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Programnämnd barn och utbildning 
 
Datum: 2021-04-08 
Tid: 08:30–12:00 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Marlene Jörhag (KD) 
Jessica Ekerbring (S) 
Maria Haglund (M) 
Elisabeth Malmqvist (C) 
Kent Vallén (S) 
Kenneth Hallén (S) 
Susann Wallin (S) 
Roger Andersson (S) §§ 56-76 
Layla Abou Tacca (KD) §§ 56-76 och 78-82 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) 
Stefan Stark (M) 
Sara Dicksen (M) 
Katarina Folkeson (MP) 
Joakim Sjögren (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Inger Blückert (S) ersätter Roger Andersson (S) §§ 77-86 
Sandra Fröjdenstam (KD) ersätter Layla Abou Tacca (KD) § 77 

och §§ 83-86 
Gunilla Werme (L) ersätter Magnus Riseby (L) 
 
Närvarande ersättare 
Husein Hoso (S) 
Madelene Spinord (S) 
Seydou Bahngoura (C) 
Pär Ljungvall (V) 
Mattias Eonsuu (M) 
 
Övriga 
Mikael Carstensen Programdirektör 
 
Paragraf 56–67, 69–73 och 75–86 
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§ 56 Anmälan av jäv 

Ärendebeskrivning 
Layla Abou Tacca (KD) anmäler jäv för ärende "Remiss: 2021:723 Utökning av 
en befintlig fristående gymnasieskola, Thoren Innovation School Örebro - 
beredning" och kommer inte delta i handläggningen av ärendet. 

§ 57 Anmälan av övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M) väcker en övrig fråga om Örebro kommun har 
lärarassistenter och om deras arbete har utvärderats av förvaltningen.  

Katarina Folkeson (MP) väcker en övriga om hur det blir studenten i år samt 
hur det går med en lösning för skolskjuts av barn i Latorp.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

1. Övrig anmäld fråga från Maria Haglund (M) besvaras vid kommande 
sammanträde med Programnämnd barn och utbildning. 

2. Övrig anmäld fråga från Katarina Folkeson (MP) besvaras vid dagens 
sammanträde.  

§ 58 Godkännande av dagordning 

Ärendebeskrivning 
Utöver den föreslagna dagordningen, så kommer Katarina Folkesons (MP) 
anmälda övriga frågor att behandlas vid dagens sammanträde.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Dagordning med redovisade tillägg godkänns.  

§ 59 Årsberättelse Myndighetsverksamheten 2020 - beslut 
Ärendenummer: Bou 362/2021 
Handläggare: Ann-Catrin Svantes Ohlson, Anna Lundgren, Lisa Hedbrant 

Ärendebeskrivning 
Årsberättelsen för Myndighetsverksamheten för 2020 beskriver verksamhetens 
utveckling under året och vad som är aktuellt för kommande arbete. 
Årsberättelsen syftar till att redovisa verksamhetens arbete utifrån uppdraget i 
beställningen. 

Beslutsunderlag 
Årsberättelse Myndighetsverksamheten 2020 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd Barn och 
utbildning: 

- Programnämnd barn och utbildning fastställer Årsberättelse 
Myndighetsverksamheten 2020. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 60 Ny resursfördelningsmodell  för grundsärskolan 2021 - 
beslut 
Ärendenummer: Bou 408/2021 
Handläggare: Liselott Nöjd 

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

Resursfördelningsmodellen har omarbetats för grundsärskolan och består av 
följande delar, lokalkostnad och en elevrelaterad del. Den nya 
resursfördelningsmodellen börjar gälla från 1 juli 2021. 

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

En översyn av resursfördelningsmodellen för grundsärskolan kommer att ske 
under våren 2023 om modellen styr utifrån om modellen styr mot önskade 
effekter. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-22 
Bilaga 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 
  
1. En ny resursfördelningsmodell för grundsärskolan antas. 

2. Resursfördelningsmodellen ryms inom ramen för nuvarande 
budgettilldelning. 

3. Den nya resursfördelningsmodellen träder i kraft från och med 1 juli 2021. 

4. En översyn av resursfördelningsmodellen kommer att ske under våren 2023 
för att se om modellen styr mot önskade effekter. 
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Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar bifall till beslutspunkterna 1, 3 och 4 samt yrkar 
avslag på beslutspunkt 2 och att ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya 
ersättningsnivåer med utgångspunkt i Moderaternas budget för Programnämnd 
barn och utbildning.  

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

Gunilla Werme (L) yrkar bifall till beslutspunkterna 1, 3 och 4 och avslag till 
punkt 2 till förmån för Liberalernas förslag till budget. 

Proposition 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) redovisar förslag till propositionsordning 
som Programnämnd barn och utbildning godkänner. Först ställer ordföranden 
beslutspunkterna 1, 3 och 4 under proposition och finner att Programnämnd 
barn och utbildning beslutar enligt dessa. Därefter ställer ordföranden 
beslutspunkt 2 under proposition och genom acklamation finner att 
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 
  
1. En ny resursfördelningsmodell för grundsärskolan antas. 

2. Resursfördelningsmodellen ryms inom ramen för nuvarande 
budgettilldelning. 

3. Den nya resursfördelningsmodellen träder i kraft från och med 1 juli 2021. 

4. En översyn av resursfördelningsmodellen kommer att ske under våren 2023 
för att se om modellen styr mot önskade effekter. 

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

Gunilla Werme (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.  
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§ 61 Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal 
barn i förskola och pedagogisk omsorg 15 mars 2021 - 
beslut 
Ärendenummer: Bou 610/2021 
Handläggare: Liselott Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Avstämningen av faktiskt antal barn i förskola och pedagogisk omsorg den 15 
mars 2021 innebär en ökning av antalet barn vilket medför en ökad kostnad för 
programområdet på 11,7 miljoner kronor. Det ger verksamheten ekonomiska 
förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning och omsorg oavsett vilken 
förskola eller pedagogisk omsorg barnet har sin omsorg på. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-22 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Justering av budgetramar för faktiskt antal barn den 15 mars 2021 i förskola 
och pedagogisk omsorg antas. 

2. Finansiering sker via programnämndens pott för volymer. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 62 Justering av bidrag 2020 till fristående förskolor utifrån 
underskott i kommunal förskola 2020 - information 
Ärendenummer: Bou 611/2021 
Handläggare: Liselott Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Under 2020 har Förskolenämnden redovisat en positiv budgetavvikelse på 11,7 
miljoner kronor. Det innebär att kommunen under 2020 inte satsat mer 
resurser på den kommunala förskolan och inte behöver ge de fristående 
huvudmännen ytterligare resurser. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-12 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

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

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 63 Justering av bidrag 2020 till fristående grundskolor 
utifrån underskott i kommunal grundskola 2020 - 
information 
Ärendenummer: Bou 612/2021 
Handläggare: Liselott Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Under 2020 har Grundskolenämnden redovisat en positiv budgetavvikelse på 
11,5 miljoner kronor. Det innebär att kommunen under 2020 inte satsat mer 
resurser på den kommunala grundskolan och inte behöver ge de fristående 
huvudmännen ytterligare resurser. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-12 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 64 Justering av bidrag 2020 till fristående gymnasieskolor 
utifrån underskott i kommunal gymnasieskola 2020 
Ärendenummer: Bou 613/2021 
Handläggare: Liselott Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Under 2020 redovisade Gymnasienämnden en positiv budgetavvikelse på 1,8 
miljoner kronor. I det ekonomiska resultatet för året är det vissa 
gymnasieprogram som visar negativa budgetavvikelser. De är de 
gymnasieprogrammen som de fristående gymnasieskolorna kompenseras för, 
förutsatt att skolorna har dessa program. 

De fristående gymnasieskolorna kompenseras med ytterligare 3,5 
miljoner kronor för 2020. Kompensationen är beräknad utifrån 
budgetavvikelser 2020 per elev och gymnasieprogram, i den kommunala 
gymnasieskolan. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-23 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. De fristående gymnasieskolorna ersätts med 3,5 miljoner kronor utifrån att 
hemkommunens skolor tillförts ytterligare resurser 2020. 

2. Finansiering sker genom uppbokade medel på år 2020 med 3,0 miljoner 
kronor och med 0,5 miljoner kronor från årets planeringsreserv. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 65 Extra klasser Navets skola 
Ärendenummer: Bou 736/2021 
Handläggare: Liselott Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Prognoserna över antalet elever visar på att kommunen behöver ha beredskap 
för att kunna ta emot fler elever i årskurserna 8 och 9. Navets skola är den 
skola som har fått i uppdrag att för läsåret 2020/2021 tillskapa extra skolplatser 
i årskurserna 8 och 9. Grundskolenämnden kompenseras med 315 000 kronor 
för den merkostnad som det innebär att tillskapa fler skolplatser under våren 
2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-25 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Grundskolenämnden tilldelas ett anslag på 315 000 kronor för extraklasser 
på Navets skola under våren 2021 

2. Finansiering sker via programnämndens pott för volymer. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 66 Månadsrapport februari 2021 - information 
Ärendenummer: Bou 359/2021 
Handläggare: Liselott Nöjd 

Ärendebeskrivning 
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 februari 
2021. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport februari 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Månadsrapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 67 Riktlinje för tillsynsuppdraget över fristående förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg - beredning 
Ärendenummer: Bou 1780/2020 
Handläggare: Ann-Louise Karlsson 

Ärendebeskrivning 
När PWC genomförde sin genomlysning av kommunens tillsynsuppdrag för 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg, uppmärksammandes att riktlinjen 
för uppdraget var gammal och behövde skrivas om i flera delar. Därför gav 
Programnämnd barn och utbildning planerare i uppdrag att uppdatera 
riktlinjen 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-05 
Förslag till Riktlinjer för tillsynsuppdraget 
Sammanfattning av negativa konsekvenser för kommunen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

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

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 69 Glanshammars skola rotrenovering och anpassning - 
beredning 
Ärendenummer: Bou 2086/2020 
Handläggare: Emma Byström och Åsa Enkvist Lenander 

Ärendebeskrivning 
Glanshammars skola är i behov av en rot-renovering samt att behöver kök och 
matsal byggas om för att leva upp till de myndighetskrav som finns för dessa 
funktioner. Planen för rivning och ombyggnad finns med i tidigare 
lokalförsörjningsplaner och medel finns avsatta i investeringsbudgeten.   

I dagsläget består skolan av ca 400 elever och ca 50 personal, elevunderlaget i 
Glanshammar bedöms vara i stort sett samma som idag fram till höstterminen 
2024 då elevunderlaget ser ut att minska från år till år fram till år 
2029. Prognosen är dock osäker på grund av den stora andelen privata tomter 
som finns i området. 

På Glanshammars skola finns, förutom skolverksamheten, även kultur- och 
fritidsverksamhet i form av fritidsgård och stadsdelsbibliotek.   

Den föreslagna lösningen för skollokalerna i Glanshammar innebär en rivning 
av hus P som ersätts av en ny byggnad på samma plats och som innehåller 
klassrum med tillhörande stödfunktioner samt kök och matsal. Där befintliga 
kök och matsal finns placerat idag (hus G) föreslås en ombyggnation till 
administrativa lokaler. Då det finns behov av anpassningar i övriga delar av hus 
G samt utemiljön kommer besluten ske i två etapper. 

Inflytt i hus P beräknas till januari 2023 och inflytt i hus G beräknas till januari 
2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-26 
Behovsanalys Förvaltningen förskola och skola 2020-10-12 
Lokalanalys Glanshammar 2020-10-23 
Uppdragsdirektiv 2020-06-24 (Sam 301/2020) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 70 Remiss: Strategi för brottsförebyggande arbete - 
beredning 
Ärendenummer: Bou 344/2021 
Handläggare: Anders Edlund 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete, KSUS, har tagit 
fram förslag till en strategi för det brottsförebyggande arbetet i Örebro 
kommun. Bedömningen är att strategin berör de flesta verksamheter i Örebro 
kommun och att den därmed behöver ha en förankring i hela kommunen. Mot 
denna bakgrund skickas förslaget till strategi ut på remiss till alla nämnder i 
kommunen för synpunkter. Synpunkter ska vara inlämnade senast 30 april 
2021 men överenskommelse har gjorts om att programnämnden kan inkomma 
efter nämndens möte 6 maj. 

Strategin pekar ut riktningen för det brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande arbetet i kommunen för åren 2021 - 2026. Strategins syfte 
är inte att påvisa hur specifika åtgärder eller insatser ska göras, utan fokuserar 
på riktning och samlar mycket av det arbete som redan görs, och anger vad 
som behöver kompletteras och utvecklas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-30 
Förslag till yttrande, 2021-03-30 
Remiss Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för Örebro 
kommun, 2021-01-15, inkl remissmissiv 

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. 

§ 71 Riktlinjer för Örebro kommuns mottagande och 
utbildning av nyanlända elever - beslut 
Ärendenummer: Bou 1920/2020 
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Riktlinjen är gemensam för Örebro kommuns grund- och gymnasieskolor och 
ska styra och stödja verksamheternas arbete med nyanlända elever. Riktlinjen 
reviderades senast 2017 och baseras på aktuell lagstiftning och Skolverkets 
allmänna råd från 2016 (vilka fortfarande gäller) 
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Ambitionen med riktlinjerna är att förtydliga uppdraget men också att skapa en 
röd tråd genom hela skolorganisationen. 

Nyanlända elever omfattas av samma bestämmelser som andra elever när det 
gäller skolans grunduppdrag. Det finns dock bestämmelser som riktar sig 
specifikt till nyanlända elever. 

Det gemensamma målet för alla verksamheter är att skapa en likvärdig skola 
för alla elever. En nyanländ elev har rätt att utifrån sina individuella 
förutsättningar, styrkor och förmågor få lära och utvecklas på samma villkor 
som andra barn och ungdomar. Samtliga skolor i Örebro kommun ska kunna 
ta emot och erbjuda undervisning med god kvalitet för nyanlända elever. 

Att nyanlända elever lyckas i skolan är avgörande inte bara för det enskilda 
barnets framtid. Det är också en förutsättning för en jämlik skola i Örebro som 
ska präglas av likvärdighet i förutsättningar att uppnå kunskapsmålen i grund- 
och gymnasieskolan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-25 
Riktlinjer för Örebro kommuns mottagande och utbildning av nyanlända 
elever, (revideringsunderlag 2021-02-04) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Riktlinjer för Örebro kommuns mottagande och utbildning av nyanlända 
antas. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 72 Remiss: Dnr: SI 2021:635 Ansökan från Curt Nicolin 
Gymnasiet AB - beredning 
Ärendenummer: Bou 366/2021 
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Curt Nicolin Gymnasiet AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Curt Nicolin Gymnasiet i Finspångs kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. 

Örebro kommun ges, i egenskap av närliggande kommun, möjlighet att yttra 
sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Beslutsunderlag 
Remiss: Dnr: SI 2021:635 Ansökan från Curt Nicolin Gymnasiet AB 
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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. 

§ 73 Remiss: Dnr: 2020:9092 Ansökan från STEAM 
International Schools AB - beredning 
Ärendenummer: Bou 367/2021 
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
STEAM Academy AB ansöker om godkännande som huvudman för fristående 
grundskola (F-9) samt rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Örebro 
kommun. Örebro kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet 
med 14 § förordning (2015:801) om internationella skolor. 

Ansökan avser godkännande som huvudman för internationell skola på 
grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå. 
Huvudmannen avser att starta utbildningen höstterminen 2022 och ska vara 
fullt utbyggd 2030 med totalt 800 elever. 600 elever inom grundskolan och 200 
elever inom gymnasieskolan. 

Undervisningen på grundskolenivå avses följa brittisk läroplan (5-14 år) samt 
Cambridge IGSCE läroplan (14-16 år) och undervisningen på gymnasienivå 
ska följa läroplanen för IBO (The International Baccalaureate Programme). 

Beslutsunderlag 
Remiss: Dnr: 2020:9092 Ansökan från STEAM International Schools AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 75 Remiss - Dnr: SI 2021:553 Utökning av en befintlig 
fristående  gymnasieskola vid Realgymnasiet  Lärande i 
Sverige AB - beredning 
Ärendenummer: Bou 400/2021 
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Lärande i Sverige AB har ansökt hos Skolinspektionen om att utöka befintligt 
programutbud inom Realgymnasiet i Örebro. Örebro kommun ges i egenskap 
av lägeskommun möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800). 

Ansökan avser Naturbruksprogrammet med inriktning Naturturism. 
Utbildningen ska påbörjas år 2022 och vara fullt utbyggd med 30 platser år 
2024.  

Realgymnasiet i Örebro har idag undervisning i befintliga lokaler inom 
Naturbruksprogrammet (Djurvård) samt Fordons- och transportprogrammet 
(Personbil) och planeras att rymma även det sökta programmet/inriktningen.   

Beslutsunderlag 
Remiss - Dnr: SI 2021:553 Utökning av en befintlig fristående  gymnasieskola 
vid Realgymnasiet i Örebro (Lärande i Sverige AB) 

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.  

§ 76 Remiss: Dnr 2021:678 Ansökan från Praktiska Sverige 
AB - beredning 
Ärendenummer: Bou 409/2021 
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Praktiska Sverige AB har ansökt hos Skolinspektionen om att utöka befintligt 
programutbud vid Praktiska gymnasiet Örebro. 

Örebro kommun ges i egenskap av lägeskommun möjlighet att yttra sig över 
ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Ansökan avser etablering av Barn- och fritidsprogrammet med inriktning 
Pedagogiskt och socialt arbete.  
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Beslutsunderlag 
Remiss: Dnr 2021:678 Ansökan från Praktiska Sverige AB 

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.  

§ 77 Remiss: 2021:723 Utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola, Thoren Innovation School Örebro - 
beredning 
Ärendenummer: Bou 456/2021 
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Thorén innovation school AB har ansökt hos Skolinspektionen om att få 
etablera fristående gymnasieutbildning inom Thorén innovation school 
Örebro.   

Huvudmannen har idag tillstånd att starta upp andra program och inriktningar 
men har ännu inte etablerat sig i Örebro. Målet är enligt ansökan att etablera 
sig 2022 tillsammans med befintliga tillstånd i en fastighet i Örebro kommun.  

Ansökan avser Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Medier, 
information och kommunikation. Utbildningen ska påbörjas år 2022/23 och 
vara fullt utbyggd med 36 platser år 2024. 

Beslutsunderlag 
Remiss: 2021:723 Utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Thoren 
Innovation School Örebro 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 

Nämndens behandling 
Layla Abou Tacca (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av 
jäv.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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§ 78 Ordförandes information 2021 
Ärendenummer: Bou 428/2021 
Handläggare: Marlene Jörhag 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår. 

§ 79 Programdirektörens information 2021 
Ärendenummer: Bou 427/2021 
Handläggare: Mikael Carstensen 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår. 

§ 80 Svar på övrig fråga från Maria Haglund (M) om det 
finns anställda i Örebro kommun som är registrerade som 
förskolepedagoger trots avsaknad av examen 
Ärendenummer: Bou 657/2021 
Handläggare: Mikael Carstensen 

Ärendebeskrivning 
Vid Programnämnd barn och utbildnings sammanträde den 5 mars 2021 
anmälde Maria Haglund (M) en övriga fråga om det finns anställda i Örebro 
kommun som är registrerade som förskolepedagoger, trots att de inte har tagit 
ut examen. 

Programdirektör Mikael Carstensen informerar om att att förvaltningen har 
tillsammans med HR-avdelningen gått igenom samtliga anställda, inklusive de 
som anställdes innan krav på legitimation, och det finns ingen anställd som inte 
har utbildning. Det går inte att utesluta att det eventuellt finnas någon anställd 
som inte har tagit ut sin legitimation. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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§ 81 Svar på övrig fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V) om 
hur förvaltningen ser till att reviderade eller nya riktlinjer 
implementeras i verksamheterna 
Ärendenummer: Bou 762/2021 
Handläggare: Mikael Carstensen 

Ärendebeskrivning 
Vid Programnämnd barn och utbildning den 5 mars 2021 anmälde Cecilia 
Lönn Elgstrand (V) en övrig fråga om hur förvaltningen ser till att reviderade 
eller nya riktlinjer implementeras i verksamheterna samt har rektorerna 
kännedom om och agerar de utifrån sitt ansvar att informera och möjliggöra 
deltagandet i modersmålsundervisning. 

Programdirektör Mikael Carstensen informerar om att hur implementering av 
riktlinjer efterlevs var en del av tillsynsplanen 2019 och följdes upp och 
redovisades i tillsynsrapporten februari 2020. Det framkom då att de allra flesta 
antagna styrdokument är kända av verksamheterna och efter tillsynen har ny 
rutin för expediering av styrdokument tagits fram. När det gäller styrdokument 
avseende modersmålsundervisning, så arbetar rektorerna lite olika med 
implementeringen. Rektorerna påminns om dessa styrdokument specifikt av 
förvaltningsledningen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 82 Information från rektor Johan Walter om arbetet med 
socialpedagoger 
Handläggare: Johan Walter 

Ärendebeskrivning 
Johan Walter, rektor Mellringeskolan, informerar Programnämnd barn och 
utbildning om skolans arbete med socialpedagoger. Arbetet med en 
värdegrund har varit viktigt. Skolan har kontakt med vårdnadshavare och gör 
en plan kring potentiella hemmasittare. Det är viktigt att det finns tid för 
eleverna efter att lektionerna är slut för dagen. Socialpedagogerna rör sig i 
korridorerna och arbetar med att motivera eleverna till att gå in på lektionerna. 
Allt sker i nära samarbete med lärare och elevhälsan. Det upprättas 
förväntansdokument för vårdnadshavare och elever, men även vad de ska 
kunna förvänta sig av skolan.  
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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.  

§ 83 Svar på övriga frågor från Katarina Folkeson (MP) om 
studenten i år och om lösning för barn i Latorp avseende 
skolskjuts 
Ärendenummer: Bou 905/2021 

Ärendebeskrivning 
Katarina Folkeson (MP) har anmält övriga frågor om studenten i år och 
lösning för barn i Latorp avseende skolskjuts.  

Elisabeth Malmqvist (C). ordförande Gymnasienämnden, informerar om att 
upplägget för studenten kommer att likna förra året. Det pågår samtal mellan 
de kommunala skolorna  och de fristående aktörerna om att dela på 
veckodagar. Förhoppningen är att elever och vårdnadshavare kommer att få 
information inom den närmsta veckan.  

Marlene Jörhag (KD), ordförande Programnämnd barn och utbildning, 
informerar om att den pågående utredningen eventuellt inte kommer att vara 
klar till sommaren, men att det är möjligt att förlänga provverksamheten 
ytterligare en tid. Tillsammans med programdirektören ska ordföranden träffa 
Myndighetsavdelningen om den aktuella vägen och dess status. Det är viktigt 
att det sker en enhetlig bedömning, så att alla behandlas likvärdigt.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 84 Svar på motion om att göra Kvinnerstaområdet till ett 
center för miljö, klimat och gröna näringar 
Ärendenummer: Bou 162/2020 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår. 
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§ 85 Anmälan av handlingar och 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 till Programnämnd barn och utbildning 2021-02-26 - 2021-03-31 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 86 Anmälan av presidiesammanträde samt 
delegationsbeslut till Programnämnd barn och utbildning 
2021-04-08 
Ärendenummer: Bou 566/2021 

Ärendebeskrivning 
Presidiesammanträde har ägt rum den 26 mars 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 (2021-03-03 - 2022-03-31) 
Sammanställning delegationsbeslut Grundskoleantagningen 
Sammanställning delegationsbeslut prövning mottagande grundsärskola 
Delegationsbeslut fritidshem behov av stöd 
Delegationsbeslut avgiftsfri fritidshemsplats 
Sammanställning delegationsbeslut fritidshem 
Sammanställning delegationsbeslut plats förskola 
Sammanställning delegationsbeslut skolskjuts 
Sammanställning delegationsbeslut reseersättning 
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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. 
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