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Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 13 februari 2019.

Marlene Jörhag (KD), ordförande

Magnus Riseby (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 februari 2019.

§ 34 Godkännande av dagordningen
Ärendebeskrivning

Ärende 14 "Internbudget 2019 - information" i kallelsen utgår.
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- den reviderade dagordningen godkänns

§ 35 Programplan med budget 2019 - beslut
Ärendenummer: Bou 2633/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Örebro kommun är en tillväxtkommun. Antalet invånare ökar stadigt så även i
gruppen 1 till 18 år. Behov finns därför av att tillskapa ett stort antal förskoleoch skolplatser under en hela mandatperioden Det finns också ett stort behov
av anpassningar, renoveringar och ersättningar av dåliga och tillfälliga lokaler.
För att kommunen ska klara denna utmaning så måste samarbete och samsyn
säkerställas i hela kommunkoncernen.
Alla barn och elever i Örebro kommun ska ges möjligheter att nå
kunskapsmålen och ha en trygg, och utmanande lärmiljö. För att lyckas i
arbetet är det nödvändigt med en kommungemensam strategi och en långsiktig
plan som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett arbete
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som ska stödjas av ”Skolutveckling tillsammans 2025”.
Det ekonomiska resultatet för 2018 är en negativ budgetavvikelse på 81 mnkr
för programområde Barn och utbildning. Det innebär att programområdet går
in i 2019 med en för hög kostnadsnivå vilket innebär att åtgärder måste vidas
för en ekonomi i balans under 2019. En stor utmaning i en växande kommun.
Resursfördelningsmodellerna ses kontinuerligt över så att resursfördelningen
svarar mot de behov som finns hos barn och elever. Arbetet ska präglas av
delaktighet och transparens i framtagande och översyner.
Beslutsunderlag

Programplan med budget 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Programplan med budget 2019 för Programnämnd barn och utbildning
fastställs under förutsättning att Kommunstyrelsen beviljar äskade medel.
2. Direktiv 2019 avseende utvecklingsuppdrag, indikatorer och ekonomiska
ramar till nämnderna fastställs.
3. Programnämnd barn och utbildning ska under året särskilt följa
driftsnämndernas arbete för en ekonomi i balans utifrån underskott 2018.
4. Programnämnd barn och utbildning begär tillfälliga ekonomiska resurser
2019 motsvarande totalt 70 mnkr.
5. Kommunstyrelsen uppdrar åt Programnämnd barn och utbildning att vidta
åtgärder för en budget i balans 2019 samt att återrapportera åtgärder och
effekter till Kommunstyrelsen senast i april 2019.
6. Programplan med budget 2019 överlämnas till Kommunstyrelsen
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar bifall på beslutspunkterna 3,4,5 samt avslag på
punkterna 1,2,6 till förmån för Moderaternas förslag till budget.
Sara Bronner (MP) yrkar bifall på beslutspunkterna 3,4,5 samt avslag på
punkterna 1,2,6 till förmån för Miljöpartiets förslag till budget.
Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas förslag till budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
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Elisabeth Malmqvist (C) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Jessica Ekerbring (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Pär Ljungvall (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
Marlene Jörhag (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns sex förslag till
beslutspunkt 1, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Maria
Haglunds (M) yrkande till förmån för Moderaternas förslag till budget, Magnus
Risebys (L) yrkande till förmån för Liberalernas förslag till budget, Pär
Ljungvalls (V) yrkande till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget, Sara
Bronners (MP) yrkande till förmån för Miljöpartiets förslag till budget samt
David Larssons (SD) yrkande till förmån för Sverigedemokraternas förslag till
budget. Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordförande att det finns sex förslag till beslutspunkt 2, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Maria Haglunds (M) yrkande till
förmån för Moderaternas förslag till budget, Magnus Risebys (L) yrkande till
förmån för Liberalernas förslag till budget, Pär Ljungvalls (V) yrkande till
förmån för Vänsterpartiets förslag till budget, Sara Bronners (MP) yrkande till
förmån för Miljöpartiets förslag till budget samt David Larssons (SD) yrkande
till förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget. Ordförande behandlar
förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordförande att det finns fyra förslag till beslutspunkt 3, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Magnus Risebys (L) yrkande till
förmån för Liberalernas förslag till budget, Pär Ljungvalls (V) yrkande till
förmån för Vänsterpartiets förslag till budget samt David Larssons (SD)
yrkande till förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget. Ordförande
behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordförande att det finns fyra förslag till beslutspunkt 4, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Magnus Risebys (L) yrkande till
förmån för Liberalernas förslag till budget, Pär Ljungvalls (V) yrkande till
förmån för Vänsterpartiets förslag till budget samt David Larssons (SD)
yrkande till förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget. Ordförande
behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordförande att det finns fyra förslag till beslutspunkt 5, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Magnus Risebys (L) yrkande till
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förmån för Liberalernas förslag till budget, Pär Ljungvalls (V) yrkande till
förmån för Vänsterpartiets förslag till budget samt David Larssons (SD)
yrkande till förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget. Ordförande
behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen finner ordförande att det finns sex förslag till beslutspunkt 6, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Maria Haglunds (M) yrkande till
förmån för Moderaternas förslag till budget, Magnus Risebys (L) yrkande till
förmån för Liberalernas förslag till budget, Pär Ljungvalls (V) yrkande till
förmån för Vänsterpartiets förslag till budget, Sara Bronners (MP) yrkande till
förmån för Miljöpartiets förslag till budget samt David Larssons (SD) yrkande
till förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget. Ordförande behandlar
förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Programplan med budget 2019 för Programnämnd barn och utbildning
fastställs under förutsättning att Kommunstyrelsen beviljar äskade medel.
2. Direktiv 2019 avseende utvecklingsuppdrag, indikatorer och ekonomiska
ramar till nämnderna fastställs.
3. Programnämnd barn och utbildning ska under året särskilt följa
driftsnämndernas arbete för en ekonomi i balans utifrån underskott 2018.
4. Programnämnd barn och utbildning begär tillfälliga ekonomiska resurser
2019 motsvarande totalt 70 mnkr.
5. Kommunstyrelsen uppdrar åt Programnämnd barn och utbildning att vidta
åtgärder för en budget i balans 2019 samt att återrapportera åtgärder och
effekter till Kommunstyrelsen senast i april 2019.
6. Programplan med budget 2019 överlämnas till Kommunstyrelsen
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutspunkterna 1,2,6 till förmån för Maria
Haglunds (M) yrkande till förmån för Moderaternas förslag till budget.
Sara Bronner (MP) reserverar sig mot beslutspunkterna 1,2,6 till förmån för
eget yrkande till förmån för Miljöpartiets budget.
Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till
förmån för Liberalernas budget.
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David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till
förmån för Sverigedemokraternas budget.
Pär Ljungvall (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till förmån
för Vänsterpartiets budget.

§ 36 Resursfördelningsmodell för förskola med
ersättningsnivåer 2019 - beslut
Ärendenummer: Bou 2634/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Resursfördelningsmodellen för förskola fördelar medel till kommunala och
fristående förskolor. Resursfördelningsmodellen för förskolan gäller också för
de enheter som är intraprenader. Den totala budgetramen för förskolans
resursfördelningsmodell 2019 uppgår till 1 065,3 mnkr.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid
förskolan. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett
tilläggsbelopp.
Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas eftersamma grunder
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna
verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.
En översyn av resursfördelningsmodellen för förskolan kommer att ske under
2019 och 2020 för att följa upp hur modellen styr mot önskade mål och
effekter.
Beslutsunderlag

Resursfördelningsmodell för förskola med ersättningsnivåer 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Ersättningsnivåer för 2019 antas.
2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari 2019 till 30 juni 2019.
3. På programnämndens sammanträde i juni 2019 fattas beslut om
ersättningsnivåer från 1 juli 2019.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas förslag till budget.
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David Larsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Jessica Ekerbring (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Elisabeth Malmqvist (C) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Marlene Jörhag (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns tre förslag till beslut;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds (M) yrkande
till förmån för Moderaternas förslag till budget samt David Larssons (SD)
yrkande till förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att Programnämnd
barn och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Ersättningsnivåer för 2019 antas.
2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari 2019 till 30 juni 2019.
3. På programnämndens sammanträde i juni 2019 fattas beslut om
ersättningsnivåer från 1 juli 2019.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
skriftligt till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande till förmån för
Moderaternas förslag till budget.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till
förmån för Sverigedemokraternas budget.

§ 37 Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och
omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2019 - beslut
Ärendenummer: Bou 2635/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Resursfördelningsmodellen för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid
fördelar resurser till kommunala och fristående verksamheter. Den totala
budgetramen för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid uppgår till 1,6
mnkr.
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Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig
till barn i samma åldrar, 1-12 år, som de barn och elever som går i förskola och
på fritidshem.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn i
pedagogisk omsorg. Bidraget ska bestå av grundbelopp och i vissa fall ett
tilläggsbelopp.
Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna
verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.
Under 2018 har resursfördelningsmodellen för pedagogisk omsorg och omsorg
obekväm tid följts upp i samverkan med verksamheter i enskild regi. Det är
inga förändringar i de parametrar som fördelar resurser till verksamheten.
Däremot har förtydliganden gjorts kring ramtider.
Beslutsunderlag

Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med
ersättningsnivåer 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Resursfördelningsmodellen för fördelning av medel till pedagogisk omsorg
och obekväm tid antas.
2. Resursfördelningsmodellen börjar gälla från och med 1 januari 2019
3. Ersättningsnivåer för 2019 antas.
4. Ersättningsnivåerna gäller från 1 januari 2019 till 30 juni 2019.
5. På programnämndens sammanträde i juni 2019 fattas beslut om
ersättningsnivåer från 1 juli 2019.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas förslag till budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns tre förslag till beslut;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds (M) yrkande
till förmån för Moderaternas förslag till budget samt David Larssons (SD)
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yrkande till förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att Programnämnd
barn och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Resursfördelningsmodellen för fördelning av medel till pedagogisk omsorg
och obekväm tid antas.
2. Resursfördelningsmodellen börjar gälla från och med 1 januari 2019
3. Ersättningsnivåer för 2019 antas.
4. Ersättningsnivåerna gäller från 1 januari 2019 till 30 juni 2019.
5. På programnämndens sammanträde i juni 2019 fattas beslut om
ersättningsnivåer från 1 juli 2019.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
skriftligt till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande till förmån för
Moderaternas förslag till budget.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till
förmån för Sverigedemokraternas budget.

§ 38 Resursfördelningsmodell för grundskola F-9 inklusive
fritidshem med ersättningsnivåer 2019 - beslut
Ärendenummer: Bou 2636/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Resursfördelningsmodellen för grundskola fördelar medel till kommunala och
fristående grundskolor. Resursfördelningsmodellen gäller också för
intraprenader. Den totala budgetramen för resursfördelningsmodell för
grundskolan F-9 inklusive fritidshem 2019 uppgår till 1 759,2 mnkr.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje elev vid skolenheten.
Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp.
Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas eftersamma grunder
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten
Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.
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Översynen av resursfördelningsmodellen för grundskolan F-9 inklusive
fritidshem ska slutföras under våren 2019.
Beslutsunderlag

Resursfördelningsmodell för grundskola F-9 inklusive fritidshem med
ersättningsnivåer 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Ersättningsnivåer för 2019 antas.
2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari 2019 till 30 juni 2019.
3. På programnämndens sammanträde i juni 2019 fattas beslut om
ersättningsnivåer från och med 1 juli 2019.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas förslag till budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns tre förslag till beslut;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds (M) yrkande
till förmån för Moderaternas förslag till budget samt David Larssons (SD)
yrkande till förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att Programnämnd
barn och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Ersättningsnivåer för 2019 antas.
2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari 2019 till 30 juni 2019.
3. På programnämndens sammanträde i juni 2019 fattas beslut om
ersättningsnivåer från och med 1 juli 2019.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
skriftligt till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande till förmån för
Moderaternas förslag till budget.
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David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till
förmån för Sverigedemokraternas budget.

§ 39 Resursfördelningsmodell för obligatorisk särskola med
ersättningsnivåer 2019 - beslut
Ärendenummer: Bou 2638/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Resursfördelningsmodellen för den obligatoriska särskolan omfattar elever som
går i den obligatoriska särskolan och omfattar också fritidshem upp till 12 år.
Äldre elevers omsorgsbehov när det gäller fritidshem tillgodoses via LSS.
Inför 2019 har ersättningen för de elever som går individualintegrerade i
grundskolan ökat. Det är för att tilldelningen mer ska motsvara kostnaden för
eleven.
Resursfördelningsmodellen för den obligatoriska särskolan består av följande
delar lokalkostnader, gruppbaserad del och en individbaserad del. Den totala
budgetramen för 2019 uppgår till 70,8 mnkr.
Resursfördelningsmodellen gäller också för de enheter som är intraprenader
inom programområdet.
Under 2019 ska en översyn av resursfördelningsmodellen för obligatorisk
särskola genomföras.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Ersättningsnivåer för år 2019 för obligatorisk särskola antas.
2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari till 30 juni 2019.
3. På programnämndens sammanträde i juni 2019 fattas beslut om
ersättningsnivåer från 1 juli 2019.
4. Under 2019 ska en översyn av resursfördelningsmodellen för obligatorisk
särskola genomföras.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas förslag till budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
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Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns tre förslag till beslut;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds (M) yrkande
till förmån för Moderaternas förslag till budget samt David Larssons (SD)
yrkande till förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att Programnämnd
barn och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Ersättningsnivåer för år 2019 för obligatorisk särskola antas.
2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari till 30 juni 2019.
3. På programnämndens sammanträde i juni 2019 fattas beslut om
ersättningsnivåer från 1 juli 2019.
4. Under 2019 ska en översyn av resursfördelningsmodellen för obligatorisk
särskola genomföras.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
skriftligt till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande till förmån för
Moderaternas förslag till budget.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till
förmån för Sverigedemokraternas budget.

§ 40 Resursfördelningsmodell för RH -verksamhet med
ersättningsnivåer 2019 - beslut
Ärendenummer: Bou 2639/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Resursfördelningsmodellen för RH-verksamhet, elever med rörelsehinder,
fördelar resurser till elever med rörelsehinder som går på den
kommungemensamma verksamhet som finns på Adolfsbergsskolan. Enheten
ska också ta emot elever med rörelsehinder som kommer från andra
kommuner.
För att tillgodose skiftande behov hos elever med rörelsehinder finns, förutom
de insatser som varje enskild grundskola organiserar, behovet av en särskild,
kommungemensam enhet. Adolfsbergsskolan har i uppdrag vara den skolenhet
som har det uppdraget.
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Protokoll

Resursfördelningsmodellen är uppdelad i tre olika delar lokalkostnader,
gruppbaserad resurs och individbaserad resurs. Kostnader för fritidshem upp
till och med 12 år är inräknad i resursfördelningsmodellen. Den totala
budgetramen för 2019 uppgår till 7,1 mnkr.
Beslutsunderlag

Resursfördelningsmodell för RH -verksamhet med ersättningsnivåer 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Ersättningsnivåer för år 2019 för RH-verksamhet, enhet för elever med
rörelsehinder, antas.
2. Ersättningsnivåerna gäller från 1 januari till 30 juni 2019.
3. På programnämndens sammanträde i juni 2019 fattas beslut om
ersättningsnivåer från 1 juli 2019.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas förslag till budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns tre förslag till beslut;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds (M) yrkande
till förmån för Moderaternas förslag till budget samt David Larssons (SD)
yrkande till förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att Programnämnd
barn och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Ersättningsnivåer för år 2019 för RH-verksamhet, enhet för elever med
rörelsehinder, antas.
2. Ersättningsnivåerna gäller från 1 januari till 30 juni 2019.
3. På programnämndens sammanträde i juni 2019 fattas beslut om
ersättningsnivåer från 1 juli 2019.
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Protokoll

Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
skriftligt till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande till förmån för
Moderaternas förslag till budget.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till
förmån för Sverigedemokraternas budget.

§ 41 Resursfördelningsmodell för gymnasieskola med
ersättningsnivåer 2019 - beslut
Ärendenummer: Bou 2640/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan fördelar medel till kommunala
och fristående gymnasieskolor. Resursfördelningsmodellen gäller också för
intraprenader. Den totala budgetramen för resursfördelningsmodell för
gymnasieskolan 2019 uppgår till 695,2 mnkr.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje elev på ett nationellt
program vid skolenheten som hemkommunen var skyldig att erbjuda
utbildning på ett nationellt program vid den tidpunkten utbildningen
påbörjades. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp.
Under 2019 kommer avsteg från att fördela resurser proportionellt utifrån
riksprislistan göras för Anläggningsmaskin och Samhällsvetenskapliga
programmet inriktning SAHA. Grunden i tilldelningen är riksprislistan och
därutöver ges ett tillägg som mer motsvarar kostnaden för att bedriva
gymnasieprogrammet och gäller oavsett utförare.
Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag till fristående skolor ska beräknas
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
den egna verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.
Arbetet med översynen av resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan ska
slutföras under våren 2019.
Beslutsunderlag

Resursfördelningsmodell för gymnasieskola med ersättningsnivåer 2019
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Protokoll

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Ersättningsnivåerna för 2019 för gymnasieskolan antas.
2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari till 30 juni 2019.
3. På programnämndens sammanträde i juni 2019 fattas beslut om
ersättningsnivåer från 1 juli 2019.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas förslag till budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns tre förslag till beslut;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds (M) yrkande
till förmån för Moderaternas förslag till budget samt David Larssons (SD)
yrkande till förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att Programnämnd
barn och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Ersättningsnivåerna för 2019 för gymnasieskolan antas.
2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari till 30 juni 2019.
3. På programnämndens sammanträde i juni 2019 fattas beslut om
ersättningsnivåer från 1 juli 2019.
Pär Ljungvall (V) deltar inte i beslutet.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
skriftligt till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande till förmån för
Moderaternas förslag till budget.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till
förmån för Sverigedemokraternas budget.
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§ 42 Resursfördelningsmodell för gymnasiesärskola med
ersättningsnivåer 2019 - beslut
Ärendenummer: Bou 2641/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad
utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier
samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Utbildningen i gymnasiesärskolan består av nationella och individuella
program.
Resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan börjar tillämpas från och
med den 1 januari 2019. Modellen består av tre delar gruppbaserad del,
individbaserad del och kostnad för lokaler.
Resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan fördelar medel till
kommunala och fristående gymnasiesärskolor. Den totala budgetramen för
gymnasiesärskolan 2019 uppgår till 70,6 mnkr.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje elev på ett nationellt
program vid skolenheten som hemkommunen var skyldig att erbjuda
utbildning i gymnasiesärskolan vid den tidpunkten utbildningen påbörjades.
Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp.
Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag till fristående skolor ska beräknas
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
den egna verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.
En översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan genomförs
under läsåret 2020/2021 för att följa hur modellen styr mot önskade mål och
effekter.
Beslutsunderlag

Resursfördelningsmodell för gymnasiesärskola med ersättningsnivåer 2019
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Resursfördelningsmodellen för fördelning av medel till gymnasiesärskolan
antas.
2. Resursfördelningsmodellen börjar gälla från och med 1 januari 2019
3. Ersättningsnivåer för år 2019 till gymnasiesärskolan antas.
4. Ersättningsnivåerna gäller från 1 januari 2019 till 30 juni 2019.
5. På programnämndens sammanträde i juni 2019 fattas beslut om
ersättningsnivåer från 1 juli 2019.
6. En översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan genomförs
under läsåret 2020/2021 för att följa hur modellen styr mot önskade mål och
effekter.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas förslag till budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns tre förslag till beslut;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds (M) yrkande
till förmån för Moderaternas förslag till budget samt David Larssons (SD)
yrkande till förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att Programnämnd
barn och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Protokoll

Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Resursfördelningsmodellen för fördelning av medel till gymnasiesärskolan
antas.
2. Resursfördelningsmodellen börjar gälla från och med 1 januari 2019
3. Ersättningsnivåer för år 2019 till gymnasiesärskolan antas.
4. Ersättningsnivåerna gäller från 1 januari 2019 till 30 juni 2019.
5. På programnämndens sammanträde i juni 2019 fattas beslut om
ersättningsnivåer från 1 juli 2019.
6. En översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan genomförs
under läsåret 2020/2021 för att följa hur modellen styr mot önskade mål och
effekter.
Pär Ljungvall (V) deltar inte i beslutet.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
skriftligt till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande till förmån för
Moderaternas förslag till budget.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande till
förmån för Sverigedemokraternas budget.

§ 43 Topp 25 2025 Skolutveckling tillsammans - beslut
Ärendenummer: Bou 3114/2018
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning

Under 2017–2018 har ett stort antal satsningar beslutats och påbörjats inom
ramen för Skolutveckling tillsammans Topp 25 2025. Några slutfördes under
2017 och andra pågick till och med årsskiftet 2018. Vissa av de som lämnat in
ansökan hade redan vid ansökningstillfället uppgett att optimalt vore två år för
satsningen eller över ett läsår istället för kalenderår, men då medlen ej kunnat
överföras mellan åren har detta behov inte kunnat tillgodoses. Andra satsningar
kom, av olika anledningar, igång sent. Detta gör i sin tur att effekthemtagningen blir av sämre kvalitet eftersom man helt enkelt inte kan arbeta
med projektet under hela den tänkta projekttiden.
Förslaget är att förlänga ett antal satsningar under våren 2019, vilket skapar
goda förutsättningar för utvärdering och implementering.
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Protokoll

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-01-13
Bilaga 1-Ekonomiska sammanställning för förslaget
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. 6 625 tkr tas ur budget för finansiering av en förlängning för de
skolor/förskolor som har en kompetensförstärkningssatsning med
socialpedagog, specialpedagog, mentor eller lärarassistent (5 825 tkr), mellan
190101–190630 samt för projektledning och administration (800 tkr) under
hela 2019.
2. 3 338 tkr tas ur budget för finansiering av förlängning av de övergripande
satsningarna KOD-center, Tekaway, Vägledande samspel/ICDP,
Örebromodell för jämlik förskola, Teknik och fysik i förskolan samt
följeforskning Bryggan, under perioden 190101–190630.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas förslag till budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Magnus Riseby (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas förslag till budget.
Pär Ljungvall (V) på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för
Vänsterpartiets förslag till budget.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fem förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Maria Haglunds (M) yrkande
till förmån för Moderaternas förslag till budget, Magnus Risebys (L) yrkande till
förmån för Liberalernas förslag till budget, Pär Ljungvalls (V) yrkande till
förmån för Vänsterpartiets förslag till budget samt David Larssons (SD)
yrkande till förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att Programnämnd
barn och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Protokoll

Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. 6 625 tkr tas ur budget för finansiering av en förlängning för de
skolor/förskolor som har en kompetensförstärkningssatsning med
socialpedagog, specialpedagog, mentor eller lärarassistent (5 825 tkr), mellan
190101–190630 samt för projektledning och administration (800 tkr) under
hela 2019.
2. 3 338 tkr tas ur budget för finansiering av förlängning av de övergripande
satsningarna KOD-center, Tekaway, Vägledande samspel/ICDP,
Örebromodell för jämlik förskola, Teknik och fysik i förskolan samt
följeforskning Bryggan, under perioden 190101–190630.
Sara Bronner (MP) deltar inte i beslutet.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
skriftligt till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande till förmån för
Moderaternas förslag till budget.
David Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande till förmån för
Sverigedemokraternas budget.
Magnus Riseby (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande till förmån för
Liberalernas budget.
Pär Ljungvall (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande till förmån för
Vänsterpartiets budget.

§ 44 Anmälan av delegationsbeslut till pn Bou 2019-02-13
Ärendenummer: Bou 213/2019
Ärendebeskrivning

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 (2019-01-29--2019-02-04)
Anmälan av delegationsbeslut från förskolechefer, rektorer och
myndighetsavdelningen
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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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Datum: 20190213
Programnämnd barn och utbildning

Yrkande

6. Programplan med budget 2019
Vänsterpartiet har i sitt budgetförslag för 2019 som lades fram i
kommunfullmäktige i december 2018 andra prioriteringar och mer medel
till skolan än styrande partier.
Att den budget som de styrande partierna S, C och Kd lade fram och
som röstades igenom i kommunfullmäktige nu bara två månader senare
visat sig inte håller utan kräver stora besparingar är allvarligt. Det visar
på dålig kontroll över budgetprocess och planering. De föreslagna
besparingarna om drygt 70 miljoner kronor som nu föreslås riskerar att
slå hårt emot barnens utveckling, utbildning och pedagogers arbetsmiljö.
Framförallt är det de barn och elever som behöver extra stöd av något
slag som riskerar att drabbas värst vilket är allvarligt. Naturligtvis ska
ökade volymer, dvs fler barn, i förskolan och skolan innebära mer
resurser och det måste finnas en bättre planering kring detta.

Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets budget~Ett Örebro för alla med
följande tilläggsuppdrag som både har till syfte att möta ökade
volymer och öka kvaliteten.
Säkerställ en bättre process och politisk insyn vi nybyggnationer och
renoveringar så att kostnader hålls nere och ökade kostnader räknas in i
kommande budgetar.
Halvera timvikariaten och ersätt med fasta anställningar.
Se över projekten inom Topp 25 för att använda så stor del av medlen
som möjligt i verksamheten.
Effektivisera arbetet på myndighetsavdelningen.
Använd budgetposter för oförutsedda behov till ordinarie verksamhet.
Säkerställ att även fria förskolor och friskolor får ta ansvar för ökade
kostnader inom området.

I det fall detta yrkande faller kan det betraktas som en reseNation.

TILL PROGRAMNÄMND BARN OCH UTBILDNING

YRKANDE/RESERVATION
ÄRENDE NR: 8OU2633/2018

Programplan med budget 2019
Liberalerna prioriterar skola och utbildning. Utan att satsa på barnen satsar vi inte heller på
hela samhället. När Örebro kommun växer krävs det en volymökning inom skolområdet
och Liberalerna avsätter 70 miljoner kronor till detta.
Liberalernas prioriteringar för skolan innehåller både satsningar och effektiviseringar men
även omfördelningar. Till exempel ska de centrala resurserna flyttas till förskolor och
skolor. Liberalerna prioriterar undervisningen! Vi vill höja elevpengen och resurserna till
elever med behov av särskilt stöd får inte minska.

Därför yrkar Liberalerna på avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar för
programnämnd Barn och utbildning.
Dessa är framförda i Liberalernas Välfärdsbudget 2019 i Kommunfullmäktige 10-11
december 2018.
Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation till förmån för eget
budgetförslag.

För Liberalerna i Örebro kommun
Magnus Riseby

Yrkande/reservation
Programnämnd Barn och Utbildning 13 februari 2019
Ärende nr 6 BoU 2633/2018
Ärende nr 7 BoU 2634/2018
Ärende nr 8 BoU 2635/2018
Ärende nr 9 BoU 2636/2018
Ärende nr 10 BoU 2638/2018
Ärende nr 11 BoU 2639/2018
Ärende nr 12 BoU 2640/2018
Ärende nr 13 BoU 2641/2018

Programplan med budget 2019 samt ersöttningsnivåer enligt
resursfördelningsmodell
I Sverigedemokraternas budgetförslag för 2019 har vi prioriterat skola och barnomsorg. Med vår budget ges
skolan en rejäl generell resursförstärkning. Vi tror nämligen att skolorna själva vet bäst hur pengarna ska
användas. Vår budget innehåller också öronmärkta satsningar på mer omkringpersonal i skolan i syfte att
avlasta lärare i deras kärnuppdrag. Vi vill helt enkelt ge lärare tid att vara lärare.
Vi anslår också extra resurser till mer fysisk aktivitet i skolorna, eftersom detta visat sig förbättra elevers
psykiska och fysiska hälsa, koncentrationsförmåga och studieresultat. Vi tror att detta kan bidra till att vända
den negativa utvecklingen av kunskapsresultaten i Örebros skolor.
I vår budget anslår vi också medel till att införa avgiftsfria pedagogiska luncher på Örebros skolor, eftersom
det är ett enkelt sätt att höja vuxennärvaron och därmed trygghetskänslan i de miljöer som eleverna vistas i.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar. Dessa är
framlagda i SO Örebros Övergripande strategier och budget 2019 med plan för 2020-2021 i
Kommunfullmäktige 10 december 2018.
Om sverigedemokraternas förslag faller i programnämnden är detta tillika en reservation till förmån för vårt
eget yrkande.

För Sverigt3; : 7 ~ U!bildning
och

David Larsson (SO)

~ moderaterna
Yrkande
Ärende 6
Ärendenummer: Bou 2633/2018
"Programplan med budget 2019- beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
13 februari 2019

Det är dags att prioritera skolan!
En bra och fungerande skola är ett av kommunens huvuduppdrag. Skolan ska förbereda vaije
elev för framtiden och skapa likvärdiga förutsättningar för alla oavsett vem man är eller
varifrån eleven kommer. I moderaternas Örebro fokuserar skolan på sitt kunskapsuppdrag,
stärker elevens självkänsla och vänjer eleven vid ansvar. Örebro behöver fokusera mer på vad
skolor gör som lyckas istället för att uppfinna hjulet om och om igen i olika "Örebro
modeller".
I varje klassrum ska det råda lugn och studiero så att va1je elev får möjlighet att nå sin fulla
potential. Elever och föräldrar ska aktivt välja vilken skola eleven ska gå i och skolan ska
uppmuntra vårdnadshavare att vara delaktiga i sina barns skolgång.
Målsättningm för nämnderna inom programområde Barn- och utbildning är att följa upp
resultaten i skolan och föreslå åtgärder för att säkerställa att alla elever uppnår som lägst
godkända betyg, regelbundet uppdatera sig kring säkerheten på skolorna och agera när det
krävs för att garantera en trygg skolmiljö för elever, lärare och övrig skolpersonal, verka för
att alla elever får förutsättningar till sund kosthållning och fysisk aktivitet i skolan och se till
att budgeten är i balans.
De styrande partierna har pnonterat fel i många år, och resultatet av detta är stora
nedskärningar på skolan som nu riskerar att drabba de allra svagaste eleverna som är i störst
behov av stöd. Det anser vi är oacceptabelt.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar:
att

avslå punkterna 1, 2 och 6, samt

att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny programplan och nya direktiv med
utgångspunkt i Moderaternas budget för Örebro kommun 2019, och

att

bifalla punkterna 3, 4 och 5.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till fönnån för eget förslag.

~:t~ upp
J a~ !lund (M)

i Programnämnd Barn och utbildning

~ tnoderaterna
Yrkande
Ärende 7
Ärendenummer: Bou 2634/2018
"Resursfördelningsmodell för förskola
med ersättningsnivåer 2019 - beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
13 februari 2019

En skola som rustar barn för framtiden
Moderaternas budget för Örebro kommun för 2019 prioriterar resurserna till skolan
annorlunda än ÖSB:n, med tydliga satsningar på bland annat kunskapsuppdraget,
minskat antal barn per förskoleavdelning och fler förskollärare.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

avslå förslaget till ersättningsnivåer för 2019,

att

ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med
utgångspunkt i Moderaternas budget för programområde Barn och
utbildning,

att

dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 januari 2019 till och
med 30 juni 2019,

att

beslut om nya ersättningsmodeller från och med 1 juli 2019 tas på
programnämndens sammanträde i juni 2019

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till fö1mån för eget
förslag.

~ ;r; ~grupp i Programnämnd Barn och utbildning

J ~ 1glund (M)

vv.lf"'moderaterna
Yrkande
Ärende 8
Ärendenummer: Bou 2635/2018
"Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg
och omsorg på obekväm tid med ersättningsnivåer
2019 - beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
13 februari 2019

En skola som rustar barn för framtiden
Moderaternas budget för Örebro kommun för 2019 prioriterar resurserna till skolan
annorlunda än ÖSB:n, med tydliga satsningar på kunskapsfokus, fåne barn i grupperna
och tidiga insatser.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar

att

bifalla punkterna 1 och 2, samt

att

avslå förslaget till ersättningsnivåer för 2019,

att

ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med
utgångspunkt i Moderaternas budget för programområde Barn och
utbildning,

att

dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 januari 2019 till och
med 30 juni 2019,

att

beslut om nya ersättningsnivåer från 1 juli 2019 tas på programnämndens
sammanträde i juni 2019,

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.

p i Programnämnd Barn och utbildning

~ tnoderaterna
Yrkande
Ärende 9
Ärendenummer: Bou 2636/2018
"Resursfördelningsmodell för grundskola F-9
inklusive fritidshem med ersättningsnivåer
2019 - beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
13 februari 2019

En skola som rustar barn för framtiden
Moderaternas budget för Örebro kommun för 2019 prioriterar resurserna till skolan
annorlunda än ÖSB:n, med tydliga satsningar på bland annat skolans kunskapsuppdrag,
minskat antal barn per klass och barngrupp, fler lärare och skolpersonal samt mer fysisk
aktivitet i skolan.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar

att

avslå förslaget till ersättningsnivåer för 2019,

att

ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med
utgångspunkt i Moderaternas budget för programområde Barn och
utbildning,

att

dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 januari 2019 till och
med 30 juni 2019,

att

beslut om nya ersättningsnivåer från 1 juli 2019 tas på programnämndens
sammanträde i juni 2019,

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.

eraternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

~l~

aglund (M)

~ tnoderaterna
Yrkande
Ärende 10
Ärendenummer: Bou 2638/2018
"Resursfördelningsmodell för obligatorisk särskola
med ersättningsnivåer 2019 - beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
13 februari 20 19

En skola som rustar barn för framtiden
Moderaternas budget för Örebro kommun för 2019 prioriterar resurserna till skolan
annorlunda än ÖSB:n, med tydliga satsningar på bland annat kunskapsuppdraget,
minskat antal barn per klass och barngrupp, fler lärare och skolpersonal, mer fysisk
aktivitet i skolan och tidigt stöd till elever som behöver det.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

avslå förslaget till ersättningsnivåer för 2019,

att

ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med
utgångspunkt i Moderaternas budget för programområde Barn och
utbildning,

att

dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 januari 2019 till och
med 30 juni 2019,

att

beslut om nya ersättningsnivåer från 1 juli 2019 tas på programnämndens
sammanträde i juni 2019,

att

under 2019 genomföra en översyn av resursfördelningsmodellen för
obligatorisk särskola.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.

Föi zlernas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

J.,ia HagluV:J

~ tnoderaterna
Yrkande
Ärende 11
Ärendenummer: Bou 2639/2018
"Resursfördelningsmodell för RH-verksamhet
med ersättningsnivåer 2019 - beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
13 februari 2019

En skola som rustar barn för framtiden
Moderaternas budget för Örebro kommun för 2019 prioriterar resurserna till skolan
annorlunda än ÖSB:n, med tydliga satsningar på bland annat kunskapsuppdraget, färre
barn i grupperna, fler lärare och skolpersonal, mer fysisk aktivitet i skolan och tidigt stöd
till elever som behöver det.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar

att

avslå förslaget till ersättningsnivåer för 2019,

att

ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med
utgångspunkt i Moderaternas budget för programområde Barn och
utbildning,

att

dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 januari 2019 till och
med 30 juni 2019,

att

beslut om nya ersättningsnivåer från 1 juli 2019 tas på programnämndens
sammanh·äde i juni 2019,

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till fö1mån för eget
förslag.

~~•·i~'

grupp i Programnämnd Barn och utbildning

J aria Haglund (M)

~ tnoderaterna
Yrkande
Ärende 12
Ärendenummer: Bou 2640/2018
"Resursfördelningsmodell för gymnasieskola
med ersättningsnivåer 2019 - beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
13 februari 2019

En skola som rustar unga för framtiden
Moderaternas budget för Örebro kommun för 2019 prioriterar resurserna till skolan
annorlunda än ÖSB :n, med bland annat tydligare satsningar på kunskapsuppdraget,
koppling mellan gymnasiestudier och arbetsliv, samt större fokus på entreprenörskap och
bättre studievägledning.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar

att

avslå förslaget till ersättningsnivåer för 2019,

att

ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med
utgångspunkt i Moderaternas budget för programområde Barn och
utbildning,

att

dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 januari 2019 till och
med 30 juni 2019,

att

beslut om nya ersättningsnivåer från 1 juli 2019 tas på programnämndens
sammanträde i juni 2019,

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.

~

df l / l s grupp i Programnämnd Barn och utbildning

Maria Haglund (M)

~ tnoderaterna
Yrkande
Ärende 13
Ärendenummer: Bou 2640/2018
"Resmsfördelningsmodell för gymnasiesärskola
med ersättningsnivåer 2019 - beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
13 februari 2019

En skola som rustar unga för framtiden
Moderaternas budget för Örebro kommun för 2019 prioriterar resurserna till skolan
annorlunda än ÖSB:n, med tydliga satsningar på bland annat kunskapsuppdraget,
tydligare koppling mellan gymnasiestudier och arbetsliv, stöne fokus på entreprenörskap,
samt bättre studievägledning och stödresurser till de elever som behöver det.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

bifalla punkterna 1 och 2, samt

att

avslå förslaget till ersättningsnivåer för 2019,

att

ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med
utgångspunkt i Moderaternas budget för programområde Barn och
utbildning,

att

dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 januari 2019 till och
med 30 juni 2019,

att

beslut om nya ersättningsnivåer från 1 juli 2019 tas på programnämndens
sammanträde i juni 2019,

att

genomföra en översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasiesärskolan
under läsåret 2020/2021 för att följa hur modellen styr mot önskade mål.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag .

. F~r ~rt f l rupp i Programnämnd Barn och utbildning

J.itglund (M)

vv.if""
1noderaterna
Yrkande
Ärende 15
Ärendenummer: Bou 3114/2018
"Topp 25 2025 Skolutveckling tillsammans
- beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
13 februari 2019

Prioritera kunskap i skolan
Skolans uppgift är att ge barn och ungdomar rätt förutsättningar för att de ska kunna
förbereda sig på det vuxna livet. Alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential i en
trygg och inspirerande skolmiljö. Idag får inte alla elever i Örebro den möjligheten på
grund av underbemanning, för stora klasser och lärare som tvingas ägna sig åt annat än
undervisning.
Vått mål är att alla barn ska få lägst godkänt i alla ämnen. Skolan ska förbereda eleverna
inför vuxenlivet och rusta dem med kunskap och förnuft. Vi har därför valt att prioritera
ökade anslag till skolan och göra specifika satsningar på områden som vi tror gör störst
skillnad på kmtast tid: vidareutbildning för lärare i hur det är att undervisa elever som har
ett annat modersmål än svenska, minskade klasser och barngrupper som underlättar för
lärare och pedagoger att uppmärksamma vaije barn, fler lärare, fler annan skolpersonal som
kan avlasta lärarna från administrativa uppgifter och annat som inte har med
undervisningen att göra, kompetensutveckling för rektorer för att ge dem mer kunskap om
hur man skapar en bra skola, ökad fysisk aktivitet i skolan för att främja elevernas hälsa och
inlärningsmöjligeter.
Vi ställer oss inte bakom Socialdemokraternas skolpolitik som fokuserar på kommunens
framtida placering på en rankning istället för elevernas kunskaper idag - en rankning som
dessutom kommer att upphöra redan nästa år!
Av den anledningen avslår vi de föreslagna satsningarna till förmån för de specifika
satsningarna på skolan som finns med i vår budget för 2019. I dessa har vi tagit ett
helhetsgrepp kring skolan som bland annat inkluderar en satsning på fler lärarresurser,
minskade barngrupper och ökad fysisk aktivitet.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

avslå satsningarna i punkterna 1 och 2, samt

att

genomföra satsningarna i Moderaternas budget för Örebro kommun 2019 i
enlighet med det här yrkandets intentioner.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag.

rraternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

~

r

f/4~ tM

J aria Haglund (M)

