
   
 

  

    
 

  
  

   
 

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
       

 
  

       
        

        
       
           

 
  

   
    

   
       

 
 

    
   

   
   

   
 

        
 
 

   

I 
ÖREBRO 

Digitalt justerat 

Protokoll Bou 25/2022 

Programnämnd barn och utbildning 

Datum: 2022-06-03 
Tid: 09:00–12:10 
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)
Roger Andersson (S) 
Sara Dicksen (M)
Per Folkeson (MP) 
Joakim Sjögren (SD) §§ 87 - 102 

Tjänstgörande ersättare
Inger Blückert (S) 
Sandra Fröjdenstam (KD) 
Pär Ljungvall (V) 
Mattias Eonsuu (M) 
Kerstin Cederström (L) 

Ersätter Jessica Ekerbring (S) 
Ersätter Layla Abou Tacca (KD) 
Ersätter Cecilia Lönn Elgstrand (V) 
Ersätter Stefan Stark (M) 
Ersätter Joakim Sjögren (SD) §§ 104 - 111 

Närvarande ersättare 
Husein Hoso (S)
Madelene Spinord Semenets (S) 
Seydou Bahngoura (C)
Kerstin Cederström (L) §§ 87 - 102 

Övriga 
Karin von Stedingk, programdirektör
Peter Bodelsson, ekonom 
Liselotte Nöjd, ekonom
Marie-Helén Andersson, planerare 
Markus Eklund, planerare 

Paragraf 87 - 102 och 104 - 111 

Elias Hazare, sekreterare 
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Digitalt justerat protokoll. 

Susanne Lindholm (KD), ordförande 

Gunilla Werme (L), justerare 
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§ 87 Protokolljusterare 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Jämte ordförande utses Gunilla Werme (L) till justerare med Mattias Eonsuu 
(M) som ersättare. 

§ 88 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Dagordningen godkänns. 

§ 89 Delårsrapport med prognos 1 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 991/2022 
Handläggare: Peter Bodelsson, Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Programområde barn och utbildning prognostiserar en positiv budgetavvikelse 
på 1,0 miljoner kronor varav -4,6 miljoner kronor är hänförligt till
intraprenaderna. 

Det är viktigt att fortsatt arbeta med det ekonomiska resultatet för nämnderna
inom programområde Barn och utbildning. Totalt bedöms det finnas 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi inom programområdet,
men det kommer att krävas åtgärder på både nämnds- och verksamhetsnivå. 

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. 

På övergripande nivå minskar antalet barn i förskoleålder, men i områden med 
mycket nybyggnation ökar fortfarande antalet. 

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. 

Samspelet och samarbetet i kommunen är en viktig förutsättning för att lyckas
med programområdets uppdrag. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Delårsrapport med prognos 1 - 2022 för Programnämnd barn 
och utbildning, 2022-05-23
Bilaga 1 Delårsrapport med prognos 1 - 2022 för Förskolenämnd, 2022-05-17 
Bilaga 2 Delårsrapport med prognos 1 - 2022 för Grundskolenämnd, 2022-05-19 
Bilaga 2 Delårsrapport med prognos 1 - 2022 för Gymnasienämnd, 2022-05-16 
Delårsrapport med prognos 1 - 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Delårsrapport med prognos 1 för 2022 antas. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

3. Programnämnd barn och utbildning kommer under året att följa
driftnämndernas ekonomiska läge genom de kontinuerliga månadsrapporterna 
som rapporteras till Programnämnd. 

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

Proposition 
Ordförande Susanne Lindholm (KD) finner att endast finns ett förlag till 
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt detta. 

Därefter ställer ordföranden Maria Haglunds (M) yrkande om att lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att 
Programnämnd barn och utbildning bifaller detta. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

1. Delårsrapport med prognos 1 för 2022 antas. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

3. Programnämnd barn och utbildning kommer under året att följa
driftnämndernas ekonomiska läge genom de kontinuerliga månadsrapporterna 
som rapporteras till Programnämnd. 

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

Gunilla Werme (L) deltar inte i beslutet. 
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§ 90 Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal 
barn i förskola och pedagogisk omsorg 15 maj 2022 -
Beslut 
Ärendenummer: Bou 1110/2022 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Avstämningen av faktiskt antal barn i förskola och pedagogisk omsorg den 15
maj 2022 innebär en ökning av antalet barn vilket medför en ökad kostnad för 
programområdet på 14,6 miljoner kronor. Det ger verksamheten ekonomiska
förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning och omsorg oavsett vilken 
förskola eller pedagogisk omsorg barnet har sin omsorg på. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal barn 
förskola och pedagogisk omsorg i den 15 maj 2022, 2022-05-23
Reviderad budgetram per driftsnämnd 3 juni, 2022-05-23 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Justering av budgetramar för faktiskt antal barn den 15 maj 2022 i förskola 
och pedagogisk omsorg antas. 

2. Finansiering sker via programnämndens pott för volymer. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 91 Fördelning av tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2022 Del 2 - Skolmiljarden Dnr 2022:89 
Ärendenummer: Bou 1183/2022
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen
beslutat att förstärka det statliga stödet till kommunerna med 1,4 miljarder 
kronor för 2022. Medlen syftar till att bidra till goda förutsättningar för att
minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd 
av covid-19-pandemin. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet inte får några specifika 
konsekvenser utifrån perspektiven genus, barn, mångfald, klimat och folkhälsa. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Fördelning av del 2 av tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2022 – Skolmiljarden, 2022-05-30 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Fördelning av medel motsvarande 327 kronor per barn och elev till
fritidshem, grundskola, gymnasieskola och särskola för hösten 2022 antas. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 92 Justering av bidrag 2021 till fristående förskolor utifrån 
underskott i kommunal förskola - Information 
Ärendenummer: Bou 992/2022
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Under 2021 har Förskolenämnden redovisat en negativ budgetavvikelse på 2,3
miljoner kronor. Om kommunen har satsat mer resurser under 2021 på den 
kommunala förskolan ska den fristående förskolan ha motsvarande resurser 
vilket inte är fallet för 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Justering av bidrag 2021 till fristående förskolor utifrån
underskott i den kommunala förskolan 2021, 2022-04-26 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 93 Justering av bidrag 2021 till fristående grundskolor 
utifrån underskott i kommunal grundskola - Information 
Ärendenummer: Bou 993/2022
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Under 2021 har Grundskolenämnden redovisat en positiv budgetavvikelse på 
6,2 miljoner kronor. Det innebär att kommunen under 2021 inte har satsat mer 
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resurser på den kommunala grundskolan och kommunen inte behöver ge de
fristående huvudmännen ytterligare resurser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Justering av bidrag till fristående grundskolor utifrån 
underskott i den kommunala grundskolan 2022-05-06 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 94 Justering av bidrag 2021 till fristående gymnasieskolor 
utifrån underskott i kommunal gymnasieskola - Beslut 
Ärendenummer: Bou 994/2022 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Under 2021 redovisade Gymnasienämnden en positiv budgetavvikelse på 1,8 
miljoner kronor. I det ekonomiska resultatet för året är det vissa 
gymnasieprogram som visar negativa budgetavvikelser. De är de 
gymnasieprogrammen som de fristående gymnasieskolorna kompenseras för, 
förutsatt att skolorna har dessa program. 

De fristående gymnasieskolorna kompenseras med ytterligare 3,4 miljoner
kronor för 2021. Kompensationen är beräknad utifrån budgetavvikelser 2021 
per elev och gymnasieprogram, i den kommunala gymnasieskolan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Justering av bidrag till fristående gymnasieskolor utifrån 
underskott i den kommunala gymnasieskolan 2021, 2022-05-06
Bilaga Underskott per program 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. De fristående gymnasieskolorna ersätts med 3,4 miljoner kronor utifrån att
hemkommunens skolor tillförts ytterligare resurser 2021. 

2. Finansiering sker genom uppbokade medel på år 2022 med 3,0 miljoner
kronor och med 0,4 miljoner kronor från årets planerings reserv. 
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Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 95 Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell 
förskola för hösten 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1075/2022
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
I beslutet (2021-12-02, § 193) om ersättningsnivåer 2022 i enlighet med
resursfördelningsmodellen för förskolan beslutade Programnämnd barn och 
utbildning att ersättningsnivåerna skulle gälla från 1 januari till och med 30 juni
2022. 

Beslutet innebär att Programnämnd barn och utbildning fattar ett nytt beslut
om ersättningsnivåer inför hösten 2022. Inga förändringar görs när det gäller 
ersättningsnivåerna vilket innebär att de nivåer som gällde för våren gäller
fortsatt under hösten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-09 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- För förskola gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2022 till och med 31 
december 2022 som under våren 2022. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar att: 

- avslå förslaget till ersättningsnivåer för hösten 2022. 

- ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med 
utgångspunkt i Moderaternas budget för Programområde barn och utbildning. 

- dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli 2022 till och med 

31 december 2022. 

Pär Ljungvall (V) yrkar att: 

- avslå förslaget till ersättningsnivåer för hösten 2022. 

Proposition 
Ordförande Susanne Lindholm (KD) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Maria Haglunds (M) och 
Pär Ljungvalls (V) yrkande. 
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Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner
att Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- För förskola gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2022 till och med 

31 december 2022 som under våren 2022. 

Reservation 
Maria Haglund (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Pär Ljungvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

§ 96 Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell 
pedagogisk omsorg och obekväm tid för hösten 2022 -
Beslut 
Ärendenummer: Bou 1076/2022
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
I beslutet (2021-12-02, § 194) om ersättningsnivåer 2022 i enlighet med
resursfördelningsmodellen för pedagogisk omsorg beslutade Programnämnd 
barn och utbildning att ersättningsnivåerna skulle gälla från 1 januari till och
med 30 juni 2022. 

Beslutet innebär att Programnämnd barn och utbildning fattar ett nytt beslut
om ersättningsnivåer inför hösten 2022. Inga förändringar görs när det gäller 
ersättningsnivåerna vilket innebär att de nivåer som gällde för våren gäller
fortsatt under hösten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-09 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- För pedagogisk omsorg gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2022 till och 
med 31 december 2022 som under våren 2022. 
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Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar att: 

- avslå förslaget till ersättningsnivåer för hösten 2022. 

- ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med 
utgångspunkt i Moderaternas budget för Programområde barn och utbildning. 

- dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli 2022 till och med 

31 december 2022. 

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

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- För pedagogisk omsorg gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2022 till och 
med 31 december 2022 som under våren 2022. 

Reservation 
Maria Haglund (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

§ 97 Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell 
grundskola F-9 inklusive fritidshem för hösten 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1077/2022
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
I beslutet (2021-12-02, § 195) om ersättningsnivåer 2022 i enlighet med
resursfördelningsmodellen för grundskolan beslutade Programnämnd barn 
och utbildning att ersättningsnivåerna skulle gälla från 1 januari till och med 30
juni 2022. 

Beslutet innebär att Programnämnd barn och utbildning fattar ett nytt beslut
om ersättningsnivåer inför hösten 2022. Inga förändringar görs när det gäller 
ersättningsnivåerna vilket innebär att de nivåer som gällde för våren gäller
fortsatt under hösten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-09 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- För grundskolan gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2022 till och med 

31 december 2022 som under våren 2022. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar att: 

- avslå förslaget till ersättningsnivåer för hösten 2022. 

- ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med
utgångspunkt i Moderaternas budget för Programområde barn och utbildning. 

- dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli 2022 till och med 

31 december 2022. 

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

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- För grundskolan gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2022 till och med 

31 december 2022 som under våren 2022. 

Reservation 
Maria Haglund (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

§ 98 Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell 
grundsärskola för hösten 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1078/2022 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
I beslutet (2021-02-21, § 196) om ersättningsnivåer 2022 i enlighet med
resursfördelningsmodellen för grundsärskolan beslutade Programnämnd barn 
och utbildning att ersättningsnivåerna skulle gälla från 1 januari till och med 30
juni 2022. 

Beslutet innebär att Programnämnd barn och utbildning fattar ett nytt beslut
om ersättningsnivåer inför hösten 2022. Inga förändringar görs när det gäller 
ersättningsnivåerna vilket innebär att de nivåer som gällde för våren gäller
fortsatt under hösten. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-09 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- För grundsärskolan gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2022 till och med 

31 december 2022 som under våren 2022. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar att: 

- avslå förslaget till ersättningsnivåer för hösten 2022. 

- ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med 
utgångspunkt i Moderaternas budget för Programområde barn och utbildning. 

- dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli 2022 till och med 

31 december 2022. 

Proposition 
Ordföranden Susanne Lindholm (KD) finner att det finns två förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Maria Haglunds 
(M) yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- För grundsärskolan gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2022 till och med 

31 december 2022 som under våren 2022. 

Reservation 
Maria Haglund (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

§ 99 Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell RH för 
hösten 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1079/2022 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
I beslutet (2021-12-02, § 197) om ersättningsnivåer 2022 i enlighet med 
resursfördelningsmodellen för RH beslutade Programnämnd barn och
utbildning att ersättningsnivåerna skulle gälla från 1 januari till och med 30 juni 
2022. 
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Beslutet innebär att Programnämnd barn och utbildning fattar ett nytt beslut
om ersättningsnivåer inför hösten 2022. Inga förändringar görs när det gäller 
ersättningsnivåerna vilket innebär att de nivåer som gällde för våren gäller
fortsatt under hösten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-09 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- För RH verksamheten gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2022 till och med 
31 december 2022 som under våren 2022. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar att: 

- avslå förslaget till ersättningsnivåer för hösten 2022. 

- ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med 
utgångspunkt i Moderaternas budget för Programområde barn och utbildning. 

- dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli 2022 till och med 

31 december 2022. 

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

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- För RH verksamheten gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2022 till och med
31 december 2022 som under våren 2022. 

Reservation 
Maria Haglund (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

§ 100 Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell 
gymnasieskola för hösten 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1080/2022 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
I beslutet (2021-12-02, § 198) om ersättningsnivåer 2022 i enlighet med 
resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan beslutade Programnämnd barn 
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och utbildning att ersättningsnivåerna skulle gälla från 1 januari till och med 30
juni 2022. 

Beslutet innebär att Programnämnd barn och utbildning fattar ett nytt beslut
om ersättningsnivåer inför hösten 2022. Inga förändringar görs när det gäller 
ersättningsnivåerna vilket innebär att de nivåer som gällde för våren gäller
fortsatt under hösten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-09 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- För gymnasieskolan gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2022 till och med 

31 december 2022 som under våren 2022. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar att: 

- avslå förslaget till ersättningsnivåer för hösten 2022. 

- ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med 
utgångspunkt i Moderaternas budget för Programområde barn och utbildning. 

- dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli 2022 till och med 

31 december 2022. 

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

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- För gymnasieskolan gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2022 till och med 

31 december 2022 som under våren 2022. 

Reservation 
Maria Haglund (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
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§ 101 Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell 
gymnasiesärskola hösten 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1081/2022
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
I beslutet (2021-12-02, §199) om ersättningsnivåer 2022 i enlighet med
resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan beslutade Programnämnd 
barn och utbildning att ersättningsnivåerna skulle gälla från 1 januari till och
med 30 juni 2022. 

Beslutet innebär att Programnämnd barn och utbildning fattar ett nytt beslut
om ersättningsnivåer inför hösten 2022. Inga förändringar görs när det gäller 
ersättningsnivåerna vilket innebär att de nivåer som gällde för våren gäller
fortsatt under hösten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-09 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- För gymnasiesärskolan gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2022 till och med 
31 december 2022 som under våren 2022. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar att: 

- avslå förslaget till ersättningsnivåer för hösten 2022. 

- ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med 
utgångspunkt i Moderaternas budget för Programområde barn och utbildning. 

- dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli 2022 till och med 

31 december 2022. 

Proposition 
Ordförande Susanne Lindholm (KD) finner att det finns två förslag till beslut; 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Maria Haglunds (M) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd barn 
och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- För gymnasiesärskolan gäller samma ersättningsnivåer 1 juli 2022 till och med 
31 december 2022 som under våren 2022. 
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Reservation 
Maria Haglund (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

§ 102 Kamerabevakning Garphyttans skola - Beslut 
Ärendenummer: Bou 941/2022 
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Det finns en stor problematik med skadegörelse på Garphyttans skola, vilket
gör att kamerabevakning anses befogat för att komma till rätta med problemet. 
Rektor för Garphyttans skola har tillsammans med Säkerhetsavdelningen och
Kommunstyrelseförvaltningen kommit överens om att starta ett pilotprojekt 
med kamerabevakning på skolan, inom ramen för direktupphandling. 

Enligt kamerabevakningslagen får kamerabevakning endast ske för berättigade 
ändamål och ska endast användas om övervakningsintresset väger tyngre än
integritetsintresset. Integritetsintresset på skolor väger vanligtvis tungt, men 
varierar under dygnet. 

All typ av kameraanvändning är dock inte kamerabevakning. För att 
bestämmelserna i kamerabevakningslagen ska vara tillämpliga måste det röra
sig om varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning med TV-kamera, 
ett annat optisk-elektroniskt instrument eller en därmed jämförbar utrustning
som inte manövreras på platsen. Kamerabevakningen som planeras att utföras 
på Garphyttans skola kommer inte att kunna identifiera personer och således
rör det sig inte om personbevakning. 

Bedömningen är därför att den kamerabevakning som avses på Garphyttans
skola inte faller inom ramen för lagens definition av kamerabevakning. Den 
planerade bevakningen är därmed tillåten och ej tillståndspliktig. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-06 
Pilotprojekt - Kamerabevakning på Garphyttans skola 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Programnämnd barn och utbildning godkänner Garphyttans skola som
pilotprojekt för yttre kamerabevakning i enlighet med beslutsunderlaget från 
installationens start och med två års löptid. 

2. Installation, hårdvara och abonnemangsavgift om totalt 275 030 kr 
finansieras genom programnämndens planeringsreserv. 

3. Eventuella kostnader för löpande service och underhåll av utrustningen 
under avtalstiden finansieras genom ansvarig nämnds lokalbudget. 
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Yrkande 
Pär Ljungvall (V) yrkar att ärendet avslås i sin helhet. 

Gunilla Werme (L) yrkar: 

1. Begreppet Kameraanvändning ska användas i stället för Kamerabevakning. 

2. Kameraanvändningen ska inte finansieras av Programnämnd barn och
utbildning eftersom det kan påverka skolan negativt. 

Per Folkeson (MP) yrkar bifall till Gunilla Wermes (L) yrkande om att
kamerabevakningen inte ska finansieras av Programnämnd barn och 
utbildning. 

Maria Haglund (M) yrkar att begreppet Kameraanvändning ska användas i 
stället för Kamerabevakning. 

Joakim Sjögren (SD) yrkar att återremittera ärendet så att det återkommer som 
ett förslag på kamerabevakning utanför verksamhetstid som möjliggör
identifiering av eventuella gärningsmän. 

Proposition 
Ordförande Susanne Lindholm (KD) finner att det finns sex förslag till beslut
och programnämnden godkänner att dessa benämns enligt beteckningarna; 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Vänsterpartiets förslag, Miljöpartiets
förslag, Liberalernas förslag, Moderaternas förslag och Sverigedemokraternas 
förslag.
Ordföranden redovisar ett förslag till propositionsordning där varje förslag till 
beslut hanteras ett i taget genom acklamation. Programnämnd barn och
utbildning godkänner propositionsordningen. 

Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner
att Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Votering 
Votering begärs och verkställs på Gunilla Wermes (L) med fleras yrkande om
att kamerabevakningen inte ska finansieras av Programnämnd barn och 
utbildning mot Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Programnämnd barn 
och utbildning godkänner voteringsordningen. 

Ja-röster innebär bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och nej-
röster innebär bifall till Gunilla Wermes (L) med fleras yrkande om att 
kamerabevakningen inte ska finansieras av Programnämnd barn och
utbildning. 

Ja-röster lämnas av Susanne Lindholm (KD), Maria Haglund (M), Elisabeth
Malmqvist (C), Kent Vallén (S), Kenneth Hallén (S), Susann Wallin (S), Roger 
Andersson (S), Sandra Fröjdenstam (KD), Mattias Eonsuu (M), Inger Blückert
(S), Sara Dicksen (M), Joakim Sjögren (SD). 

Nej-röster lämnas av Gunilla Werme (L), Pär Ljungvall (V), Per Folkeson
(MP). 
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Ordförande Susanne Lindholm (KD) finner att Programnämnd barn och
utbildning med resultatet 12 Ja-röster och 3 Nej-röster beslutar enligt 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

1. Programnämnd barn och utbildning godkänner Garphyttans skola som 
pilotprojekt för yttre kamerabevakning i enlighet med beslutsunderlaget från
installationens start och med två års löptid. 

2. Installation, hårdvara och abonnemangsavgift om totalt 275 030 kr
finansieras genom programnämndens planeringsreserv. 

3. Eventuella kostnader för löpande service och underhåll av utrustningen
under avtalstiden finansieras genom ansvarig nämnds lokalbudget. 

Reservation 
Pär Ljungvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Gunilla Werme (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande 
om att kamerabevakningen inte ska finansieras av Programnämnd barn och
utbildning. 

Per Folkeson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Gunilla Wermes
(L) yrkande. 

Maria Haglund (M) och Sara Dicksen (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Maria Haglunds (M) yrkande. 

§ 104 Svar på motion - Stärka elevhälsan under pandemin 
- Beslut 
Ärendenummer: Bou 1758/2021 
Handläggare: Elin Adebo 

Ärendebeskrivning 
Magnus Riseby (L), har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 17 februari 2021, § 82. 

Motionen innehåller förslag om att ge Kommunfullmäktige i uppdrag åt
gymnasie- och grundskolenämnderna att kartlägga elevernas psykosociala 
mående, studiesituation och måluppfyllelse. Vidare föreslår motionären att
Kommunfullmäktige avsätter nödvändiga resurser för att stärka elevhälsans 
arbete. Förslagen föreslås finansieras med medlen från ”Skolmiljarden”. 

Bedömningen är att motionens syfte tillgodoses inom Örebro kommuns 
verksamheter. Förslaget är därför att motionen anses tillgodosedd. 

Motionen har remitterats till Programnämnd barn och utbildning för svar. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-08 
Motion från Magnus Riseby (L), om att stärka elevhälsan under pandemin,
2021-02-17 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Motionen anses tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

§ 105 Svar på motion från Maria Haglund (M) om att införa 
Förväntanskontrakt - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1757/2021
Handläggare: Elin Adebo 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M), har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 17 februari 2021, § 82. 

Motionen innehåller ett förslag om att ge Kommunstyrelseförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag på Förväntanskontrakt för Örebros kommunala 
grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor. 

Bedömningen är att kommunens grund-, gymnasie-, grundsär-, och 
gymnasiesärskolor arbetar aktivt för att ha en stark samverkan mellan skola,
vårdnadshavare och elev. Därtill innebär Förväntanskontrakt ett inkräktande 
på det ansvar som enligt skollagen tillfaller rektorerna på respektive skola.
Slutligen är förslaget inte heller forskningsbaserat eller baserat på beprövad 
erfarenhet, vilket all utbildning ska grundas på. Förslaget är därför att 
motionen avslås. 

Motionen har remitterats till Programnämnd barn och utbildning för svar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-05 
Motion från Maria Haglund (M) om att införa Förväntanskontrakt, 2021-02-17 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Motionen avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 
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Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar att motionen ska bifallas. Gunilla Werme (L) yrkar 
bifall till Maria Haglunds (M) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden Susanne Lindholm (KD) finner att det finns två förslag till 
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Maria Haglunds
(M) med flera yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner 
att Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Motionen avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Reservation 
Maria Haglund (M) och Gunilla Werme (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Maria Haglunds (M) yrkande. 

§ 106 Svar på motion - Att göra kulturarvet Örebrokällan 
tillgängligt - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1759/2021 
Handläggare: Elin Adebo 

Ärendebeskrivning 
Marcus Willén Ode (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 14 juni 2021, § 231. 

Motionen innehåller ett förslag om att initiera kulturarvsprojektet
Örebrokällan, att uppdra åt Örebro stadsarkiv och förvaltningarna för grund-
och gymnasieskola att utarbeta en projektplan samt att avsätta erforderliga 
medel, enligt förslag från Kommunstyrelseförvaltningen. 

Bedömningen är att ett digitaliseringsprojekt för att göra Örebro kommuns 
kulturarv tillgängligt för skolelever och allmänhet är intressant och något att
sträva mot i framtiden. Men då stora delar av Stadsarkivet ännu inte har 
digitaliserats är det ett för stort och dyrt projekt att påbörja i detta läge.
Förslaget är därför att motionen anses besvarad. 

Motionen har remitterats till Programnämnd barn och utbildning för svar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-10
Motion från Marcus Willén Ode (MP) om att göra kulturarvet Örebrokällan 
tillgängligt, 2021-06-14 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Motionen anses besvarad. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

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

Ärendebeskrivning 
Ordförande Susanne Lindholm (KD) informerar om lokalstrategiska möten 
och samtal som hon har haft med förvaltningschefer med flera. Det behövs
fler lokaler och det finns olika perspektiv att ta hänsyn till utifrån geografi och 
integration. 

Ordföranden har tagit initiativ till två lokalstrategiska möten, det första med 
den politiska majoriteten och ledande tjänstepersoner, det andra blir ett
parlamentariskt möte i höst då varje parti kommer bjudas in. Syftet är att 
diskutera olika förslag för långsiktiga investeringar. 

Ordföranden informerar vidare om att ekonomiavdelningen har missat att söka 
statsbidrag motsvarande 10,5 miljoner. Förvaltningen ska ändå fortsätta sina 
insatser. 

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

Ärendebeskrivning 
T.f. programdirektör Karin von Stedingk informerar om ukrainska flyktingar.
50 barn har placerats i olika skolor och 80 flyktingar har fått 
inskrivningsdatum. 200 flyktingar bor hos Migrationsverket och ytterligare ett
antal bor i ett eget boende. Mer arbete och insatser för att hantera läget pågår. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 109 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Bou 811/2022 

Ärendebeskrivning 
Presidiesammanträde har ägt rum den 20 maj 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, 2022-04-21- 2022-05-24
Sammanställning, placering Förskola, april 2022 
Sammanställning, placering Fritidshem, april 2022
Delegationsbeslut, förskola, behov av stöd, maj-juni 2022 
Delegationsbeslut, fritidshem, behov av stöd, maj-juni 2022
Delegationsbeslut prövning grundsärskola, april-maj 2022 
Sammanställning delegationsbeslut, skolskjuts, april-maj 2022
Sammanställning delegationsbeslut, reseersättning, april-maj 2022 
Sammanställning delegationsbeslut, skolplacering, april-maj 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. 

§ 110 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 2022-04-21-2022-05-24 
Information till förtroendevalda om flerfaktorsautentisering (MFA) införande
31 maj 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 111 Förändringar i fristående förskola Baraem -
Beredning 
Ärendenummer: Bou 2070/2021
Handläggare: Elina Sihvo 

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

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

Ärendet beredas vid dagens sammanträde och återkommer för beslut i 
Programnämnd barn och utbildning den 2 september 2022. 
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Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Ärendet anses berett. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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Digitalt justerat 
Programnämnd barn och utbildning Örebro den 3 juni 2022 
Yrkande/Reservation 

§19 Kamerabevakning Garphyttans 

skola 

Vänsterpartiet är generellt tveksamma till kamerabevakning på grund av 

bland annat integritetsskäl men detta yrkande rör inte 

integritetsperspektivet utan det egentliga syftet med kamerabevakningen 

och därmed varifrån finansieringen ska ske. 

Syftet med att sätta upp en kamera handlar om att det finns en stor 

problematik med skadegörelse på Garphyttans skola, vilket gör att 

kamerabevakning anses befogat för att komma till rätta med problemet. 

I ärendet framgår det även att bevakningen av Garphyttans skola 

planeras att ske utanför verksamhetstid och omfatta ett område som 

sträcker sig över två meter från skolans fasad. 

För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att pengar går till rätt sak och att 

skolans pengar ska oavkortat gå till skolans verksamhet. Behovet av att 

sätta upp denna kamera handlar inte om elevernas eller personalens 

trygghet. Då hade det filmats under verksamhetstid. Att sätta upp 

kameran syftar till att trygga byggnaden och rör därmed inte skolans 

verksamhet i sig. Behovet av övervakningen är inte ett skolproblem utan 

ett samhällsproblem och då ska frågan om finansiering ligga hos annan 

instans. 

Kostnaderna för kamerabevakning på Garphyttans skola inte ska tas 

från Programnämnd barn och utbildning utan att det bör finansieras av 

ett annat organ inom kommunen, förslagsvis kommunstyrelsen. 

Med anledning av detta yrkar jag därför 

att ärendet avslås i sin helhet 

I händelse av att yrkandet faller, gäller den här skrivelsen som en 

skriftlig reservation. 

Pär Ljungvall 

Vänsterpartiet 



Särskilt yttrande 

Ärende 6 
Ärendenummer: Bou 991/2022 
"Delårsrapport med prognos 1 - Beslut" 

PN Barn och utbildning 
Örebro kommun 
3juni2022 

Örebros skolor måste ldara både kunskaper och ekonomi! 

Det är glädjande att Programonu-åde Barn och utbildning prognostiserar en positiv 
budgetavvikelse men vi oroas fortsatt över det faktum att driftsnämnderna inte lyckas komma 
i ram. Vi oroas också över att de låga skolresultaten fortsätter vilket får till följd att allt för 
många elever lämnas efter och riskerar att i slutändan hamna i utanförskap. 

Effekterna av Coronapandemin har vi, som påpekas i rapp01ien, ännu inte sett fullt ut. Det vi 
vet är att personalen ännu ej återhämtat sig och vi hoppas att sommarens kommande ledighet 
råder bot på det. Den stora risken är att elever inte fått med sig de kunskaper de borde under 
perioden av pandemi. 

Moderaternas budget för 2022 innehåller andra prioriteringar med fokus på kunskap, lugn och 
studiero till eleverna och en god arbetsmiljö för våra lärare. Men, delårsrapporten visar 
utfallet och beräknad prognos för året och vi väljer därför att med denna kommentar bifalla 
förslagen till beslut. 

eraternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning 

tv 1)/1_ 
M na Haglund (M) 

Digitalt justerat 
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Yrkande 

Ärende 12 
Ärendenununer: Bou 1075/2022 
"Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell förskola 
för hösten 2022 - Beslut" 

En förskola som rustar barn för framtiden 

PN Barn och utbildning 
Örebro kommun 
3 juni 2022 

Moderaternas budget för Örebro kommun för 2022 prioriterar resurserna till skolan 
annorlunda än ÖSB :n, med tydliga satsningar på bland annat kunskaps uppdraget, extra 
undervisning i svenska för barn med annat modersmål, införa karriärtjänster, intensifiera 
arbetet med att minskat antal barn per förskoleavdelning och införa en garanti för barnen lär 
sig det de ska enligt förskolans nya läroplan. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar 

att 

att 

att 

avslå förslaget till ersättningsnivåer för hösten 2022, 

ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt 
i Moderaternas budget för Programområde barn och utbildning, 

dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli 2022 till och med 31 
december 2022 

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

\ Fö: , :•rat~ ·upp i Programnämnd Barn och utbildning 

:l~ gi nd (M) 



Digitalt justerat

Yrkande 

Ärende 13 
Ärendenummer: Bou 1076/2022 
"Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell 
pedagogisk omsorg och obekväm tid för hösten 
2022 - Beslut" 

En omsorg som rustar barn för framtiden 

PN Barn och utbildning 
Örebro kommun 
3juni2022 

Moderaternas budget för Örebro kommun för 2022 prioriterar resurserna till skolan 
mmorlunda än ÖSB:n, med tydliga satsningar på bland mmat kunskapsuppdraget och tidiga 
insatser. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar 

att 

att 

att 

avslå förslaget till ersättningsnivåer för hösten 2022, 

ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt i 
Moderaternas budget för programmmåde barn och utbildning, 

dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli 2022 till och med 31 
december 2022, 

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

eraternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning 



Digitalt justerat

Yrkande 

Ärende 14 
Ärendenummer: Bou 1077 /2022 
"Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell 
grundskola F-9 inklusive fritidshem för hösten 
2022 - Beslut" 

En skola som rustar barn för framtiden 

PN Barn och utbildning 
Örebro kommun 
3 juni 2022 

Moderaternas budget för Örebro kommun för 2022 prioriterar resurserna till skolan 
annorlunda än ÖSB :n, med tydliga satsningar på skolans kunskapsuppdrag och en tydlig 
målsättning att vaije elev ska lyckas i skolan. Vi vill också införa ett förväntanskontrakt 
mellan skolan, eleven och föräldrar samt en garanti för att elever har lärare som ser deras 
individuella behov. För oss är en utveckling av kaniärtjänster viktigt samt att vaije elev får 
kontinuerligt får träffa en studie- och yrkesvägledare. Vi vill göra en översyn av kostnadsfri 
skola och införa en timmes fysisk aktivitet per dag i grundskolan. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar 

att 

att 

att 

avslå förslaget till ersättningsnivåer för hösten 2022, 

ge förvaltningen i uppdrag att berälma nya ersättningsnivåer med utgångspunkt i 
Moderaternas budget för programområde Barn och utbildning, 

dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli 2022 till och med 31 
december 2022 

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

~:ternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning 

Maria Haf')un'!:1 



Digitalt justerat

Yrkande 

Ärende 15 
Ärendenummer: Bou 1078/2022 
"Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell 
grundsärskola för hösten 2022 - beslut" 

En skola som rustar barn för framtiden 

PN Barn och utbildning 
Örebro kommun 
3juni2022 

Moderaternas budget för Örebro kommun för 2022 pnonterar resurserna till skolan 
am1orlunda än ÖSB:n, med tydliga satsningar på bland ammt kw1skapsuppdraget, mer fysisk 
aktivitet i skolan och tidigt stöd till elever som behöver det. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar 

att 

att 

att 

avslå förslaget till ersättningsnivåer för hösten 2022, 

ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt i 
Moderaternas budget för programområde Barn och utbildning, 

dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli 2022 till och med 31 
december 2022, 

Om nföm1den beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag. 

c✓,~era~rupp i Programnämnd Barn och utbildning 

J arra~und (M) 



Digitalt justerat

Yrkande 

Ärende 16 
Ärendenummer: Bou 1079/2022 
"Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell 
RH för hösten 2022 - Beslut" 

En skola som rustar barn för framtiden 

PN Barn och utbildning 
Örebro kommun 
3juni2022 

Moderaternas budget för Örebro kommun för 2022 prioriterar resurserna till skolan 
annorlunda än ÖSB:n, med tydliga satsningar på bland annat kunskapsuppdraget, 
kaniärtjänster, mer fysisk aktivitet i skolan och tidigt stöd till elever som behöver det. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar 

att 

att 

att 

avslå förslaget till ersättningsnivåer för hösten 2022, 

ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt i 
Moderaternas budget för programområde Barn och utbildning, 

dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli 2022 till och med 31 
december 2022, 

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

~ o-deraternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning 

Jrt:~)f::icM) 



Digitalt justerat

Yrkande 

Ärende 17 
Ärendenummer: Bou 1080/2022 
"Ers~ttningsnivåer enligt resursfördelningsmodell 
gymnasieskola för hösten 2022 - Beslut" 

En skola som rustar unga för framtiden 

PN Barn och utbildning 
Örebro kommun 
3juni2022 

Moderaternas budget för Örebro kommun för 2022 pnonterar resurserna till skolan 
annorlunda än ÖSB :n, med bland annat tydligare satsningar på kunskapsuppdraget med 
målsättningen att vaije elev ska lyckas i skolan, en koppling mellan gymnasiestudier och 
arbetsliv, en utölming av gymnasieprogram för elever med högf-lmgerande autism samt större 
fokus på entreprenörskap och bättre studievägledning. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar 

att 

att 

att 

avslå förslaget till ersättningsnivåer för hösten 2022, 

ge förvaltningen i uppdrag att berälma nya ersättningsnivåer med utgångspunkt i 
Moderaternas budget för program01måde Barn och utbildning, 

dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli 2022 till och med 31 
december 2022, 

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

\ F~r ~ oderaternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning 

JU·-lt0 
Maria Haglund (M) 



Digitalt justerat

Yrkande 

Ärende 18 
Ärendenummer: Bou 1081 /2022 
"Ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell 
gynmasiesärskola hösten 2022 - Beslut" 

En skola som rustar unga för framtiden 

PN Barn och utbildning 
Örebro konunun 
3 juni 2022 

Moderaternas budget för Örebro kommun för 2022 pnonterar resurserna till skolan 
annorlunda än ÖSB:n, med tydliga satsningar på bland annat kunskapsuppdraget, tydligare 
koppling mellan gymnasiestudier och arbetsliv, större fokus på entreprenörskap, samt bättre 
studievägledning och stödresurser till de elever som behöver det. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar 

att 

att 

att 

avslå förslaget till ersättningsnivåer för hösten 2022, 

ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt i 
Moderaternas budget för Programområde Barn och utbildning, 

dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 juli 2022 till och med 31 
december 2022 

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

v.~: ~ rupp i Programnämnd Barn och utbildning 

J aifa'1aglund (M) 



Yrkande 

Ärende 21 
Ärendenummer: Bou 1757/2021 
"Svar på motion från Maria Haglund (M) om att 
införa Förväntanskontrakt - Beslut" 

Tydliggör ansvar i Örebros skolor 

PN Barn och utbildning 
Örebro kommun 
3juni2022 

Vi moderater vill öka tydligheten i skolan, vem som har ansvar för vad och vilka 
förväntningar olika aktörer kan ha på varandra. I detta arbete menar vi att det behöver bli 
tydligare vad elever/föräldrar kan förvänta sig av skolan och vad skolan förväntar sig av 
elever och vårdnadshavare. Därför skrev vi denna motion. 

Med de låga kunskapsresultat vi har i Örebros skolor behöver vi ta till många verktyg för att 
öka elevernas måluppfyllelse. Vi tror att vi med förslaget om förväntanskontrakt kan öka 
elever och deras föräldrars medvetenhet om det ansvar de har för att eleven ska klara skolan. 
Kontraktet bidrar också med att skolan måste tydliggöra sin ambition och arbete gentemot 
elever och föräldrar. 

Denna typ av kontrakt finns redan idag i andra kommuner och även i fristående skolor i 
Örebro. De används frekvent som referens i kontakten med elever och föräldrar med lyckat 
resultat. 

Att Socialdemokraterna av princip aldrig bejakar förslag som kommer från oss Moderater är 
vi vana vid men att man så fatalt missförstår intentionen i denna motion är anmärkningsvärt! 

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. 

eraternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning 

L,td/1 
Maria Haglund (M) 

Digitalt justerat 
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