
   
 

  

    
 

  
  

   
 

  
   

   
   

   
   

   
       

   
    

    
   

   
   

 
  

        
       
        

 
  

     
   

        
       
   

 
 

      
   

 
    

 
 
 
 

   

I 
ÖREBRO 

Digitalt justerat 

Protokoll Bou 1965/2021 

Programnämnd barn och utbildning 

Datum: 2021-12-02 
Tid: 08:30–13:15 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 

Närvarande ledamöter 
Marlene Jörhag (KD)
Jessica Ekerbring (S) 
Maria Haglund (M)
Gunilla Werme (L) 
Kent Vallén (S)
Kenneth Hallén (S) 
Susann Wallin (S) 
Roger Andersson (S) 
Layla Abou Tacca (KD)
Cecilia Lönn Elgstrand (V) 
Stefan Stark (M)
Sara Dicksen (M) 
Joakim Sjögren (SD) 

§§ 188 - 213 

Tjänstgörande ersättare
Inger Blückert (S) 
Seydou Bahngoura (C) 
Kerstin Cederström (L) 

ersätter Susann Wallin §§ 214-217 
ersätter Elisabeth Malmqvist (C) 
ersätter vakant plats (MP) 

Närvarande ersättare 
Inger Blückert (S) 
Husein Hoso (S) 
Madelene Spinord Semenets (S) 
Sandra Fröjdenstam (KD) 
Mattias Eonsuu (M) 

§§ 188-208 

§§ 188 - 213 
§§ 188 - 213 

Övriga
Karin von Stedingk 
Maria Fhager 

T f programdirektör 
Nämndsekreterare 

Paragraf 188–213 och 215–217 

Maria Fhager, sekreterare 
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Digitalt justerat protokoll. 

Marlene Jörhag (KD), ordförande 

Sara Dicksen (M), justerare 
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§ 188 Protokolljusterare 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

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

§ 189 Anmälan av övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M) anmäler ett ledamotsinitiativ om trygg skola. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) anmäler en övrig fråga om kartläggning av
elevernas kunskapsnivåer med syfte att säkerställa att de får det stöd de 
behöver i samband med upphörandet av Alsalamskolan. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Maria Haglunds (M) ledamotsinitiativ hanteras sist på dagordningen vid
dagens sammanträde. 

- Cecilia Lönn Elgstrands (V) övriga fråga besvaras i samband med
Programdirektörens information. 

§ 190 Godkännande av dagordning 

Ärendebeskrivning 
Utöver den föreslagna dagordningen kommer Maria Haglunds (M) anmälda
ledamotsinitiativ att behandlas vid dagens sammanträde. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Dagordningen godkänns med tillägg av Maria Haglunds (M) ledamotsinitiativ 
om trygg skola. 
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§ 191 NPF - Centralt skolstöd informerar om hur de arbetar 
- Information 
Handläggare: Anne Jeanson, Staffan Karlsson, Malin Nilsson, Jenny
Vennerstrand 

Ärendebeskrivning 
Anne Jeanson, Malin Nilsson, Staffan Karlsson och Jenny Vennerstrand från
Centralt skolstöd informerar Programnämnd barn och utbildning om det 
specifika arbete de gör för skolor, personal, vårdnadshavare och elever inom
området NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Centralt skolstöds 
arbete inom NPF vänder sig till såväl kommunala som fristående skolor och till
alla elever i kommunen. Centralt skolstöd arbetar på uppdrag av och i 
samarbete med rektor på skol-, grupp- och individnivå med främjande, 
förebyggande och åtgärdande arbete. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 192 Programplan med budget 2022 för Programnämnd 
barn och utbildning - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1787/2021
Handläggare: Marie-Heléne Andersson, Liselotte Nöjd kl. 09.15 

Ärendebeskrivning 
Alla barn och elever, oavsett var man bor i Örebro kommun, ska ges
möjligheter att nå kunskapsmålen, tillförsäkras en trygg och kreativ miljö samt 
att förmågor och talanger tillvaratas och utvecklas hos var och en.
Programnämndens styrning ska präglas av detta synsätt. 

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. Den årliga översynen av 
investeringsprogrammet ska bidra till att ekonomiska resurser frigörs genom
både minskade investeringsutgifter och minskade driftkostnader. 

Den framtida kompetensförsörjningen är ytterligare en utmaning där
programområdet behöver säkerställa vilken kompetens kommunen kommer att 
behöva för att möta kommande barn- och elevkullar. 

4 (33) 



   

   

           
          

              
       

 
         

  
         

 

   
       

          
 

          
 

          
         

   

        

 
            

       
             

         
            

            
      

         

              
  

             
  

           
    

 
             

       
     

       
          

Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

Den ekonomiska prognosen för 2021 är en negativ budgetavvikelse på -1,2 
miljoner kronor för programområde Barn och utbildning. Det innebär att 
programområdet går in i 2022 med en ekonomi nästintill i balans, när man ser
till budgetomslutningen på 3,975 miljarder kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Programplan med budget 2022 för Programnämnd barn och 
utbildning, 2021-11-24
Programplan med budget 2022 för Programnämnd barn och utbildning, 2021-
11-25 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Programplan med budget 2022 för Programnämnd barn och utbildning
fastställs. 

2. Direktiv 2022 avseende åtaganden och ekonomiska ramar till nämnderna
fastställs. 

3. Programnämnd barn och utbildning kommer under året att följa
driftsnämndernas arbete för en ekonomi i balans i delårsrapporter, 
månadsrapporter och årsberättelse. 

4. Programplan med budget 2022 överlämnas till Kommunstyrelsen. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar avslag på beslutspunkterna 1, 2 och 4 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt yrkar att nämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny programplan och nya direktiv för
Programnämnd barn och utbildning med utgångspunkt i Moderaternas budget
för Örebro kommun 2022. Maria Haglund (M) yrkar bifall till beslutspunkt 3. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på beslutspunkterna 1 och 2 i 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för Vänsterpartiets
budgetförslag, samt bifall till beslutspunkterna 3 och 4. 

Gunilla Werme (L) yrkar avslag på beslutspunkterna 1, 2 och 4 till förmån för
Liberalernas budgetförslag. 

Joakim Sjögren (SD) yrkar avslag på beslutspunkterna 2 och 4 till förmån för
Sverigedemokraternas budgetförslag. 

Jessica Ekerbring (S), Marlene Jörhag (KD) och Seydou Bahngoura (C) yrkar
bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fem förslag till beslut och 
programnämnden godkänner att dessa benämns enligt partibeteckningarna;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Moderaternas förslag, Liberalernas 
förslag, Vänsterpartiets förslag och Sverigedemokraternas förslag. Ordföranden 
redovisar ett förslag till propositionsordning där varje förslag till beslut 
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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. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

1. Programplan med budget 2022 för Programnämnd barn och utbildning 
fastställs. 

2. Direktiv 2022 avseende åtaganden och ekonomiska ramar till nämnderna 
fastställs. 

3. Programnämnd barn och utbildning kommer under året att följa 
driftsnämndernas arbete för en ekonomi i balans i delårsrapporter,
månadsrapporter och årsberättelse. 

4. Programplan med budget 2022 överlämnas till Kommunstyrelsen. 

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

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 

Gunilla Werme (L) och Kerstin Cederström (L) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Gunilla Wermes (L) yrkande. 

Joakim Sjögren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

§ 193 Resursfördelningsmodell för förskola med 
ersättningsnivåer 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1788/2021
Handläggare: Marie-Heléne Andersson, Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Resursfördelningsmodellen för förskola fördelar medel till kommunala och 
fristående förskolor. Resursfördelningsmodellen för förskolan gäller också för
de enheter som är intraprenader. Den totala budgetramen för förskolans 
resursfördelningsmodell 2022 uppgår till 1 115,0 miljoner kronor. 

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid 
förskolan. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett
tilläggsbelopp. 
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Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas eftersamma grunder
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten. 

Från 2022 sker revidering av antalet avstämningstillfällen under året och 
tilldelning till förskolor i landsbygd utifrån genomförd översyn av
resursfördelningsmodellen. När det gäller avstämningstillfällen så kommer maj 
nu vara sista avstämningstillfället under våren. Det innebär stabilare
budgetförutsättningar för verksamheten. Förskolor tappar inte tilldelning när 
barn skrivs ut i juni, då det kvarstår kostnader för till exempel personal. Det
innebär en ramförstärkning med 3,0 mnkr i förhållande till nuvarande ram. 

Landsbygdstillägget ges till förskolor i landsbygd med skälet om bristande
samordningsmöjligheter med andra förskolor. Tilldelningen inför 2022 ökar 
med 250 tkr per förskola, vilket innebär att landsbygdstilldelningen för en
förskola kommer att uppgå till 518 tkr. Det innebär en ramförstärkning med 
1,250 mnkr i förhållande till nuvarande ram. 

Alla lokaler hyrs in från extern hyresvärd. I den hyreskostnad kommunen 
betalar ingår ersättning för hyresvärdens administrativa omkostnader. Dessa
administrativa kostnader justeras och räknas bort i kommunens genomsnittliga 
lokalkostnad från och med 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för förskola med ersättningsnivåer 
2022, 2021-11-24 
Resursfördelningsmodell för förskola med ersättningsnivåer 2022, 2021-11-24 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Reviderad resursfördelningsmodell för förskolan antas. 

2. Ersättningsnivåer för 2022 antas. 

3. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2022. 

4. På Programnämndens sammanträde i juni 2022 fattas beslut om
ersättningsnivåer från 1 juli 2022. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar bifall till att anta reviderad resursfördelningsmodell,
yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till ersättningsnivåer för 
2022, samt yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att beräkna nya
ersättningsnivåer med utgångspunkt i Moderaternas budget för 
Programområde barn och utbildning. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till beslutspunkterna 1, 3 och 4 i 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt avslag på beslutspunkt 2 till
förmån för eget budgetförslag. 
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Gunilla Werme (L) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och avslag på beslutspunkt 2 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för Liberalernas 
budgetförslag. 

Proposition 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fyra förslag till beslut och
programnämnden godkänner att dessa benämns enligt partibeteckningarna; 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Moderaternas förslag, Liberalernas
förslag och Vänsterpartiets 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. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

1. Reviderad resursfördelningsmodell för förskolan antas. 

2. Ersättningsnivåer för 2022 antas. 

3. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2022. 

4. På Programnämndens sammanträde i juni 2022 fattas beslut om
ersättningsnivåer från 1 juli 2022. 

Joakim Sjögren (SD) deltar inte i beslutet i punkt 2. 

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

Gunilla Werme (L) och Kerstin Cederström (L) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Gunilla Wermes (L) yrkande. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 

§ 194 Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och 
omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1789/2021
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Resursfördelningsmodellen för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid
fördelar resurser till kommunal och fristående huvudman. Den totala 
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budgetramen för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid uppgår till 4,2
miljoner kronor. 

Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig
till barn i samma åldrar, 1-12 år, som de barn och elever som går i förskola och 
på fritidshem. 

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn i 
pedagogisk omsorg. Bidraget ska bestå av grundbelopp och i vissa fall ett
tilläggsbelopp. 

Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för förskola med ersättningsnivåer 
2022, 2021-11-24 
Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med
ersättningsnivåer 2022, 2021-11-24 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Ersättningsnivåer för 2022 antas. 

2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2022. 

3. På Programnämndens sammanträde i juni 2022 fattas beslut om 
ersättningsnivåer från 1 juli 2022. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
ersättningsnivåer för 2022, samt yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag
att beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt i Moderaternas budget för 
Programområde barn och utbildning. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på beslutspunkt 1 i 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för eget budgetförslag. 

Gunilla Werme (L) yrkar avslag på beslutspunkt 1 i 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för Liberalernas
budgetförslag. 

Proposition 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fyra förslag till beslut och 
programnämnden godkänner att dessa benämns enligt partibeteckningarna;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Moderaternas förslag, Liberalernas 
förslag och Vänsterpartiets förslag. Ordföranden redovisar ett förslag till
propositionsordning där varje förslag till beslut hanteras ett i taget genom 
acklamation. Programnämnd barn och utbildning godkänner
propositionsordningen. 
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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: 

1. Ersättningsnivåer för 2022 antas. 

2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2022. 

3. På Programnämndens sammanträde i juni 2022 fattas beslut om 
ersättningsnivåer från 1 juli 2022. 

Joakim Sjögren (SD) deltar inte i beslutet i punkt 1. 

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

Gunilla Werme (L) och Kerstin Cederström (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Gunilla Wermes (L) yrkande. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande. 

§ 195 Resursfördelningsmodell för grundskola F-9 med 
ersättningsnivåer 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1790/2021
Handläggare: Marie-Heléne Andersson, Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Resursfördelningsmodellen för grundskola fördelar medel till kommunala och 
fristående grundskolor. Resursfördelningsmodellen gäller också för
intraprenader. Den totala budgetramen för resursfördelningsmodell för 
grundskolan F-9 inklusive fritidshem 2022 uppgår till 1 985,4 miljoner kronor. 

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje elev vid skolenheten. 
Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp. 

Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas eftersamma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten
Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten. 

En översyn av resursfördelningsmodellen för grundskolan har genomförts
gällande landsbygdstillägget då detta tillägg varit oförändrat under flera år. 
Landsbygdstillägget ges till grundskolor i landsbygd för att förstärka de
ekonomiska förutsättningarna för små skolenheter i landsbygd. Tilldelningen 
inför 2022 ökar med cirka 200 tkr per skola och avser principen
resursförstärkning till skolor med elevantal upp till 200 elever. Almbro skola 
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klassas som landsbygdsskola från 2022 då den skolan har hamnat i gränssnittet
vad gäller principerna. Totalt sker en ramförstärkning med 2,7 mnkr. 

Alla lokaler hyrs in från extern hyresvärd. I den hyreskostnad kommunen
betalar ingår ersättning för hyresvärdens administrativa omkostnader. Dessa 
administrativa kostnader justeras och räknas bort i kommunens genomsnittliga
lokalkostnad inför 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för grundskola F-9 inklusive 
fritidshem med ersättningsnivåer 2022, 2021-11-24
Resursfördelningsmodell för grundskola F-9 inklusive fritidshem med 
ersättningsnivåer 2022, 2021-11-24 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Reviderad resursfördelningsmodell för grundskolan F-9 antas. 

2. Ersättningsnivåer för 2022 antas. 

3. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2022. 

4. På Programnämndens sammanträde i juni 2022 fattas beslut om 
ersättningsnivåer från 1 juli 2022. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar bifall till att anta reviderad resursfördelningsmodell, 
yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till ersättningsnivåer för
2022, samt yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att beräkna nya 
ersättningsnivåer med utgångspunkt i Moderaternas budget för
Programområde barn och utbildning. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till beslutspunkterna 1, 3 och 4 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt avslag på beslutspunkten 2 till 
förmån för eget budgetförslag. 

Gunilla Werme (L) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och avslag på beslutspunkt 2 i 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för Liberalernas
budgetförslag. 

Proposition 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fyra förslag till beslut och 
programnämnden godkänner att dessa benämns enligt partibeteckningarna;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Moderaternas förslag, Liberalernas 
förslag och Vänsterpartiets förslag. Ordföranden redovisar ett förslag till
propositionsordning där varje förslag till beslut hanteras ett i taget genom 
acklamation. Programnämnd barn och utbildning godkänner
propositionsordningen. 
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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: 

1. Reviderad resursfördelningsmodell för grundskolan F-9 antas. 

2. Ersättningsnivåer för 2022 antas. 

3. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2022. 

4. På Programnämndens sammanträde i juni 2022 fattas beslut om
ersättningsnivåer från 1 juli 2022. 

Joakim Sjögren (SD) deltar inte i beslutspunkt 2. 

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

Gunilla Werme (L) och Kerstin Cederström (L) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Gunilla Wermes (L) yrkande. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 

§ 196 Resursfördelningsmodell för grundsärskola med 
ersättningsnivåer 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1791/2021 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Resursfördelningsmodellen för grundsärskolan omfattar elever som går i
särskolan och omfattar också fritidshem upp till 12 års ålder. Äldre elevers 
omsorgsbehov när det gäller fritidshem tillgodoses via LSS. 

Resursfördelningsmodellen för grundsärskolan består av följande delar, 
lokalkostnad, gruppbaserad del och en individbaserad del. Den totala
budgetramen för 2022 uppgår till 104,7 miljoner kronor. 

Resursfördelningsmodellen gäller också för de enheter som är intraprenader
inom programområdet. 

En reviderad resursfördelningsmodell trädde i kraft från halvårsskiftet 2021.
Under våren 2023 ska en översyn av resursfördelningsmodellen för 
grundsärskolan genomföras för att följa hur modellen styr mot önskade mål 
och effekter. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för grundsärskolan med 
ersättningsnivåer 2022, 2021-11-24 
Resursfördelningsmodell för grundsärskolan med ersättningsnivåer 2022, 
2021-11-24 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Ersättningsnivåer för 2022 antas. 

2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2022. 

3. På Programnämndens sammanträde i juni 2022 fattas beslut om
ersättningsnivåer från 1 juli 2021. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
ersättningsnivåer för 2022, samt yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag 
att beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt i Moderaternas budget för
Programområde barn och utbildning. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på beslutspunkt 1 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för eget budgetförslag. 

Gunilla Werme (L) yrkar avslag på beslutspunkt 1 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för Liberalernas 
budgetförslag. 

Proposition 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fyra förslag till beslut och
programnämnden godkänner att dessa benämns enligt partibeteckningarna; 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Moderaternas förslag, Liberalernas
förslag och Vänsterpartiets 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. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

1. Ersättningsnivåer för 2022 antas. 

2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2022. 

3. På Programnämndens sammanträde i juni 2022 fattas beslut om 
ersättningsnivåer från 1 juli 2021. 

Joakim Sjögren (SD) deltar inte i beslutet i punkt 1. 
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Reservation 
Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Sara Dicksen (M) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande. 

Gunilla Werme (L) och Kerstin Cederström (L) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Gunilla Wermes (L) yrkande. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 

§ 197 Resursfördelningsmodell för RH, rörelsehindrade 
elever med ersättningsnivåer 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1792/2021 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Resursfördelningsmodellen för RH-verksamhet, elever med rörelsehinder, 
fördelar resurser till elever med rörelsehinder som går på den
kommungemensamma verksamheten som finns på Adolfsbergsskolan. 
Enheten tar emot elever med rörelsehinder som kommer från länets 
kommuner 

För att tillgodose skiftande behov hos elever med rörelsehinder finns, förutom
de insatser som varje enskild grundskola organiserar, behovet av en särskild, 
kommungemensam enhet. Adolfsbergsskolan den skolenhet som har det 
uppdraget. 

Den totala budgetramen för 2022 uppgår till 9,0 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för RH-verksamhet med
ersättningsnivåer 2022, 2021-11-24 
Resursfördelningsmodell för RH-verksamhet med ersättningsnivåer 2022, 
2021-11-24 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Ersättningsnivåer för 2022 antas. 

2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2022. 

3. På Programnämndens sammanträde i juni 2021 fattas beslut om 
ersättningsnivåer från 1 juli 2022. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
ersättningsnivåer för 2022, samt yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag 
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att beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt i Moderaternas budget för
Programområde barn och utbildning. 

Gunilla Werme (L) yrkar avslag på beslutspunkt 1 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för Liberalernas 
budgetförslag. 

Proposition 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns tre förslag till beslut och
programnämnden godkänner att dessa benämns enligt partibeteckningarna; 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Moderaternas förslag och Liberalernas
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. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

1. Ersättningsnivåer för 2022 antas. 

2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2022. 

3. På Programnämndens sammanträde i juni 2021 fattas beslut om
ersättningsnivåer från 1 juli 2022. 

Joakim Sjögren (SD) deltar inte i beslutet i punkt 1. 

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

Gunilla Werme (L) och Kerstin Cederström (L) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Gunilla Wermes (L) yrkande. 

§ 198 Resursfördelningsmodell för gymnasieskola med 
ersättningsnivåer 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1793/2021
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan fördelar medel till kommunal
och fristående huvudman. Den totala budgetramen för 
resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan 2022 uppgår till 738,1 mnkr. 

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje elev på ett nationellt 
program vid skolenheten som hemkommunen var skyldig att erbjuda 
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utbildning på ett nationellt program vid den tidpunkten utbildningen
påbörjades. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp. 

Inför 2022 görs avsteg från att fördela resurser proportionellt utifrån
riksprislistan för Fordonsprogrammet med inriktning transport och 
Spetsutbildningen på Karolinska skolan. Grunden i tilldelningen är
riksprislistan och därutöver ges ett tillägg som mer motsvarar kostnaden för 
att bedriva gymnasieprogrammet och gäller oavsett utförare. 

Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag till fristående skolor ska beräknas 
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
den egna verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för gymnasieskola med 
ersättningsnivåer 2022, 2021-11-24
Resursfördelningsmodell för gymnasieskola med ersättningsnivåer 
2022, 2021-11-24 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Ersättningsnivåer för 2022 antas. 

2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2022. 

3. På Programnämndens sammanträde i juni 2022 fattas beslut om
ersättningsnivåer från 1 juli 2022. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
ersättningsnivåer för 2022, samt yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag 
att beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt i Moderaternas budget för
Programområde barn och utbildning. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på beslutspunkt 1 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för eget budgetförslag. 

Gunilla Werme (L) yrkar avslag på beslutspunkt 1 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för Liberalernas 
budgetförslag. 

Proposition 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fyra förslag till beslut och
programnämnden godkänner att dessa benämns enligt partibeteckningarna; 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Moderaternas förslag, Liberalernas
förslag och Vänsterpartiets förslag. Ordföranden redovisar ett förslag till 
propositionsordning där varje förslag till beslut hanteras ett i taget genom
acklamation. Programnämnd barn och utbildning godkänner 
propositionsordningen. 
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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: 

1. Ersättningsnivåer för 2022 antas. 

2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2022. 

3. På Programnämndens sammanträde i juni 2022 fattas beslut om 
ersättningsnivåer från 1 juli 2022. 

Joakim Sjögren (SD) deltar inte i beslutspunkt 1. 

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

Gunilla Werme (L) och Kerstin Cederström (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Gunilla Wermes (L) yrkande. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande. 

§ 199 Resursfördelningsmodell för gymnasiesärskola med 
ersättningsnivåer 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1794/2021
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad 
utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier
samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 
Utbildningen i gymnasiesärskolan består av nationella och individuella 
program. 

Resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan fördelar medel till
kommunala och fristående gymnasiesärskolor. Den totala budgetramen för 
gymnasiesärskolan 2022 uppgår till 94,1 miljoner kronor. 

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje elev på ett nationellt 
program vid skolenheten som hemkommunen var skyldig att erbjuda
utbildning i gymnasiesärskolan vid den tidpunkten utbildningen påbörjades. 
Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp. 

Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag till fristående skolor ska beräknas 
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
den egna verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten. 
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En översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan genomfördes
under våren 2020. En uppföljning av resursfördelningsmodellen bör göras 
under 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för gymnasiesärskola med
ersättningsnivåer 2021, 2021-11-24 
Resursfördelningsmodell för gymnasiesärskola med ersättningsnivåer 2022,
2021-11-24 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Ersättningsnivåer för 2022 antas. 

2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2022. 

3. På Programnämndens sammanträde i juni 2022 fattas beslut om 
ersättningsnivåer från 1 juli 2022. 

4. En översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan bör 
genomföras under läsåret 2022 för att följa hur modellen styr mot önskade mål
och effekter. 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
ersättningsnivåer för 2022, samt yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag 
att beräkna nya ersättningsnivåer med utgångspunkt i Moderaternas budget för
Programområde barn och utbildning. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på beslutspunkt 1 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för eget budgetförslag. 

Gunilla Werme (L) yrkar avslag på beslutspunkt 1 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för Liberalernas 
budgetförslag. 

Proposition 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fyra förslag till beslut och
programnämnden godkänner att dessa benämns enligt partibeteckningarna; 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Moderaternas förslag, Liberalernas
förslag och Vänsterpartiets 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. 
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Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

1. Ersättningsnivåer för 2022 antas. 

2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2022. 

3. På Programnämndens sammanträde i juni 2022 fattas beslut om
ersättningsnivåer från 1 juli 2022. 

4. En översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan bör
genomföras under läsåret 2022 för att följa hur modellen styr mot önskade mål 
och effekter. 

Joakim Sjögren (SD) deltar inte i beslutet i punkt 1. 

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

Gunilla Werme (L) och Kerstin Cederström (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Gunilla Wermes (L) yrkande. 

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande. 

§ 200 Månadsrapport oktober 2021 - Information 
Ärendenummer: Bou 1456/2021 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Månadsrapporten är en sammanställning över den ekonomiska utvecklingen 
för nämnderna inom programområde Barn och utbildning samt mer ingående
för Programnämnd barn och utbildning. Rapporten visar det ekonomiska 
utfallet fram till oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport ekonomi oktober 2021, Programnämnd barn och utbildning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Månadsrapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 201 Tilläggsanslag och ombudgetering december 2021 -
Beslut 
Ärendenummer: Bou 1983/2021
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ramförstärkning från Kommunstyrelsen. Den svenska
konjunkturens återhämtning efter pandemin har under året förbättrats. Baserat 
på den senaste skatteunderlagsprognosen, prognostiserades skatteintäkter och
generella statsbidrag uppgå till en positiv avvikelse om 175 miljoner kronor 
jämfört med nuvarande budget. 

Med anledning av det goda prognostiserade resultatet har skatteintäkter och 
generella statsbidrag budgeteras upp med 75,0 mnkr. Det har möjliggjort en
tillfällig satsning under 2021 som kan minska kostnadsnivån för kommande 
år. För Programnämnd barn och utbildning innebär den tillfälliga satsningen
ytterligare 48,0 miljoner kronor för 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tilläggsanslag och ombudgetering Programnämnd barn och
utbildning december 2021, 2021-11-24 
Budgetram per driftnämnd oktober 2021, 2021-11-24 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Tilläggsanslag och ombudgeteringar antas. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 202 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, 
pedagogisk omsorg och fritidshem 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 2080/2021 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en
procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder 
att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en
viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år. 
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De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola, pedagogisk omsorg
och fritidshem föreslås tillämpas i Örebro kommun från och med 1 januari 
2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, pedagogisk
omsorg och fritidshem 2022, 2021-11-26 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning 

1. Programnämnd barn och utbildning beslutar att följa de av Skolverket 
föreslagna högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola, pedagogisk
omsorg och fritidshem för år 2022. 

2. Avgiftsnivåerna i Örebro kommun tillämpas från och med 1 januari 2022. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 203 Gemensam kö, antagning och fakturering för 
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg - kommunal 
och fristående verksamhet - Beslut 
Ärendenummer: Bou 441/2021
Handläggare: Helena Fredlund, Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
I Programnämnd barn och utbildnings Programplan med budget för 2021 är
ett av uppdragen att se över möjligheten att ha en gemensam kö- och 
antagningsprocess inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg samt se
över möjligheten att ta in barnomsorgsintäkter från vårdnadshavare inom 
fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg. Målet med uppdraget
är en rättssäker och likvärdig antagning till förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg inom Örebro kommun. Uppdraget har även som mål att säkerställa en
rättvis debitering av barnomsorgsavgifter inom Örebro kommun samt att 
säkerställa att den beslutade maxtaxan följs. Utöver ovanstående är målet att
formulera ett erbjudande till fristående huvudmän där gemensam kö- och 
antagningsprocess samt debitering ska ses som en helhetslösning. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Gemensam kö, antagning och fakturering för förskolor,
fritidshem och pedagogisk omsorg inom kommunal och fristående 
verksamhet, 2021-11-15 
- Slutrapport uppdrag: Gemensam kö, antagning och fakturering för förskolor, 
fritidshem och pedagogisk omsorg inom kommunal och fristående verksamhet 
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- Revidering riktlinje: Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm
tid 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Fristående huvudmän inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ges
möjlighet att överlämna hantering av kö, antagning och debitering av
barnomsorgsavgifter till Örebro kommun med start 15 augusti 2022. 

2. Från och med 1 januari 2022 och tillsvidare förstärks 
Myndighetsverksamheten Barn- och utbildnings budget med 1,5 årsarbetare
genom en ramförstärkning motsvarande 1,5 årsarbetare. 

3. Anta reviderade riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid
att gälla från 1 januari 2022. 

4. Riktlinjer för pedagogisk omsorg revideras under våren 2022 så det framgår
att samarbete mellan verksamhet och Örebro kommun kan ske kring kö, 
antagning och debitering. 

5. Avgift för tjänsten införs i resursfördelningsmodell förskola, pedagogisk 
omsorg och omsorg obekväm tid samt grundskola F-9 inklusive fritidshem
inför halvårsskiftet 2022. 

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

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

1. Fristående huvudmän inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ges 
möjlighet att överlämna hantering av kö, antagning och debitering av
barnomsorgsavgifter till Örebro kommun med start 15 augusti 2022. 

2. Från och med 1 januari 2022 och tillsvidare förstärks
Myndighetsverksamheten Barn- och utbildnings budget med 1,5 årsarbetare 
genom en ramförstärkning motsvarande 1,5 årsarbetare. 

3. Anta reviderade riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid 
att gälla från 1 januari 2022. 

4. Riktlinjer för pedagogisk omsorg revideras under våren 2022 så det framgår
att samarbete mellan verksamhet och Örebro kommun kan ske kring kö,
antagning och debitering. 

5. Avgift för tjänsten införs i resursfördelningsmodell förskola, pedagogisk
omsorg och omsorg obekväm tid samt grundskola F-9 inklusive fritidshem 
inför halvårsskiftet 2022. 

6. Cecilia Lönn Elgstrand (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 
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§ 204 Tillsynsrapport 2021 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 2030/2021
Handläggare: Markus Eklund, Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd barn och utbildning har i det årliga uppdraget att utarbeta en
plan för tillsyn av intern kontroll. Syftet med tillsynen är att säkerställa att den 
interna kontrollen är god inom verksamhetsområdet. Efter genomförd
riskanalys beslutade Programnämnd barn och utbildning om två 
tillsynsområden för 2021. 

- Verksamhet: Riktlinjer kring hantering av skyddade personuppgifter. 

- Ekonomi: Periodisering av kostnader och intäkter. 

Bedömning avseende Riktlinjer kring hantering av skyddade personuppgifter är 
att området visar på lindriga brister. Hanteringen kan förbättras ytterligare
genom mer gemensamma rutiner samt för fortsatt arbete med säkra och
ändamålsenliga IT-system. Åtgärder är till stor del redan påbörjade inom båda
dessa områden. 

Bedömning avseende granskning av periodisering av kostnader och intäkter
visar på ett tillfredsställande resultat. Instruktioner och utbildning finns att 
tillgå via kommunens intranät samt att det finns en funktionsgrupp för
periodisering och bokföringsorder som vid alla större bryt (år och delår) 
kontrollerar alla fakturor större än 50 000 kr för att se om de bör periodiseras.
Sammanfattningsvis visar resultatet av granskningen av periodisering av 
intäkter och kostnader på ett tillfredsställande resultat. Det finns dock förslag
på åtgärder för ytterligare förbättring. 

Den samlade värderingen av årets tillsyn visar på en medelhög grad av kontroll.
Det innebär att Programnämnd barn och utbildnings interna kontroll bedöms 
fungera bra men att det finns vissa förbättringsområden. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport 2021 – uppföljning av intern kontroll, Programnämnd barn och 
utbildning 
Bilaga 1 - Intern kontroll – Tillsynsplan 2021 - sammanfattande översikt 

Bilaga 2 - Intern kontroll – Tillsynsrapport 2021 – sammanfattande översikt 
Bilaga 3 - Länkar till kommunens intranät och information/utbildningar i 
periodisering 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Tillsynsrapport 2021 antas och överlämnas till Kommunstyrelsen och
revisorerna. 

2. Programdirektören får i uppdrag att säkerställa att föreslagna åtgärder vidtas
och redovisa dessa som uppföljning i tillsynsrapport 2022. 
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Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 205 Tillsynsplan 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 2029/2021
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd barn och utbildning är ålagd att upprätthålla en
tillfredsställande intern kontroll och att följande mål uppnås: 

- en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

- tillförlitlig rapportering och information om verksamheten 

- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 

- förtroendeskadliga frågor 

Med intern kontroll avses systematiskt ordnade kontroller i organisation,
system, processer/arbetsflöden och rutiner samt säkerställande av att rutiner 
och arbetssätt tillämpas på avsett sätt och är effektiva för att uppnå
verksamhetens mål/uppdrag. Det åligger nämnderna att årligen fastställa 
tillsynsplan för intern kontroll för att säkerställa ändamålsenlig styrning och
kontroll. 

Utifrån genomförd riskanalys den 2021-10-13 föreslår
Kommunstyrelseförvaltningen två tillsynsområden för Programnämnd barn 
och utbildning 2021. Vid riskanalysen deltog från nämndens presidium;
Marlene Jörhag (KD), Jessica Ekerbring (S), Elisabeth Malmqvist (C), Maria 
Haglund (M), Gunilla Werme (L). Från tjänstemannasidan deltog Karin von
Stedingk, Liselotte Nöjd, Peter Bodelsson, Markus Eklund och Marie-Heléne 
Andersson. 

Följande tillsynsområden för Programnämnd barn och utbildning föreslås för 
2022: 

- Verksamhet: Sker utlämnande av offentliga handlingar enligt regelverk och 
rutiner? 

- Ekonomi: Hur fungerar processen kring tilldelning av tilläggsbelopp inom 
kommunal och fristående verksamhet? Hur följer vi upp hur det används? 

Programnämnd barn och utbildning har inget tillsynsområde inom personal 
eftersom nämnden inte har någon anställd personal. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan 2022 – plan för uppföljning av intern kontroll 2021-12-02
Bilaga: Riskanalys för Programnämnd barn och utbildning, 2021-10-13 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Tillsynsplan för 2022 antas. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra tillsyn i enlighet 
med Tillsynsplan 2022. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 206 Avskrivning av 2020 års utestående fordringar 
gällande barnomsorgsavgifter - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1999/2021
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en tillgång
vilket innebär att kundfakturor som är äldre än ett år och som fortfarande är 
obetalda inte får räknas som en tillgång i bokslutet. Processen med att kräva in 
betalning från kunden kvarstår dock. De sammanlagda utestående fordringarna 
för 2020 uppgår till 1 979 596 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Avskrivning av 2020 års utestående fordringar gällande
barnomsorgsavgifter, 2021-11-08. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- 2020 års utestående kundfordringar för barnomsorgsavgifter avskrivs ur 
ekonomisystemet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 207 Ändrad kostnadsfördelning Bryggan - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1992/2021 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Den sociala investeringen Bryggan startade i mars 2017 som ett treårigt projekt. 
Bryggan är en samägd verksamhet mellan programnämnd Barn- och utbildning 
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och programnämnd social välfärd. Verksamheten vänder sig till elever med
hemmasittarproblematik och omfattande behov av särskilt stöd och 
extraordinära insatser. Syftet med insatserna är förbättrat mående och ökad 
skolnärvaro. 

Inför beslut om övergång från socialt investeringsprojekt till implementerad
verksamhet i Örebro kommun i juni -20 utvärderades Bryggan av 
Utvärderingsteamet för sociala investeringar. I beslutet om den sociala 
investeringen 2020 beslutades om återföring av ekonomiska medel fördelat 
mellan PN BoU 25% och Socialnämnden 75%. Fördelningen beräknades
utifrån förväntade besparingseffekter i bl.a. externa placeringar. Fördelningen 
baserades på att också målgruppen barn med normbrytande beteende fanns
med. Det gör de fortfarande men inte barn med utåtagerande beteende. 
Verksamheten vänder sig till elever med hemmasittarproblematik och
omfattande behov av särskilt stöd och extraordinära insatser. Vanlig 
problematik för målgruppen är svårigheter inom autismspektrat, ångest och
depression. För den målgruppen finns inte samma möjlighet till minskade 
externa köp av placeringar att göra som för gruppen utåtagerande barn som
kostnadsfördelningen ursprungligen beräknades. 

Fördelningen av kostnaderna mellan PN BoU och Socialnämnden behöver
därför justeras till en lika fördelning mellan nämnderna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ändrad kostnadsfördelning Bryggan 2021-09-17 
Slutrapport Bryggan 2020-06-09
Beslut KS 2020-06-09 
Årsberättelse Bryggan 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Fördelningen av kostnaderna för Bryggan förändras från en fördelning på
75/25 mellan Socialnämnden och Programnämnd Barn och utbildning till att 
fördelas med lika delar, 50/50. Förändringen gäller f o m 2021 och framåt. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 208 Information om Myndighet inför budget 2022 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Liselotte Nöjd informerar Programnämnd barn och utbildning om de
ramförstärkningar som tillfaller Myndighetsverksamheten i budgeten för 2022. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 209 Ändring av sammanträdestider 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1901/2021
Handläggare: Maria Fhager 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd barn och utbildning beslutade vid föregående sammanträde 
(28 oktober 2021) om sammanträdestider för 2022. Ett par mindre justeringar
behöver göras. Förslaget är att sammanträdet den 14 januari utgår, och att 
sammanträdet den 25 mars flyttas till torsdagen den 31 mars. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Programnämnd barn och utbildnings sammanträde den 14 januari 2022
utgår. 

2. Programnämnd barn och utbildnings sammanträde den 25 mars 2022 flyttas
till den 31 mars 2022. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 210 Ordförandens information 
Ärendenummer: Bou 428/2021
Handläggare: Marlene Jörhag 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) informerar Programnämnd barn och
utbildning om att hon har aviserat att hon kommer att lämna sitt uppdrag som 
ordförande i programnämnden och kommer inte ställa upp i valet till
kommunfullmäktige nästa år. Det är inte klart exakt när hon lämnar uppdraget. 
Det pågår en process med att utse en efterträdare. 
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Vidare informerar ordförande om det pedagogiska pris som delas ut varje år.
Imorgon, den 3 december, kommer pristagarna att meddelas och de får motta 
sitt pris på Kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 211 Programdirektörens information 
Ärendenummer: Bou 427/2021 
Handläggare: Karin von Stedingk 

Ärendebeskrivning 
T f programdirektör Karin von Stedingk informerar Programnämnd barn och
utbildning om coronaläget. Smittspridningen ökar och det kommer snabbt nya 
restriktioner. Personalläget är fortfarande ansträngt eftersom alla ska vara
hemma vid förkylningssymptom. Vissa förskolor har svårt att få vikarier och 
har vädjat till 15-timmarsbarnens vårdnadshavare att ha barnen hemma till viss
del. En fristående förskola har behövt stänga tre dagar den här veckan, men 
ordnar alternativa lösningar för barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga
arbeten. Vaccination av elever i åldern 12-15 år pågår och snart är det på gång 
med dos 2. 

Markus Eklund, verksamhetsutvecklare, informerar om lokalsituationen. Det är 
ett stort tryck på lokalförsörjningsenheten, bland annat på grund av att det
fattas personal. De närmaste sex månaderna kommer man att fokusera på det 
mest nödvändiga utifrån en prioriteringslista. Planerade och påbörjade arbeten
kommer att fortsätta i den utsträckning som tänkt. 

Markus Eklund informerar även om arbetet med att placera barn och elever
som gått i förskolan eller skolan Alsalam. Många av skoleleverna och deras 
vårdnadshavare har gjort aktiva val av ny skola. Eleverna har spridits över
många skolor. Uppfyllandegranden av förstahandsval är relativt stor, särskilt i 
de lägre åldrarna. De som inte har fått något av sina sökta alternativ eller som
inte har sökt alls har placerats i skolor enligt riktlinjerna inom rimligt avstånd. 
Det har inte blivit någon anmärkningsvärd överplacering; klasstorlekar har
kunnat hållas på en rimlig nivå. Vad gäller förskolan som är en frivillig 
verksamhet har kommunen inte riktigt samma ansvar att tillse placering men
kommunen har kunnat erbjuda plats enligt avståndsprinciperna till alla som har 
sökt ny förskoleplats. 
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Som svar på Cecilia Lönn Elgstrands (V) övriga fråga om kartläggning av
elevernas kunskapsnivåer berättar Markus Eklund att mottagandet av eleverna 
från Alsalamskolan har skett i ett konstruktivt samarbete med de avlämnande 
pedagogerna. En bedömning av överlämningen görs och om den är bristfällig 
vidtas mer utredningsåtgärder. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Cecilia Lönn Elgstrands (V) övriga fråga om kartläggning av elevernas
kunskaper i samband med upphörandet av Alsalamskolan anses besvarad. 

§ 212 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Bou 1547/2021 

Ärendebeskrivning 
Presidiesammanträde har ägt rum den 19 november 2021. 

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 (2021-10-22 – 2021-11-24) 
Delegationsbeslut förskola behov av stöd 
Delegationsbeslut fritidshem behov av stöd
Delegationsbeslut prövning mottagande grundsärskola och gymnasiesärskola 
Delegationsbeslut fördelning av stiftelsemedel november 2021
Sammanställning delegationsbeslut plats förskola oktober 2021 
Sammanställning delegationsbeslut plats fritidshem oktober 2021
Sammanställning delegationsbeslut skolskjuts 2021-10-18 - 2021-11-22 
Sammanställning delegationsbeslut reseersättning 2021-10-18 - 2021-11-22 
Sammanställning delegationsbeslut inackorderingsbidrag, elevresor 2021-10-19 
- 2021-11-22 
Sammanställning delegationsbeslut Grundskoleantagningen 2021-11-03 - 2021-
11-18 
Sammanställning delegationsbeslut placeringar 2021-10-18 - 2021-11-22 
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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. 

§ 213 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Bou 183/2021 

Ärendebeskrivning 
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit
och som bedömts relevanta för Programnämnd barn och utbildning att få 
kännedom om. 

Beslutsunderlag 
Diarielista 2021-10-22 - 2021-11-24 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 215 Återkallelse av godkännande, Al-azhar förskola -
Beslut 
Ärendenummer: Bou 1203/2021
Handläggare: Elina Sihvo, Jenny Kusing 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun har under 2019 och 2020 följt Al-Azhar stiftelsens
ekonomiska läge eftersom detta varit ansträngt. Örebro kommun bedömer att 
ekonomin inte är tillräckligt god för att kunna tillförsäkra barnen i förskolan en
likvärdig utbildning i enlighet med läroplanen för förskola (lpfö 18) eller 
förbereda för fortsatt skolgång i enlighet med 8 kap 2§ 2st skollagen (2010:800)
och att Al-Azhar stiftelsen därmed inte kan anses vara lämplig som huvudman. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att godkännandet för att bedriva
förskoleverksamhet återkallas för huvudman Al-Azhar stiftelsen med 
organisationsnummer 875002-8402 för förskolan Al-Azhar Vivallaringen, 703 
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ÖREBRO Protokoll 

74 Örebro, i enlighet med 26 kap. 14 § skollagen (2010:800), och därmed rätten
till bidrag för nämnd verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk granskning daterad 2021-10-22 
Högsta förvaltningsdomstolens beslut Mål nr 4306-21
Skolinspektionens beslut (Dnr SI 2019:7842) 
Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad beslut Dnr 3.3.1–10325/2018
Tidigare underlag, tillsynsrapporter och beslut i ärendena Bou 121/2019, Bou 
3813/2019 och Bou 550/2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Godkännandet för att bedriva förskoleverksamhet återkallas för 
huvudmannen Al-Azhar stiftelsen med organisationsnummer 875002-8402 i 
enlighet med 26 kap. 14 § skollagen (2010:800). 

2. Beslutet gäller från och med den 1 mars 2022. 

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten, se bilaga med
överklagandehänvisning. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 216 Ansökan - Bedriva fristående förskola, Arena skolor 
AB / Tala Förskolor AB - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1551/2021 
Handläggare: Elina Sihvo, Jenny Kusing 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om att starta förskolan Igelkotten inkom 2021-10-07. Ansökan görs
av Tala Förskolor AB med organisationsnummer 559036-7321. Ansökan är på 
maxantal 80 barn i verksamheten och i området Vivalla. 

Tala Förskolor AB bedöms uppfylla kraven som ställs på förskola i skollagen 
och föreslås därför att godkännas som huvudman. 

Beslutsunderlag 
- Ansökningshandlingar omfattande ansökan, bilagor, checklistor samt 
kompletteringar. 
- Tjänsteskrivelse: Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola 
Igelkotten, daterad 2021-11-10. 
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Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Godkännande lämnas till Tala Förskolor AB, organisationsnummer 559036-
7321, att bedriva förskola i enskild regi för maxantal 80 barn. 

2. Förskolan Igelkotten bedrivs i lokalerna på adress Dialoggatan 17, 702 74
Örebro. 

3. Tala Förskolor ABs urvalskriterier vid kö är godkända enligt Örebro
kommuns riktlinjer. 

4. Bidrag lämnas till Tala Förskolor AB enligt gällande
resursfördelningsmodell. 

5. Kostnaden finansieras ur avsatta medel i budget för Programnämnd barn
och utbildning. 

6. Om Tala Förskolor AB inte har startat upp förskolan Igelkotten inom två år
från att Programnämnd barn och utbildning fattat beslut om bidrag krävs ny 
ansökan. 

Yrkande 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut; 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Cecilia Lönn Elgstrands (V)
avslagsyrkande. Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att 
programnämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Reservation 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag. 

§ 217 Ledamotsinitiativ från Maria Haglund (M) om trygg 
skola 
Ärendenummer: Bou 2123/2021 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M) väcker ett ärende om trygg skola, där förslaget är att antalet
kommunala ordningsvakter ska utökas och att dessa vid behov ska kunna 
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Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

destineras till de kommunala skolorna. För att finansiera ordningsvakterna
föreslås att programnämnden äskar medel från Kommunstyrelsen. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Ärendet tas vidare för beredning och återkommer till Programnämnd barn
och utbildning för beslut vid ett senare tillfälle. 

33 (33) 



          
      

            
          

             
 

                  
             

              
                

          
         

           
            
               

          
          

  

Digitalt justerat 
Datum: 2021-12-02 Särskilt yttrande 
Programnämnd barn och utbildning 

18. Gemensam kö, antagning och fakturering för förskolor, fritidshem och
pedagogisk omsorg – kommunal och fristående verksamhet 

Vänsterpartiet ser positivt på att fristående aktörer går in i Örebro kommuns 
antagningssystem och fakturering av maxtaxa. Mest angeläget är att fristående 
skolor ansluter sig i systemstödet ”Söka skola” men där verkar intresset svalt i 
nuläget. 

Att börja med förskolor och som i det här fallet är då en bra start som vi hoppas 
för med sig att även fristående skolor vill samarbeta bättre med kommunen. Det 
bästa vore dock om alla fristående förskolor ansluter sig och inte bara några få 
vilket är en risk. Då skulle vi kunna få en bättre helhetsbild gällande tillgång på 
förskoleplatser och underlätta planering och placering av barn. Under dessa 
förutsättningar finns också en möjlighet att bli mer resurseffektiv. 

Beslutet gäller även fritidshem men sannolikheten att ett fritidshem kopplat till 
en fristående skola som inte anslutit sig till kommunens system skulle ansluta 
sig denna väg torde tyvärr vara liten. Men i de fall detta sker behöver det 
säkerställas att dessa fritidshem bedrivs under samma förutsättningar som de 
kommunala, exempelvis när det gäller tillgång till öppettider, måltider osv. 

Cecilia Lönn Elgstrand 
Vänsterpartiet 



Digitalt justerat

Yrkande 

Ärende 17 
Ärendenummer: Bou 1787/2021 
"Programplan med budget 2022 för PN BoU - Beslut" 

En skola med fokus på lmnskapsuppdraget 

PN Barn och utbildning 
Örebro kommun 
2 december 2021 

Vi moderater har höga förväntningar på att skolan ska lyckas. Med utgångspunkten att vaije skola, rektor, lärare 
och elev kan lyckas vill vi styra utbildningsverksamheten i Örebro. Skattebetalare i Örebro ska kunna lita på att 
Örebros skolor, oavsett om skolan finns på landsbygden eller i centrala stan, klarar sitt uppdrag! 

Skolan ska förbereda våra barn och unga för framtiden och skapa likvärdiga förntsättningar för alla oavsett vem 
man är eller varifrån man kommer. Skolan och förskolan ska fokusera på sitt kunskapsuppdrag och vå1t mål är 
alt vaije elev ska klara som lägst godkända betyg.Vi vill införa ett förväntanskontrakt, som klargör vad som är 
elevens ansvar, vilken föräldrarnas roll är och hur skolan ska fungera. 

Va1je skola/förskola ska av respektive skolledning organiseras efter egna förutsättningar och med förväntningen 
att klara både kunskapsuppdrag och ekonomi. Verktyg ska finnas för att analysera vilken utveckling som behövs 
på va1je skola för att systematiskt kunna utveckla kvaliten. Vi ser en fördel med att ha centrala funktioner för 
viss kompetens och rådgivning men dessa ska vara precisa och kostnadseffektiva. Skolans centrala 
kvalitetsorganisation ska vara liten, relevant och effektiv så att så mycket pengar som möjligt fördelas ut till 
våra skolor. Vi menar att rektorn för verksamheten vet vad som behövs i den egna verksamheten och ska ges 
ekonomiska förntsättningar för det. 

Skolmiljön ska vara trygg, lugn och inspirera till skolarbete samt ge va1je elev möjlighet att nå sin fulla 
potential. För vaije elevs bästa ska skolan bidra till ett gott samarbete med andra myndigheter. Speciellt viktigt 
är att skolan tillsammans med det Narkotikateam som Örebromoderaterna vill inrätta, utformar verksamma 
arbetsmetoder mot narkotika i Örebros skolor. 

Elever och föräldrar ska aktivt välja i vilken skola eleven ska gå. 

Örebro kommun ska erbjuda en bra arbetsmiljö för barn, elever och personal. Det handlar om kunskap i fokus, 
ledarskap och kompetensutveckling men också om den fysiska miljön. Det är viktigt att skollokaler och dess 
gårdar är fräscha och ändamålsenliga men hålls på en rimlig kostnadsnivå. Att bygga eller renovera överdådigt 
anser vi vara oförenligt med det kommunala uppdraget. I planeringen för nya lokaler måste prognoser för när 
och var behoven uppstår vara av hög kvalite. I detta är det viktigt att kommunen, tillsammans med Futurnm 
Fastigheter AB, fortsätter arbetet med det förslag till konceptskola som tagits fram. 

Moderaternas målsättning för Programområde Barn- och utbildning är att: 
Följa upp resultaten i förskolan och skolan samt föreslå åtgärder för alt säkerställa att alla elever uppnår som 
lägst godkända betyg 
Regelbundet uppdatera sig kring studiero och säkerheten på skolorna och agera när det krävs för att garantera en 

trygg skolmiljö för elever, lärare och övrig skolpersonal. 
Tillsammans med Narkotikateamet utforma verksamma arbetsmetoder mot narkotika i Örebros skolor. 
Tillsammans med Futurum Fastigheter AB ta fram en konceptskola. 
Se till alt budgeten är i balans. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderatema att nlinuulen beslutar: 

att 

att 

att 

avslå punkterna I, 2 och 4, samt 

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny programplan och nya direktiv för Programnämnd 
barn och utbildning med utgångspunkt i Moderaternas budget för Örebro kommun 2022, och 

bifalla punkt 3 

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

För Moderate~~ g1-y1 i Progrnmnämncl Bam och utbildning 

MariaHagl"nd / tn~ tM-



Digitalt justerat

Yrkande 

Ärende 18 
Ärendenununer: Bou 1788/2021 
"Resursfördelningsmodell för förskola 
med ersättningsnivåer 2022 - Beslut" 

PN Barn och utbildning 
Örebro kommun 
2 december 2021 

En skola som rustar barn för framtiden 

Moderaternas budget för Örebro kommun för 2022 prioriterar resurserna till skolan 
annorlunda än ÖSB:n, med tydliga satsningar på bland annat kunskapsuppdraget, extra 
undervisning i svenska för barn med mmat 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 beslutat· 

att 

att 

att 

att 

att 

reviderad resursfördelningsmodell för förskolan antas, 

avslå förslaget till ersättningsnivåer för 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 januari 2022 till och med 
30 juni 2022, 

beslut om nya ersättningsnivåer från och med 1 juli 2022 tas på 
programnänrndens sammanträde i juni 2022 

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

\ Ö'.' r.;:·-;;[ grupp i Programnämnd Bam och ntbildniug 

J I:fraglund (M) 



Digitalt justerat

Yrkande 

Ärende 19 
Ärendenummer: Bon 1789/2021 
"Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg 
och omsorg på obekväm tid med ersättningsnivåer 
2022 - Beslut" 

En omsorg som rustar barn för framtiden 

PN Barn och utbildning 
Örebro konunun 
2 december 2021 

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

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar 

att 

att 

att 

att 

avslå förslaget till ersättningsnivåer för 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 januari 2022 till och med 
30 juni 2022, 

beslut om nya ersättningsnivåer från 1 juli 2022 tas på Programnämndens 
sanunanträde i juni 2022, 

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

För Moderaternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning 

~~H/l 
Maria Hagl und (M) 



Digitalt justerat

Yrkande 

Ärende 20 
Ärendenummer: Bou 1790/2021 
"Resursfördelningsmodell för grundskola F-9 
med ersättningsnivåer 2022 - Beslut" 

PN Barn och utbildning 
Örebro kommun 
2 december 2021 

En skola som rustar barn för framtiden 

Moderaternas budget för Örebro kommun för 2022 prioriterar resurserna till skolan 
annorlunda än ÖSB:n, med tydliga satsningar på skolans kunskapsuppclrag och en tydlig 
målsättning att vmje 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 karriärtjänster viktigt samt att vmje 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 

all 

alt 

reviderad resursfördelningsmodell för grundskolan F-9 antas, 

avslå förslaget till ersättningsnivåer för 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 januari 2022 till och med 
30 juni 2022, 

beslut om nya ersällningsnivåer från 1 juli 2022 tas på Programnämndens 
sammanträde i juni 2022, 

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

För Moderaternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning 

~6,{0 
Mana I-laglund (M) 



Digitalt justerat

Yrkande 

Ärende 21 
Ärendenummer: Bou 1191 /2021 
"Resursfördelningsmodell för grundsärskola 
med ersättningsnivåer 2022 - beslut" 

PN Barn och utbildning 
Örebro kommun 
2 december 2021 

En skola som rustar barn för framtiden 

Moderaternas budget för Örebro k01mnun för 2022 pnonterar resurserna till skolan 
annorlunda än ÖSB:n, med tydliga satsningar på bland annat kunskapsuppdraget, 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 

att 

avslå förslaget till ersättningsnivåer för 2022, 

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

dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 januari 2022 till och med 
30 juni 2022, 

beslut om nya ersättningsnivåer från 1 juli 2022 tas på Prognuru1ämndens 
sammanträde i juni 2022, 

Om nänmden beslutar rumat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag. 

~ ]:•tt1 grupp i Programnämnd Barn och utbildning 

Maria Haglund (M) 



Digitalt justerat

Yrkande 

Ärende 22 
Ärendenummer: Bou 1792/2021 
"Resursfördelningsmodell för RH med 
ersättningsnivåer 2022 - Beslut" 

PN Barn och utbildning 
Örebro kommun 
2 december 2021 

En skola som rustar barn för framtiden 

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

Med hänvisning tilJ ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar 

att 

att 

att 

att 

avslå förslaget till ersättningsnivåer för 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 januari 2022 till och med 
30 juni 2022, 

beslut om nya ersättningsnivåer från I juli 2022 tas på Programnämndens 
sammanträde i juni 2022, 

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

sp•r~ pp i Programnämnd Barn och utbildning 

MaiW~lund (M) 



Digitalt justerat

Yrkande 

Ärende 23 
Ärendenummer: Bou 1793/2021 
"Resursfördelningsmodell för gynmasieskola 
med ersättningsnivåcr 2022 - Beslut" 

PN Barn och utbildning 
Örebro kommun 
2 december 2021 

En skola som rustar unga för fra1ntiden 

Moderaternas budget för Örebro kommun för 2022 prioriterar resurserna till skolan 
am1orlunda 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 utökning av gymnasieprogram för elever med högfungerande autism samt större 
fokus på entreprenörskap och bättre studievägledning. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar 

att 

att 

att 

att 

avslå förslaget till ersättningsnivåer för 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 januari 2022 till och med 
30 juni 2022, 

beslut om nya ersättningsnivåer från 1 juli 2022 tas på Programnämndens 
sammanträde i junj 2022. 

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

~~:ij;f g.-upp i Programnämnd Barn och utbildning 

Mtw~glund (M) 



Digitalt justerat

Yrkande 

Ärende 24 
Ärendenummer: Bou 1794/2021 
"Resursfördelningsmodell för gynmasiesärskola 
med ersättningsnivåer 2022 - Beslut" 

PN Barn och utbildning 
Örebro kommun 
2 december 2021 

En skola som rustar unga för framtiden 

Moderaternas budget för Örebro konurnm för 2022 prioriterar resurserna till skolan 
annorlunda än ÖSB:n, med tydliga satsningar på bland annat kunskapsuppdraget, tydligare 
koppling mellan gynmasiestudier 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 

alt 

att 

att 

att 

att 

avslå förslaget till ersättningsnivåer för 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 I januari 2022 till och med 
30 juni 2022, 

beslut om nya ersättningsnivåer från I juli 2022 tas på Programnämndens 
sammanh·äde i juni 2022, 

under året genomföra en översyn av resursfördelningsmodellen för 
gymnasiesärskolan för att följa hur modellen styr mot önskade mål och effekter. 

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

~:•;vr• grupp i Programnämnd Barn oclt utbildning 

Maria Hagluncl (M) 



           

             
               

            
 

               
               

      

           
               

          
             

     

        

  

           

  

Digitalt justerat 
Datum: 2021-12-02 Yrkande 
Programnämnd barn och utbildning 

7. Programplan med budget 2022 för Programnämnd barn och utbildning -
Beslut 

För Vänsterpartiet är det viktigt att satsa på en an samhällets grundbultar – 
välfärden. Vi ser ett Örebro där förskola och skola spelar en central roll i ett
Örebro där alla får möjligheten att växa och må bra oavsett rådande 
förutsättningar. 

I vårt Örebro satsar vi på barnen för att säkerställa att alla som behöver stöd 
och hjälp får det. För oss är det aldrig ett bra alternativ att spara på 
kommunens yngsta, äldsta eller de utsatta. 

Vänsterpartiet har i sin budget för 2022 ett fullt finansierat budgetförslag, 
där vi inte sparar på de yngsta, äldsta eller de mest utsatta. I vårt Örebro 
lämnas ingen bakom, vare sig kommunens invånare eller vår viktiga
personal. Tillsammans skapar vi ett Örebro för alla – inte bara för några få. 

Vänsterpartiet yrkar med hänvisning till detta: 

Att avslå punkt 1-2 till förmån för eget budgetförslag. 

Att bifalla punkt 3-4. 

I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation. 

Cecilia Lönn Elgstrand 
Vänsterpartiet 



        

           
               

          
 

          
         

         
         

       

          
            

            
     

     

     

        

           

  

Digitalt justerat 
Datum: 2021-12-02 Yrkande 
Programnämnd barn och utbildning 

8. Resursfördelningsmodell för förskola med ersättningsnivåer 2022 -
Beslut 

Vänsterpartiet har i sin budget för 2022 ett fullt finansierat budgetförslag, 
där vi inte sparar på de yngsta, äldsta eller de mest utsatta. I vårt Örebro 
lämnas ingen bakom, vare sig kommunens invånare eller vår viktiga 
personal. 

Vänsterpartiet satsar mer än styrande partier gör inom barn- och 
utbildningsområdet och det påverkar ramen som går in i 
resursfördelningsmodellen. Hade vår budget varit gällande så hade också 
förutsättningarna sett annorlunda ut. Med anledning av detta yrkar 
Vänsterpartiet på eget budgetförslag i punkt 1. 

Vi välkomnar dock att fristående aktörer nu inte dubbelkompenseras för 
administrationskostnader som tidigare varit fallet i många år. Det här fick till 
följd att fristående aktörer tilldelades 4,5 miljon kronor för mycket årligen för 
kostnader som de inte hade. 

Vänsterpartiet yrkar med hänvisning till detta: 

Att bifalla punkt 1, 3 och 4 

Att avslå punkt 2 till förmån för eget budgetförslag. 

I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation. 

Cecilia Lönn Elgstrand 
Vänsterpartiet 



        
   

           
               

          
 

          
         

         
         

       

           
            

        

     

        

           

  

Digitalt justerat 
Datum: 2021-12-02 Yrkande 
Programnämnd barn och utbildning 

9. Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm
tid 2022 - Beslut 

Vänsterpartiet har i sin budget för 2022 ett fullt finansierat budgetförslag, 
där vi inte sparar på de yngsta, äldsta eller de mest utsatta. I vårt Örebro 
lämnas ingen bakom, vare sig kommunens invånare eller vår viktiga 
personal. 

Vänsterpartiet satsar mer än styrande partier gör inom barn- och 
utbildningsområdet och det påverkar ramen som går in i 
resursfördelningsmodellen. Hade vår budget varit gällande så hade också 
förutsättningarna sett annorlunda ut. Med anledning av detta yrkar 
Vänsterpartiet på eget budgetförslag i punkt 1. 

I Vänsterpartiets förslag finns inget utrymme för fristående aktörer att bedriva 
pedagogisk omsorg. Vi ser att sådan verksamhet kan behövas under kväll och 
natt men den bör då drivas i kommunal regi. 

Vänsterpartiet yrkar med hänvisning till detta: 

Att avslå punkt 1 till förmån för eget budgetförslag. 

I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation. 

Cecilia Lönn Elgstrand 
Vänsterpartiet 



    

           
               

          
 

          
         

         
         

       

          
            

            
     

     

     

        

           

  

Digitalt justerat 
Datum: 2021-12-02 Yrkande 
Programnämnd barn och utbildning 

10. Resursfördelningsmodell för grundskola F-9 

Vänsterpartiet har i sin budget för 2022 ett fullt finansierat budgetförslag, 
där vi inte sparar på de yngsta, äldsta eller de mest utsatta. I vårt Örebro 
lämnas ingen bakom, vare sig kommunens invånare eller vår viktiga 
personal. 

Vänsterpartiet satsar mer än styrande partier gör inom barn- och 
utbildningsområdet och det påverkar ramen som går in i 
resursfördelningsmodellen. Hade vår budget varit gällande så hade också 
förutsättningarna sett annorlunda ut. Med anledning av detta yrkar 
Vänsterpartiet på eget budgetförslag i punkt 1. 

Vi välkomnar dock att fristående aktörer nu inte dubbelkompenseras för 
administrationskostnader som tidigare varit fallet i många år. Det här fick till 
följd att fristående aktörer tilldelades 4,5 miljon kronor för mycket årligen för 
kostnader som de inte hade. 

Vänsterpartiet yrkar med hänvisning till detta: 

Att bifalla punkt 1, 3 och 4 

Att avslå punkt 2 till förmån för eget budgetförslag. 

I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation. 

Cecilia Lönn Elgstrand 
Vänsterpartiet 



       
 

           
               

          
 

          
         

         
         

       

     

        

           

  

Digitalt justerat 
Datum: 2021-12-02 Yrkande 
Programnämnd barn och utbildning 

11. Resursfördelningsmodell för grundsärskola med ersättningsnivåer 2022 
- Beslut 

Vänsterpartiet har i sin budget för 2022 ett fullt finansierat budgetförslag, 
där vi inte sparar på de yngsta, äldsta eller de mest utsatta. I vårt Örebro 
lämnas ingen bakom, vare sig kommunens invånare eller vår viktiga 
personal. 

Vänsterpartiet satsar mer än styrande partier gör inom barn- och 
utbildningsområdet och det påverkar ramen som går in i 
resursfördelningsmodellen. Hade vår budget varit gällande så hade också 
förutsättningarna sett annorlunda ut. Med anledning av detta yrkar 
Vänsterpartiet på eget budgetförslag i punkt 1. 

Vänsterpartiet yrkar med hänvisning till detta: 

Att avslå punkt 1 till förmån för eget budgetförslag. 

I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation. 

Cecilia Lönn Elgstrand 
Vänsterpartiet 



       
 

           
               

          
 

          
         

         
         

       

             
        

     

        

           

  

Digitalt justerat 
Datum: 2021-12-02 Yrkande 
Programnämnd barn och utbildning 

13. Resursfördelningsmodell för gymnasieskola med ersättningsnivåer 2022 
- Beslut 

Vänsterpartiet har i sin budget för 2022 ett fullt finansierat budgetförslag, 
där vi inte sparar på de yngsta, äldsta eller de mest utsatta. I vårt Örebro 
lämnas ingen bakom, vare sig kommunens invånare eller vår viktiga 
personal. 

Vänsterpartiet satsar mer än styrande partier gör inom barn- och 
utbildningsområdet och det påverkar ramen som går in i 
resursfördelningsmodellen. Hade vår budget varit gällande så hade också 
förutsättningarna sett annorlunda ut. Med anledning av detta yrkar 
Vänsterpartiet på eget budgetförslag i punkt 1. 

Det är också viktigt att modellen säkerställer att ingen ersättning går ut dubbelt 
till fristående aktörer som det avslöjats har skett. 

Vänsterpartiet yrkar med hänvisning till detta: 

Att avslå punkt 1 till förmån för eget budgetförslag. 

I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation. 

Cecilia Lönn Elgstrand 
Vänsterpartiet 



      
  

           
               

          
 

          
         

         
         

       

     

        

           

  

Digitalt justerat 
Datum: 2021-12-02 Yrkande 
Programnämnd barn och utbildning 

14. Resursfördelningsmodell för gymnasisärskola med ersättningsnivåer
2022 - Beslut 

Vänsterpartiet har i sin budget för 2022 ett fullt finansierat budgetförslag, 
där vi inte sparar på de yngsta, äldsta eller de mest utsatta. I vårt Örebro 
lämnas ingen bakom, vare sig kommunens invånare eller vår viktiga 
personal. 

Vänsterpartiet satsar mer än styrande partier gör inom barn- och 
utbildningsområdet och det påverkar ramen som går in i 
resursfördelningsmodellen. Hade vår budget varit gällande så hade också 
förutsättningarna sett annorlunda ut. Med anledning av detta yrkar 
Vänsterpartiet på eget budgetförslag i punkt 1. 

Vänsterpartiet yrkar med hänvisning till detta: 

Att avslå punkt 1 till förmån för eget budgetförslag. 

I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation. 

Cecilia Lönn Elgstrand 
Vänsterpartiet 
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