
Protokoll  Bou 27/2022 
 

  1 (13) 

Programnämnd barn och utbildning 
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Närvarande ledamöter 
Susanne Lindholm (KD) 
Maria Haglund (M) 
Elisabeth Malmqvist (C) 
Gunilla Werme (L) 
Kent Vallén (S) 
Susann Wallin (S) 
Roger Andersson (S) 
Layla Abou Tacca (KD) §§ 135–147 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) 
Stefan Stark (M) §§ 138–153 
Sara Dicksen (M) 
Per Folkeson (MP) 
Joakim Sjögren (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Husein Hoso (S) ersätter Jessica Ekerbring (S) 
Sandra Fröjdenstam (KD) ersätter Kenneth Hallén (S) 
Mattias Eonsuu (M) ersätter Stefan Stark (M) §§ 135–137 
Kerstin Cederström (L) ersätter Layla Abou Tacca (KD) §§ 148–153 
 
Närvarande ersättare 
Pär Ljungvall (V) 
Mattias Eonsuu (M) §§ 138–153  
Kerstin Cederström (L) §§ 135–147 
 
Övriga 
Karin von Stedingk, programdirektör 
Marie-Heléne Andersson, planerare 
Liselotte Nöjd, ekonom 
Markus Eklund, planerare 
 
 
Paragraf 135–153 
 
 
Elias Hazare, sekreterare  
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Susanne Lindholm (KD), ordförande 
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§ 135 Protokolljusterare  

Förslag till beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

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

§ 136 Anmälan av övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M) anmäler två övriga frågor: 

- Vad är skolans roll i trakasserierna mot familjen i Odensbacken? Vad gör 
skolan för att göra lugna situationen? 

Sara Dicksen (M) anmäler tre övriga frågor: 

1. Hur löser man missuppfattningen om GDPR och inloggning gällande 
digitala matteboken på lågstadienivå? 

2. Varför får man inte fortsätta med programmen Skolplus och Bingel tills 
annat finns på plats? Om detta inte är möjligt, vad är tidsplanen för en 
kommun-gemensam lösning? 

3. Vad kan kommunen göra åt trafiksituationen på Tegnérskolan så att alla kan 
uppleva att man tryggt och säkert kan ta sig till och från skolan? 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Maria Haglunds (M) och Sara Dicksens (M) övriga frågor besvaras i slutet av 
dagens sammanträde. 

§ 137 Godkännande av dagordning 

Ärendebeskrivning 
Utöver den föreslagna dagordningen, så kommer Maria Haglunds (M) och Sara 
Dicksens (M) anmälda övriga frågor att behandlas vid dagens sammanträde. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 
- Dagordning med redovisade tillägg godkänns. 
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§ 138 Delårsrapport med prognos 2–2022 Programnämnd 
barn och utbildning - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1671/2022 
Handläggare: Liselotte Nöjd, Marie-Heléne Andersson 

Ärendebeskrivning 
Programområde barn och utbildning prognostiserar en positiv budgetavvikelse 
på 12,8 miljoner kronor varav 1,4 miljoner kronor är hänförligt till 
intraprenaderna. 

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

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. 

En fortsatt stor utmaning för verksamhetsområde barn och utbildning är att 
utjämna de klyftor som finns och verka kompensatoriskt. Skillnaden mellan 
Örebros skolor är stora både vad gäller måluppfyllelsen men också gällande 
elevernas socioekonomiska bakgrund. Det handlar om att kunna erbjuda en så 
bra och trygg skolgång som möjligt, från förskola till gymnasieskola, för att alla 
barn och elever ska kunna utvecklas och få möjlighet till ett bra framtida liv. 

Samspelet och samarbetet i kommunen är en viktig förutsättning för att lyckas 
med programområdets uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Delårsrapport med prognos 2 - 2022 för Programnämnd barn 
och utbildning, 2022-09-22 
Delårsrapport med prognos 2–2022 för Programnämnd barn och utbildning 
22-09-22 
Bilaga 1 Delårsrapport med prognos 2 – 2022 för Förskolenämnd, 2022-09-20 
Bilaga 2 Delårsrapport med prognos 2 – 2022 för Grundskolenämnd, 2022-09-22 
Bilaga 3 Delårsrapport med prognos 2 – 2022 för Gymnasienämnd, 2022-09-16 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Delårsrapport med prognos 2 för 2022 antas. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering 

3. Programnämnd barn och utbildning kommer under året att följa 
driftnämnderna ekonomiska läge genom de kontinuerliga månadsrapporterna 
som rapporteras till Programnämnd. 
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Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  

Proposition 
Ordförande Susanne Lindholm (KD) finner att det finns endast ett förslag till 
beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och ställer 
det under proposition och finner att Programnämnd barn och utbildning 
beslutar enligt det. Ordföranden ställer även Maria Haglunds (M) yrkande om 
att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet och Programnämnd barn och 
utbildning beslutar bifalla det. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

1. Delårsrapport med prognos 2 för 2022 antas. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering 

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

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

Gunilla Werme (L), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Per Folkeson (MP) och 
Joakim Sjögren (SD) deltar inte i beslutet.  

§ 139 Avstämning 15 september förskola och pedagogisk 
omsorg - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1711/2022 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Avstämningen av faktiskt antal barn i förskola och pedagogisk omsorg den 15 
september 2022 innebär en minskning av antalet barn vilket medför en 
minskad kostnad för programområdet på 7,0 miljoner kronor. Avstämning av 
antalet barn under året ska ge verksamheten ekonomiska förutsättningar att 
bedriva en likvärdig utbildning och omsorg oavsett vilken förskola eller 
pedagogisk omsorg barnet har sin omsorg på. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal barn 
förskola och pedagogisk omsorg i den 15 september 2022, 2022-09-19 
Reviderad budgetram per driftsnämnd 30 september, 2022-09-19 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

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

2. Finansiering sker via programnämndens pott för volymer. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 140 Avstämning 15 september i grundsärskola - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1726/2022 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Avstämningen av faktiskt antal elever i grundsärskola den 15 september 
medför en minskad kostnad för programområdet på 0,1 miljoner kronor. Det 
ger verksamheten ekonomiska förutsättningar att bedriva en likvärdig 
utbildning oavsett vilken grundsärskola eleven har sin undervisning på. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal elever i 
grundsärskola den 15 september 2022, 2022-09-19 
Reviderad budgetram per driftsnämnd 30 september 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Justering av budgetramen för faktiskt antal elever den 15 september 2022 i 
grundsärskolan antas. 

2. Finansiering sker via programnämndens pott för volymer. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 141 Information om årets skolansökan och 
skolplaceringar samt skolskjuts - Information 
Ärendenummer: Bou 1743/2022 
Handläggare: Christina Svenman 

Ärendebeskrivning 
Christina Svenman handläggare på Grundskoleantagningen informerar om 
skolplacering och skolskjuts. Hon informerar om tre nya fristående förskolor 
som har startat i och med det nya läsåret.  

Hon informerar vidare om en placering av 220 inflyttade elever på kommunala 
skolor, 87 elever från Ukraina har placerats på skola i Örebro kommun.  

Söktrycket på skolskjuts har varit mycket högt innan skolstart och 
handläggningstiden har därför legat mellan två och tre veckor sedan dess.  

Antal skolskjutsbeslut till och med dagens sammanträde har varit 3500 beslut 
och 2067 beslut har fattats för gymnasiekortet.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 142 Wallerska skolan - anpassningar i samband med 
rotrenovering - Beredning 
Ärendenummer: Bou 3766/2019 
Handläggare: Anneli Hedström, Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Under våren 2022 gjordes en förstudie av Futurum AB för att se hur man kan 
anpassa hus A på Wallerska skolan till verksamhetens behov. Skolan har i 
många år varit aktuell för rotrenovering. Kök och matsal har omfattande 
arbetsmiljöproblem som måste åtgärdas. Förstudierapport Wallerska skolan 
(Bilaga 1) från Futurum visar att behoven bäst kan mötas, samt bedöms vara 
det långsiktigt mest gynnsamma ekonomiska beslutet, med en ny byggnad. 

Futurum fick efter det i uppgift att ta fram en ny förstudie som redovisar hur 
en nybyggnation skulle kunna genomföras. 

Förslaget förstudien lyfter fram är att det byggs en ny byggnad på den plats 
som A-huset i dag finns på. Den nya byggnaden omfattar även de funktioner 
som idag finns i paviljongen på gården. Denna kan då tas bort och man kan 
utöka friytan något. 
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Ärendet bereds vid dagens sammanträde och återkommer för beslut i 
Programnämnd barn och utbildning den 28 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-13 
Bilaga 1 Förstudierapport Wallerska skolan, maj 2022 
Bilaga 2 Wallerska skolan – Utlåtande arkitekt 
Bilaga 3 Presentation av handlingsförslag 
Bilaga 4 Information till presidiet 2022-05-20 
Bilaga 6 Förstudierapport ny skolbyggnad 2022-09-12 
Bilaga 7 Förstudierapport Snidare arkitekter 2022-09-14 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 143 Remiss - Riktlinje för arbete med nationella 
minoriteter och minoritetsspråk - Beredning 
Ärendenummer: Bou 1359/2022 
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling önskar synpunkter på förslag 
till riktlinje för nationella minoriteter och minoritetsspråk (Ks 1223/2021). 

Syftet med riktlinjerna är att guida nämnder, förvaltningar och verksamheter 
hur de ska arbeta med nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Riktlinjen är främst ett verktyg för de som arbetar direkt med dessa frågor, 
men påverkar alla nämnder, förvaltningar och verksamheter genom att 
kunskap kring kommunens skyldigheter behöver finnas. 

Remissen är ställd till samtliga nämnder i kommunen. Programnämnd barn och 
utbildnings ordförande har erbjudit övriga ordföranden inom skolområdet att 
besvara remissen gemensamt genom yttrande i programnämnden. 
Gymnasienämnden har valt att låta sina synpunkter framgå av 
programnämndens yttrande, medan Förskolenämnden och 
Grundskolenämnden valt att fatta egna beslut. 

Remissen ska vara besvarad senast 31 oktober 2022. 

Ärendet bereds vid dagens sammanträde och återkommer för beslut i 
Programnämnd barn och utbildning den 28 oktober 2022. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-01 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och 
utbildning:  

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 144 Information om brukarundersökningen 2022 
Ärendenummer: Bou 1703/2022 
Handläggare: Markus Eklund, Jakob Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Jakob Karlsson, statistiker på Origo Group informerar om resultatet av 
brukarundersökningen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 145 Information om åtgärder efter Skolinspektionens 
föreläggande av Mellringeskolan 7–9 
Ärendenummer: Bou 1760/2022 
Handläggare: Ulf Aldén, Johan Fahlström 

Ärendebeskrivning 
Johan Fahlström rektor på Mellringeskolan och Ulf Aldén verksamhetschef för 
grundskola i Örebro kommun informerar om skolans läge och arbetet som 
pågår för nyanlända elever, stöd, trygghet och elevers frånvaro.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

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

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 146 Information om måluppfyllelse - statistik  
Ärendenummer: Bou 1801/2022 
Handläggare: Camilla Haglund 

Ärendebeskrivning 
Camilla Haglund, statistiker på Örebro kommun informerar om betyg och 
statistik om kommunala skolor för läsåret 2021/2022.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 147 Kostenhetens information 
Ärendenummer: Bou 1815/2022 
Handläggare: Carina Andersson 

Ärendebeskrivning 
Carina Andersson, måltidschef på Örebro kommun informerar om kosten och 
måltidsenheten, ekonomiska läget för kosten och matproduktion. Hon 
informerar vidare om omorganisation, måltidsenhetens vision, politiska 
klimatmål och närproducerad mat.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 148 Ordförandens information 
Ärendenummer: Bou 73/2022 

Ärendebeskrivning 
Ingen information meddelas.  
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§ 149 Programdirektörens information 
Ärendenummer: Bou 74/2022 

Ärendebeskrivning 
Ingen information meddelas. 

§ 150 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Bou 813/2022 

Ärendebeskrivning 
Presidiesammanträde har ägt rum den 16 september 2022. 

Alla beslut fattade med stöd av delegation av utskott, ledamot eller ersättare 
eller tjänsteman ska anmälas till Programnämnd barn och utbildning enligt 6 
kap. 40 § kommunallagen (2017:725). 

Beslutsunderlag 
Lista över inrapporterade delegationsbeslut W3D3, 2022-08-24-2022-09-22 
Delegationsbeslut, förkola, behov av stöd, september 2022 
Sammanställning, placering Förskola, augusti 2022 
Sammanställning, placering Fritidshem, augusti 2022 
Sammanställning delegationsbeslut, plats, omsorg, obekväm tid, augusti 2022 
Delegationsbeslut, fritidshem, behov av stöd, augusti, september 2022 
Delegationsbeslut prövning av om elev ska tas emot i grundsärskolan juli, 
september 2022 
Sammanställning delegationsbeslut, skolskjuts, maj, juni, juli, augusti, 
september 2022 
Sammanställning delegationsbeslut, reseersättning, maj, juni, juli, augusti, 
september 2022 
Sammanställning delegationsbeslut, skolplacering, september 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 151 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. 
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Beslutsunderlag 
Diarielista, 2022-08-25-2022-09-22 
Inbjudan konferens 16-kommunsnätverket, 13–14 oktober 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 152 Övrig fråga från Maria Haglund (M) om situationen i 
Odensbacken  
Ärendenummer: Bou 1888/2022 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M) anmäler övrig fråga om skolans roll i trakasserierna mot 
familjen i Odensbacken och hur skolan försöker att lugna situationen.  

Katarina Arkehag förvaltningschef för förskola och skola svarar att de 
samarbetar med Polisen angående situationen i Odensbacken.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 153 Övriga frågor från Sara Dicksen (M) om missuppfattning 
om GDPR och inloggning gällande digitala matteboken samt 
trafiksituationen på Tegnérskolan 
Ärendenummer: Bou 1889/2022 

Ärendebeskrivning 
Sara Dicksen (M) anmäler tre övriga frågor det vill säga missuppfattningen om 
GDPR och inloggning gällande digitala matteboken, kommunens gemensamma 
lösning för programmen Skolplus och Bingel samt trafiksituationen på 
Tegnérskolan.  

Katarina Arkehag förvaltningschef för förskola och skola svarar att beträffande 
GDPR och möjlighet att logga in i den digitala matteboken Tomoyo så råder 
ett missförstånd. Det strider inte mot GDPR att logga in med elevens namn, 
däremot behövs en signering av henne som ansvarig för att personuppgifter 
hanteras under lagarna.  
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Katarina Arkehag svarar också att en kommungemensam lösning beträffande 
mattespelen Bingel och skolplus nu är på gång, vilket innebär att eleverna inom 
kort tid kommer att kunna använda dessa digitala hjälpmedel igen. 

Markus Eklund (planerare) svarar att ingen formell begäran har inkommit från 
Tegnérskolan med hänsyn till trafiksituationen, men han ska kontakta rektor på 
skolan för att se vad de kan göra. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Informationen tas till protokollet.
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