå
beslutspunkt 4 enligt Maria Haglunds (M) förslag.
Ordföranden ställer Maria Haglunds (M) yrkande om att beslutspunkt 4 ska
avslås under proposition och finner att nämnden beslutar att avslå Maria
Haglunds (M) yrkande.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar enligt detta.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2017 för programområde barn och
utbildning antas.
2. Delårsrapporten med prognos 1 för 2017 överlämnas till
Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Driftnämnderna ska i delårsrapport med prognos 2 för 2017 redovisa
vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas för en ekonomi i balans.
4. Till nämnden i september ska det tas fram förslag på ytterligare
satsningar inom ramen för Topp 25 2025.
Karolina Wallström (L) avstår från att delta i beslutet
Cecilia Lönn Elgstrand (V) avstår från att delta i beslutet.
Joakim Sjögren (SD) väljer att avstå från att delta i beslutet.
Reservation
Maria Haglund (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Stefan Stark (M) och Maria Hedwall (M) reserverar sig till förmån för
Maria Haglunds (M) förslag.
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§ 104 Reviderat kommunalt samverkansavtal för
utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola
mellan kommunerna i Örebro län
Ärendenummer: Bou 1079/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Kommunerna i länet samverkar kring utbildningar inom gymnasie- och
gymnasiesärskola genom ett kommunalt samverkansavtal. Ett
förtydligande av samverkansavtalet har skett och revidering av det nya
samverkansavtalet träder i kraft från och med den 1 juli 2017.
Samverkansavtalet innebär att ungdomar i Örebro län erbjuds ett stort
utbud av utbildningar där de konkurrerar om plats på lika villkor oavsett
hem-kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Reviderat kommunalt samverkansavtal för utbildningar
inom gymnasie- och gymnasiesärskolan mellan länets kommuner, 2017
05-22.
Reviderat kommunalt samverkansavtal för utbildningar inom gymnasie
och gymnasiesärskolan mellan kommunerna i Örebro län, Dnr:17RS1612.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Reviderat kommunalt samverkansavtal för utbildningar inom gymnasie
och gymnasiesärskolan mellan länets kommuner antas.
2. Det nya avtalet träder i kraft från och med den 1 juli 2017.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 105 Ansökan om startandet av pedagogisk omsorg som
vill starta i augusti - pedagogisk omsorg och fritidshem,
Klippan
Ärendenummer: Bou 999/2017
Handläggare: Jenny Kusing
Ärendebeskrivning
Miriam Gerdin ansöker om godkännande att bedriva enskild pedagogisk
omsorg, familjedaghem. Miriam Gerdin bedöms väl uppfylla kraven på
god kvalitet och säkerhet så att barnens behov av omsorg och en god
pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Verksamheten kommer att
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bedrivas i Miriam Gerdin hem, Blyglansvägen 28 i Lundby, vilka anses
vara ändamålsenliga lokaler.
Verksamheten kommer att vara öppen för alla som är berättigade till
förskola/pedagogisk omsorg. Maxtaxan kommer att tillämpas. Påtagligt
negativa konsekvenser uppstår inte för motsvarande verksamhet i
kommunen genom den pedagogiska omsorgens etablering. Miriam Gerdin
uppfyller därmed kraven för att få rätt till bidrag från kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ansökan från Miriam Gerdin, verksamhetsnamnet
Klippan, om godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg, 2017
05-31.
Ansökningshandling om att bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi,
Klippan, med bilagor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till programnämnd Barn och
utbildning:
1. Godkännande lämnas till Miriam Gerdin att bedriva pedagogisk omsorg
i enskild regi för 5 barn i åldersgruppen 1-6 år.
2. Bidrag lämnas till Miriam Gerdin enligt gällande
resursfördelningsmodell.
3. Den ökade kostnaden finansieras ur avsatta medel i budget för
programnämnd Barn och utbildning.
4. Har Miriam Gerdin inte startat sin verksamhet Klippan inom två år från
att programnämnd Barn och utbildning fattat beslut om godkännande krävs
förnyad ansökan.
5. Den ökade driftskostnaden kommer att finansieras ur Programnämnd
barn och utbildnings budget 2017.
Yrkande
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
respektive Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn
och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
8

1. Godkännande lämnas till Miriam Gerdin att bedriva pedagogisk omsorg
i enskild regi för 5 barn i åldersgruppen 1-6 år.
2. Bidrag lämnas till Miriam Gerdin enligt gällande
resursfördelningsmodell.
3. Den ökade kostnaden finansieras ur avsatta medel i budget för
programnämnd Barn och utbildning.
4. Har Miriam Gerdin inte startat sin verksamhet Klippan inom två år från
att programnämnd Barn och utbildning fattat beslut om godkännande krävs
förnyad ansökan.
5. Den ökade driftskostnaden kommer att finansieras ur Programnämnd
barn och utbildnings budget 2017.

§ 106 Återtagande av godkännande för förskolan Fjärilen
Ärendenummer: Bou 655/2017
Handläggare: Jenny Kusing
Ärendebeskrivning
Aktiebolaget Nanny Belles VD Leila Parsas förskola Fjärilen, har tidigare
fått godkännande att bedriva enskild förskola för 15 barn i åldersgruppen
1-5 år. Leila Parsa meddelar kommunen att förskolan Fjärilen inte längre
har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Förskolan
Fjärilen har ett alltför lågt barnantal, för närvarande finns där åtta inskrivna
barn.
Godkännandet återtas därmed i enlighet med den information som Fjärlien
lämnat in till kommunen. Förskolan Fjärilen planerar att stänga
verksamheten från och med 2017-06-30, i och med detta återtas
godkännandet. Kommunen har därefter skyldighet att bereda de
kommunala barnen barnomsorgsplats inom rimlig handläggningstid
förutsatt att de familjerna har sökt ny plats i kommunal verksamhet.
Samtliga barn har nu fått en placering i ny förskola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Återtagande av godkännande för förskolan Fjärilen 15
platser, 2017-05-21.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Godkännandet att bedriva enskild förskoleverksamhet för aktiebolaget
Nanny Belle, förskolan Fjärilen med tillstånd för 15 platser, återkallas från
och med 2017-06-30.
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Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 107 Hagvidson AB - byte av organisationsnummer
Ärendenummer: Bou 1077/2017
Handläggare: Jenny Kusing
Ärendebeskrivning
Nuvarande Bolag, Hagvidson AB organisationsnummer: 556900-1281
(under namnändring till EJB Fastighet 1 AB) innehåller idag drift och
godkännande för två förskolor i Örebro (för närvarande Hagvidson i
Marieberg och Nyponlunden/Mellringe). I dag ägs en av fastigheterna i det
bolaget.
Hagvidsons vill enbart ha förskoleverksamhet i sina driftande aktiebolag
och önskar därför flytta drift och godkännande till Bolaget EJB
Hyresgästen 1 AB med organisationsnummer: 559081-6038 med
namnändring till Hagvidson AB.
Hagvidsons vill effektuera denna ändring from 1 september 2017 eftersom
de då startar ett nytt bokslutsår.
Det sker ingen förändring i huvudmannaskap. Det är samma ägare och
samma styrelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Hagvidson AB - byte av organisationsnummer, 2017-05
22.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Godkännandet för att bedriva förskoleverksamhet i de två nämnda
förskolorna flyttas från det nuvarande organisationsnumret 556900-1281
till det nya organisationsnumret 559081-6038.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) avstår från att delta i beslutet.
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§ 108 Remiss: Specialpedagogisk kompetens i fråga om
neuropsykiatriska svårigheter UH2017/01365/UH
Ärendenummer: Bou 471/2017
Handläggare: Maud Boson
Ärendebeskrivning
En promemoria från Utbildningsdepartementet inkom den 29 mars 2017
med förslag på komplettering av examensmål för speciallärare och
specialpedagoger.
Promemorian framhåller bland annat att drygt 5 % av barnen och
ungdomarna i Sverige har någon form av neuropsykiatrisk diagnos. En rad
rapporter och studier har visat att det finns ett behov av en ökad och
breddad kompetens i skolan och förskolan i fråga om elever och barn med
dessa funktionsnedsättningar. En undersökning bland ett urval av experter
från lärosäten, representanter för berörda myndigheter och
intresseorganisationer samt skolchefer i kommuner har visat att det råder
nästan total enighet om att både speciallärare och specialpedagoger bör få
en fördjupad och breddad kunskap och kompetens i fråga om
neuropsykiatriska svårigheter.
Därför föreslås att examensmålen för dessa utbildningar kompletteras med
sådana kunskaper och kompetenser. Examensmålen regleras i bilaga 2 till
högskoleförordningen (1993:100). Det föreslås att en förordning om
ändring i högskoleförordningen träder i kraft den 1 juli 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remiss - Promemoria Specialpedagogisk kompetens i
fråga om neuropsykiatriska svårigheter, 2017-05-30.
Remissyttrande - Promemoria Specialpedagogisk kompetens i fråga om
neuropsykiatriska svårigheter, 2017-05-30.
Promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska
svårigheter, 2017-03-22.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn-och
utbildning:
- Programnämnden överlämnar synpunkterna på promemorian till
Utbildningsdepartementet, Örebro universitet och högskoleenheten.
Nämndens behandling
Handläggare Maud Boson framför att beslutsatsen behöver revideras då det
rätteligen ska vara "Programnämnden överlämnar synpunkterna på
promemorian till Utbildningsdepartementet samt universitet- och
högskoleenheten". Programnämnden kommer överens om att beslutsatsen
ska ändras enligt Maud Bosons förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
11

- Programnämnden överlämnar synpunkterna på promemorian till
Utbildningsdepartementet samt universitet- och högskoleenheten.

§ 109 Ändring av delegationsordningen
Ärendenummer: Bou 375/2017
Handläggare: Amanda Kristoffersson
Ärendebeskrivning
Delegationsförteckningen revideras som en följd av nuvarande
nämndreglemente samt att ansvaret för mottagande i särskola flyttats från
Avdelningen för centralt skol- och välfärdsstöd till Avdelning
myndighetsutövning. De punkter som revideras rör mottagande i
obligatorisk särskola, målgruppsprövning för gymnasiesärskolan,
inackorderingsbidrag till gymnasieungdomar samt erbjudande av plats i
förskoleverksamhet eller fritidshem för barn som av fysiska, psykiska eller
andra skäl behöver stöd i sin utveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av delegationsförteckning 2017 för
Programnämnd barn och utbildning, 2017-05-21.
Delegationsförteckning vid Programnämnd barn och utbildning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Delegationsförteckning 2017 för Programnämnd barn och utbildning
revideras enligt punkterna A-F i tjänsteskrivelsen.
2. Förändringen av punkterna A-C gäller från och med 1 september 2017.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 110 Förstudiebeställning skola Västra stadsdelarna
Ärendenummer: Bou 470/2017
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning
Rostaskolan och Hagaskolan kommer att få ett ökat antal elever de
närmaste fem åren. En ny skolbyggnad behöver tillskapas på väster
motsvarande 350 elever för åk F-6.
Den nya skolbyggnaden behöver placeras både med hänsyn till
trafiksituation och möjlighet till friyta. Skolbyggnaden behöver också
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innehålla slöjdsalar, tillagningskök och matsal.
Möjlig placering av skolbyggnaden har diskuterats. Förslaget som
rekommenderas är tomten i närheten av den befintliga Rostaskolan.
Behovet av platser bedöms motsvara en F-6 skola med två paralleller, d v s
350 elever.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beställning av förstudie skolbyggnad västra stadsdelarna,
2017-05-21.
Förstudie gällande placering, Futurumfastigheter, bilaga 1.
Synpunkter från stadsbyggnad angående placering, bilaga 2.
Synpunkter från Kultur- och fritidsförvaltningen, bilaga 3.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Förstudie beställs av Futurumfastigheter för skolbyggnad på väster på
tomten vid Rostaskolan.
2. Förstudiebeställningen av ny Idrottshall på Rosta (BoU 845/2016)
utökas till att omfatta motsvarande en och en halv fullstor idrottshall.
3. Om förstudien inte följs av projekt finansieras förstudien ur
planeringsreserven.
Yrkande
Niclas Persson (MP) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till Niclas Perssons (MP) yrkande.
Proposition
Ordföranden Jessica Ekerbring (S) ställer först Niclas Perssons (MP) och
Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande om att ärendet ska bordläggas under
proposition och finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Förstudie beställs av Futurumfastigheter för skolbyggnad på väster på
tomten vid Rostaskolan.
2. Förstudiebeställningen av ny Idrottshall på Rosta (BoU 845/2016)
utökas till att omfatta motsvarande en och en halv fullstor idrottshall.
3. Om förstudien inte följs av projekt finansieras förstudien ur
planeringsreserven.
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Niclas Persson (MP) deltar inte i beslutet.
Reservation
Niclas Persson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande om att ärendet ska bordläggas.

§ 111 Tillagningskök St. Mellösa
Ärendenummer: Bou 527/2017
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning
Odensskolans tillagningskök har levererat matportioner till Stora Mellösa
skola, men har redan idag begränsad kapacitet. Nuvarande tillagningskök
för förskolan Backagården har brister och är inte lämplig för utbyggnad.
Anpassning/utbyggnad av Stora Mellösas skolas kök från mottagningskök
till tillagningskök innebär att köket kan förse både skola och förskolor i
Stora Mellösa med matportioner. Medel har avsatts i LFP 2016-2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Anpassning/utbyggnad St Mellösa skolas kök från
mottagningskök till tillagningskök, 2017-05-15.
Förstudierapport Anpassning/utbyggnad av Stora Mellösas skolas kök från
mottagningskök till tillagningskök 2017-04-03, Futurum fastigheter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Anpassning/ombyggnad av Stora Mellösas skolas kök görs enligt förslag
i förstudien.
2. Reserverade medel för den ökade hyreskostnaden avsattes i
lokalförsörjningsplaneringen för 2016-2019.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 112 Information om lokalsamarbete SPSM
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning
Åsa Enkvist Lenander informerar om lokalsamarbetet SPSM.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 113 Svar på initiativ från Niclas Persson (MP) om
lekvärdesfaktor
Ärendenummer: Bou 776/2017
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Initiativ från Niclas Persson (MP) om lekvärdesfaktor inkom till
programnämnden den 5 april 2017. Niclas Persson (MP) föreslår att
nämnden ska besluta att ta fram en modell för bedömning av
lekvärdesfaktor som ska användas för inventering av förskolegårdar samt
vid planering av nyproduktion av förskolor.
Kommunstyrelseförvaltningen har för avsikt att presentera
Karlstadsmodellen samt lägga fram förslag till programnämnden under
hösten 2017 kring samarbete med Karlstad kommun och för finansiering
samt användande av deras verktyg/system/modell.
Som en annan kompletterande modell kommer även Malmömodellen att
belysas för fortsatt samsyn mellan programområdena Barn- och utbildning
och Samhällsbyggnad och eventuellt gemensamt ställningstagande/beslut
kring införande som underlag vid till exempel bygglovsansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på initiativ från Niclas Persson (MP) om modell för
bedömning av lekvärdesfaktor, 2017-05-21.
Initiativ från Niclas Persson (MP), Örebromodell för lekvärdefaktor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Initiativet från (MP) anses besvarat och ärendet återkommer till
programnämnden för vidare hantering under hösten 2017.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 114 Initiativ från Maria Haglund (M) om att modernisera
Olaus Petri-skolans skolgård
Ärendebeskrivning
För ett antal år sedan fick konstnärsgruppen Love and Devotion i uppdrag
att gestalta skolgården på Olaus Petri-skolan i Örebro. Resultatet blev ett
unikt konstprojekt som fått stor uppmärksamhet i konstnärskretsar runt om
i Sverige och bidragit till att sätta Örebro på kulturkartan. Tyvärr visar det
sig att den är mindre anpassad till elevernas behov. Skolgården som den är
utformad idag är ingen attraktiv och stimulerande miljö för barnen. Många
drar sig för att tillbringa tid där på rasterna. Det är allmänt känt att frisk luft
och fysisk aktivitet främjas både inlärning och hälsa. Därför anser
Moderaterna (M) att det är viktigt att Örebros skolgårdar är attraktiva för
eleverna så att de tillbringar sina raster utomhus och i en stimulerande
miljö.
Eftersom skolgården på Olaus Petri-skolan delvis är ett konstverk behövs
konstnärernas godkännande för att kunna göra ändringar i miljön. Det vore
bra om förvaltningen, i nära samarbete med Futurum fastigheter AB som
äger och förvaltar skolfastigheten samt chefen för Örebro konsthall, tar
kontakt med Love and Devotion för att påbörja processen med att
modernisera skolgården utifrån elevernas behov och önskemål. I
avvägningen mellan konstens egenvärde och elevernas välbefinnande
måste eleverna alltid komma först.
Förslag till beslut
Maria Haglunds (M) förslag till beslut:
- Ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Futurum fastigheter AB
och i dialog med chefen för Örebro Konsthall ta kontakt med
konstnärsgruppen Love and Devotion för att kunna påbörja processen med
att modernisera skolgården på Olaus Petri-skolan i enlighet med det här
initiativets intentioner.
Yrkande
Ordföranden Jessica Ekerbring (S), Anders Östman (KD) och Niclas
Persson (MP) yrkar bifall till Maria Haglunds (M) förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Futurum fastigheter AB
och i dialog med chefen för Örebro Konsthall ta kontakt med
konstnärsgruppen Love and Devotion för att kunna påbörja processen med
att modernisera skolgården på Olaus Petri-skolan i enlighet med det här
initiativets intentioner.
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§ 115 Programdirektörens information
Ärendebeskrivning
Programdirektören informerar om att hon m.fl. har deltagit i 16
kommundernätverk i Skellefteå. Örebro kommun kommer under 2018 stå
värd för dessa nätverksträffar och planeringsarbete kommer att dras igång
under tidig höst för detta. Ansvarig för att planera och samordna blir
Staffan Henningsson.
Arbetet med delår 1 är avslutat.
Halmstad kommun har besökt oss och programdirektören har då haft
möjlighet att prata med deras motsvarighet kring utmaningar.
Redovisning av gymnasienämndens delårsrapport och prognos inkl.
redovisning av pågående åtgärdsplan. Programdirektören hänvisar till
Powerpointbildspelet som nämnden tagit del av.
Skolinspektionen gör just nu en kvalitetsgranskning av förskolan. Örebro
kommun är utvalt att ingå som en av drygt 30 kommuner. Rapport kommer
till hösten.
Samarbete i Lokalförsörjningsarbetet utvecklas väl och vi planerar för att
under hösten ytterligare kunna stärka detta. En arbetsgrupp är tillsatts
gemensamt av Programdirektörerna på BOU och Samhällsbyggnad i syfte
att planera för ett antal workshops som ytterligare ska stärka vårt
gemensamma arbete.
I samarbete med Örebro universitetet har vi stått värd för
Lärarutbildningsdagarna som är ett möte där samtliga lärosäten som har
lärarutbildning möts. Vi fick då tillfälle att berätta om vårt
skolutvecklingsarbete Topp 25 2025 och ge ett antal goda exempel på gott
utvecklingsarbete med koppling till lärarutbildningen, bl.a. vårt samarbete
kring övningsskolor, forskningscirklar och matematikdidaktik. Vi fick gott
mottagande och många var nyfikna på vårt arbete.
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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§ 116 Anmälan av presidium och delegationsbeslut
Ärendenummer: Bou 2142/2016
Ärendebeskrivning
Presidiesammanträde har ägt rum den 19 maj 2017.
_____________________
Alla beslut fattade med stöd av delegation av utskott, ledamot eller
ersättare eller tjänsteman ska anmälas till Programnämnd barn och
utbildning på närmast följande sammanträde enligt 6 kap. 35 §
kommunallagen (1991:900).
Det är först efter återrapporteringen till Programnämnd barn och utbildning
som delegationsbesluten vinner laga kraft och det är också ett sätt att hålla
ledamöter och ersättare i programnämnden informerade om vilka beslut
som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Programnämnd barn och utbildning revideras
vid behov. Senaste revideringen gjordes den 30 november 2016.
Beslutsunderlag
Lista över inrapporterade delegationsbeslut 2017-04-27 t.o.m. 2017-05-29.
Anmälan av delegationsbeslut från förskolechefer och rektorer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 117 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Bou 137/2017
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och som bedömts relevanta för Programnämnd barn och
utbildning att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Diarielista Bou 976/2017 t.o.m. Bou 1126/2017.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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~moderaterna
Yrkande
Ärende 10
Ärendenummer: Bou 1080/2017
"Delårsrapp01i med prognos 1 - 2017"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
31 maj 2017

Ge skolan rätt resurser
Programområde Barn och utbildning prognosticerar ett överskott på 20 miljoner kronor. En
stor del av överskottet beräknas komma från AFA-medel och intraprenader, som har visat sig
vara en oerhört framgångsrik driftsform utifrån ett ekonomiskt perspektiv.
Gymnasienämnden visar på ett stor underskott på nästan 20 miljoner kronor. Vi oroas mycket
av både skolans dåliga ekonomi och de sjunkande skolresultaten. Det behövs kraftfulla
satsningar på fler lärare och annan skolpersonal, minskade klasser och barngrupper, ökad
fysisk aktivitet i skolan och vidareutbildning för lärare och rektorer.
Moderaternas budget innehåller öronmärkta satsningar riktade direkt till skolorna inom just
dessa viktiga åtgärder. Vi tror att detta skulle bidra till att vända de sjunkande skolresultaten
och se till att vmJe elev blir sedd och får det stöd hen behöver.
Vi har förtroende för kommunens skolledare och lärare och är därför öveiiygade om att de
pengar som de styrande pmtierna satsar i Topp 25-2025 gör stöne nytta ute på våra skolor.

Delårsrappo1ten visar utfallet och beräknad prognos för året och vi väljer därför att
- bifalla förslagen till beslut i punkterna 1, 2 och 3 men yrkar
- avslag på beslutspunkt 4

eraternas grupp i Programnämnd barn och utbildning

20170531

Yrkande

Programnämnd barn och utbi ldning

13. Ansökan om godkännande att bedriva
pedagogisk omsorg

Vänsterpartiet vill ha en sammanhållen förskola och skola för alla. Vi
vänder oss därför emot privatisering och fri etableringsrätt av
förskoleverksamhet. Förutom ökad segregering och att kommunerna nu
inte kan säga nej till exempelvis religiösa förskolor innebär det
svårigheter att planera för kommunerna och är kostnadsdrivande. Trots
att en kommun har full behovstäckning kan nya privata förskolor och
pedagogisk omsorg startas som tar ekonomiskt utrymme från övriga
förskolor, och det kan i värsta fall leda till att kommunala förskolor hotas
av nedläggning mot föräldrars och barns vilja.
Det finns många frågetecken kring hur den så kallade pedagogiska
omsorgen med säkerhet blir pedagogisk, och det saknas också full insyn
i en privat verksamhet.
Den fria etableringsrätten inom barn- och utbildningsområdet är förvisso
inte ett kommunalt beslut men den utsätter kommunerna för en del
problem. Det är kommunen som har ekonomi- och planeringsansvar för
förskolan och dessa etableringar drabbar kommunens ekonomi och
långsiktiga planering.
Med ovanstående bakgrund yrkar jag på avslag på ansökan om att
starta pedagogisk omsorg.

Cecilia Lönn Elgstrand
För Vänsterpartiet

~ moderaterna
Ledamotsinitiativ

Programnämnd Barn och utbildning
Örebro kommun
31 maj 2017

Eleverna ska trivas på skolgården
För ett antal år sedan fick konstnärsgruppen Love and Devotion i uppdrag att gestalta skolgården
på Olaus Petri-skolan här i Örebro. Resultatet blev ett unikt konstprojekt som fått stor
uppmärksamhet i konstnärskretsar runt om i Sverige och bidragit till att sätta Örebro på
kulturkartan. Tyvärr visar det sig att den är mindre anpassad till elevernas behov. Skolgården
som den är utformad idag är ingen attraktiv och stimulerande utemiljö för barnen. Många drar
sig för att tillbringa tid där på rasterna.
Det är allmänt känt att frisk luft och fysisk aktivitet främjar både inlärning och hälsa. Därför
anser vi att det är viktigt att Örebros skolgårdar är attraktiva för eleverna så att de tillbringar sina
raster utomhus och i en stimulerande miljö.
Eftersom skolgården på Olaus Petri-skolan delvis är ett konstverk behövs konstnärernas
godkännande för att kunna göra ändringar i miljön. Det vore bra om förvaltningen, i nära
samarbete med Futurum Fastigheter AB som äger och förvaltar skolfastigheten samt chefen för
Örebro Konsthall, tar kontakt med Love and Devotion för att påböija processen med att
modernisera skolgården utifrån elevernas behov och önskemål. I avvägningen mellan konstens
egenvärde och elevernas välbefinnande måste eleverna alltid komma först.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar:

att

ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Futurum Fastigheter AB och i
dialog med chefen för Örebro Konsthall ta kontakt med konstnärsgruppen Love
and Devotion för att kunna påböija processen med att modernisera skolgården på
Olaus Petri-skolan i enlighet med det här initiativets intentioner.

g:t~ p
Maria Haglund (M)
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