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Programnämnd barn och utbildning 
 
Datum: 2022-02-04 
Tid: 09:00–11:35 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset / Teams 
 
Närvarande ledamöter 
Marlene Jörhag (KD) 
Jessica Ekerbring (S) 
Elisabeth Malmqvist (C) 
Gunilla Werme (L) 
Kent Vallén (S) 
Kenneth Hallén (S) 
Susann Wallin (S) 
Roger Andersson (S) 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) 
Stefan Stark (M) §§ 7-17  
Sara Dicksen (M) 
Per Folkeson (MP) §§ 6-17 
Joakim Sjögren (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Seydou Bahngoura (C) ersätter Layla Abou Tacca (KD) 
Mattias Eonsuu (M) ersätter Maria Haglund (M) 
Pär Ljungvall (V) ersätter Per Folkeson (MP) §§ 1-5 
Kerstin Cederström (L) ersätter Stefan Stark (M) §§ 1-6 
 
Närvarande ersättare 
Inger Blückert (S) 
Husein Hoso (S) 
Madelene Spinord Semenets (S) 
Pär Ljungvall (V) §§ 6-17 
Kerstin Cederström (L) §§ 7-17  
 
Övriga 
Karin von Stedingk T f programdirektör 
Maria Fhager Nämndsekreterare 
 
Paragraf 1–7 och 9–17 
 
 
Maria Fhager, sekreterare 
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Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Marlene Jörhag (KD), ordförande 
 
 
 
 
Gunilla Werme (L), justerare  
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§ 1 Protokolljusterare 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Jämte ordförande utses Gunilla Werme (L) till justerare med Cecilia Lönn 
Elgstrand (V) som ersättare.  

 
§ 2 Anmälan av övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Gunilla Werme (L) anmäler ett ledamotsinitiativ om att utreda intraprenad 
inom gymnasieskolan.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

 - Gunilla Wermes (L) ledamotsinitiativ hanteras sist på dagordningen vid 
dagens sammanträde.  

 
§ 3 Godkännande av dagordning 

Ärendebeskrivning 
Utöver den föreslagna dagordningen kommer Gunilla Wermes (L) anmälda 
ledamotsinitiativ att behandlas vid dagens sammanträde.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Dagordningen godkänns med tillägg av Gunilla Wermes (L) 
ledamotsinitiativ.  

 
§ 4 Säker informationshantering för nämnder - Information 
Ärendenummer: Bou 1761/2021 
Handläggare: Tobias Ander 

Ärendebeskrivning 
Tobias Ander, informationssäkerhetsstrateg, håller en kortare utbildning om 
säker informationshantering för nämnder i form av ett föredrag för 
Programnämnd barn och utbildning.  

Information finns i alla kommunens verksamheter och handlar om allt vi gör. 
Det kan till exempel vara information om vår personal, våra tjänster, vår 
ekonomi och det omgivande samhället med kommuninvånare, företag, 
föreningar etc. Information är därför i sig en av kommunens viktigaste 
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tillgångar. För att nå en hög kvalitet i vårt arbete måste informationen hanteras 
på rätt sätt. Hög kvalitet innebär att om vi enkelt kan få tillgång till korrekt och 
säker information, så har vi bättre förutsättningar att utveckla vår verksamhet 
och kvaliteten på våra tjänster, myndighetsutövningen och bemötandet av 
invånarna. Ett informations- och stödmaterial om säker informationshantering 
för nämnder har tagits fram.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-21 
Handbok - Säker informationshantering för nämnder 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Programnämnd barn och utbildning har tagit del av informationen. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna.  

 
§ 5 Nulägesöversikt 2021/2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 2182/2021 
Handläggare: Marie-Heléne Andersson, Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Nulägesöversikten för Programnämnd barn och utbildning är en samlad analys 
av nämndens nuläge med nedslag i de starkaste respektive svagaste resultaten, 
nämndens största nuvarande utmaningar samt olika trender som kan påverka 
nämnden framöver. Nulägesöversikten syftar till att ge ledamöter och 
intressenter en konkret bild av nämndens nuläge. Denna översikt kommer att 
ingå som underlag i budgetarbetet inför Övergripande strategier och budget 
(ÖSB) 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Nulägesöversikt för Programnämnd barn och utbildning till 
processen för politiska mål, 2022-01-10 
Nulägesöversikt för Programnämnd barn och utbildning till processen för 
politiska mål, 2022-01-10 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Nulägesöversikten för Programnämnd barn och utbildning fastställs. 

2. Nulägesöversikten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering 
inom ramen för Örebro kommuns budgetprocess. 
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Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 6 Attestförteckning 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 80/2022 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
I redovisningslagen (KRL) förutsätts att den ekonomiska redovisningen sker 
enligt god redovisningssed och att en tillräcklig ekonomisk kontroll 
upprätthålls i kommunen. I kommunens attestreglemente, regleras ansvar och 
rutiner för den interna kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnden ges 
ett helhetsansvar för den interna kontrollen inom sin förvaltning. Varje nämnd 
ska utse attestanter för ett år i taget samt svara för att upprätthålla en aktuell 
förteckning över utsedda attestanter. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Attestförteckning 2022 för programnämnd Barn och 
utbildning, 2022-01-22 
Bilaga 1. Attestförteckning 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Programdirektör samt ordförande har attesträtt för samtliga RENAR 
(redovisningsnivå) inom programnämndens verksamhetsområde. 

2. Förändringar i attestförteckningen under löpande verksamhetsår delegeras 
till programdirektör/programekonom. 

3. De föreslagna attestanterna fastställs för 2022 enligt bilaga 1. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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§ 7 Internbudget 2022 - Information 
Ärendenummer: Bou 77/2022 
Handläggare: Peter Bodelsson 

Ärendebeskrivning 
Programområdets tilldelade budgetram för 2022 uppgår till 4 034,6 miljoner 
kronor. Av programområdets tilldelade medel fördelas 1 271,9 miljoner kronor 
till Programnämnd barn och utbildning för egen verksamhet.  

I internbudget 2022 för Programnämnd barn och utbildning är medel 
fördelade på verksamhetsområdena pedagogisk omsorg, förskola och skola 
samt programövergripande verksamhet. De största kostnadsposterna är bidrag 
till externa utförare och lokalkostnader. Det ingår en volympott på 30,0 
miljoner kronor avsedd för förändrat antal barn och elever under året samt en 
planeringsreserv på 10,5 miljoner kronor. 

Kommunstyrelseförvaltningen ser inte att det beslutet får några specifika 
konsekvenser ut ett barn-, genus-, eller ekonomiskt perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Internbudget 2022 Programnämnd barn och utbildning, 2022-
01-13 
Internbudget 2022 Programnämnd barn och utbildning, 2022-02-04 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 9 Anpassningar temporärt klassrum och mathantering 
under försening av utbyggnad av Mosjö skola - Beredning 
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 
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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 Rostaskolans 
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: 
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.  

Yrkande 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.  

 
§ 10 Årsberättelse Myndighetsverksamheten Skola 
Omsorg Uppföljning (SOU) 2021 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 117/2022 
Handläggare: Lisa Hedbrant, Ann-Catrin Svantes Ohlson, Charlotta Edfalk 
Sundler  

Ärendebeskrivning 
Uppföljningsansvar för Myndighetsverksamheten har respektive delegerande 
nämnd samt Kommunstyrelsen för de delar som rör anställningsmyndigheten. 
Årsberättelsen beskriver de delar av verksamheten som har uppdrag från 
Programnämnd social välfärd och Programnämnd barn och utbildning och 
som gemensamt benämns som Myndighetsverksamheten SOU (Skola, omsorg 
och uppföljning). 

Myndighetsverksamheten utför myndighetsutövning inom områdena social 
välfärd samt barn och utbildning. Myndighetsverksamheten har ett generellt 
utvecklingsansvar för sin verksamhet och ska arbeta för en långsiktigt hållbar 
utveckling i Örebro kommun. 
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På uppdrag av ansvarig nämnd ska verksamheten även ansvara för att utveckla 
och besluta om metodstöd. Myndighetsverksamheten ska även föra en aktiv 
och god dialog med medborgare, andra myndigheter, civilsamhället och 
näringslivet. Verksamheten ska samverka med aktörer inom och utanför 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-19 
Årsberättelse Myndighetsverksamheten SOU 2021 
Presentation Årsberättelse, 2022-02-04 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd Barn och 
utbildning: 

- Programnämnd barn och utbildning fastställer Årsberättelse 
Myndighetsverksamheten SOU 2021. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 11 Fördelning av tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2022 - Skolmiljarden 
Ärendenummer: Bou 271/2022 
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.  

Beslut och fördelning av medel till kommunerna har publicerats den 3 februari 
2022. Örebro kommun har tilldelats 21,4 miljoner kronor. Skolverket kommer 
betala ut pengarna vid två tillfällen under 2022. Hälften av pengarna betalas ut i 
februari och den andra hälften betalas ut i augusti. De medel som Örebro 
kommun får för 2022 ska fördelas proportionellt till huvudmän inom 
fritidshem, grundskola, gymnasieskola och särskola. Till skillnad från 2021 
omfattas inte förskola och pedagogisk omsorg av dessa medel 
men Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att programnämnden gör 
motsvarande förstärkning till förskola och pedagogisk omsorg finansierad med 
avsatta medel för satsningar.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Fördelning av tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2022 – Skolmiljarden, 2022-02-03 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Fördelning av medel motsvarande 327 kronor per elev till fritidshem, 
grundskola, gymnasieskola och särskola för våren 2022 antas. 

2. Motsvarande förstärkning görs till förskola och pedagogisk omsorg med 327 
kronor per barn för våren 2022 och finansieras med avsatta medel för 
satsningar. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 12 Ledamotsinitiativ från Maria Haglund (M) om trygg 
skola 
Ärendenummer: Bou 2123/2021 
Handläggare: Marlene Jörhag 

Ärendebeskrivning 
Vid Programnämnd barn och utbildnings sammanträde den 2 december 2021 
väckte Maria Haglund (M) ett ärende om trygg skola, där förslaget är att antalet 
kommunala ordningsvakter ska utökas och att dessa vid behov ska kunna 
destineras till de kommunala skolorna. För att finansiera ordningsvakterna 
föreslås att programnämnden äskar medel från Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ om trygg skola, 2021-12-02 

Förslag till beslut 
Maria Haglunds (M) förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Att ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att anlita fler ordningsvakter 
så att vaktbolaget även kan serva kommunala skolor enligt intentionen ovan. 

2. Att programnämnden äskar medel från Kommunstyrelsen för att finansiera 
ordningsvakterna.  

Yrkande 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) yrkar att Maria Haglunds (M) förslag avslås 
utifrån att kommunledningen inte anser att det är rätt väg att gå utan hellre ser 
att man stärker upp med annan personal på skolorna som exempelvis 
elevstödjare. Även Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Ekerbring (S), Gunilla 
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Werme (L) och Elisabeth Malmqvist (C) yrkar avslag på Maria Haglunds (M) 
förslag.  

Sara Dicksen (M), Joakim Sjögren (SD) och Stefan Stark (M) yrkar bifall till 
Maria Haglunds (M) förslag. 

Proposition 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; Maria Haglunds (M) 
förslag till beslut samt ordförandes förslag om att avslå detta. Ordförande 
ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd barn och 
utbildning beslutar enligt ordförandes förslag.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Maria Haglunds (M) ledamotsinitiativ om trygg skola avslås.  

Reservation 
Sara Dicksen (M), Stefan Stark (M) och Joakim Sjögren (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) förslag.   

 

§ 13 Ordförandens information 
Ärendenummer: Bou 73/2022 
Handläggare: Marlene Jörhag 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) informerar Programnämnd barn och 
utbildning om tre ordförandebeslut i brådskande ärenden som hon har fattat 
sedan det senaste nämndsammanträdet i december: 
- Tillägg av en delegat i delegationsordningen avseende interkommunala 
ärenden i förskola och fritidshem.  
- Högre kostnader för beslutade anpassningar av Västra Engelbrektsskolans 
kök.  
- Beslut om att tillskjuta 150 000 kr för att Dansa för hälsa ska kunna fortgå 
även under vårterminen då inget bidrag ges till detta.  

Då ordförande kommer att lämna sitt uppdrag och det är hennes sista 
nämndsammanträde tackar vice ordförande Jessica Ekerbring (S) henne å 
nämndens vägnar, och ett flertal ledamöter stämmer in.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Informationen tas till protokollet.  
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§ 14 Programdirektörens information 
Ärendenummer: Bou 74/2022 
Handläggare: Karin von Stedingk 

Ärendebeskrivning 
T f programdirektör Karin von Stedingk tackar avgående ordförande Marlene 
Jörhag å tjänstemännens vägnar.  

Markus Eklund, verksamhetsutvecklare, informerar om att Humanus, 
huvudman för Arena skolor, har ansökt hos Skolinspektionen om att starta en 
fristående skola efter den nedlagda Al-Azharskolan. Programnämnd barn och 
utbildning har tidigare yttrat sig över ärendet på remiss från Skolinspektionen. 
Skolinspektionen avslog först ansökan men Humanus överklagade beslutet 
avseende förskoleklass till årskurs 2 och har nu fått ett godkännande att starta 
en fristående skola för dessa årskurser från augusti 2022.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 
§ 15 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Bou 2125/2021 

Ärendebeskrivning 
Presidiesammanträde har ägt rum den 21 januari 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, 2021-11-25 - 2022-01-26  
Lista över inrapporterade delegationsbeslut w3d3, 2021-04-30 - 2021-05-27 
Ordförandebeslut, revidering av delegationsordningen, 2021-12-17 
Ordförandebeslut, anpassning av Västra Engelbrektsskolans kök, 2021-12-15 
Sammanställning delegationsbeslut plats förskola november, december 2021 
Sammanställning delegationsbeslut plats fritidshem november, december 2021, 
januari 2022 
Sammanställning delegationsbeslut plats omsorg obekväm tid november 2021 
Delegationsbeslut fritidshem behov av stöd november 2021 
Delegationsbeslut förskola behov av stöd november, december 2021, januari 
2022 
Delegationsbeslut skolplikt januari 2022 
Delegationsbeslut prövning grundsärskola december 2021 
 
 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  12 (13) 

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.  

 
§ 16 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 2021-11-25 - 2022-01-27  
Ordförandebeslut Förskolenämnden: Tillfällig stängning av Väster parks 
förskola under vissa av verksamhetens öppettider, 2021-12-21 
Ordförandebeslut Förskolenämnden: Tillfällig stängning av förskolan 
Sotterngården under vissa av verksamhetens öppettider, 2021-12-21 
Ordförandebeslut Förskolenämnden: Tillfällig stängning av förskolan Villa 
Villekulla, 2022-01-19 
Ordförandebeslut Grundskolenämnden: Tillfällig stängning av Garphyttans 
fritidshem, 2022-01-20 
Ordförandebeslut Förskolenämnden: Tillfällig stängning av förskolan 
Fiskgjusen, 2022-01-24 
Ordförandebeslut Förskolenämnden: Tillfällig stängning av förskolan 
Fåraherden, 2022-01-24 
Ordförandebeslut Förskolenämnden: Tillfällig stängning av Tybble förskola, 
2022-01-25 
Ordförandebeslut Förskolenämnden: Tillfällig stängning av förskolan Mejeriet, 
2022-01-25 
Ordförandebeslut Förskolenämnden: Tillfällig stängning av Järle förskola 
under vissa av verksamhetens öppettider, 2022-01-26 
Ordförandebeslut Förskolenämnden: Tillfällig delvis stängning av Fiskgjusens 
förskola, 2022-01-27 
Ordförandebeslut Förskolenämnden: Tillfällig stängning av Kastanjens 
förskola, 2022-01-27 
Beslut KF 2021-09-22 § 252 Övergripande styrdokument för 
nödvattenförsörjning vid dricksvattenrelaterade samhällsstörningar i Örebro 
län 
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens skolverk 
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Ordförandebeslut Förskolenämnden: Tillfällig stängning av förskolan 
Fåraherden under vissa av verksamhetens öppettider, 2022-02-02 
  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 17 Ledamotsinitiativ om att utreda intraprenad inom 
gymnasieskolan 
Ärendenummer: Bou 324/2022 

Ärendebeskrivning 
Gunilla Werme (L) väcker 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 
gymnasieskolan hör, att utreda om det finns förutsättningar för en eller flera 
gymnasieskolor att bedriva sin verksamhet som intraprenad.  

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

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Ärendet tas vidare för beredning och återkommer för beslut vid nästa 
nämndsammanträde.  

Digitalt justerat
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