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Programnämnd barn och utbildning 
 
Datum: 2022-11-18 
Tid: 09:00 – 11:15 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Susanne Lindholm (KD) 
Jessica Ekerbring (S) 
Maria Haglund (M) 
Elisabeth Malmqvist (C) 
Gunilla Werme (L) 
Kent Vallén (S) 
Kenneth Hallén (S) 
Susann Wallin (S) 
Roger Andersson (S) 
Layla Abou Tacca (KD) 
Stefan Stark (M) 
Sara Dicksen (M) 
Joakim Sjögren (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Inger Blückert (S) ersätter Per Folkeson (MP) 
Pär Ljungvall (V) ersätter Cecilia Lönn Elgstrand (V) 
 
Närvarande ersättare 
Husein Hoso (S) 
Madelene Spinord Semenets (S) 
Seydou Bahngoura (C) 
Sandra Fröjdenstam (KD) 
Kerstin Cederström (L) 
 
Övriga 
Karin von Stedingk T.f. programdirektör 
Peter Bodelsson Ekonom 
Markus Eklund Planerare 
Elias Hazare Sekreterare 
 
 
Paragraf 176 – 190 
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Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Susanne Lindholm (KD), ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
Gunilla Werme (L), justerare  
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§ 176 Protokolljusterare  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

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

§ 177 Anmälan av övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls.  

§ 178 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Dagordningen godkänns. 

§ 179 Tillsynsrapport 2022 - Information  
Ärendenummer: Bou 1940/2022 
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Markus Eklund (planerare) informerar om Tillsynsrapport 2022, intern kontroll 
och tillsyn av två områden 2022 det vill säga verksamhetsområdet och 
ekonomiområdet på Programnämnd barn och utbildning.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 180 Uppföljning av handlingsplan för barn i ekonomiskt 
utsatta hushåll i Örebro kommun - Information 
Ärendenummer: Bou 1996/2022 
Handläggare: Sara Andersson 

Ärendebeskrivning 
Sara Andersson (planerare) informerar om handlingsplan för barn i 
ekonomiskt utsatta hushåll i Örebro kommun. Hon informerar vidare om 
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planens huvudmål och delmål samt fattigdom som finns i ekonomiskt utsatta 
hushåll i kommunen.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 181 Sociala investeringar i Varberga och Oxhagen - 
Information 
Ärendenummer: Ks 451/2022 
Handläggare: Yvonne Haneskog 

Ärendebeskrivning 
Rapporten avser en uppföljande utvärdering av satsningarna Team Oxhagen, 
Specialpedagogisk kompetensutveckling och El Sistema som genomfördes 
mellan åren 2015 – 2018. De tre satsningarna benämns gemensamt som 
Partnerskap VoX och riktade sig framför allt mot barnen i åldrarna 0–9, deras 
äldre syskon och deras föräldrar boende i Varberga och Oxhagen. Syftet med 
utvärderingen är att undersöka vilka medelfristiga effekter som uppstått efter 
satsningarnas slut och om effekterna är bestående. I investeringens ansökan 
uppgavs fyra övergripande målsättningar varav en av dessa, förbättra 
förutsättningarna för ökad måluppfyllelse för alla barn i skolan följs upp i 
denna utvärdering. 

För att mäta om det har skett en förbättring i måluppfyllelsen görs ett urval av 
barn, tillika insatsgrupp, som består av elever som vårterminen 2015 gick i 
Hagaskolans förskoleklass (kohort 1) samt barn på förskolan Blåmesen som då 
var 5 år gamla (kohort 2). 

Resultaten visar bland annat att insatsgruppens båda kohorter presterar bättre i 
ämnena svenska och matematik i årskurserna 3 och 6 i jämförelse med 
respektive helklass. Avsaknad av ett kvantitativt mål i den gemensamma 
ansökan försvårar dock bedömning av målets uppfyllnad. Vidare saknas även 
en kontrollgrupp som medför att den kausala länken mellan investeringen och 
dess effekter inte kan urskiljas. 

Resultaten som presenteras i denna rapport ger därför endast en indikation på 
ifall satsningarna har lett till förbättrade förutsättningar för ökad måluppfyllelse 
för alla barn i skolan. En av slutsatserna är därför att resultaten i denna 
utvärdering tyder på att måluppfyllelsen i årskurs 3 åtminstone pekar åt positiv 
riktning. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan Sociala investeringar i Varberga och Oxhagen, Ks 712/2014, daterad 
2014-08-23 
Slutrapport Partnerskap Varberga/Oxhagen – Team Oxhagen, Ks 712/2014, 
daterad, 2017-09-13 
Slutrapport Partnerskap Varberga/Oxhagen – Specialpedagogisk 
kompetensutveckling, Ks 712/2014, daterad 2018-02-12 
Slutrapport Partnerskap Varberga/Oxhagen – El Sistema, Ks 712/2014, 
daterad 2017-08-17 
Reviderad återföringsplan – Partnerskap Varberga Oxhagen, Ks 712/2014, 
daterad 2017-12-04 
Rapport Sociala investeringar i Varberga och Oxhagen: Team Oxhagen, 
Specialpedagogisk kompetensutveckling, El Sistema – Uppföljande 
utvärdering, Ks 451/2022, daterad 2022-10-06 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 182 Evakueringslösning för Wallerska - Beslut 
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. 

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 
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 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Stenvalvet fastigheter AB får i uppdrag att fortsätta projektera i enlighet med 
resultatet av förstudierapport. 

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

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 183 Avskrivning av 2021 års utestående fordringar 
gällande barnomsorgsavgifter - Beslut 
Ärendenummer: Bou 2030/2022 
Handläggare: Peter Bodelsson 

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. 

De sammanlagda utestående fordringarna för 2021 uppgår till 2 093 926,44 
kronor. Processen med att kräva in betalning från kunden kvarstår dock. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att en konsekvensbeskrivning inte är 
relevant för ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Avskrivning av 2021 års utestående fordringar gällande 
barnomsorgsavgifter, 2022-11-07 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltnings förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- 2021 års utestående kundfordringar för barnomsorgsavgifter avskrivs ur 
ekonomisystemet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

  

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  7 (10) 

§ 184 Tilläggsanslag och ombudgetering Programnämnd 
barn och utbildning november 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 2031/2022 
Handläggare: Peter Bodelsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tilläggsanslag från Kommunstyrelsen till Programområde barn 
och utbildning avseende kompensation för löneökning och kostnadsökningar 
för investeringar. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tilläggsanslag och ombudgetering Programnämnd barn och 
utbildning november 2022, 2022-11-07 
Budgetram per driftnämnd november 2022, 2022-11-07 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltnings förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Föreslagna ombudgeteringar antas.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 185 Ekonomisk månadsrapport, november 2022 
Ärendenummer: Bou 619/2022 
Handläggare: Peter Bodelsson 

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 oktober 
2022. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport 2022-11-14 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Månadsrapporten läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 186 Ordförandens information 
Ärendenummer: Bou 73/2022 

Ärendebeskrivning 
Susanne Lindholm (KD) informerar om årets pedagogiska pris som har 
tilldelats Shady Kamel Ali (förskola), Jonas Langell (skolledare), Katrin 
Ragnarsson (grundskola/grundsärskola/fritidshem) och Per Varga 
(gymnasieskola/gymnasiesärskola).  

Utmärkelsen delades ut på pristagarnas skolor den 14 november och den 23 
november kommer de även till Kommunfullmäktige för att uppmärksammas. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 187 Programdirektörens information 
Ärendenummer: Bou 74/2022 

Ärendebeskrivning 
T.f. programdirektör Karin von Stedingk informerar om pågående förändring 
av nämnd- och förvaltningsorganisationerna. När Programnämnd barn och 
utbildning upphör efter årsskiftet kommer de tjänstepersoner som har arbetat 
för programnämnden få andra tjänster. Markus Eklund kommer arbeta på 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen och Liselotte Nöjd och Marie-
Heléne Andersson kommer arbeta på Förskole- och grundskoleförvaltningen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  9 (10) 

§ 188 Extra nämndsammanträde, 12 januari 2023 
Handläggare: Elias Hazare 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige kommer i december att fatta ett beslut om att förlänga 
mandatperioden för i princip alla nämnder till den 12 januari 2023. Samtidigt 
skjuter man på införandet av nytt nämndreglemente till samma datum.  

Programnämnd barn och utbildning ska ha ett avslutande möte att fatta ett 
beslut om ett extra sammanträde den 12 januari, 11:30-11:55. På det avslutande 
mötet är det viktigt att nämnden tar sina sista delegationsbeslut och lägger 
dessa till handlingarna.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 189 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Bou 815/2022 

Ärendebeskrivning 
Presidiesammanträde har ägt rum den 10 november 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 (2022-10-22-2022-11-11) 
Delegationsbeslut, förkola, behov av stöd, oktober 2022 
Delegationsbeslut, fritidshem, behov av stöd, oktober 2022 
Delegationsbeslut prövning grundsärskola oktober, november 2022 
Sammanställning placering förskola, oktober 2022 
Sammanställning placering fritidshem, 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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§ 190 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 2022-10-22-2022-11-10 
Kommunala Tillgänglighetsrådet 221005 
Beslut KS § 191, Rapport sociala investeringar - Utomhuspedagogikens 
inverkan på lärande, uppföljande utvärdering 
Slutrapport sociala investeringar, Utomhuspedagogikens inverkan på lärande 
Beslut KS § 178, Ordning för inkallande av ersättare 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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