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Programnämnd barn och utbildning
Datum:
Tid:
Plats:

2019-02-06
09:00–16.50
Dialogen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
Marlene Jörhag (KD)
Jessica Ekerbring (S)
Maria Haglund (M)
Elisabeth Malmqvist (C)
Magnus Riseby (L)
Kent Vallén (S)
Linda Smedberg (S)
Kenneth Hallén (S)
Susann Wallin (S)
Eje Cesar (KD)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Stefan Stark (M)
Magnus Johansson (M)
Sara Bronner (MP)
David Larsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Pär Ljungvall (V)

§§ 1-15, 18-32

ersätter Sara Bronner (MP) §§ 16-17

Närvarande ersättare
Roger Andersson (S)
Inger Blückert (S)
Husein Hoso (S)
Seydou Bahngoura (C)
Layla Abou Tacca (KD)
Sara Dicksen (M)
Gunilla Werme (L)
Helena Ståhl (SD)
Övriga
Charlotta Karlsson-Andersson
Karin Geisler

programdirektör barn och utbildning
nämndsekreterare

Paragraf 1–19 och 21–33
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Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 13 februari 2019.

Marlene Jörhag (KD), ordförande

Magnus Johansson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 14 februari 2019.

§ 1 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning

Sara Bronner (MP) anmäler jäv § 16 "Ansökan pedagogisk omsorg Närkia
Lyrikgatan - beslut" och § 17 "Ansökan pedagogisk omsorg Närkia Poesigatan
- beslut".
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- anmälan av jäv tas till protokollet

§ 2 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M) frågar om Örebro kommuns teknik och kompetens för att
hantera digitala nationella prov.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med skriftligt fråga gällande
informationen vid skolansökningar.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Svar övriga frågor läggs till dagordningen
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§ 3 Godkännande av dagordningen
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- dagordningen godkänns
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 4 Öppna sammanträden - prövning inför ny
mandatperiod – beslut
Handläggare: Karin Geisler
Ärendebeskrivning

Av 6 kap. 25 § kommunallagen framgår att en nämnd får besluta att dess
sammanträden ska vara offentliga om kommunfullmäktige har medgett det.
I nämndreglemente för 2019 fastställt av fullmäktige den 20 juni 2018 bestäms
att nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.
Förslag till beslut

Ordförandens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Nämndens sammanträden ska vara offentliga.
2. I ärende som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer
uppgifter hos nämnden som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen gäller dock inte offentlighet.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt ordförandes förslag

§ 5 Extranämnd 13 februari samt ny sammanträdestid i juni
2019 - beslut
Ärendenummer: Bou 2603/2018
Handläggare: Karin Geisler
Ärendebeskrivning

Ett extra nämndsammanträde föreslås den 13 februari 2019 i samband med
nämndens utbildningsdag.
Programnämnd barn och utbildning föreslås besluta om att sammanträdet den
5 juni flyttas till den 3 juni 2019 samma tid.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-28
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Nämndsammanträde ska hållas onsdagen den 13 februari 2019 klockan 9.3011.00.
2. Nämndsammanträde ska hållas måndagen den 3 juni klockan 09.00-12.00,
detta ersätter det tidigare sammanträdesdatumet 5 juni 2019.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 6 Gemensamt verksamhetsnamn för RG och RGsär –
beslut
Ärendenummer: Bou 3115/2018
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning

Gymnasienämnden har beslutat om en sammanhållen organisation för
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, RG, och Riksgymnasiesärskolan
för döva och hörselskadade, RGsär (Gy 47/2017). Arbetet med att bilda en
sammanhållen organisation har påbörjats genom tillsättandet av
verksamhetschef. För att ytterligare befästa den sammanhållna organisationen
både internt och externt behöver verksamheten samlas inte bara under en
gemensam ledning utan också under ett gemensamt verksamhetsnamn.
Gymnasienämnden har överlämnat ärendet till Programnämnd barn och
utbildning för beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till Gymnasienämnden– Gemensamt verksamhetsnamn för
RG och RGsär, 2018-10-25
Protokollsutdrag, Gymnasienämnden 2018-12-13
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Förslag till beslut

Gymnasienämndens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Anta förslaget att Riksgymnasiet för döva och hörselskadade och
Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade ska ha ett gemensamt,
övergripande verksamhetsnamn.
2. Det gemensamma verksamhetsnamnet ska vara Riksgymnasiet Örebro.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Gymnasienämndens förslag

§ 7 Revidering delegationsförteckning - beslut
Ärendenummer: Bou 62/2019
Handläggare: Karin Geisler
Ärendebeskrivning

Förslag utifrån förändringar inom organisationen på Myndighetsavdelningen,
namnändring, förtydligande samt tillägg delegation.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-01-15
Inför 20190206 med förklaringar - Förslag reviderad delegationsförteckning
Bou, 2019-01-11
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Anta reviderad delegationsordning enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 8 Granskning av nämndernas efterlevnad av GDPR beslut
Ärendenummer: Bou 2691/2018
Handläggare: Karin Geisler, Olle Melén
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Ärendebeskrivning

Örebro kommuns dataskyddsombud genomför en granskning av nämndernas
efterlevnad av dataskyddsförordningen och granskar särskilt huruvida
registerförteckningar och personuppgiftsbiträdesavtal finns för nämndernas
behandling av personuppgifter.
Beslutsunderlag

Begäran, 2018-10-10
Förslag på svar, 2019-01-11
Rutin, 2019-01-14
Registerförteckning, fastställd 2019-01-30
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Förslag till svar antas och skickas till dataskyddsombudet tillsammans med
rutin och aktuell registerförteckning
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 9 Anmälan av presidiesammanträde samt
delegationsbeslut till pn Bou 2019-02-06
Ärendenummer: Bou 2972/2018
Ärendebeskrivning

Presidiesammanträde har ägt rum den 17 januari 2019.
_____________________
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 § och 7 kap. 8 § kommunallagen (2017:725).
Beslutsunderlag

Lista över inrapporterade delegationsbeslut (2018-11-26--2019-01-29)
Anmälan av delegationsbeslut från förskolechefer, rektorer och
myndighetsavdelningen
Ordförandebeslut utbildningsdag
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 10 Anmälan av handlingar och inkomna skrivelser
Ärendenummer: Bou 139/2019
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 2019-02-06
(registrerat efter 2018-11-25 t o m 2019-01-29)
Beslut från Skolinspektionen, 2018-12-11
Beslut från Skolinspektionen, 2018-12-11
Brev angående ersättning för förlorad pensionsförmån, 2019-01-09
Följebrev jämställdhetsstrategin, 2019-01-16
Protokollsutdrag KF, 2018-11-21
Regleringsbrev, 2018-12-20
Revisionsrapport, 2018-12-13
Uppföljningsrapport, 2018-11-09
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 11 Ombyggnad/anpassning A-huset Stora Mellösa
skola, inkl idrotten (B-huset) - beslut
Ärendenummer: Bou 2848/2018
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning

I samband med rotrenovering av Stora Mellösa kommer anpassningar i Ahuset och Idrottshuset att göras. För att göra A-huset fullt tillgänglig behöver
en invändig hiss installeras. Övriga åtgärder omfattar ventilation, ökat antal
toaletter, sekretessklassning. I idrottshuset behövs åtgärder för bland annat
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RWC och duschar göras.
Den utökade hyreskostnaden bedöms bli 700 tkr +-20 %
Ökat antal elever i Stora Mellösa inom de närmaste åren vägs upp av färre
elever i Odensskolan under motsvarande period. Detta innebär att ytterligare
utbyggnad i Stora Mellösa, utöver den nya förskole-skolbyggnaden, inte
bedöms som prioriterat.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-01-03
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Åtgärder i Stora Mellösa skolas A-hus för hiss, ventilation, ökat antal
toaletter, sekretessklassning beställs av Futurumfastigheter.
2. Den ökade hyreskostnaden på 700 tkr +-20% finansieras inom befintlig ram.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 12 Ombyggnad Almbysskolan E- och F-hus samt
anpassningar - beredning
Ärendenummer: Bou 1035/2017
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning

Almby skola har ett ökat tryck på elevplatser och ligger i ett område som växer.
Skolan rotrenoveras och i samband med detta görs anpassningar.
Programnämnden har tagit beslut om att dimensionera upp ventilation med
mera för att kunna ha hela klasser i Almbyskolans södra byggnader. Särskolan
har under den tiden evakuerats till Engelbrektsskolan och åk 2-6 till
Tybblelundsskolan. Nu har turen kommit till de östra byggnaderna, E- och Fhuset.
E-huset innehåller idag estetämnena medan F-huset idag är ordinarie klassrum.
Förslaget är att byta plats på innehållet i dessa byggnader och genom en smärre
utbyggnad få ytterligare tre klassrum, vilket är ett långsiktigt behov för
verksamheten. Detta skulle även kortsiktigt underlätta vid evakuering.
Ombyggnaden och anpassningen beräknas kunna genomföras under läsåret
2019/2020.
Den sista etappen avser A-huset och genomförs under läsåret 2020/2021.
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För att möjliggöra den fortsatta rotrenoveringen med anpassningar, behöver
grundskolenämnden fatta ytterligare evakueringsbeslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-01-02
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde och återkommer för
beslut efter projektering
2. Projektering beställs av Futurumfastigheter för ombyggnation/anpassning av
E- och F-huset på Almby skola
3. Om projekteringen inte följs av projekt finansieras detta ur
planeringsreserven.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 13 Skolutveckling tillsammans - topp 25 2025: Forskning
och samarbeten med Örebro universitet - information
Handläggare: Anders Trumberg
Ärendebeskrivning

Strateg Anders Trumberg informerar om forskning och samarbeten med
Örebro universitet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- informationen tas till protokollet
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 14 Uppföljning Vivallaskolan högstadium och
samarbetet Linje 14 - information
Handläggare: Ulf Aldén, Pia Ridderby
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Ärendebeskrivning

Verksamhetschef Ulf Aldén Förvaltningen förskola och skola och enhetschef
Pia Ridderby Örebro universitet informerar om utvecklingen efter
nedläggningen av Vivallaskolans högstadium och samarbetet runt Linje 14.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- informationen tas till protokollet
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 15 Motion om busskort eller skolskjuts till elever i
grundskolan - beslut
Ärendenummer: Bou 530/2018
Handläggare: Karin Geisler
Ärendebeskrivning

Karolina Wallström (L) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 28 februari 2018. Motionen innehåller förslag om att
alla elever från förskoleklass till årskurs 9 som har mer än tre kilometer till
skolan erbjuds busskort eller skolskjuts.
Beslutsunderlag

Motion av Karolina Wallström (L)
Tjänsteskrivelse, 2018-11-19
Bilaga, underlag till svar på motion om ändrade riktlinjer för skolskjuts och
busskort till skolelever, 2018-10-31
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Motionen avslås
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut
Yrkande

Magnus Riseby (L) yrkar bifall till motionen.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag att
avslå motionen samt att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
David Larsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för en
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mer noggrann utredning av kostnaderna.
Sara Bronner (MP) yrkar bifall till motionen.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag att avslå motionen.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (M) ställer först David Larssons (SD) yrkande om
återremiss under proposition och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordförande att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Kommunsstyrelseförvaltningens förslag om att avslå motionen respektive
Magnus Risebys (L) och Sara Bronners (MP) yrkande om att bifalla motionen.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn
och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer sedan Maria Haglunds (M) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande som tas till protokollet under proposition och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar att bifalla detta.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning: beslutar
1. Motionen avslås
2. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut
Reservation

David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att återremittera ärendet till förvaltningen för en mer noggrann
utredning av kostnaderna.
Magnus Riseby (L) och Sara Bronner (MP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för sina yrkanden att bifalla motionen.

§ 16 Ansökan pedagogisk omsorg Närkia Lyrikgatan beslut
Ärendenummer: Bou 2671/2018
Handläggare: Jenny Kusing, Kristina Åström
Ärendebeskrivning

Ansökan inkom från Harbi Amir, Närkia Utbildning AB med önskemål om att
starta pedagogisk omsorg i två lokaler. Denna ansökan gäller Lyrikgatan 6 C i
bostadsområdet Vivalla med verksamhetsansvarig Kadra Abdillahi.
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Beslutsunderlag

Ansökan, 2018-10-06
Besök i lokal, 2019-01-25
Checklista, 2018-11-16
Tjänsteskrivelse, 2019-01-11
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Avslå ansökan om rätten till bidrag till Närkia Utbildning AB
(organisationsnummer 556901-556901) för att bedriva pedagogisk omsorg i
enskild regi för max 5 barn i åldern 1–5 år, på adressen Lyrikgatan 6 C, i
Örebro kommun.
Jäv

Sara Bronner (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltnings förslag
till Programnämnd barn och utbildning.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 17 Ansökan pedagogisk omsorg Närkia Poesigatan beslut
Ärendenummer: Bou 2670/2018
Handläggare: Jenny Kusing, Kristina Åström
Ärendebeskrivning

Ansökan inkom från Harbi Amir, Närkia Utbildning AB med önskemål om att
starta pedagogisk omsorg i två lokaler. Denna ansökan gäller Poesigatan 1 F i
bostadsområdet Vivalla med verksamhetsansvarig personal Hawa Hassan Abdi.
Beslutsunderlag

Ansökan, 2018-10-06
Tjänsteskrivelse, 2019-01-11
Besök i lokal, 2019-01-25
Checklista, 2018-11-16
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Avslå ansökan om rätten till bidrag till Närkia Utbildning AB
(organisationsnummer 556901-556901) att bedriva pedagogisk omsorg i
enskild regi för max 5 barn i åldern 1–5 år, på adressen Poesigatan 1 F, i
Örebro kommun.
Jäv

Sara Bronner (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltnings förslag
till Programnämnd barn och utbildning.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 18 Ansökan pedagogisk omsorg Vår framtid- beslut
Ärendenummer: Bou 2787/2018
Handläggare: Jenny Kusing, Kristina Åström
Ärendebeskrivning

Vår framtid HB har ansökt om bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg.
Verksamheten kommer att bedrivas som flerfamiljssystem och till en början
begränsas till att ta emot barn från de ingående familjerna. Verksamheten
kommer att omfatta 5 barn och 2 personal som alternerar. Vikarie finns vid
behov.
Verksamheten kommer till stor del att bedrivas utomhus. Verksamheten
kommer att bedrivas i Sätra (i höjd med Hovsta) norr om Örebro och i
Mårtenstorp, Vintrosa.
Huvudmän för Vår framtid HB bedöms uppfylla kraven som ställs för
pedagogisk omsorg. Vårt förslag på beslut är att ansökan ska godkännas och att
verksamheten därmed ges rätt till bidrag enligt 25 kap 10 § skollagen.
Beslutsunderlag

Ansökan, 2018-10-22
Checklista, 2018-10-22
Tjänsteskrivelse, 2019-01-11
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Bidrag lämnas till Vår framtid HB, med organisationsnummer 969788-3438,
att bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi med maxantal 5 barn i åldrarna 15 år.
2. Bidrag lämnas till Vår framtid HB enligt gällande resursfördelningsmodell.
3. Verksamheten bedrivs huvudsakligen på adressen Sätra 409 i Örebro
kommun. Kompletterande lokal finns på adressen Mårtenstorp 4 i Vintrosa,
Lekebergs kommun.
4. Den ökade kostnaden finansieras ur avsatta medel i budget för
Programnämnd barn och utbildning.
5. Har huvudmannen inte startat upp verksamheten Vår framtid HB inom två
år från att Programnämnd barn och utbildning fattat beslut om bidrag krävs
förnyad ansökan.
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunledningskontorets förslag respektive Cecilia Lönn
Elgstrands (V) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Reservation

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 19 Ansökan pedagogisk omsorg Blåvingen - beslut
Ärendenummer: Bou 2944/2018
Handläggare: Jenny Kusing, Kristina Åström
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Ärendebeskrivning

Sandra Cornels kommer att vara ansvarig för verksamheten Blåvingen
familjedaghem. Sandra är utbildad lärare och kommer själv att arbeta i
verksamheten. Verksamheten kommer att bedrivas i Lundby och omfatta
maximalt 5 barn och 1 personal. Vikarie finns vid behov.
Familjedaghemmet Blåvingen är ett alternativ till den vanliga förskolan för
föräldrar som önskar ha sitt barn i en mindre barngrupp. Blåvingen utgår ifrån
barnets bästa och har mycket fokus på utevistelse, ekologisk mat och lärande
med leken i centrum.
Blåvingen familjedaghem bedöms uppfylla skollagens krav. Vårt förslag på
beslut är att ansökan ska godkännas och att verksamheten därmed ges rätten
till bidrag enligt 25 kap 10 § skollagen.
Beslutsunderlag

Ansökan, 2018-11-20
Checklista, 2018-11-20
Tjänsteskrivelse, 2019-01-11
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Bidrag lämnas till Kumla Data Aktiebolag, med organisationsnummer
556502-3560, att bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi som bifirma under
verksamhetsnamnet Blåvingen familjedaghem med maxantal 5 barn i åldrarna
1-5 år.
2. Bidrag lämnas till Kumla Data Aktiebolag, med bifirma Blåvingen
familjedaghem, enligt gällande resursfördelningsmodell.
3. Verksamheten bedrivs på adressen Mandelstensvägen 53 i Örebro kommun.
4. Den ökade kostnaden finansieras ur avsatta medel i budget för
Programnämnd barn och utbildning.
5. Har huvudmannen inte startat upp verksamheten Blåvingen familjedaghem
på Mandelstensvägen 53 inom två år från att Programnämnd barn och
utbildning fattat beslut om bidrag krävs förnyad ansökan.
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunledningskontorets förslag respektive Cecilia Lönn
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Elgstrands (V) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Reservation

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 21 Information från uppföljningen,
Myndighetsavdelningen
Handläggare: Jenny Kusing, Kristina Åström
Ärendebeskrivning

Information från uppföljningen till 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

§ 22 Tillsynsrapport 2018 - beslut
Ärendenummer: Bou 965/2018
Handläggare: 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 2018:
- Verksamhet: Brist på skollokaler och rutiner vid mottagande av nyanlända
elever.
- Ekonomi: Bristande rutiner för periodiseringar
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Bedömning avseende granskning av brist på skollokaler och rutiner vid
mottagande av nyanlända elever är att det inte finns någon tydlig brist i
rutinerna som ger upphov till fördröjning och de brister som varit
inledningsvis har inte upprepats. Det som behöver utvecklas är tydliggöra
ansvaret för helheten och en väl fungerande kommunikation mellan alla parter.
Bedömning avseende granskning av bristande rutiner för periodiseringar visar
på vissa brister. Av de granskade fakturorna var fem procent helt eller delvis
kostandsförda på räkenskapsår 2017 trots att de avsåg utgifter som förbrukas
nästkommande år. Det som behöver utvecklas är rutiner gällande
periodiseringar på intranätet och att utbildningar till ska innehålla hur intäkter
och kostnader ska periodiseras.
Sammanfattningsvis visar resultatet av granskningen av brist på skollokaler och
rutiner vid mottagande av nyanlända elever och bristande rutiner för
periodiseringar på vissa brister. Det finns förslag på åtgärder.
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 2018 – uppföljning av intern kontroll, Programnämnd barn och
utbildning, 2019-01-28
Bilaga 1 - Intern kontroll – Tillsynsplan 2018 - sammanfattande översikt.
Bilaga 2 - Intern kontroll – Tillsynsrapport 2018 - en sammanfattande översikt.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Tillsynsrapporten 2018 antas och överlämnas till Kommunstyrelsen och
revisorerna.
2. Programdirektören får i uppdrag att vidta åtgärderna som kommer att följas
upp i tillsynsrapport 2019 som redovisas vid Programnämndens sammanträde
senast i december 2019.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 23 Tillsynsplan 2019 - beslut
Ärendenummer: Bou 3121/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
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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
Utifrån genomförd riskanalys föreslår Kommunstyrelseförvaltningen två
tillsynsområden för Programnämnd barn och utbildning 2019. Vid riskanalysen
deltog Jessica Ekerbring, Marlene Jörhag, Maria Haglund, Liselotte Nöjd,
Ingela Österberg, Ted Rylander, Neda Shahbazi och Charlotta Karlsson
Andersson. Tillsynsområdena har valts ut utifrån den värdering av riskerna
som gjordes. Lenamaria Gustafsson ledde riskanalysen.
Följande tillsynsområden för Programnämnd barn och utbildning föreslås:
Verksamhet: Brist på rutiner i styrkedjan
Frågeställning: Finns det uppdaterad och i förvaltningen känd dokumentation
av rutiner om hur styrdokument ska verkställas.
Ekonomi: Avsaknad av rutiner och information i avtalsskrivning.
Frågeställning: Finns det rutiner och information kring avtalsskrivning.
Beslutsunderlag

Bilaga Riskanalys för Programnämnd barn och utbildning, 2018-11-16
Tillsynsplan 2019 – plan för uppföljning av intern kontroll, Programnämnd
barn och utbildning, Örebro kommun, 2019-01-21
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Tillsynsplan för 2019 antas.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra tillsyn i enlighet
med Tillsynsplan 2019.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 24 Ny ersättningsnivå förskolan Heliantus – beslut
Ärendenummer: Bou 110/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
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Ärendebeskrivning

Programnämnd fattade den 7 december 2016 beslut om
Resursfördelningsmodell för förskolan med ersättningsnivåer för 2017.
Förvaltningsrätten i Karlstad har i beslut 2018-05-03 återförvisat ärendet om
ersättningsnivåer 2017 till kommunen för ny handläggning. Det innebär att
kommunen ska fatta nytt beslut om bidrag till Förskoleteamet Helianthus AB.
Beslutsunderlag

Bilaga Beslut 2018-05-03 Förskoleteamet Helianthus AB
Tjänsteskrivelse Beslut om ersättningsnivåer för Förskoleteamet Helianthus
AB, daterad 2019-01-10
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Örebro kommun har i enlighet med Förvaltningsrättens beslut handlagt
frågorna om måltider, barnhälsa och administration och redovisar detta i
bifogad handling.
2. Utredningen medför inget behov av förändring i ersättningsnivåer för 2017.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 25 Ny ersättningsnivå förskolan Nejlikan – beslut
Ärendenummer: Bou 117/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Programnämnd fattade den 7 december 2016 beslut om
Resursfördelningsmodell för förskolan med ersättningsnivåer för 2017.
Förvaltningsrätten i Karlstad har i beslut 2018-05-03 återförvisat ärendet om
ersättningsnivåer 2017 till kommunen för ny handläggning. Det innebär att
kommunen ska fatta nytt beslut om bidrag Nejlikans förskola.
Beslutsunderlag

Bilaga Beslut 2018-05-03 Nejlikans förskola
Tjänsteskrivelse, Beslut om ersättningsnivåer för Nejlikans förskola daterad
2019-01-10
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Örebro kommun har i enlighet med Förvaltningsrättens beslut handlagt
frågorna om barnhälsa och administration och redovisar detta i bifogad
handling.
2. Utredningen medför inget behov av förändring i ersättningsnivåer för 2017.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 26 Ny ersättningsnivå förskolan Terra Nova - beslut
Ärendenummer: Bou 111/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Programnämnd fattade den 7 december 2016 beslut om
Resursfördelningsmodell för förskolan med ersättningsnivåer för 2017.
Förvaltningsrätten i Karlstad har i beslut 2018-05-03 återförvisat ärendet om
ersättningsnivåer 2017 till kommunen för ny handläggning. Det innebär att
kommunen ska fatta nytt beslut om bidrag till Förskolan Terra Nova.
Beslutsunderlag

Bilaga Beslut 2018-05-03 Förskolan Terra Nova
Tjänsteskrivelse, Beslut om ersättningsnivåer för Förskolan Terra Nova,
daterad 2019-01-10
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Örebro kommun har i enlighet med Förvaltningsrättens beslut handlagt
frågorna om måltider, barnhälsa och administration och redovisar detta i
bifogad handling.
2. Utredningen medför inget behov av förändring i ersättningsnivåer för 2017.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
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§ 27 Ny ersättningsnivå förskolan Hagvidson – beslut
Ärendenummer: Bou 93/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Programnämnd fattade den 7 december 2016 beslut om
Resursfördelningsmodell för förskolan med ersättningsnivåer för 2017.
Förvaltningsrätten i Karlstad har i beslut 2018-05-03 återförvisat ärendet om
ersättningsnivåer 2017 till kommunen för ny handläggning. Det innebär att
kommunen ska fatta nytt beslut om bidrag till Hagvidson AB.
Beslutsunderlag

Bilaga Beslut 2018-05-03 Hagvidson AB
Tjänsteskrivelse, Beslut om ersättningsnivåer för Hagvidson AB, daterad 201901-10
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1 Örebro kommun har i enlighet med Förvaltningsrättens beslut handlagt
frågorna om måltider, barnhälsa och administration och redovisar detta i
bifogad handling.
2. Utredningen medför inget behov av förändring i ersättningsnivåer för 2017.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 28 Attestförteckning 2019 för Programnämnd barn och
utbildning - beslut
Ärendenummer: Bou 53/2019
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

I redovisningslagen (KRL) förutsätts att den ekonomiska redovisningen sker
enligt god redovisningssed och att en tillräcklig ekonomisk kontroll
upprätthålls i kommunen.
I kommunens attestreglemente, regleras ansvar och rutiner för den interna
kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnden ges ett helhetsansvar för
den interna kontrollen inom sin förvaltning.
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Varje nämnd ska utse attestanter för ett år i taget samt svara för att upprätthålla
en aktuell förteckning över utsedda attestanter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Attestförteckning 2019 för programnämnd Barn och
utbildning, 2019-01-23
Bilaga 1 Attestförteckning 2019 Programnämnd barn och utbildning
Bilaga 2 Attestinstruktion elektronisk fakturahantering i
leverantörsfakturaportalen, 2010-03-10
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Programdirektör samt ordförande har attesträtt för samtliga RENAR
(redovisningsnivå) inom programnämndens verksamhetsområde.
2. Förändringar i attestförteckningen under löpande verksamhetsår delegeras
till programdirektör.
3. De föreslagna attestanterna fastställs för 2019.
Nämndens behandling

Punkt 2 i förslaget från Kommunstyrelseförvaltningen revideras av nämnden
till:
- Förändringar i attestförteckningen under löpande verksamhetsår delegeras till
programdirektör och ekonom.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Programdirektör samt ordförande har attesträtt för samtliga RENAR
(redovisningsnivå) inom programnämndens verksamhetsområde.
2. Förändringar i attestförteckningen under löpande verksamhetsår delegeras
till programdirektör och ekonom.
3. De föreslagna attestanterna fastställs för 2019.

§ 29 Ordförandens information
Handläggare: Marlene Jörhag
Ärendebeskrivning

Utbildningsdag 13 februari 2019.
Beslutsunderlag

Inbjudan
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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

§ 30 Programdirektörens information
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning

Programdirektör Charlotta Karlsson-Andersson informerar kring aktuella
frågor, händelser och nyheter som berör Programnämnd barn och utbildning.
Beslutsunderlag

Programdirektörens information februari 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- informationen tas till protokollet
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 31 Tilläggsbelopp 2018/2019 – preliminär statistik information
Ärendenummer: Bou 2820/2018
Handläggare: Anna Lundgren, Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning

Anna Lundgren och Vivi-Ann Kilander från Myndighetsavdelningen redogör
för preliminär statistik över beslut om tilläggsbelopp för barn och elever som
har ett omfattande behov av särskilt stöd.
Beslutsunderlag

Rapport, 2019-02-06
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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

§ 32 Uppföljning av hur förskolor och skolor arbetar med
kränkningar och sexuella trakasserier - information
Ärendenummer: Bou 2772/2018
Handläggare: Daniel Lundmark, Matilda Larsson
Ärendebeskrivning

Planerarna Daniel Lundmark och Matilda Larsson redogör för hur förskolor
och skolor arbetar mot kränkningar och sexuella trakasserier.
Beslutsunderlag

Sammanställning, 2018-12-12
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- informationen tas till protokollet
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 33 Svar övriga frågor
Ärendenummer: Bou 244/2019
Ärendebeskrivning

Ordförande Marlene Jörhag och programdirektör Charlotta KarlssonAndersson besvarar Cecilia Lönn Elgstrands (V) övriga frågor gällande
skolansökningar och ser över frågeställningarna.
Programdirektör Charlotta Karlsson-Andersson redogör för Örebro kommuns
förberedelser gällande teknik och kompetens för hantera digitala nationella
prov som svar på Maria Haglunds (M) övriga fråga.
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- informationen tas till protokollet
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~tnoderaterna
Särskilt yttrande

Ärende 15
Ärendenummer: Bou 530/2018
"Motion om bussk01i eller skolskjuts till elever
i grundskolan - beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
6 februari 2019

Tillgången till skolskjuts och busskort ska vara rättvis och rimlig
För Moderaterna är det, liksom för Liberalerna, avgörande att Örebros familjer har både rätt
och möjlighet att välja skola till sina barn. Vi har sedan tidigare föreslagit att Örebro kommun
inför aktivt skolval för att ytterligare stärka den rätten. En förutsättning för att Örebros
familjer och elever ska kunna välja skola på riktigt är att det finns ett antal olika lösningar för
att ta sig mellan hemmet och skolan.
Idag erbjuder Örebro kommun skolskjuts under vissa bestämda premisser. Samtidigt får alla
gymnasielever tillgång till avgiftsfria busskort. Detta är två åtgärder som kan underlätta för
eleverna att ta sig till och från skolan. Det finns dock anledning att se över hur systemet är
utformat idag och om det är det mest rättvisa, rimliga och kostnadseffektiva. Kommunen har
stora ekonomiska problem och bara skolan förväntas nu spara över 100 miljoner kronor med
bibehållen verksamhet. Det är viktigt att kommunen i det läget inte drar på sig fler utgifter
utan tvärtom bö1jar prioritera för att lägga pengar på rätt saker.
Moderaterna ställer sig i grunden positiva till Liberalernas förslag om att underlätta för elever
att ta sig mellan skolan och hemmet, men vi ser ett behov av en stföTe översyn av systemet för
att anpassa det efter rådande förutsättningar. Därför väljer vi att bifalla förvaltningens förslag
till beslut.

För Mo eraternas grupp i Programnämnd barn och utbildning

JiaHa~~

Yrkande/reservation
Ärende: Motion om busskort eller skolskjuts till elever i grundskolan
Ärendenummer: Bou 530/2018
Programnämnd Barn och Utbildning 6 februari 2019

Motion om busskort och skolskjuts
Liberalernas motion "busskort eller skolskjuts till elever" innehåller intressanta förslag på förändringar av
regler för skolskjuts och busskort. Jämfört med de nuvarande reglerna, som ger olika rätt till skolskjuts och
busskort beroende på vilken skola som eleven valt, så förespråkar motionen samma rätt för alla. Vi tror att
den föreslagna förändringen faktiskt skulle kunna bidra till att stärka elevers valfrihet och motverka
segregation, och ser därför tydliga fördelar med liberalernas förslag.
Frågan är bara hur mycket detta skulle kosta. Tjänsteskrivelsen saknar tyvärr en ordentlig bedömning av
kostnaderna. Därför blir det svårt för oss att ta ställning till förslaget.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi återremiss på tjänsteskrivelsen då vi gärna vill ha ett bredare
underlag innan vi bestämmer oss för om vi kan bifalla motionen eller inte.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:

1.

Il

Att ärendet återremitteras till förvaltningen för en mer noggrann utredning av kostnaderna.

/ /
I
L ')I' I

David Larsson (5D)

20190204
Programnämnd barn och utbildning

Yrkande

Ärende 18-19 Ansökan pedagogisk
omsorg
Vänsterpartiet vill ha en sammanhållen förskola och skola för alla. Vi vänder oss
därför emot privatisering och fri etableringsrätt av förskoleverksamhet. Förutom
ökad segregation och att kommunerna nu inte kan säga nej till exempelvis
religiösa förskolor innebär det svårigheter att planera för kommunerna och är
kostnadsdrivande. Trots att en kommun har full behovstäckning kan nya privata
förskolor och pedagogisk omsorg startas som tar ekonomiskt utrymme från
övriga förskolor, och det kan i värsta fall leda till att kommunala förskolor hotas
av nedläggning mot föräldrars och barns vilja.
Det finns många frågetecken kring hur den så kallade pedagogiska omsorgen
med säkerhet blir pedagogisk, och det saknas också full insyn i en privat
verksamhet.
I dag etableras flera pedagogiska omsorgs-verksamheter i Örebro i
bostadsområden med hög arbetslöshet och barnfattigdom. Just i dessa
områden är det extra viktigt att barnen får möjlighet att utvecklas i förskolans
pedagogiska verksamhet och får den språk- och sociala träning de har rätt till.
Den fria etableringsrätten inom barn- och utbildningsområdet är förvisso inte ett
kommunalt beslut men den utsätter kommunerna för en del problem. Det är
kommunen som har ekonomi- och planeringsansvar för förskolan och dessa
etableringar drabbar kommunens ekonomi och långsiktiga planering samt
möjlighet att jobba med integration.
Med ovanstående bakgrund yrkar jag på avslag på ansökan om att starta
pedagogisk omsorg i ovanstående ärenden.
I det fall detta yrkande faller är det att betrakta som reservation.

Cecilia Lönn Elgstrand
För Vänsterpartiet
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