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Programnämnd barn och utbildning 
 
Datum: 2022-10-28 
Tid: 09:00–14:30 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Susanne Lindholm (KD) 
Maria Haglund (M) 
Elisabeth Malmqvist (C) §§ 154 – 173  
Kent Vallén (S) 
Kenneth Hallén (S) §§ 154 – 173 
Susann Wallin (S) 
Roger Andersson (S) 
Layla Abou Tacca (KD) §§ 174 – 175 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) §§ 154 – 164 
Stefan Stark (M) 
Sara Dicksen (M) 
Per Folkeson (MP) 
Joakim Sjögren (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Inger Blückert (S) ersätter Jessica Ekerbring (S) 
Kerstin Cederström (L) ersätter Gunilla Werme (L) 
Sandra Fröjdenstam ersätter Layla Abou Tacca (KD) §§ 154 – 173 
Husein Hoso (S) ersätter Kenneth Hallén (S) §§ 174 – 175 
Seydou Bahngoura (C) ersätter Elisabeth Malmqvist (C) §§ 174 – 175 
Pär Ljungvall (V) ersätter Cecilia Lönn Elgstrand (V) §§ 165 – 175 
 
Närvarande ersättare 
Husein Hoso (S) §§ 154 – 173 
Madelene Spinord Semenets (S) 
Seydou Bahngoura (C) §§ 154 – 173 
Sandra Fröjdenstam (KD) §§ 174 – 175 
Pär Ljungvall (V) §§ 154 – 163 
 
Övriga 
Karin von Stedingk T.f. programdirektör 
Marie-Heléne Andersson Planerare 
Liselotte Nöjd Ekonom 
Markus Eklund Planerare 
Elias Hazare Sekreterare 
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Paragraf 154 – 161 och 163 – 175 
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§ 154 Kallelse 

§ 155 Anmälan av jäv  

Ärendebeskrivning 
Ledamöterna i Programnämnd barn och utbildning ges tillfälle att anmäla i jäv 
inför dagens sammanträde. 

Beslut 
Inget jäv anmäls. 

§ 156 Protokolljusterare  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Jämte ordförande utses Per Folkeson (MP) till justerare med Joakim Sjögren (SD) 
som ersättare. 

§ 157 Anmälan av övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Sara Dicksen (M) anmäler en övrig fråga:  

- Hur har det gått med trafiksituationen på Tegnérskolan? 

§ 158 Godkännande av dagordning 

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

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Dagordning med redovisade tillägg godkänns. 

§ 159 Baronbackarnas familjecentral 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1852/2022 
Handläggare: Anne Jeanson 

Ärendebeskrivning 
Familjecentralerna är en viktig aktör inom Örebro kommun för att stärka 
vårdnadshavare och förebygga att familjer hamnar i olika sorters svårigheter 
genom tidiga insatser. Vi är en betydelsefull och unik mötesplats för föräldrar. 
Till oss kan familjerna med barn upp till sex år komma och möta andra 
familjer, leka samt få stöd i sitt föräldraskap. Vi tar även emot föräldrar till barn 
upp till 18 år i samtal och gruppverksamhet. 
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För att vi inom våra familjecentraler ska kunna erbjuda det som i vårt uppdrag 
finns beskrivet, krävs resurser i form av personal och ändamålsenliga lokaler. 
I och med anslaget 2021 om en tillfällig förstärkning av pedagoger i 
Baronbackarna till 200% har vi också möjliggjort en tryggare arbetsmiljö i och 
med att ensamarbete inte längre är en konsekvens av bemanning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-27 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och 
utbildning:  

- Permanenta den tillfälliga förstärkningen med en 100% pedagogtjänst på 
Baronbackarnas familjecentral. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 160 Centrum för samverkan - Samba - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1853/2022 
Handläggare: Anne Jeanson 

Ärendebeskrivning 
Centrum för samverkan (Sambas) uppdrag är att utifrån en helhetssyn, med 
barns och ungas bästa i fokus, organisera, leda och driva samverkansprocesser 
omkring barn och unga, 0–21 år, med behov av samordnade insatser. 

Syftet med verksamheten är att barns och ungas behov ska tillgodoses på ett 
kostnadseffektivt sätt i ett gott samarbete över verksamhetsgränserna. 

Brister i samverkan mellan olika verksamheter och olika huvudmän är ett 
problem som ständigt lyfts fram i rapporter, utvärderingar och granskningar, 
både på kommunal, regional och nationell nivå. Örebro kommun har en 
samverkansmodell, Samba, som är efterfrågad och som ger ett gott stöd i svåra 
samverkansprocesser. 

Det är viktigt att det goda arbetet fortsätter och för att behålla kompetenta 
medarbetare behövs ett beslut om att den 50% förstärkning som nu beslutas 
årsvis i stället permanentas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-27 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Permanenta finansieringen av den 50% förstärkning inom Samba som nu 
beslutas årsvis. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 161 Information från parlamentarisk grupp rörande 
lokalfrågor 
Ärendenummer: Bou 1948/2022 
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Markus Eklund (planerare) informerar om den sammanfattande 
föredragningen om vad som presenterades och diskuterades på den 
parlamentariska gruppen angående lokalfrågor, den 12 oktober 2022.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 163 Wallerska skolan - anpassningar i samband med 
rotrenovering - Beslut 
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. 
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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. 

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: 

1. Futurum fastigheter får i uppdrag att fortsätta projektera i enlighet med 
resultatet av förstudierapport ny skolbyggnad 2022-09-12. 

2. Ärendet återkommer till nämnden efter upphandling och projektering med 
hyreskonsekvens och för startbesked. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 164 Evakueringslösning för Wallerska - Information & 
beredning 
Ärendenummer: Bou 1906/2022 
Handläggare: Anneli Hedström 

Ärendebeskrivning 
Då Wallerska skolan behöver stänga för nybyggnation av hus A behöver 
skolans verksamhet evakueras till annan plats. Stenvalvet AB har undersökt hur 
skolan skulle kunna beredas plats i området vid Mellringeskolan. Förstudien 
har tagit fram två alternativ. Båda innebär att hus SA/SB anpassas för 
verksamheten. 

Ärendet bereds vid dagens sammanträde och återkommer för beslut i 
Programnämnd barn och utbildning den 18 november 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-20 
Bilaga 1. Förstudierapport Wallerska Skolan IN160030 
Bilaga 2. Wallerska skolan- utlåtande arkitekt 
Bilaga 3 Presentation handlingsprogram 
Bilaga 4 Information till presidiet 
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Bilaga 5 Lokalbehov evakuering Wallerska 
Bilaga 6 Förstudierapport Wallerska skolan, ny byggnad, 2022-09-12 
Bilaga 7 Förstudie Wallerska skolan 2022-09-14 
Bilaga 8 Förstudie evakueringslösning 2022-10-19 

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. 

§ 165 Information om Kulturpaletten och övriga 
kulturaktiviteter 
Ärendenummer: Bou 1946/2022 
Handläggare: Tobias Kandenäs 

Ärendebeskrivning 
Tobias Kandenäs lärare på Kulturskola informerar om Kulturpaletten och 
kulturombud på alla skolor. Han informerar vidare om några uppdrag, rektorns 
stöd och en digital utbudskatalog.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 166 Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal 
elever i grund- och gymnasieskolan den 15 oktober 2022 - 
Beslut 
Ärendenummer: Bou 1835/2022 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Avstämningen av faktiskt antal elever i grund- och gymnasieskola den 15 oktober 
2022 innebär en ökning av antalet elever vilket medför en ökad kostnad för 
programområdet på 19,4 miljoner kronor. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet inte får några specifika 
konsekvenser utifrån perspektiven genus, barn, mångfald, klimat och folkhälsa. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal elever i 
grund- och gymnasieskolan den 15 oktober 2022, 2022-10-21 
Bilaga Budgetram november 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Justering av budgetramar för faktiskt antal elever den 15 oktober 2022 i 
grund- och gymnasieskolan antas. 

2. Finansiering sker via programnämndens pott för volymer. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 167 Månadsrapport oktober 2022 
Ärendenummer: Bou 619/2022 
Handläggare: Liselotte 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 
september 2022. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport 2022-10-15 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Månadsrapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 168 Fördelning av Programnämndens planeringsreserv 
2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1934/2022 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd barn och utbildning har en planeringsreserv för 2022.  Det 
återstår idag medel i Programnämndens planeringsreserv för 2022. 
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Bedömningen är att alla medel inte kommer att förbrukas under året och därav 
fördelas medel ut till kommunala och fristående huvudmän för att täcka upp 
för de ökade kostnader som uppstått i verksamheterna utifrån det 
säkerhetspolitiska läget och som drabbat måltidsverksamheten. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Fördelning av medel från Programnämndens planeringsreserv 
till grund- och gymnasieskolan daterad 2022-10-27 
Bilaga Budgetram november 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Medel motsvarande 7,9 miljoner kronor fördelas till huvudmän inom 
förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och gymnasieskola med ett belopp 
om 236 kronor per barn/elev. 

2. Finansiering sker via Programnämndens planeringsreserv.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 169 Ordförandens information 2022 
Ärendenummer: Bou 73/2022 

Ärendebeskrivning 
Susanne Lindholm (KD) informerar om dialogmötet med Fackförbunden. 
Hon informerar vidare om besöket på Odenskolan för att lyssna in hur man 
har arbetat vidare med trygghetsfrågor. På Odenskolan pågår ett arbete inom 
Skolverkets satsning "Samverkan för bästa skola" för att förbättra 
måluppfyllelsen.  

Susanne Lindholm informerar också om utmaningar i glesbygden kring elevers 
likabehandling vad gäller tillgång till kultur, simträning, lovaktiviteter etc. på 
grund av dyrare transportkostnader. Det finns även stora utmaningar med att 
få vikarier på grund av ökade transportkostnader. 

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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§ 170 Programdirektörens information 2022 
Ärendenummer: Bou 74/2022 

Ärendebeskrivning 
T.f. programdirektör Karin von Stedingk informerar om Perrongen och att den 
ska flyttas till en annan lokal. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 171 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Bou 814/2022 

Ärendebeskrivning 
Presidiesammanträde har ägt rum den 19 oktober 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 (2022-09-23-2022-10-21) 
Delegationsbeslut förkola, behov av stöd, augusti 2022 
Delegationsbeslut placering, fritidshem, september 2022 
Sammanställning placering Förskola, september 2022 
Sammanställning delegationsbeslut, skolskjuts, september-oktober 2022 
Sammanställning delegationsbeslut, reseersättning, september-oktober 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.  
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§ 172 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Bou 75/2022 

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

Beslutsunderlag 
Diarielista 2022-09-23-2022-10-21 
Inbjudan MR-Frukost, 2022-10-28  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 173 Övrig fråga från Sara Dicksen (M) om trafiksituationen 
på Tegnérskolan  

Ärendebeskrivning 
Sara Dicksen (M) har fått information från elever på Tegnérskolan att de 
upplever trafiksituationen kring skolan som otrygg. Frågan ställdes på förra 
programnämnden 30 september 2022.  

Markus Eklund (planerare) besvarar att Futurum inte har fått in några 
synpunkter eller begäran på trafiksituationen men att den kan upplevas som 
”rörig” på grund av pågående grävarbete i området. Man planerar även att göra 
om en bussangöring i närheten vilket kan komma att förstärka denna effekt. 

Markus Eklund har också varit i kontakt med förvaltningen för förskola och 
skola, utifrån samma frågeställning och de har inte heller identifierat att det har 
funnits beskrivna behov om att anpassa trafiksituationen. 

Förvaltningen kommer att fortsätta samverka med skolan kring situationen för 
att fånga upp eventuella behov, men också för att informera om läget kring 
skolans fastighet i övrigt. Det ska innefatta kommunikation med både 
vårdnadshavare och elever.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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§ 174 Information gällande satsningar inom elevhälsa och 
SYV, Gymnasiet 
Ärendenummer: Bou 1945/2022 
Handläggare: Markus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Markus Karlsson enhetschef för gymnasiet informerar om satsningar inom 
elevhälsa och SYV på gymnasiet.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 175 Information gällande satsningar inom elevhälsa och 
SYV, Förskola och grundskola 
Ärendenummer: Bou 1947/2022 
Handläggare: Katarina Arkehag, Katarina Fardelin 

Ärendebeskrivning 
Katarina Arkehag förvaltningschef för förskola och grundskola och Katarina 
Fardelin avdelningschef informerar om satsningar inom elevhälsa och SYV på 
förskola och grundskola.  

De informerar också om en måluppfyllelse som har fem fokusområden det vill 
säga arbetsmiljö, hållbarhet, kompetensförsörjning, undervisning och lärande 
samt tillgänglig lärmiljö.  

De informerar vidare om språkutveckling, digitalisering, 
kompetensutvecklingsinsatser och nätverk för lärare för att förankra nya 
läroplaner.  

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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