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Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 9 maj 2018.

Marlene Jörhag (KD), ordförande §§ 81 - 85

Jessica Ekerbring (S), ordförande §§ 86 - 103

Karolina Wallström (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 11 maj 2018.

§ 81 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Magnus Riseby anmäler jäv: § 88, Remiss- Ansökan från Thoren Innovation
School AB - beslut samt § 89 Remiss- Ansökan från ThorenGruppen AB beslut.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- anmälan tas till protokollet

§ 82 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
Karolina Wallström (L) ställer en övrig fråga angående ersättningsnivåerna i
förskolans resursfördelningsmodell. Hon efterfrågar en uppföljning av hur
de tre ersättningsnivåerna som bygger på närvarotiden per vecka och barn
fungerar.
Niclas Person (MP) ställer övriga frågor om rättsläget,
bedömningskriterierna och budgetarbetet gällande tilläggsbeloppen.
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Nämndens behandling
Anmälda övriga frågor besvaras kommande nämnd.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- anmälda övriga frågor tas till protokollet

§ 83 Godkännande av dagordning
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- dagordningen godkänns

§ 84 Investeringsplan IT 2019-2022 för programområde
Barn och utbildning - beslut
Ärendenummer: Bou 381/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Verksamheterna inom programområde Barn och utbildning fortsätter att
bygga upp sin infrastruktur och införa nya och förbättrade tjänster för
information, kommunikation och digitala arbetssätt.
Digitaliseringssatsningen inom förskola och skola ska bidra till att utveckla
pedagogiken, skapa förutsättningar för att använda moderna digitala verktyg
till stöd för nya förbättrade arbetssätt och lärande som tidigare inte varit
möjliga vilket bidrar till ökad måluppfyllelse.
Programområde barn och utbildning har behov av att ta del av kommunens
investeringsutrymme för åren 2019-2022. Det är för investeringar i
framförallt införande av moderna digitala verktyg i förskola och skola.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet bidrar till ökad nytta för
brukare och medborgare. Dessutom får barn och elever tillgång till moderna
digitala verktyg vilket skapar förutsättningar för ökad måluppfyllelse samt
en tidsenlig och attraktiv skola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Investeringsplan IT 2019-2022 för programområde barn
och utbildning, 2018-04-23
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Driftskostnadskonsekvenser IT-investeringsprogram 2019-2022 för
program-område Barn och utbildning, 2018-04-23
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Investeringsprogrammet för IT med driftkostnadskonsekvenser för år
2019 och bedömning för åren 2020-2022 antas.
2. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 85 Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal
barn i förskola, pedagogisk omsorg till och med 15 mars
2018 - beslut
Ärendenummer: Bou 382/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Avstämningen av faktiskt antal barn i förskola och pedagogisk omsorg den
15 mars 2018 innebär en ökning av antalet barn vilket medför en kostnad för
programområdet på 9,5 mnkr.
Det återstår nu 48,9 mnkr av den volympott på 60,0 mnkr som
program-område barn och utbildning erhållit från Kommunstyrelsen för ett
förväntat antal barn och elever under 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal barn i
förskola och pedagogisk omsorg 15 mars 2018, 2018-04-23
Bilaga Reviderad budgetram per driftsnämnd 2 maj 2017, 2018-04-23
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Justering av budgetramar för faktiskt antal barn den 15 mars 2018 i
förskola och pedagogisk omsorg antas.
2. Finansiering sker via programnämndens pott för volymer.
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Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 86 Äskande av medel kommunala aktivitetsansvaret Gymnasienämnden - beslut
Ärendenummer: Bou 504/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Gymnasienämnden ansöker om medel motsvarande 0,7 mnkr för
deltagar-kostnader för elever som är inskrivna i det kommunala
aktivitets-ansvaret. Verksamheten är i dag anslagsfinansierad och det finns
inget utrymme att täcka dessa kostnader inom Gymnasienämndens
nuvarande tilldelade budgetram.
Konsekvensen är att det kommunala aktivitetsansvaret insatser ger bättre
förutsättningar och fler verktyg i arbetet med att säkerställa att fler
ungdomar ges möjlighet att fullfölja en gymnasieutbildning. Det leder också
till in-kludering i det svenska samhället.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Äskande av medel för vissa deltagarkostnader inom det
kommunala aktivitetsansvaret, 2018-04-23
Bilaga Reviderad budgetram per driftnämnd 2 maj 2017, 2018-04-23
Gymnasienämndens äskande av medel från programnämnd Bou, 2018-0315
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Under 2018 tilldelas Gymnasienämnden medel motsvarande 0,7 mnkr för
deltagaravgifter inom det kommunala aktivitetsansvaret.
2. Inför 2019 ska kostnadsansvaret och finansiering av likande insatser
utredas.
3. Finansiering sker via programnämndens planeringsreserv
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
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§ 87 Rapport översyn av resursfördelningsmodellen för
gymnasieskolan - beslut
Ärendenummer: Bou 1198/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Programnämnd Barn och utbildning har gett Kommunstyrelseförvaltningen i
uppdrag att genom-föra översyn av resursfördelningsmodellen för
gymnasie-skolan. Uppdraget är att se hur modellen styr mot önskade mål
och effekter. Programnämnd tilldelar Gymnasienämnd samt fristående
huvudmän resurser via resursfördelnings-modellen. Det är sedan skolans
ansvar att prioritera och fördela tillgängliga medel.
Det finns många synpunkter och uppfattningar om
resursfördelningsmodellen och dess utformning.
Kommunstyrelseförvaltningen uppfattning är att det finns en acceptans för
-modellen. En del av synpunkterna har inte med
resurs-fördelnings-modellens utformning att göra utan är andra faktorer som
påverkar resurstilldelningen. Det finns delar av modellen som behöver
utvecklas.
En referensgrupp kommer bildas med syftet att arbeta med att utveckla delar
i modellen för att öka träffsäkerheten. Ambitionen är att arbeta fram förslag
till eventuella revideringar för beslut om reviderad modellen som kan börja
gälla från och med 2019.
Resursfördelningsmodellerna är levande dokument som kontinuerligt ses
över så att resursför-delningen svarar mot de behov som finns hos barn och
elever. Arbetet ska präglas av delaktighet och transparens i framtagande och
översyner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan,
2018-04-23
Rapport om översyn av resursfördelningsmodell för gymnasieskolan, 201804-23
Bilagor 1-9: Uppdrag, resursfördelningsmodell och frågeställningar inför
besök
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Programnämnd barn och utbildning beslutar att lägga rapporten till
handlingarna.
2. Gymnasienämnden uppmanas att inom sitt ansvarsområde utreda och
utveckla:
- Transparens, information, kommunikation och förståelse om
resursfördelningsmodellen i förvaltningen
- Möjliga och lämpliga lokala avvikelser
- Uppföljning av hur tillgängliga resurser används i verksamheten
3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att gällande
resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan utreda och belysa:
- Transparens, information, kommunikation och förståelse om
resursfördelningsmodellen
- Strukturtilldelningens utformning
- Tilldelning för nyanlända
- Möjliga och lämpliga lokala avvikelser
- Uppföljning av hur tillgängliga resurser används i verksamheten
- Kommungemensamma resurser
4. Kommunstyrelseförvaltningen ska redovisa uppdragen, enligt
beslutspunkt 3, till Programnämnd barn och utbildnings sammanträde i
oktober 2018.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 88 Remiss- Ansökan från Thoren Innovation School AB beslut
Ärendenummer: Bou 389/2018
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att yttra sig över
ansökan enligt 2 kap 5§ skollagen.
Thoren Innovation School AB har ansökt om tillstånd för utökning av
befintlig gymnasieverksamhet på Thoren Innovation School AB i Örebro.
Verksamheten planeras att starta läsåret 2019/2020.
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Ansökan avser godkännande som huvudman för en utökning av befintlig
fristående gymnasieskola med följande program:
Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, information och kommunikation,
fullt utbyggt 2021 med 42 elever.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-09
Ansökan från Thoren Innovation School AB, dnr 32-2018:836
Förslag till yttrande över remiss från Skolinspektionen
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen:
- Befolkningsprognos Örebro kommun 2016-2025
- Elevsiffror Gymnasieskolan och Gymnasiesärskolan 2017-10-15
- Slutlig antagning Örebro län 2017 – Kommunala och fristående skolor Gymnasieantagningen i Örebro län
- Antal förstahandssökande till nationella program i fristående skolor Örebro
2018-04-06
- Antal förstahandssökande till nationella program i kommunala skolor
Örebro 2018-04-06
- Gymnasieskolor i länet som erbjuder de nationella programmen och
inriktningarna 2018-2019
- GySam Örebroregionen – Kommunalt samverkansavtal om
gymnasieutbildning i Örebroregionen
- Karta över gymnasieskolor Örebro 2018, se https://karta.orebro.se/
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Yttrandet över remissen om ansökan från Thoren Innovation School AB
om utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business
School Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020 , antas och
överlämnas till Skolinspektionen.
Yrkande
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att svaret till Skolinspektionen ska avråda
från etablering gällande ansökan från Thoren Innovation School.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut respektive Cecilia Lönn
Elgstrands (V) yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd
barn och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Reservation
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget
yrkande.

§ 89 Remiss- Ansökan från ThorenGruppen AB - beslut
Ärendenummer: Bou 347/2018
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att yttra sig över
ansökan enligt 2 kap 5§ skollagen.
ThorenGruppen AB har ansökt om tillstånd för en utökning av befintlig
gymnasieverksamhet på Yrkesgymnasiet Örebro. Verksamheten planeras att
starta läsåret 2019/2020.
Ansökan avser godkännande som huvudman för en utökning av befintlig
fristående gymnasieskola med följande program:
Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt arbete, fullt utbyggt 2021 med 18
elever.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-09
Ansökan från ThorenGruppen AB, dnr 32-2018:906
Förslag till yttrande över remiss från Skolinspektionen
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen:
- Befolkningsprognos Örebro kommun 2016-2025
- Elevsiffror Gymnasieskolan och Gymnasiesärskolan 2017-10-15
- Slutlig antagning Örebro län 2017 – Kommunala och fristående skolor Gymnasieantagningen i Örebro län
- Antal förstahandssökande till nationella program i fristående skolor Örebro
2018-04-06
- Antal förstahandssökande till nationella program i kommunala skolor
Örebro 2018-04-06
- Gymnasieskolor i länet som erbjuder de nationella programmen och
inriktningarna 2018-2019
- GySam Örebroregionen – Kommunalt samverkansavtal om
gymnasieutbildning i Örebroregionen
- Karta över gymnasieskolor Örebro 2018, se https://karta.orebro.se/.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Yttrandet över remissen om ansökan från ThorenGruppen AB om
utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Örebro i
Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020, antas och överlämnas till
Skolinspektionen.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar att sista stycket i Programnämnd barn och
utbildnings yttrande ändras till: "Ännu en utförare med fler platser på redan
befintligt program på utföraren påverkar inte nämnbart för 2019. I stället
kan fler ungdomar med siktet inställt på området och denna utförare tänkas
söka sig en utbildning som ger arbete."
Jessica Ekerbring (S) yrkar avslag på Karolina Wallströms (L) yrkande.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att svaret till Skolinspektionen ska avråda
från etablering gällande ansökan från Yrkesgymnasiet Thorengruppen AB.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns tre förslag till beslut;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Karolina Wallsröms (L)
ändringsyrkande och Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande.
Ordförande ställer ett i taget under proposition och finner att nämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Reservation
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget
yrkande.

§ 90 Remiss - Ansökan från Lärande i Sverige AB - beslut
Ärendenummer: Bou 387/2018
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
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Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att yttra sig över
ansökan enligt 2 kap 5§ skollagen.
Lärande i Sverige AB har ansökt om tillstånd för en utökning av
gymnasieverksamhet på Realgymnasiet Örebro. Verksamheten planeras att
starta läsåret 2019/2020.
Ansökan avser godkännande som huvudman för en utökning med följande
fyra program:
Naturbruksprogrammet, Skog, fullt utbyggt 2021, 15 elever
Naturbruksprogrammet, Djur, fullt utbyggt 2021, 15 elever
Hotell och turismprogrammet, Hotell och konferens, fullt utbyggt 2021, 15
elever
Restaurang och livsmedelsprogrammet, Kök och servering, fullt utbyggt
2021, 15 elever
Totalt 60 elever.
Av Skolinspektionen 2017 godkända men ännu ej startade program:
Fordons och transportprogrammet, Personbil, fullt utbyggt, 15 elever
Fordons och transportprogrammet, Transport, fullt utbyggt, 15 elever
Totalt 90 elever med ovan nämnda utökning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-09
Ansökan från Lärande i Sverige AB, dnr 32-2018:830
Förslag till yttrande över remiss från Skolinspektionen
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen:
- Befolkningsprognos Örebro kommun 2016-2025
- Elevsiffror Gymnasieskolan och Gymnasiesärskolan 2017-10-15
- Slutlig antagning Örebro län 2017 – Kommunala och fristående skolor Gymnasieantagningen i Örebro län
- Antal förstahandssökande till nationella program i fristående skolor Örebro
2018-04-06
- Antal förstahandssökande till nationella program i kommunala skolor
Örebro 2018-04-06
- Gymnasieskolor i länet som erbjuder de nationella programmen och
inriktningarna 2018-2019
- GySam Örebroregionen – Kommunalt samverkansavtal om
gymnasieutbildning i Örebroregionen
- Karta över gymnasieskolor Örebro 2018, se https://karta.orebro.se/.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Yttrandet över remissen om ansökan från Lärande i Sverige AB om
utökning av en fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet Örebro i
Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020, antas och överlämnas till
Skolinspektionen.
Yrkande
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att svaret till Skolinspektionen ska avråda
från etablering gällande ansökan från Lärande i Sverige AB.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut och Cecilia Lönn
Elgstrands (V) yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd
barn och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Reservation
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget
yrkande.

§ 91 Remiss- Ansökan från Magelungen Utveckling AB beslut
Ärendenummer: Bou 350/2018
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att yttra sig över
ansökan enligt 2 kap 5§ skollagen.
Magelungen Utveckling AB har ansökt om godkännande som huvudman
vid nyetablering av fristående gymnasieskola vid Magelungens Gymnasium.
Verksamheten planeras att starta läsåret 2019/2020.
Ansökan avser godkännande som huvudman för en nyetablering av en
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fristående gymnasieskola med följande program:
Samhällsvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskap, fullt utbyggt 2021
med 55 elever.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-09
Ansökan från Magelungen Utveckling AB dnr 32-2018:906
Förslag till yttrande över remiss från Skolinspektionen
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen:
- Befolkningsprognos Örebro kommun 2016-2025
- Elevsiffror Gymnasieskolan och Gymnasiesärskolan 2017-10-15
- Slutlig antagning Örebro län 2017 – Kommunala och fristående skolor Gymnasieantagningen i Örebro län
- Antal förstahandssökande till nationella program i fristående skolor Örebro
2018-04-06
- Antal förstahandssökande till nationella program i kommunala skolor
Örebro 2018-04-06
- Gymnasieskolor i länet som erbjuder de nationella programmen och
inriktningarna 2018-2019
- GySam Örebroregionen – Kommunalt samverkansavtal om
gymnasieutbildning i Örebroregionen
- Karta över gymnasieskolor Örebro 2018, se https://karta.orebro.se/.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Yttrandet över remissen om ansökan från Magelungen Utveckling AB om
nyetablering av fristående gymnasieskola vid Magelungen Gymnasium i
Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020, antas och överlämnas till
Skolinspektionen.
Yrkande
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att svaret till Skolinspektionen ska avråda
från etablering gällande ansökan från Magelungen AB.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut respektive Cecilia Lönn
Elgstrands (V) yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd
barn och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens beslut
13

Reservation
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget
yrkande.

§ 92 Revidering delegationsordning - beslut
Ärendenummer: Bou 377/2018
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson, Karin Geisler
Ärendebeskrivning
På grund av förändringar i Örebro kommuns organisation, krav på
effektivisering samt förändringar i omvärlden har Programnämnd barn och
utbildnings delegationsordning genomlysts och föreslås revideras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-23
Förslag reviderad delegationsordning - med förklaringar, 2018-04-16
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Anta reviderad delegationsordning enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag
Yrkande
Jessica Ekerbring (S) yrkar att Kommunstyrelseförvaltningens förslag
revideras med att punkt 4.27 i förslaget stryks.
Karolina Wallström (L) yrkar på avslag på förändringarna på punkterna
3.11, 3.13 och 4.34.
Maria Haglund (M) yrkar avslag på punkterna 3.11, 3.13 och 4.34 enligt
Karolina Wallströms (L) yrkande.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finner att det finns två
förslag till beslut; Jessica Ekerbrings (S) yrkande som benämns
Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag respektive Karolina
Wallströms (L) yrkande.
Ordförande ställer ett i taget under proposition och finner att nämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag.

14

Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Anta reviderad delegationsordning enligt Kommunstyrelseförvaltningens
reviderade förslag
Reservation
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.
Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Christopher Rydaeus (M)
reserverar sig till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande.

§ 93 Riktlinjer modersmål och studiehandling - beslut
Ärendenummer: Bou 2384/2017
Handläggare: Åsa Önander, Markus Eklund
Ärendebeskrivning
Modersmålsavdelningen ansvarar för att förse kommunens skolor med
modersmålslärare och studiehandledare inom både grund- och
gymnasieskolan. Fram till årsskiftet återfanns Modersmålsavdelningens
organisatoriskt inom Avdelningen för centralt skol- och välfärdsstöd. Efter
årsskiftet 2017/2018 tillhör Modersmålsavdelningen istället Förvaltningen
för utbildning, försörjning och arbete. Vuxenutbildning och
arbetsmarknadsnämnden får en komplettering i sitt reglemente med lydelsen
”Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att förse
skolor med modersmålslärare och studiehandledare inom både grund- och
gymnasieskolan.”.
I och med arbetet med byte av organisationstillhörighet tydliggjordes
behovet av enhetliga och samlade riktlinjer för arbetet med modersmål och
studiehandledning. Riktlinjerna ska bidra till en större tydlighet både för
utförare av tjänster och mottagare av tjänster samt möjlighet att bättre följa
upp verksamheten.
Som grund för riktlinjen kring modersmålsundervisning och
studiehandledning tydliggörs också kommunens, huvudmannens och den
enskilde rektorns skyldigheter inom området utifrån dess juridiska grunder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-24
Förslag till Riktlinje modersmål
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- anta Riktlinjer Modersmål enligt förslag
Yrkande
Jessica Ekerbring (S) yrkar på redaktionell förändring i texten i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar på att under rubriken Kommentar på sidan
8 ändras ordet "högst" till "minst".
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finner att det finns två
förslag till beslut; Jessica Ekerbrings (S) yrkande som benämns
Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag respektive Cecilia Lönn
Elgstrands (V) yrkande.
Ordförande ställer ett i taget under proposition och finner att nämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag till
yttrande.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- anta Riktlinjer Modersmål enligt Kommunstyrelseförvaltningens
reviderade förslag
Reservation
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån
för eget yrkande.

§ 94 Ordförandens information
Handläggare: Jessica Ekerbring
Ärendebeskrivning
Nytt datum för invigningen av Änglanda är 7 september kl 14.00.
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

§ 95 Förstudie två förskolor Marieberg/Moholm - beslut
Ärendenummer: Bou 578/2018
Handläggare: Bo Fritzson
Ärendebeskrivning
Det finns behov av ytterligare förskoleplatser i Marieberg/Moholmen.
Området fortsätter att bebyggas.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förstudier beställs av Futurum
Fastigheter kring byggnation av två friliggande förskolor i
Marieberg/Moholmen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Förstudiebeställning Två nya förskolor i
Marieberg/Moholmen, 2018-04-25
Förstudieunderlag - Behovsbeskrivning Två nya förskolor i
Marieberg/Moholmen, bilaga 1, 2018-04-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Förstudier beställs av Futurum Fastigheter AB inför byggnation av två
nya förskolor i Marieberg/Moholmen.
2. Kostnaden för förstudierna läggs in i projekten. I det fall förstudien inte
leder till ett projekt finansieras kostnaden inom programnämndens
planeringsreserv.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar om ett tillägg av beslutssatsen "förstudien
planerar för maximalt 15 barn per förskoleavdelning".
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut samt Maria Haglunds (M)
tilläggsyrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd
barn och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Reservation
Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Christopher Rydaeus (M)
reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds
(M) yrkande.

§ 96 Samråd- förslag till Detaljplan för Hovsta Kyrka 1:3
m.fl. - beslut
Ärendenummer: Bou 482/2018
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har skickat ut en detaljplan för Hovsta Kyrka 1:3 m.fl
för samråd. Samrådstiden är 26 mars 2018-7 maj 2018.
Beslutsunderlag
Förslag till samrådsyttrande
Tjänsteskrivelse, 2018-04-25
Samrådsinformation Hovsta Kyrka BN 454_2016
Plankarta Samråd Original A2 Hovsta Kyrka
Planbeskrivning Bn 454-2016 Hovsta kyrka Samrådsutskick
Checklista konsekvens- och behovsbedömning Bn 454-2016 Hovsta kyrka
bilaga trädinventering
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Förslag till samrådsyttrande antas och överlämnas till Byggnadsnämnden
2. Paragrafen justeras omedelbart
Yrkande
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt detta.
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Ordförande ställer sedan Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkande om att få
lämna ett särskilt yttrande, under proposition och finner att Programnämnd
barn och utbildning beslutar att bifalla detta.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Förslag till samrådsyttrande antas och överlämnas till Byggnadsnämnden
2. Paragrafen justeras omedelbart
3. Cecilia Lönn Elgstrand (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 97 Skola Rostatomten - beredning
Ärendenummer: Bou 470/2017
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Rostaskolan och Hagaskolan kommer att få ett ökat antal elever de närmaste
fem åren. En ny skolbyggnad behöver tillskapas motsvarande 525 elever för
åk F-6. Den nya skolbyggnaden föreslås placeras på tomten bredvid
nuvarande Rostaskolan. Skolbyggnaden behöver också innehålla slöjdsalar,
tillagningskök och matsal. Skolan ska även vara väl allergianpassad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-23
Skrivelse Tyrens: Nybyggnad Älvtomta skola och Idrottshall, Bilaga 1
Älvtomtaskolan, Bilaga 2
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 98 Idrottshall Rosta - beredning
Ärendenummer: Bou 845/2016
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
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Ärendebeskrivning
Rosta idrottshall har uppnått sin tekniska livslängd och är i behov av att
rivas och ersättas. Idrottshallen byggdes i slutet av 60-talet. Medel har
avsatts i LFP 2017-2020.
En förstudie beställdes i april 2017 av Futurum fastigheter för
ersättningshall. Detta utökades till ett behov av en idrottshall motsvarande
två fullstora hallar.
Idrottshallen bedöms inte komma att nyttjas för större event vilket innebär
att åskådarläktare utöver föreslagna ståplatser inte är prioriterat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-04-23
Skrivelse Tyrens: Nybyggnad Älvtomta skola och Idrottshall, Bilaga 1
Älvtomtaskolans idrottshall 2 hallar, Bilaga 2
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 99 Riktlinjer förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid
- beredning
Ärendenummer: Bou 1126/2017
Handläggare: Ingela Österberg
Ärendebeskrivning
Syftet med en revidering av riktlinjerna är att de även fortsatt ska vara en
aktuell reglering av avsedda verksamheter.
På en politisk nivå omfattar dokumentet utvecklingsförslag.
En revidering har även gjorts mot bakgrund av att det fanns ett betydande
behov av en uppdatering av juridiska, organisatoriska, språkliga och
kommunikationsmässiga aspekter i dokumentet.
Revideringen avser också att underlätta möjligheterna för kommunal och
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enskild verksamhet att få tillgång till samma information oavsett huvudman
samt att göra det mer användarvänligt.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid i kommunal och
enskild regi (Bou 1126/2017),
Tjänsteskrivelse, 2018-04-20
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- ärendet anses berett i och med dagens sammanträde
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 100 Antagning grundskolan - information
Handläggare: Charlotta Edfalk-Sundler
Ärendebeskrivning
Information om antagningen till grundskolan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- informationen tas till protokollet
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 101 Programdirektörens information
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
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Ärendebeskrivning
Programdirektör Charlotta Karlsson-Andersson informerar kring aktuella
frågor, händelser och nyheter som berör Programnämnd barn och
utbildning.
Beslutsunderlag
Programdirektörens rapport april 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
- informationen tas till protokollet:
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 102 Anmälan av delegationsbeslut och presidium
Ärendenummer: Bou 507/2018
Ärendebeskrivning
Presidiesammanträde har ägt rum den 13 april 2018.
_____________________
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 (2018-03-26--2018-04-24)
Anmälan av delegationsbeslut från förskolechefer, rektorer och
myndighetsavdelningen
Sammanställning: Yttrande inför mottagande av asylsökande över 18 år, till
nationellt program eller introduktionsprogram i gymnasieskola till och med
20180423
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

§ 103 Anmälan av handlingar och inkomna skrivelser
Ärendenummer: Bou 141/2018
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 2018-05-02
(registrerat 2018-03-27 --2018-04-24)
Utdrag KF Motion om att ta ansvar för sunda könsroller, 2018-03-21
Brev till nämnder och förv chefer 2018 angående minnesgåvor, 2018-04-24
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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Datum: 20180502
Programnäm nd barn och utbildning

Yrkande
10

Remiss-svar ansökan från Thoren Innovation
SchoolAB
I planeringen för att bereda utbildningsplatser åt våra elever är det alltid en
svårighet eftersom att vi som kommun inte kan veta hur många av eleverna som
väljer kommunal respektive fristående skolor. Ändå är det kommunens ansvar
att planera.
Att ännu fler friskolor skulle etablera sig eller utöka befintlig verksamhet i
Örebro skulle göra planeringen ännu svårare. Både för kommunen och
befintliga skolor. Dessutom finns det alltid med friskoleetableringar en risk att
insynen i hur kommunala medel används minskar markant.

De program som Thoren ansöker om att sta1ia är dock sådana som redan erbjuds
på flera andra friskolor idag och där platserna idag inte är fullsatta.
Att klasser riskerar att inte bli helt fulla riskerar att fördyra utbildningen och
försämra kvaliten för alla elever. Dessutom finns det alltid med
friskoleetableringar en risk att insynen i hur kommunala medel används minskar
markant.
För Vänsterpatiiet är det viktigaste att kommunen kan planera gymnasieskolan
långsiktigt och att vi ser till att inga skattemedel blir till privata vinster.
Vänsterpatiiet yrkar på att svaret till skolinspektionen skulle avråda från
etablering gällande ansökan från Thoren Innovation School.
I det fall detta yrkande faller är det att betrakta som en reservation.

Cecilia Lönn Elgstrand
För Vänsterpartiet

Datum: 20180502
Programnämnd barn och utbildning

Yrkande
Ärende 13

Remiss-svar ansökan från Yrkesgymnasiet
Thorengruppen
I planeringen för att bereda utbildningsplatser åt våra elever är det alltid en
svårighet eftersom att vi som kommun inte kan veta hur många av eleverna som
väljer kommunal respektive fristående skolor. Ändå är det kommunens ansvar
att planera.
Att ännu fler friskolor skulle etablera sig eller utöka befintlig verksamhet i
Örebro skulle göra planeringen ännu svårare. Både för kommunen och
befintliga skolor. Dessutom finns det alltid med friskoleetableringar en risk att
insynen i hur kommunala medel används minskar markant. Om fler platser
skulle behövas på barn- och fritidsprogrammet än det redan finns i dag på
Virginska gymnasiet är det mer effektivt om kommunen utökar antalet platser
än om en ny skola sta11ar samma program.
för Vänsterpat1iet är det viktigaste att kommunen kan planera gymnasieskolan
långsiktigt och att vi ser till att inga skattemedel blir till privata vinster.
Vänsterpartiet yrkar på att svaret till skolinspektionen skulle avråda från
etablering gällande ansökan från Yrkesgymnasiet Thorengruppen AB ..
I det fall detta yrkande faller är det att betrakta som en reservation.

Cecilia Lönn Elgstrand

För Vänsterpartiet

ÄNDRINGYRKANDE

Liberalerna

Programnämnd Barn o Utbildning
Ärende 13 BoU 347/2018

Remissyttrande Thorengruppens ansökan om att utvidga platser på deras
yrkesprogram Barn o Fritid
Liberalerna anser att behovet av fler utbildade inom området är STORT. Både inom fri
tidsområdet, förskoleområdet och förberedande vidarestudier behövs detta.
Genom fler utövare så kan fler stimuleras att söka sig till detta område. Det handlar om
attraktivitet och utbud. Thorengruppen har ett gott rykte som drar till sig sökande ele
ver och därför vill vi Liberaler vara mycket positiva till denna ansökan.
Ansökan gäller från 2019 då elevunderlaget ökar. Det är därför viktigt att vi från kom
munen inte talar om höstens underlag och därmed låter det anspela på hur det på
verkar framtidens behov.
Vi har därför ett yrkande om en ändring i nämndens yttrande.
Ändra sista stycket under Konsekvenser och bedömningar
Ändringsförslag på sista stycket
Ännu en utförare med fler platser på redan befintligt program på utföraren påverkar
inte nämnbart för 2019. I stället kan fler ungdomar med siktet inställt på området och
denna utförare tänkas söka sig en utbildning som ger arbete.

Datum: 20180502
Programnämnd barn och utbildning

Yrkande
Ärende 11

Remiss-svar ansökan från Lärande i Sverige

AB
I planeringen för att bereda utbildningsplatser åt våra elever är det alltid en
svårighet eftersom att vi som kommun inte kan veta hur många av eleverna som
väljer kommunal respektive fristående skolor. Ändå är det kommunens ansvar
att planera.
Att ännu fler friskolor skulle etablera sig eller utöka befintlig verksamhet i
Örebro skulle göra planeringen ännu svårare. Både för kommunen och
befintliga skolor. Dessutom finns det alltid med friskoleetableringar en risk att
insynen i hur kommunala medel används minskar markant.

De program som Realgymnasiet ansöker om att starta är dock sådana som redan
erbjuds på Kvinnersta- respektive Virginska gymnasiet idag och där platserna
inte är fullsatta.
Att klasser riskerar att inte bli helt fulla riskerar att fördyra utbildningen och
försämra kvaliten för alla elever. Dessutom finns det alltid med
friskoleetableringar en risk att insynen i hur kommunala medel används minskar
markant.
För Vänsterpartiet är det viktigaste att kommunen kan planera gymnasieskolan
långsiktigt och att vi ser till att inga skattemedel blir till privata vinster.
Vänsterpmiiet yrkar på att svaret till skolinspektionen skulle avråda från
etablering gällande ansökan från Lärande i Sverige AB.
I det fall detta yrkande faller är det att betrakta som en reservation.

~~ölt¾y}~
Cecilia Lönn Elgstrand
För Vänsterpartiet

Datum: 20180502
Programnämnd barn och utbildning

Yrkande
Ärende 12

Remiss-svar ansökan från Magelungen
I planeringen för att bereda utbildningsplatser åt våra elever är det alltid en
svårighet eftersom att vi som kommun inte kan veta hur många av eleverna som
väljer kommunal respektive fristående skolor. Ändå är det kommunens ansvar
att planera.
Att ännu fler friskolor skulle etablera sig eller utöka befintlig verksamhet i
Örebro skulle göra planeringen ännu svårare. Både för kommunen och
befintliga skolor. Dessutom finns det alltid med friskoleetableringar en risk att
insynen i hur kommunala medel används minskar markant. Om fler platser
skulle behövas på samhällsprogrammet är det mer effektivt om kommunen
utökar antalet platser.
För Vänsterpa1tiet är det viktigaste att kommunen kan planera gymnasieskolan
långsiktigt och att vi ser till att inga skattemedel blir till privata vinster.
Vänsterpartiet yrkar på att svaret till skolinspektionen skulle avråda från
etablering gällande ansökan från Magelungen AB .
I det fall detta yrkande faller är det att betrakta som en reservation.

Cecilia Lönn Elgstrand

För Vänsterpartiet

AVSLAGSYRKANDE

Liberalerna

Programnämnd Barn o Utbildning
BoU 377/2018

Ändringar i delegationsordningen
Liberalerna anser inte att det är rätt att flytta mer beslut från politiken till tjänstemanna
styre som inte har en praktisk anledning. Speciellt inte delegationer som både minskar
demokratin och ansvaret på politikers utövande av viktiga ekonomiska som strategiska
planer för framtiden.
Speciellt allvarligt är det att flytta stora politiska prioriteringar till tjänstemän på investe
ringar som förstudier och byggnationer av förskolor och skolor. Detta kan komma att
hålla politiker ansvarig för en lång tid.
Liberalerna har både i kontakt med verksamhet och revisionen fått information om att
de inte är lämpligt att ändra dessa nämnda delegationer.
Liberalerna dessutom i kommunfullmäktige fått offentligt svar från revisionen (KF 25/4)
att beslut från nämnd och politiker till styrande tjänstemän är att föredra. Undantag är
delegationer till handläggare för praktiskt uförande.
Avslag på följande ändringar:
3.11
3.13
4.34

Om Liberalernas förslag faller i programnämnden är detta tillika en reservation till för
mån f' r det av laget.

Karolina Wallström (L)

Datum: 20180502
Programnämnd barn och utbildning

IJ1-1clr1 Mfj y·._

Yrkande
Ärende 15

Riktlinjer modersmål
Det är viktigt att Örebro kommun visar att ambitionen kring modersmål inte
bara handlar om att erbjuda minsta möjliga.
Yrkande
I "kommentar" s 8 bör ordet "högst" ändras till "minst".

~/e&rJ~
Cecilia Lönn Elgstrand
För Vänsterpartiet
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~ tnoderaterna
Yrkande

Ärende 16
Ärendenummer: Bou 578/2018
"Förstudie två förskolor Marieberg/Moholm"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
2 maj 2018

Planera för mindre barngrupper
För Moderaterna är det viktigt att förskolan är en trygg plats som lägger grunden för ett
livslångt lärande och förbereder barnen på den framtida skolgången. Tryggheten
kommer av att barnen uppmärksammas individuellt av pedagogerna, och på så sätt får
sina individuella sociala och läromässiga behov tillgodosedda.
För att förskolan ska leva upp till rollen som utbildare och ge alla barn förutsättningarna
för att nå sin fulla potential behöver personaltätheten öka och antalet barn i
förskolegrupperna minska. Det ger barnen mer tid med pedagogerna, som i sin tur kan
upptäcka behov av särskilda stödinsatser tidigt.
Moderaterna vill därför att förstudien för de två förskolorna i Marieberg/Moholmen
planeras efter att det ska vara maximalt 15 barn per grupp.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar

att

förstudie beställs av Futurum Fastigheter AB inför byggnation av två
förskolor i Marieberg/Moholmen, samt

att

förstudien planerar för maximalt 15 barn per förskoleavdelning, och

att

kostnaden för förstudien läggs in i projektet. I det fall förstudien inte leder
till ett projekt finansieras kostnaden inom programnämndens
planeringsreserv.

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

~

;:;;___•• grupp i Pl'Ogramnämnd Barn och utbildning

Maria Haglund (M)

Datum: 20180502
Programnämnd barn och utbildning

särskilt yttrande
Ärende 17

Samråd Hovsta Kyrka
Visserligen behövs skolplatser i denna del av Örebro framöver men samtidigt är
det viktigt att slå vakt om den odlingsbara mark som finns i kommunen.
En ändring av detaljplanen för det aktuella området skulle kunna medföra att
odlingsbar mark hårdgjordes och användes till annat än odling vilket i ett större
perspektiv är en fara för livsmedelsförsö1jningen.
Vänsterpaitiet har drivit frågan om en kartläggning av odlingsbar mark sedan
tidigare och ser att denna hade behövts för att kum1a avgöra ärenden av sådan
art. Om odlingsbar mark bebyggs behöver det finnas ett arbete för att se till att
odlingsbar mark i kommunen inte minskar i sin helhet.
Det framgår dessutom av skrivningen från programnämnden att skolan skulle
samordnas med kyrkans lokaler på något vis vilket ställer många frågor om hur
det skulle gå till och om detta verkligen skulle vara lämpligt.
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