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Karin Geisler, sekreterare
Digitalt justerat protokoll
Marlene Jörhag (KD), ordförande
Stefan Stark (M), justerare

§ 148 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M) ställer övrig fråga angående registerutdrag. Vilka rutiner gäller
för de som varit anställda länge?
Katarina Folkeson (MP) ställer övrig fråga gällande om det finns något samlat
arbete för hur förskola, grundskola och gymnasium ska arbeta förebyggande mot
gängkriminalitet. Om ja, hur ser det arbetet ut?
Katarina Folkeson (MP) ställer övrig fråga om hur kommunen tänker åtgärda att
var femte elev saknar behörighet till gymnasiet och hur vi höjer resultaten så att fler
klarar målen.
Katarina Folkeson (MP) ställer övrig fråga gällande verksamhetsbesök under
pandemin.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) ställer övrig fråga hur det påverkar kommunen att alla
skolor inte behöver redovisa uppgifter såsom betygsresultat.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Övriga frågor läggs till dagordningen.

§ 149 Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning

Ärendena 25, 26 flyttas i dagordningen till efter ärende 15 samt att övriga frågor
läggs till dagordningen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Dagordningen godkänns.
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Den reviderade dagordningen godkänns.

§ 150 Reviderad sammanträdestid för Programnämnd barn
och utbildning hösten 2020 - beslut
Ärendenummer: Bou 3733/2019
Handläggare: Karin Geisler
Ärendebeskrivning

Programnämnd barn och utbildning beslutade 6 november 2019 § 214 om
sammanträdestider för år 2020.
Sessionssalen i Rådhuset är den lokal som Örebro kommun kan garantera
tillräckligt god teknisk kvalitet för att genomföra sammanträden med tjänstgörande
ledamöter på distans. I samband med pågående pandemin behöver nämnderna
samordna sina sammanträden för att de nämnder som önskar ska kunna använda
sessionssalen. Programnämnd barn och utbildnings sammanträde 3 december 2020
föreslås därför flyttas till 4 december 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-08-25
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Tidigare beslutat ordinarie sammanträde den 3 december 2020 flyttas till
den 4 december 2020.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 151 Tilldelning av medel för deltagarkostnader inom det
kommunala aktivitetsansvaret - beslut
Ärendenummer: Bou 504/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Gymnasienämnden är den nämnd inom programområde Barn och utbildning som
har ansvaret inom det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamheten är
anslagsfinansierad. Det innebär att tilldelade medel inte är beroende av hur många
ungdomar som är inskrivna i verksamheten. I dagsläget är finns det en begränsad
budget för att möta elevernas behov av aktiviteter. För år 2020 tilldelas
Gymnasienämnden ett anslag på 780 000 kronor för deltagaravgifter inom det
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kommunala aktivitetsansvaret. Från år 2021 arbetas satsningen in i
programområdets tilldelade budgetramen för 2021 med en årlig uppräkning av
anslaget med skolindex.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Tilldelning av medel för deltagarkostnader inom det kommunala
aktivitetsansvaret, 2020-06-22
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. För år 2020 tilldelas Gymnasienämnden ett anslag på 780 000 kronor för
deltagaravgifter inom det kommunala aktivitetsansvaret.
2. Finansiering sker via programnämndens planeringsreserv.
3. Från och med år 2021 arbetas satsningen in i den av Kommunstyrelsen tilldelade
budgetramen för 2021 för programområde Barn och utbildning med en årlig
uppräkning enligt skolindex.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 152 Tilläggsanslag och ombudgeteringar Programnämnd
barn och utbildning september 2020 - beslut
Ärendenummer: Bou 1322/2020
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Ärendet avser tilläggsanslag för kostnadsökningar från Kommunstyrelsen samt
ombudgetering inom programområde Barn och utbildning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Tilläggsanslag och ombudgetering Programnämnd barn och
utbildning september 2020, 2020-08-27
Reviderad budgetram per driftnämnd september 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Programnämnden antar Kommunstyrelsens förslag om tilläggsanslag för
kostnadsökningar.
2. Ombudgeteringar inom programområdet av faktiskt antal elever i grund- och
gymnasieskolan under våren 2020 antas.
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 153 Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal barn i
förskola och pedagogisk omsorg 15 juni 2020 - beslut
Ärendenummer: Bou 1321/2020
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Avstämningen av faktiskt antal barn i förskola och pedagogisk omsorg
den 15 juni 2020 innebär en ökning av antalet barn vilket medför en kostnad för
programområdet på 11,8 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal barn i förskola
och pedagogisk omsorg 15 juni 2020, 2020-06-22
Bilaga Reviderad budgetram per driftsnämnd 3 september 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Justering av budgetramar för faktiskt antal barn den 15 juni 2020 i förskola och
pedagogisk omsorg antas.
2. Finansiering sker via programnämndens pott för volymer.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 154 Månadsrapport - information
Ärendenummer: Bou 62/2020
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

En sammanställning över den ekonomiska utvecklingen för nämnderna inom
programområde Barn och utbildning samt mer ingående för Programnämnd barn
och utbildning. Rapporten visar det ekonomiska utfallet fram till juli 2020.
Beslutsunderlag

Månadsrapport ekonomi juli 2020, 2020-08-07

5 (25)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 155 Topp 25 satsning september 2020 - beslut
Ärendenummer: Bou 1292/2020
Handläggare: Marie-Hélene Andersson
Ärendebeskrivning

Under åren 2017–2019 genomfördes ett stort antal satsningar inom ramen för
Skolutveckling tillsammans Topp 25 2025. Flera satsningar har implementerats i
verksamheten och resultat från satsningarna finns att tillgå i utvärderingsrapporter.
Under våren 2020 förlängdes ett antal satsningar bland annat den övergripande
satsningen TekAway, vilken både utbildar och stödjer pedagoger. Här finns en stor
efterfrågan som inte hunnit tillgodoses då Örebro kommun inrymmer många, både
kommunala och fristående, skolor. Därför föreslås att denna satsning förlängs
höstterminen 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-08-25
Bilaga 1-Ekonomiska sammanställning för förslaget
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Satsningen TekAway fortsätter höstterminen 2020.
2. Finansiering med 400 tkr sker via budgeten för Skolutveckling tillsammans Topp
25 2025.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas förslag till budget.
Gunilla Werme (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
Nils Gunnarsson (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 det två förslag beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Satsningen TekAway fortsätter höstterminen 2020.
2. Finansiering med 400 tkr sker via budgeten för Skolutveckling tillsammans Topp
25 2025.
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.
Gunilla Werme (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande till förmån för
Liberalernas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande till förmån för
Vänsterpartiets förslag till budget.
Nils Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande till förmån för
Sverigedemokraternas förslag till budget.

§ 156 Yttrande gångstrategi för Örebro kommun - beslut
Ärendenummer: Bou 872/2020
Handläggare: Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad ger nu möjlighet att lämna synpunkter på förslag
till ny gångstrategi. Syftet med den nya gångstrategin är att beskriva mål och
ställningstaganden samt peka ut prioriterade insatsområden för att stärka gång som
transportmedel. Örebro kommun ska arbeta för gångvänlighet genom att planera
för korta avstånd mellan målpunkterna och skapa ett sammanhängande gångnät
med god orienterbarhet, framkomlighet, tillgänglighet, trygghet och säkerhet.
Gångmiljöerna ska dessutom vara attraktiva att vistas i.
I gångstrategin beskrivs strategiska inriktningar för gångvänlig planering samt
utgångspunkter inom åtgärdsområden för att förbättra gångnätet. Remissperioden
pågår 3 april 2020 till 30 september 2020.
Programnämnd barn och utbildning ställer sig positiv till förslaget men lämnar
några synpunkter.
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Beslutsunderlag

Gångstrategi för Örebro kommun - remissversion april 2020, daterad 2020-04-02
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-20
Förslag yttrande, daterat 2020-09-03
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn- och utbildning:
- Förslag till yttrande antas och överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad.
Yrkande

Katarina Folkeson (MP) yrkar att den sista punkten under Övergripande synpunkter
ändras till: ”Ett medskick är att tänka in och se över möjligheten att införa bilfria
zoner vid skolor och förskolor. Det skulle innebära att miljön kring skolor och
förskolor blir tryggare, då bilskjutsning till skolor och förskolor bidrar till osäkra
miljöer som ökar risken för olyckor kring skolor och förskolor. Det skulle även
främja alternativ till bil som transportmedel och därmed bidra till en ökad folkhälsa,
förbättrad luftkvalitet och minskad klimatpåverkan.”
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till Katarina Folkesons (MP) yrkande om
förändring i förslag till yttrande.
Jessica Ekerbring (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag med
tillägget att det i sista stycket skrivs in att det även gäller förskolor.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Jessica Ekerbrings (S) yrkande om bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag med tillägget att det i sista stycket skrivs in
att det även gäller förskolor.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag till yttrande enligt Jessica
Ekerbrings (S) yrkande samt Katarina Folkesons (MP) yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Jessica Ekerbrings (S) yrkande.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Förslag till yttrande med tillägget att det i sista stycket skrivs in att det även gäller
förskolor antas och överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad.
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Reservation

Katarina Folkeson (MP) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande att den
sista punkten under Övergripande synpunkter ändras till: ”Ett medskick är att tänka in
och se över möjligheten att införa bilfria zoner vid skolor och förskolor. Det skulle
innebära att miljön kring skolor och förskolor blir tryggare, då bilskjutsning till
skolor och förskolor bidrar till osäkra miljöer som ökar risken för olyckor kring
skolor och förskolor. Det skulle även främja alternativ till bil som transportmedel
och därmed bidra till en ökad folkhälsa, förbättrad luftkvalitet och minskad
klimatpåverkan.”

§ 157 Tillfälligt tillägg - Riktlinjer för förskola, fritidshem och
omsorg obekväm tid - beslut
Ärendenummer: Bou 3702/2019
Handläggare: Marlene Jörhag, Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning

Utifrån den uppkomna extraordinära händelsen med Coronapandemin togs
ordförandebeslut om ett tidsbegränsat tillägg till Riktlinjerna för förskola, fritidshem
och omsorg obekväm.
Tillägget lyder ”Om vårdnadshavare väljer att hålla barnet hemma från förskolan
eller fritidshemmet på grund covid -19 förlorar man inte sin plats trots ett uppehåll
på mer än 60 dagar. Avgift betalas i vanlig ordning under uppehållet”.
För en fortsatt likvärdighet, då Coronapandemin fortgår och föräldrar fortsatt väljer
att hålla barn hemma, finns behov av att ytterligare förlänga det tidsbegränsade
tillägget i väntan på att det införlivas i Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg
obekväm tid.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Förlängt tidsbegränsat tillägg till Riktlinjer för förskola, fritidshem
och omsorg obekväm tid, 2020-08-26
Ordförandebeslut 20.04.17 Tidsbegränsat tillägg till Riktlinjer för förskola,
fritidshem och omsorg obekväm tid
Ordförandebeslut 20200814 Förlängt tidsbegränsat tillägg till Riktlinjer för förskola,
fritidshem och omsorg obekväm tid
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Det tidsbegränsade tillägget till Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg
obekväm tid förlängs att gälla fram till och med den 31 mars 2021.
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 158 Remittering av Motion från Moderaterna om trygghet
och studiero på Örebros gymnasieskolor - beslut
Ärendenummer: Bou 1114/2017
Handläggare: Marlene Jörhag
Ärendebeskrivning

Stefan Stark (M), har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 13 mars, 2017.
Motionen innehåller ett förslag om att kommunen utreder möjligheten att anställa
två ordningsvakter som ronderar på de kommunala gymnasieskolorna i centrala
Örebro för att hantera de ordningsproblem som finns, samt se till att obehöriga inte
kommer in i skolornas lokaler och matsalar.
Bedömningen är att motionens syfte redan är tillgodosedd inom den kommunala
verksamheten.
Beslutsunderlag

Motion om trygghet och studiero på Örebros gymnasieskolor, 2017-03-29
Tjänsteskrivelse svar motion om trygghet och studiero på Örebros gymnasieskolor,
2020-08-14
Förslag till beslut

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

Stefan Stark (M), Maria Haglund (M) och Nils Gunnarsson (SD) yrkar bifall till
motionen.
Katariana Folkesson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
om att motionen är tillgodosedd.
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Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att motionen är tillgodosedd
respektive Stefans Starks (M), Maria Haglunds (M) och Nils Gunnarssons (SD)
yrkande om att bifalla motionen.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Motionen är tillgodosedd
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Stefan Stark (M), Maria Haglund (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Stefan Starks (M) och Maria Haglunds (M)
yrkande om att bifalla motionen.
Nils Gunnarsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om att
bifalla motionen.

§ 159 Svar övrig fråga från Katarina Folkeson (MP) gällande
SVA - information
Ärendenummer: Bou 1580/2020
Handläggare: Katarina Arkehag
Ärendebeskrivning

På nämndsammanträdet 2020-05-28 ställde Katarina Folkeson (MP) övrig fråga
gällande SVA, svenska som andra språk, vilka som ska få undervisning och om det
saknas behöriga lärare inom ämnet.
Förvaltningschef Katarina Arkehag från Förvaltningen förskola och skola besvarar
frågan.
Beslutsunderlag

Förvaltning förskola och skolas svar gällande svenska som andraspråk inom de
kommunala skolorna, 2020-08-05
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 160 Svar övrig fråga från Maria Haglund (M) gällande SVA information
Ärendenummer: Bou 1580/2020
Handläggare: Katarina Arkehag
Ärendebeskrivning

På nämndsammanträdet 2020-05-28 ställde Maria Haglund (M) övrig fråga gällande
SVA, svenska som andra språk, om vilka rutiner som finns och hur eleverna följs
upp.
Förvaltningschef Katarina Arkehag från Förvaltningen förskola och skola besvarar
frågan.
Beslutsunderlag

Förvaltning förskola och skolas svar gällande svenska som andraspråk inom de
kommunala skolorna, 2020-08-05
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 161 Maria Haglund (M) ställer övrig fråga angående
registerutdrag
Handläggare: Katarina Arkehag
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M) ställer övrig fråga angående registerutdrag. Vilka rutiner gäller
för de som varit anställda länge?
Förvaltningschef Katarina Arkehag från Förvaltningen förskola och skola besvarar
frågan.
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 162 Katarina Folkeson (MP) ställer övrig fråga hur
kommunen tänker åtgärda att var femte elev saknar
behörighet till gymnasiet
Handläggare: Katarina Arkehag
Ärendebeskrivning

Katarina Folkeson (MP) ställer övrig fråga om hur kommunen tänker åtgärda att
var femte elev saknar behörighet till gymnasiet och hur vi höjer resultaten så att fler
klarar målen.
Förvaltningschef Katarina Arkehag från Förvaltningen förskola och skola besvarar
frågan.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 163 Katarina Folkeson (MP) ställer övrig fråga gällande
verksamhetsbesök under pandemin.
Handläggare: Katarina Arkehag
Ärendebeskrivning

Katarina Folkeson (MP) ställer övrig fråga gällande verksamhetsbesök under
pandemin.
Förvaltningschef Katarina Arkehag från Förvaltningen förskola och skola besvarar
frågan.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 164 Cecilia Lönn Elgstrand (V) ställer övrig fråga hur det
påverkar kommunen utifrån att alla skolor inte behöver
redovisa uppgifter
Handläggare: Katarina Arkehag, Mikael Carstensen, Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Cecilia Lönn Elgstrand (V) ställer övrig fråga hur det påverkar kommunen att alla
skolor inte behöver redovisa uppgifter såsom betygsresultat.
Förvaltningschef Katarina Arkehag från Förvaltningen förskola och skola,
programdirektör Mikael Carstensen och ekonom Liselotte Nöjd besvarar frågan.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 165 Katarina Folkeson (MP) ställer övrig fråga angående
samlat arbete för hur förskola, grundskola och gymnasium
ska arbeta förebyggande mot gängkriminalitet
Handläggare: Katarina Arkehag
Ärendebeskrivning

Katarina Folkeson (MP) ställer övrig fråga gällande om det finns något samlat
arbete för hur förskola, grundskola och gymnasium ska arbeta förebyggande mot
gängkriminalitet. Om ja, hur ser det arbetet ut?
Förvaltningschef Katarina Arkehag från Förvaltningen förskola och skola besvarar
frågan.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 166 Samråd för Planprogram för Holmen
Ärendenummer: Bou 1050/2020
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning

I planprogrammet har hänsyn tagits till behov av grönområden och friyta för barn.
Gestaltningskrav på skola innebär en fördyrning som påverkar skolpengen.
Initialt kommer inte en skola att behövas i området men en beredskap för utökning
av Västra Engelbrektsskolan österut bör finnas som därigenom kan förse Holmen
med skolplatser. Detta gynnar även integration.
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På längre sikt kan behovet av skola uppstå och en tillräckligt stor tomt bör
reserveras som kan bli upp till tre paralleller. Kommunikationsmässigt kan det vara
lämpligt även med en reservation av tomt för en framtida gymnasieskola.
Förskolor ska vara friliggande på minst 6 avdelningar. För bästa organisation av
personal bör en förskola ha jämt antal avdelningar.
Beslutsunderlag

https://www.orebro.se/bygga-bo--trafik/stadsutveckling-planering/lista/detaljplaner/2020-05-05-planprogram-for-holmen.html
Förslag synpunkter BOU Planprogram Holmen
Tjänsteskrivelse, 2020-08-19
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Förslag till synpunkter på samrådsförslag antas och överlämnas till
Programnämnd samhällsbyggnad
Yrkande

Katarina Folkeson (MP) yrkar att lägga till följande skrivning till programnämndens
synpunkter: ”Det finns ett behov av en simhall i norra delen av kommunen för att
bland annat användas för skolornas simundervisning. När det nya området på
Holmen ska planeras och projekteras vore det bra att se över om det finns utrymme
för en simhall, förslagsvis i anslutning till det område som hänvisas till ett framtida
skolbygge.”
Gunilla Werme (L) yrkar på ett tillägg i synpunkterna om att göra plats för att bygga
en skola för årskurserna 7-9 i området.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Katarina Folkesons (MP) yrkande.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till Katarina Folkesons (MP) yrkande.
Marlene Jörhag (KD) yrkar att ärendet bereds sittande sammanträde och
återkommer för beslut kommande sammanträde.
Ajournering

Programnämnd barn och utbildning ajournerar sig 15 minuter för överläggning.
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Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns fyra förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Katarina Folkesons (MP)
yrkande att lägga till följande skrivning till programnämndens synpunkter: ”Det
finns ett behov av en simhall i norra delen av kommunen för att bland annat
användas för skolornas simundervisning. När det nya området på Holmen ska
planeras och projekteras vore det bra att se över om det finns utrymme för en
simhall, förslagsvis i anslutning till det område som hänvisas till ett framtida
skolbygge.”, Gunilla Wermes (L) yrkande på ett tillägg i synpunkterna om att göra
plats för att bygga en skola för årskurserna 7-9 i området samt eget yrkande att
ärendet bereds sittande sammanträde och återkommer för beslut kommande
sammanträde.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att Programnämnd barn
och utbildning beslutar enligt ordförandes eget yrkande att ärendet bereds sittande
sammanträde och återkommer för beslut kommande sammanträde.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde och återkommer för beslut
kommande sammanträde.

§ 167 Förskola Slussen (på öster, fd Måsen) - beredning
Ärendenummer: Bou 3059/2019
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning

Det finns behov av ytterligare förskoleplatser på Öster. Fastigheten Måsen har
möjlighet att bebyggas med en fristående förskolebyggnad. Förskola Öster finns
med i Lokalförsörjningsplan för perioden 2021-2024. Inflyttning av förskolan
Slussen beräknas till våren 2022.
Arbetet med att anpassa konceptet till en fyra avdelningars förskola pågår, då fyra
avdelningar avviker från konceptförskolan. Arkitektförslagen som tagits fram är
under omarbetning och det nya förslaget kommer att rymma två avdelningar samt
alla entréer på bottenplan, matsal för alla avdelningar men med komprimerade ytor
på bottenplan. Avdelningsrum och ateljéer är mindre än i konceptskolan.
Friytan är begränsad och möjligheterna att skapa en kvalitativ skolgård behöver
nyttjas. Den angränsande yta (ca 4500 kvm) som ligger mellan Engelbrektsskolan
och den blivande förskolan kommer att hyras in av Programnämnden barn och
utbildning och kommer delvis kunna reserveras för förskolans behov.
Preliminär hyreskonsekvens är 2,2 mnkr/år.
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Beslutsunderlag

Delegationsbeslut Förstudiebeställning Måsen, 2020-06-10
Förstudierapport förskolan Måsen Slussen 2020-08-13
Tjänsteskrivelse, 2020-08-26
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningen förslag.

§ 168 Anpassning förskolan Hasselmusen - beslut
Ärendenummer: Bou 3938/2019
Handläggare: Anneli Hedström
Ärendebeskrivning

Behov av att anpassa förskolan Hasselmusen i Varberga inkom från Förvaltningen
förskola och skola hösten 2019 till Lokalförsörjningsenheten. Anpassningen syftar
till att säkerställa en god arbetsmiljö för barn och pedagoger samt för att kunna ha
det antal förskoleplatser som behövs i området.
Genom en ombyggnation av förskolan Hasselmusen i Varberga, som innebär
rymligare entréer och ett effektivare diskrum, skapas en långsiktig lösning med att
permanent ha fyra avdelningar i byggnaden. Detta gör att nybyggnation av förskola
i området kan skjutas framåt i tiden.
Utifrån ovanstående har en förstudie beställts från Futurum. Förstudierapporten
har inkommit från Futurum med ett alternativ som innebär en tillbyggnad av
befintlig byggnad. Hyrestillägget är beräknat till 250 tkr per år och finns avsatt i
investeringsprogrammet för 2021 - 2028.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ombyggnation förskolan Hasselmusen, 2020-08-26
Bilaga 1, Ritning Hasselmusen 2010-10-25
Bilaga 2, Ritning Hasselmusen 2020-02-17
Förstudierapport Hasselmusen, 2020-03-09
Tjänsteskrivelse Anpassningar förskolan Hasselmusen, 2019-12-05
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Futurum Ab får i uppdrag att utföra den anpassning som presenteras i
förstudierapporten.
2. Hyreskonsekvensen för projektet beräknas bli 250 000 kr om året. Säkerheten i
hyresberäkningen blir betydligt större längre fram då projekteringen av byggnaden
är klar och en skarpare kalkyl kan tas fram.
3. Projektet finansieras genom programnämndens planeringsreserv för 2020 och
läggs sedan in i budget.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 169 Ny förskola 5 avdelningar Södra Ladugårdsängen,
Biplanet - beslut
Ärendenummer: Bou 2807/2019
Handläggare: Anneli Hedström
Ärendebeskrivning

Behovet av förskoleplatser i Södra Ladugårdsängen fanns med redan i
Lokalförsörjningsplaneringen för 2016 – 2019 och avsatta medel finns i
investeringsprogrammet för detta. Programnämnden fattade beslut 2017 att låta
Ekströms fastigheter AB bygga en förskola i området men efter ändrade
förutsättningar blev byggnationen inte av. Detta beslut bör upphävas i samband
med att nytt beslut fattas.
Öbo har nu möjlighet att bygga förskola i botten av bostadshus som ska byggas på
fastigheten ”Biplanet”. Förskolan byggs utifrån konceptet Framtidens förskola 2.0
med 5 avdelningar, tillagningskök, matsal och personalutrymmen.
Utifrån ovanstående har en förstudie beställts från Öbo. Hyreskonsekvensen för
förskolan finns avsatt i investeringsprogrammet för 2021–2028.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Ny förskola 5 avdelningar Södra Ladugårdsängen, Biplanet, 202008-26
Delegationsbeslut - Förstudie ny förskola Södra Ladugårdsängen, Biplanet, 202004-30
Bilaga 1 Behovsbeskrivning-förstudieunderlag ny förskola Öbo Södra
Ladugårdsängen, rev 2020-04-24
Förstudierapport förskola Biplanet inkl bilagor 20200508, 2020-04-30
Protokollsutdrag 2017-04-05 § 54
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Örebrobostäder får uppdraget att bygga en ny förskola med fem avdelningar i ett
plan, med matsal och tillagningskök på fastigheten Biplanet utifrån konceptet
Framtidens förskola 2.0. men med nödvändiga anpassningar av konceptet utifrån
att förskolan byggs i ett plan.
2. Den preliminära hyreskostnaden på 2,35 mnkr per år för förskolan som
fastighetsinvesteringen innebär finansieras inom Programnämnd barn och
utbildnings tilldelade budgetram.
3. Upphäva beslutet att bygga en ny förskola, fyra avdelningar, i botten på John
Ekström Bygg ABs bostadshus i etapp 2 i Södra Ladugårdsängen (2017-04-05 § 54).
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 170 Ledamotsinitiativ från Cecilia Lönn Elgstrand (V)
gällande handläggning av skolplacering - beslut
Ärendenummer: Bou 1200/2020
Handläggare: Anna Lundgren, Mikael Carstensen
Ärendebeskrivning

Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med ledamotsinitiativ gällande
handläggning av skolplacering.
Enligt ledamotsinitiativet föreslår Vänsterpartiet att Örebro kommun:
- Återgår till ett system för skolplaceringar i grundskolan som mer liknar det som
användes tidigare med anvisningsområden och där det är tydligare för
vårdnadshavare från början vilken skola som tillhör vilka adresser.
- Ser till att uppdatera NVDB så att kommunens samtliga bil-, gång och cykelvägar
finns inritade.
- Säkerställer att eventuella systemstöd som används mäter korrekt och riktigt eller
justerar felaktigheter manuellt.
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ från Cecilia Lönn Elgstrand (V), 2020-05-25
Tjänsteskrivelse, 2020-08-24
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Avslå ledamotsinitiativet.
Yrkande

Katarina Folkeson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut.
Proposition

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Avslå ledamotsinitiativet.

§ 171 Svar övrig fråga från Maria Haglund (M) gällande
avståndsberäkning grundskoleantagningen- information
Handläggare: Anna Lundgren
Ärendebeskrivning

På nämndsammanträdet 2020-05-28 ställde Maria Haglund (M) övrig fråga gällande
avståndsberäkning grundskoleantagningen.
Handläggare Anna Lundgren besvarar frågan på sammanträdet.
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 172 Årsrapport tillsyn läsåret 2019-2020 - information
Ärendenummer: Bou 937/2020
Handläggare: Jenny Kusing, Mikaela Bengtsson
Ärendebeskrivning

Information om årsrapport tillsyn läsåret 2019-2020, tillsyn av fristående förskolor
och pedagogisk omsorg.
Beslutsunderlag

Årsrapport tillsyn förskola och pedagogisk omsorg 2019 2020, 2020-08-25
Presentation
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 173 Utvärdering/utredning teckenspråkig förskola information
Ärendenummer: Bou 1078/2020
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning

Information om utredning teckenspråkig förskola.
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 174 Angående kapacitetsutredning - information
Ärendenummer: Bou 1359/2020
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning

Information angående kapacitetsutredning.
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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

§ 175 Brukarundersökning - information
Ärendenummer: Bou 1360/2020
Handläggare: Barbro Eriksson, Markus Eklund
Ärendebeskrivning

Barbro Eriksson från Origo group informerar om resultatet av
brukarundersökningen.
Beslutsunderlag

Presentation.
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 176 TABB - tillsammans för alla barns bästa - information
Handläggare: Karin von Stedingk, Ann-Sofie Keller
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Programnämnd barn och utbildnings sammanträde den 3
september 2020.

§ 177 Ordförandes information
Handläggare: Marlene Jörhag
Ärendebeskrivning

Ingen information.
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§ 178 Angående pandemin covid -19 - information
Handläggare: Mikael Carstensen
Ärendebeskrivning

Programdirektör Mikael Carstensen informerar om läget utifrån pandemin.
Beslutsunderlag

20200903 Angående covid-19
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 179 Information från programdirektören
Handläggare: Mikael Carstensen
Ärendebeskrivning

Programdirektör Mikael Carstensen informerar kring aktuella frågor, händelser och
nyheter som berör Programnämnd barn och utbildning såsom det ekonomiska
läget.
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 180 Anmälan av presidiesammanträde samt
delegationsbeslut till Pn bou 2020-09-03
Ärendenummer: Bou 1129/2020
Ärendebeskrivning

Presidiesammanträde har ägt rum den 19 augusti 2020.
_____________________
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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 (2020-05-17--2020-08-26)
Delegationsbeslut grund- och gymnasiesärskola april, maj 2020 ej tidigare anmälda
till nämnd
Anmälan av delegationsbeslut från förskolerektorer, rektorer
Sammanställning delegationsbeslut ur Adela gällande beslut och placering i omsorg
obekväm tid, Fritidshem och Förskoleverksamhet, maj, juni, juli 2020
Anmälan av delegationsbeslut från Myndighetsavdelningen, utdrag ur Treserva
gällande grundskoleantagning och skolskjuts (beslut 2020-05-19--2020-08-24)
Anmälan av delegationsbeslut Grundskoleantagningens
skolplaceringsbeslut 20200516 – 20200824 - pappershandling på sammanträdet
Ordförandebeslut tillägg regler för skolskjuts, 2020-06-23
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.

§ 181 Anmälan av handlingar och inkomna skrivelser
Ärendenummer: Bou 252/2020
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 2020-05-28 (registrerat efter
2020-05-17 till och med 2020-08-26)
Beslut från Skolinspektionen angående Vittraskolorna, 2020-06-23
Beslut från Skolinspektionen angående Magelungen, 2020-08-21
Sammanställning och hantering av remissyttranden, Programmet för hållbar
utveckling, Ks 1401/2017
Tjänsteskrivelse Gender budget 2020, 2020-05-27
Mejl Skolupprop mot afrofobi och diskriminering på grund av hudfärg till alla
Sveriges skolor, 2020‐08‐17 med bilagor
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Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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