
   
 

  

    
 

  
  

   
 

  
   

   
   

   
   

   
   

    
    
   

   
   

   
 

  
   
   

 
  

   
   

   
   

 
 

      
   

   
 

  
 
 
 
 

   
 

I 
ÖREBRO 

Digitalt justerat protokoll 

Protokoll Bou 22/2022 

Programnämnd barn och utbildning 

Datum: 2022-03-04 
Tid: 09:00–12:40 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 

Närvarande ledamöter 
Susanne Lindholm (KD)
Maria Haglund (M) 
Elisabeth Malmqvist (C)
Gunilla Werme (L) 
Kent Vallén (S)
Kenneth Hallén (S) 
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
Husein Hoso (S) 
Seydou Bahngoura (C) 

Närvarande ersättare 
Sandra Fröjdenstam (KD) 
Pär Ljungvall (V)
Mattias Eonsuu (M) 
Kerstin Cederström (L) 

Övriga
Karin von Stedingk 
Maria Fhager 
Elias Hazare 

T f programdirektör 
Nämndsekreterare 
Nämndsekreterare 

Paragraf 18–38 

Karin Geisler, sekreterare 
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Digitalt justerat protokoll. 

Susanne Lindholm (KD), ordförande 

Susanne Lindholm (KD), justerare 

Stefan Stark (M), justerare 
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§ 18 Protokolljusterare 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Jämte ordförande utses Stefan Stark (M) till justerare med Joakim Sjögren 
(SD) som ersättare. 

§ 19 Anmälan av övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) anmäler en övrig fråga om skolgång och 
barnomsorg för flyktingar. 

Maria Haglund (M) anmäler två övriga frågor: 
- Hur går det med individärendet? 
- Vad händer med förskolan Bergagården som har utrymts? 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Cecilia Lönn Elgstrands (V) och Maria Haglunds (M) övriga frågor besvaras i
slutet av dagens sammanträde. 

§ 20 Godkännande av dagordning 

Ärendebeskrivning 
Utöver den föreslagna dagordningen kommer Cecilia Lönn Elgstrands (V) och
Maria Haglunds (M) anmälda övriga frågor att behandlas vid dagens 
sammanträde. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Dagordningen med redovisade tillägg godkänns. 

§ 21 Information om TABB - Tillsammans för alla barns 
bästa 
Handläggare: Lisbeth Jansson, Sofie Tholander, Linnea Waern, Lovisa
Liyanage, Annika Walter 

Ärendebeskrivning 
Information om TABB- tillsammans för alla barns bästa. 

Arbetet med TABB - tillsammans för alla barns bästa - bygger på den s.k.
"Skottlandmodellen" som har varit ett framgångsrikt exempel på 
utvecklingsarbete. Kärnan i modellen bygger på tidiga insatser riktade till barn
och unga. Örebro kommun deltar i projektet och det är ett samarbetsprojekt 
med Region Örebro län. Örebro kommuns del i samarbetsprojektet har kallats 
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"Tillsammans för samverkan på Västra Engelbrektsskolan" och rektorn Ann-
Sofie Keller har tidigare varit i nämnden och berättat om arbetet. Vid dagens 
sammanträde får nämnden information om den generella samverkan av detta
mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården. 

Beslutsunderlag 
Projektplan för TABB, 2022-02-01 
Presentation, 2022-03-04 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 22 Årsberättelse 2021 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 79/2022 
Handläggare: Marie-Heléne Andersson, Liselotte Nöjd, Peter Bodelsson 

Ärendebeskrivning 
Programområde barn och utbildning visar en positiv avvikelse på 66,9 miljoner 
kronor varav 3,1 miljoner kronor är hänförligt till intraprenaderna. Resultatet
exklusive intraprenaderna uppgår till en positiv budgetavvikelse på 63,8 
miljoner kronor. Det är fortsatt viktigt att hålla en ekonomi i balans för
programområde Barn och utbildning. Totalt bedöms det finnas förutsättningar 
för en långsiktig hållbar ekonomi inom programområdet, men det kommer 
krävas åtgärder på både nämnds- och verksamhetsnivå. 

Även detta år har präglats av Coronapandemin och alla verksamhetsformer
från förskola till gymnasieskola har fortsatt att anpassa sig till rådande 
omständigheter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Arbetet med
att trygga kärnuppdragen och nå målen fortsätter. 

De största utmaningarna för programområdet är även fortsättningsvis att
kunskapsresultaten ska stärkas och att samtliga nämnder ska ha en ekonomi i 
balans. Det handlar om att kunna erbjuda en så bra och trygg skolgång som
möjligt, från förskola till gymnasieskola, för att alla barn och elever ska kunna 
utvecklas och få möjlighet till ett bra framtida liv. 

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. 

Samspelet och samarbetet i kommunen är en viktig förutsättning för att lyckas 
med programområdets uppdrag. Programnämnden verkar också i en 
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övergripande roll som tillväxtmotor och ansvarig för att bidra i regional och
nationell utveckling tillsammans med HR avdelningen inom Kommunstyrelse-
förvaltningen och övriga programområden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-23
Årsberättelse 2021 Programnämnd barn och utbildning
Bilaga Årsberättelse 2021 Gymnasienämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Årsberättelsen för 2021 antas. 

2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

3. Det ekonomiska resultatet för programområde Barn och utbildning följs
fortsatt upp i månatliga rapporter till Programnämnd barn och utbildning. 

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

Proposition 
Ordförande Susanne Lindholm (KD) finner att det finns ett förslag till beslut,
nämligen Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Därutöver finner ordförande 
att det finns ett yrkande från Maria Haglund (M) om att få lämna ett särskilt
yttrande till protokollet. 

Ordförande ställer Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut under
proposition och finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt 
detta. Därefter ställer ordförande Maria Haglunds (M) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att 
Programnämnd barn och utbildning bifaller detta. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

1. Årsberättelsen för 2021 antas. 

2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

3. Det ekonomiska resultatet för programområde Barn och utbildning följs
fortsatt upp i månatliga rapporter till Programnämnd barn och utbildning. 

4. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

§ 23 Tilläggsanslag och ombudgetering mars 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 339/2022 
Handläggare: Liselotte Nöjd 
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Ärendebeskrivning 
Ärendet avser omfördelning av ram inom Programområde barn och 
utbildning, dels justering av finansieringen av Bryggans verksamhet och dels
omfördelning av medel inom programområdet avseende investeringar. 

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

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Föreslagna ombudgeteringar antas. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 24 Avstämning 15 februari 2022 utifrån faktiskt antal barn 
och elever i grund- och gymnasieskola - Beslut 
Ärendenummer: Bou 338/2022 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Avstämningen av faktiskt antal elever i grund- och gymnasieskola den 15 
februari 2022 innebär en minskning av antalet elever vilket medför en minskad
kostnad för programområdet på 13,3 miljoner kronor. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal elever i 
grund- och gymnasieskolan den 15 februari 2022, 2022-02-24
Bilaga Reviderad budgetram per driftsnämnd 4 mars 2024, 2022-02-24 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Justering av budgetramar för faktiskt antal elever den 15 februari 2022 i 
grund- och gymnasieskolan antas. 

2. Finansiering sker via Programnämndens pott för volymer. 
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Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 25 Fördelning av medel för satsningar 2022 till förskola 
och skola - Beslut 
Ärendenummer: Bou 421/2022
Handläggare: Peter Bodelsson 

Ärendebeskrivning 
I budget 2022 finns medel avsatta för att Örebros skolresultat ska förbättras
inom grund- och gymnasieskolan. Satsningarna på 16,0 miljoner kronor ska 
bidra med att skapa bättre förutsättningar och öka tillgängligheten och
likvärdigheten till elevhälsan som har uppdraget att tillsammans med övriga 
inom skolan skapa en god, trygg och positiv lärandesituation. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Fördelning av medel för satsningar 2022 till förskola och
skola, 2022-02-15 
Budgetram per driftnämnd mars 2022, 2022-02-15 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Föreslagna satsningar antas. 

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

Gunilla Werme (L) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till 
protokollet. 

Proposition 
Ordförande Susanne Lindholm (KD) finner att det finns ett förslag till beslut,
nämligen Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Därutöver finner ordförande 
att det finns yrkanden från Maria Haglund (M), Gunilla Werme (L) och Cecilia
Lönn Elgstrand (V) om att få lämna särskilda yttranden till protokollet. 

Ordförande ställer först Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
under proposition och finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar 
enligt detta. Därefter ställer ordförande Maria Haglunds (M), Gunilla Wermes
(L) och Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkanden om att få lämna särskilda 
yttranden till protokollet under proposition och finner att Programnämnd barn
och utbildning bifaller detta. 
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Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

1. Föreslagna satsningar antas. 

2. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

3. Gunilla Werme (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

4. Cecilia Lönn Elgstrand (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

§ 26 Anpassningar temporärt klassrum och mathantering 
under försening av utbyggnad av Mosjö skola - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1785/2021
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander 

Ärendebeskrivning 
Området omkring Mosjö skola exploaterats och utbyggnadstakten är hög. 
Mosjö skola är i dag en F-6 skola med drygt en parallell och behöver byggas ut
för att bli en full två parallell skola. Ökningen förväntas bli motsvarande en 
klass per år. Förseningar i upphandlingen innebär behov av ytterligare ett
klassrum för de tillkommande eleverna till hösten 2022. Ett förslag är 
framtaget om temporär ombyggnad inne skolan, Gröna rummet. För att lösa 
antalet fler elever behöver även flyttbara kapprumshängare köpas in samt att 
scengolvet i matsalen behöver tas bort för att möjliggöra fler sittplatser i den
befintliga matsalen. Det utökade antalet portioner kan inte hanteras i befintligt 
kök. I stället för temporär utbyggnad föreslås transporter från Rostskolans kök. 

Förslag till beslut i mars avser konsekvenserna under förseningstiden. Totalt 
bedöms kostnaderna uppgå till 620 tkr vilket är en engångskostnad under
2022. Hanteringen av mat under ombyggnadstiden och övriga eventuella 
ekonomiska konsekvenser p g a Corona återkommer till nämnd för nytt beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-26
Mosjö skola om- och utbyggnad inkl skolgård – beslut i nämnd 2021-05-06, 
Bou 354/2019
Anpassning, Mosjö skola F-6, ny dörr till grupprum, delegationsbeslut Bou 
113/2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 
1. Programnämnden beställer av Samhällsbyggnadsbolaget en temporär
ombyggnation av Gröna rummet för intern evakuering samt anpassning av 
scengolvet i matsalen. Kostnad för utförda arkitektritningar tillkommer samt
inköp av flyttbara kapprumshängare. Totalt ovanstående bedöms uppgå till en 
engångskostnad på 420 tkr.
2. Mattransporter på grund av det ökade antalet elever under tiden för 
försening bedöms uppgå till max 200 tkr. 
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3. Ovanstående kostnader finansieras via programnämndens planeringsreserv. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 27 Gumaeliusskolan - anpassning för ytterligare ett 
arbetslag - Beredning 
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 2022-02-08 
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: 

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 28 Svar på motion från Maria Haglund (M) om att 
garantera våra elever studie- och yrkesvägledning -
Beslut 
Ärendenummer: Bou 2116/2021 
Handläggare: Sarah Lundin 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M) har inkommit med en motion från Moderaternas grupp i
Kommunfullmäktige. Motionen anmäldes i Kommunfullmäktige den 23 mars 
2021. Motionen innehåller förslag om att utvidga och garantera studie- och
yrkesvägledning inom grundskolan och gymnasieskolan. 

Maria Haglund (M) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar: 

Att elever i våra kommunala skolor garanteras samtal med en studie- och 
yrkesvägledare en gång under mellanstadiet samt en gång per år i högstadiet
och gymnasiet. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås eftersom införandet
av en garanti, där varje högstadie- och gymnasieelev garanteras samtal med 
studie- och yrkesvägledare en gång per år, är en generell insats som kan leda till
att resurserna inte fördelas dit de gör störst nytta. En garanti kan minska 
huvudmannens utrymme inom ramen för det kompensatoriska uppdraget.
Motionen ger heller inga förslag på ökad resurstilldelning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-08
Motion från Maria Haglund (M) om att garantera våra elever studie- och 
yrkesvägledning. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Motionen avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 
Ordförande Susanne Lindholm (KD) finner att det finns två förslag till beslut,
nämligen Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att avslå motionen och 
Maria Haglunds (M) yrkande om att bifalla motionen. Ordförande ställer
förslagen mot varandra och finner att Programnämnd barn och utbildning 
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

10 (17) 



   

   

 
     

   

       

 
             

             

        
   

   

 
        

          
           

        
         

            
              

           
        

          
            

 
  

    

   
       

     

 
     

     

         
   

   

 
     

          

Digitalt justerat protokoll 

ÖREBRO Protokoll 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Motionen avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Reservation 
Maria Haglund (M), Sara Dicksen (M) och Stefan Stark (M) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om att bifalla motionen. 

§ 29 Årsberättelse Centralt skolstöd 2021 - Information 
Ärendenummer: Bou 2296/2021
Handläggare: Anne Jeanson 

Ärendebeskrivning 
Anne Jeanson, enhetschef Centralt skolstöd, informerar Programnämnd barn
och utbildning om Centralt skolstöds årsberättelse för 2021. Centralt skolstöd 
finns tillgängligt för alla, såväl medborgare som anställda inom förskola, grund-
och gymnasieskola, oavsett vilken huvudman verksamheten tillhör. Centralt 
skolstöds verksamheter, med specialkompetens inom olika områden, bidrar till
att stärka lärandeprocessen, med syfte att nå en ökad måluppfyllelse, för barn 
och elever som av olika anledningar har svårt att finna sig tillrätta i det
ordinarie skolsystemet. Centralt skolstöd har både i kontakten med barn och 
ungdomar och via förskolornas och skolornas pedagoger och
elevhälsoteam under året bidragit med stöd till många barn/ungdomar, som 
har varit gynnsamt för deras utveckling såväl i skolan som på fritiden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-08
Årsberättelse 2021, Centralt skolstöd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 30 Årlig redovisning av registerförteckning - Information 
Ärendenummer: Bou 236/2022
Handläggare: Maria Fhager 

Ärendebeskrivning 
Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att personuppgiftsansvariga
organisationer ska föra ett register över behandlingar av personuppgifter som 
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utförts under dess ansvar. Enligt framtagen rutin ska Programnämnd barn och
utbildning informeras om aktuell registerförteckning en gång per år. 
Registerförteckningen är uppdelad i fyra delar: Myndighetsverksamheten,
Lokalförsörjningsenheten, Centralt skolstöd samt Stab. 

Senaste gången Programnämnd barn och utbildning fick en redovisning av
registerförteckningen var i februari 2020 och sedan dess har vissa förändringar 
gjorts. Registerförteckningen för Centralt skolstöd är oförändrad. I
registerförteckningen för Staben har personuppgiftsbehandlingen i 
Signeringsportalen lagts till. Registerförteckningen för
Lokalförsörjningsenheten har strukturerats om och några mindre 
uppdateringar har gjorts utifrån förändringar i arbetssätt och vilka lagringsytor
som används. 

I registerförteckningen för Myndighetsverksamheten har ett flertal
uppdateringar gjorts. Personuppgiftsbehandling som utförs av Elevhälsans 
medicinska insats har lagts till, liksom ett flertal behandlingar i bland annat
Adela som utförs inom handläggning förskola och fritidshem. Ansökan till 
gymnasiesärskolan är tillagd, liksom hanteringen av elevresor för
gymnasieelever i Optiplan. Utöver detta har ett flertal av de sedan tidigare 
upptagna personuppgiftsbehandlingarna uppdaterats utifrån förändringar i
arbetssätt, lagringsytor, mottagare av personuppgifter m.m. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-08 
Registerförteckning för Programnämnd barn och utbildning februari 2022
(Myndighetsverksamheten, Lokalförsörjningsenheten, Centralt skolstöd samt 
Stab) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och 
utbildning: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 31 Ledamotsinitiativ om att utreda intraprenad inom 
gymnasieskolan - Beslut 
Ärendenummer: Bou 324/2022 

Ärendebeskrivning 
Vid Programnämnd barn och utbildnings sammanträde den 4 februari 2022 
väckte Gunilla Werme (L) ett ärende om att utreda intraprenad inom
gymnasieskolan. Förslaget är att Programnämnd barn och utbildning ska ge i 
uppdrag till Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete, dit 
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Digitalt justerat protokoll 

ÖREBRO Protokoll 

gymnasieskolan hör, att utreda om det finns förutsättningar för en eller flera
gymnasieskolor att bedriva sin verksamhet som intraprenad. Programnämnden 
beslutade vid sammanträdet att ärendet skulle tas vidare för beredning och
återkomma för beslut vid nästa nämndsammanträde. 

Ärendet har beretts vid ordförandeberedning den 10 februari 2022 och
presidieberedning den 18 februari 2022. Vid beredningen framkom positiva
synpunkter kring intraprenader generellt sett men eftersom det enligt Örebro
kommuns nämndreglementen är Gymnasienämnden som ansvarar för 
gymnasieskolan och hur dess verksamhet bedrivs är det dock snarare en fråga
för Gymnasienämnden att ta ställning till. Förslaget blir därför att 
programnämnden avslår ledamotsinitiativet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-03
Ledamotsinitiativ från Gunilla Werme (L) om att utreda intraprenad inom 
gymnasieskolan, 2022-02-04 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 
- Ledamotsinitiativet avslås. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 32 Ordförandens information 
Ärendenummer: Bou 73/2022 
Handläggare: Susanne Lindholm 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Susanne Lindholm (KD) informerar om att hon är inne på sin 
tredje vecka som kommunalråd. Hon gör studiebesök i verksamheten och
sätter sig in i olika frågor. Ordförande har blivit intervjuad i radio vid ett par 
tillfällen, bland annat om etablering av fristående skolor. De fristående skolor 
som är på gång att etableras i kommunen är Vittraskolan för årskurs 6-9, 
Entréskolan för årskurs 4-9 och Arenaskolan i Vivalla för årskurs F-2. 
Ordförande har deltagit i ett möte med Kunskapsskolan som har beviljats att 
utöka sin verksamhet med årskurs 4-5 och har fått bygglov för att bygga ut
skolan men väntar på beslut om placeringen av en väg intill skolan. Ordförande 
har även träffat en person som arbetar med arbetsmarknadskunskap i skolorna
genom ett projekt tillsammans med Handelskammaren. 
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ÖREBRO Protokoll 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

Ärendebeskrivning 
T.f. programdirektör Karin von Stedingk informerar om coronaläget. 
Pandemin pågår fortfarande men just nu är det inte högre frånvaro i förskola
och skola än vanligtvis så här års. Däremot ökar smittan inom andra 
verksamheter i kommunen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 34 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Bou 300/2022 

Ärendebeskrivning 
Presidiesammanträde har ägt rum den 18 februari 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, 2022-01-27 - 2022-02-23 
(kommer till nämnd)
Ordförandebeslut, överföring av medel för Dans för hälsa, 2022-01-28 
Sammanställning delegationsbeslut plats förskola januari 2022
Sammanställning delegationsbeslut plats fritidshem januari 2022 
Sammanställning delegationsbeslut plats omsorg obekväm tid januari 2022
Delegationsbeslut fritidshem behov av stöd januari 2022 
Delegationsbeslut förskola behov av stöd januari, februari 2022 
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ÖREBRO Protokoll 

Delegationsbeslut prövning grundsärskola januari, februari 2022
Delegationsbeslut skolplikt, februari 2022 
Sammanställning delegationsbeslut skolplacering november 2021-februari 2022
Sammanställning delegationsbeslut skolskjuts november 2021-februari 2022 
Sammanställning delegationsbeslut reseersättning november 2021-februari
2022 

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. 

§ 35 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 2022-01-28 - 2022-02-23 
Beslut Kommunfullmäktige 2022-01-25 § 18 Vissa val m.m. samt bifogad
valhandling 
Beslut Förskolenämnden 2022-01-18 § 6 Verksamhetsplan med budget 2022
Ordförandebeslut Förskolenämnden 2022-02-23 Tillfällig stängning av 
förskolan Fruktgården
Inbjudan till demokratikonferens 

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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ÖREBRO Protokoll 

§ 36 Övrig fråga från Maria Haglund (M) om individärende 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M) ställer en övrig fråga om ett individärende som har tagits
upp på ordförandeberedning och presidium. Det gäller tvångsvis förflyttning 
av en elev vilket beslutas av programnämnden. Markus Eklund,
verksamhetsutvecklare, ger nämnden en nulägesbild och förklarar att 
förvaltningens bedömning är att det i nuläget inte är aktuellt att gå upp med
beslutet till nämnden. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 37 Övrig fråga från Maria Haglund (M) om förskolan 
Bergagården 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M) ställer en övrig fråga om vad som händer med förskolan
Bergagården i Lundby som har utrymts. Markus Eklund, 
verksamhetsutvecklare, informerar om att förskolan evakuerades på grund av
fuktproblematik i lokalerna och barnen flyttades till två andra förskolor i 
närområdet som en säkerhetsåtgärd. Futurum tittar på problematiken och ska
göra en bedömning av om förskolan ska renoveras eller inte finnas kvar. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 38 Övrig fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V) om 
skolgång och barnomsorg för flyktingar 
Ärendenummer: Bou 616/2022 

Ärendebeskrivning 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) ställer en övrig fråga om vilken beredskap som
finns för att ta emot barn som flytt från från Ukraina i förskolor och skolor. 

Ordförande Susanne Lindholm (KD) informerar om att EU har fattat beslut
om ett massflyktsdirektiv vilket bland annat innebär att flyktingar från Ukraina 
kommer ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i minst ett år och med
möjlighet till förlängning i ytterligare två år. De har då rätt till skolgång och rätt
till att arbeta. I Örebro kommun har krisledningsutskottet sammanträtt och det
finns en arbetsgrupp som har fått i uppgift att identifiera nuvarande kapacitet 
och möjlig kapacitet i kommunen. 
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ÖREBRO Protokoll 

T.f. programdirektör Karin von Stedingk informerar om att kartläggning av
skolplatser pågår och man kommer redan nu inleda samtal med fristående 
skolor. Svårast kommer det vara att placera elever i årskurs 7–9 men det är inte
omöjligt. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 
- Informationen tas till protokollet. 
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Särskilt yttrande 

Ärende 7 
Ärendenummer: Bou 79/2022 
"Årsberättelse 2021 - beslut" 

Varje elev ska lyckas i skolan 

PN barn och utbildning 
Örebro kommun 
2022-03-04 

Programområde Barn och utbildning visar ett överskott på nära 64 miljoner för år 2021. Detta 
kan anses vara bra men vi moderater är fortsatt bekymrade över kommunens ekonomi i 
allmänhet och programområdets ekonomi i synnerhet. Det krävs fortsatt åtgärder för att styra 
verksamheten så att budgeten kommer i långsiktig balans. Att lämna året med ett stort överskott 
anser vi vara ett bevis på dålig styrning. Istället borde mer pengar ha destinerats direkt till 
skolorna. 

Även år 2021 har präglats av pandemin och det har gjorts ett fantastiskt jobb av lärare, rektorer 
och övrig personal. Många har gjo11 stora insatser för att hålla verksamhet och undervisning 
igång och vi vet att förskollärare och lärare nu är slitna efter en lång period av mycket speciella 
förhållanden. Vi riktar ett st011 tack till all personal. 

Men oavsett pandemi så behöver elever ha en skola med hög kvalite där de får de kunskaper de 
har rätt till. Här ligger vår stora oro. Med de kunskapsresultat vi har i Örebro behöver mer göras. 
Det duger inte att år efter år misslyckas med att ge eleverna behörighet till gymnasiet. Att så 
många som 284 elever (23% av 1237) i de kommunala skolorna saknade behörighet till 
gymnasiet efter vårterminen 2021 är ett stort misslyckande som inte kan skyllas på pandemin. 

Det duger inte heller att år efter år misslyckas i sitt trygghetsarbete, att det är stök och oro inne i 
skolorna, att 10% av eleverna är otrygga i skolan och att mer är 30% av eleverna i kommunens 
grundskolor inte upplever studiero på lektionerna. Detta är ett misslyckande som starkt påverkar 
elevernas möjlighet att klara sina studier. 

Vi Moderater anser att Örebros skolor behöver en tydligare styrning mot sitt kunskapsuppdrag. 
Det behövs kraftfulla satsningar på att göra mer av det vi vet fungerar i skolan. Vi Moderater har 
som mål att alla elever ska få som lägst godkänt i alla ämnen. Vaije elev ska lämna skolan väl 
rustad för framtiden, kunskapsmässigt och med självkänsla och självkännedom. 

Men då årsberättelsen redovisar resultatet för det gångna året yrkar vi bifall förslaget till beslut. 

\_ Förfi:t~ r·upp i Programnämnd barn och utbildning 

::x~lund (M) 

Digitalt justerat 



Särskilt yttrande 

Ärende 10 
Ärendenummer: Bou 421/2022 
"Fördelning av medel för satsningar 2022 till förskola 
och skola - Beslut" 

En skola där varje elev lyckas 

PN barn och utbildning 
Örebro kommun 
2022-03-04 

Om vi menar allvar med att våra skolor ska klara sitt kunskapsuppdrag är det viktigt att vi 
litar på professionen och fördelar ut så mycket pengar som möjligt till skolorna. Vi Moderater 
anser att vmje elev har rätt att vmje skoldag mötas av höga förväntningar om att lyckas. Inför 
året presenterade vi Moderater en egen budget med denna ambition och våra prioriteringar är 
fokuserade på kunskapsuppdraget i en trygg skola med studiero. Den prioriteringen kvarstår. 

Dock är fastställd budget och prioriteringar för Programområdet annorlunda och något vi får 
förhålla oss till. Den satsning som detta beslut innehåller är i grunden bra och inget vi 
Moderater motsäger oss. Vi bifaller förslaget till beslut även om vi hade prioriterat och gjort 
annorlunda om vår budget hade styrt programområdet. 

\__ Fu:·aternas grupp i Programnämnd barn och utbildning 

1.~ ~glurtj_ 

Digitalt justerat 



Yrkande 

Ärende 11 
Ärendenummer: Bou 2116/2021 
"Svar på motion från Maria Haglund (M) om att 
garantera våra elever studie- och yrkesvägledning - beslut" 

Säkerställ vägledning för våra elever 

PN Barn och utbildning 
Örebro kommun 
2022-03-04 

Vi moderater har under flera år tryckt på för att alla elever ska få mer, bättre och kontinuerlig 
vägledning under sin skolgång. 

Vaije elev gör under åren i skolan en mängd olika val av ämnen och imiktningar och vmje val 
som de gör har påverkan på elevens framtid. Därför är det viktigt att eleven har insikt i 
kopplingen mellan de val de gör, de resultat som eleven då kan uppnå och i förlängningen 
möjlighet till att få det arbete de vill ha. 

Därför är tidig och kontinuerligt återkommande vägledning av kompetenta studie- och 
yrkesvägledare (SYV) avgörande. 

I sitt svar menar de styrande om att generella insatser gör att resurser riktas fel. Vi anser den 
slutsatsen som felaktig då vi vet hur många fel val som görs och hur mycket det kostar 
individen och Örebro kommun. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar 

att bifalla motionen 

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

~ Fö:Y.·aternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning 

:ri~u~ 
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-Liberalerna 

Digitalt justerat 

BoU 421/2022 

Programnämnd Barn och Utbildning 

Särskilt yttrande (L) 

Fördelning av medel för satsningar 2022 till förskola och skola 

I budget för 2022 finns medel avsatta för att Örebros skolresultat ska förbättras 

i både grundskola och gymnasieskola. 

Satsningar på 16 miljoner ska användas till att öka likvärdighet och 

tillgänglighet till elevhälsan, vilket vi i Liberalerna tycker är bra. 

Driftsnämnderna har lämnat flera förslag som till stor del stämmer överens 

med Liberalernas förslag. 

Den satsning och det beslut som är taget i nämnden är inget som vi i 

Liberalerna motsäger oss, vi bifaller förslaget till beslut även om vi hade 

prioriterat annorlunda om vår budget styrt programområdet. 

För Liberalerna Programnämnd Barn och utbildning 

Gunilla Werme (L) 
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Datum: 2022-03-09 Särskilt yttrande 
Programnämnd barn och utbildning 

8. Fördelning av medel för satsningar 2022 till förskola och skola 

Vänsterpartiet ser positivt på en satsning på elevhälsan. Det har varit ett länge 

eftersatt område där tyvärr också behoven ökar. Barns och unga psykiska hälsa 

är viktig inte bara för deras mående utan även för möjligheterna att kunna hänga 

med i skolarbetet och för den personliga utvecklingen. Vänsterpartiet hade 

liknande prioriteringar i sitt eget budgetförslag och ställer sig därför bakom 

denna satsning. 

Det förslag som finns från förvaltningen är genomarbetat och har tagits fram 

utifrån vilka behov som faktiskt finns. 

Vi ser dock ett problem med att när kommunen ska fördela medel till fristående 

aktörer så görs detta utan en sådan prioritering. Det är bara en pott pengar som 

går ut och där direktiven inte kan vara för specifika och där vi heller inte vet om 

det finns några stora behov hos de fristående aktörerna. Det är ett problem som 

är värt att lyfta i detta sammanhang. 

För Vänsterpartiet är det viktigt att medel som ska gå till barn och ungas 

utbildning och skolgång verkligen gör det och inte till något annat – exempelvis 

vinster i de privata förskole- och skolkoncernerna. 

Cecilia Lönn Elgstrand 

Vänsterpartiet 
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