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Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 15 juni 2018

Jessica Ekerbring (S), ordförande §§ 104-119

Marlene Jörhag (KD), ordförande §§ 120-122

Karolina Wallström (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 16 juni 2018.

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

§ 105 Delårsrapport med prognos 1 för 2018 Programnämnd barn
och utbildning - beslut
Ärendenummer: Bou 931/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
En sammanställning av programområdets intäkter och kostnader till och med 30 april
2018 med ett prognostiserat resultatet per den 31 december 2018.
Programområde barn och utbildning prognostiserar ett samlat underskott på 15,0
miljoner kronor. Totalt bedöms det finnas förutsättningar för en långsiktig hållbar
ekonomi inom programområdet men det kommer krävas förbättringar både på
nämnds- och verksamhetsnivå.
Förskolenämnden prognostiserar en budget i balans, Grundskolenämnden ett
underskott på 1,4 miljoner kronor, Gymnasienämnden ett underskott på 24,3 miljoner
kronor och Programnämnden ett överskott på 10,8 miljoner kronor. Det ekonomiska
resultatet för intraprenaderna är fortsatt positivt. Några enheter inom grundskolan och
förskolan kommer att behöva använda det ackumulerade resultatet från tidigare år för
en ekonomi i balans.
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Gymnasienämnden är inne i ett svårt ekonomiskt läge med ett stort prognostiserat
underskott på 24,3 miljoner kronor och som kräver åtgärder på både kort- och lång sikt
för en ekonomi i balans. Programnämnd barn och utbildning kommer särskilt att följa
nämndernas ekonomiska resultat i den ordinarie uppföljningsprocessen under 2018.
I prognoserna finns osäkerhet kring bedömning av antalet barn och elever till hösten.
Programnämndens bedömning är att resultatet kommer att förbättras mot de prognoser
som nämnderna lämnat utifrån en försiktighet i bedömningen och att åtgärder kommer
vidtas för en ekonomi i balans vilket finns med i Programnämnd barn och utbildnings
samlade bedömning.
Beslutsunderlag
Programnämnd Bou delår 1 2018 nämnd 180530
Bilaga 1 Delår med prognos 1 2018 Förskolenämnden
Bilaga 2 Delår med prognos 1 2018 Grundskolenämnden
Bilaga 3 Delår med prognos 1 2018 Gymnasienämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2018 antas.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering
3. Programnämnd barn och utbildning ger de driftsnämnder som redovisar underskott i
delår 1 i uppdrag att ta fram åtgärder för en budget i balans. Redovisning av åtgärder
och effekter ska ske skriftligt som en del i Delårsrapport med prognos 2 2018.
4. Programnämnd barn och utbildning ger programdirektören i uppdrag att löpande
under året följa upp hur Gymnasienämndens ekonomi utvecklas och återrapportera till
programnämnden.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
samt yrkar att få lämna 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.
Ordförande ställer sedan Maria Haglunds (M) yrkande om att få lämna ett särskilt
yttrande under proposition och finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar
att bifalla detta.
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Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2018 antas.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering
3. Programnämnd barn och utbildning ger de driftsnämnder som redovisar underskott i
delår 1 i uppdrag att ta fram åtgärder för en budget i balans. Redovisning av åtgärder
och effekter ska ske skriftligt som en del i Delårsrapport med prognos 2 2018.
4. Programnämnd barn och utbildning ger programdirektören i uppdrag att löpande
under året följa upp hur Gymnasienämndens ekonomi utvecklas och återrapportera till
programnämnden.
5. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström (L), Cecilia Lönn Elgstrand (V) deltar inte i beslutet.

§ 106 Tilläggsanslag och ombudgeteringar inom programområde
Barn och utbildning maj 2018 - beslut
Ärendenummer: Bou 933/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Tilläggsanslag från Kommunstyrelsen för särskilda lönesatsningar 2018 samt
kompensation för obligatorisk lovskola i grundskolans årskurser 8 och 9.
Ombudgetering inom programområdet för kvalitetsförstärkningsmedel, avstämning av
nyanlända i grundskolan, fördelning av generella löneökningar 2018 samt avstämning
av faktiskt antal elever i grund- och gymnasieskolan under våren 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tilläggsanslag och ombudgetering inom programområde Barn och
utbildning maj 2018, 2018-05-21
Bilaga Reviderad budgetram per driftsnämnd 30 maj 2018, 2018-05-21
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Tilläggsanslag för särskilda lönesatsningar 2018 samt kompensation för obligatorisk
lovskola antas under förutsättning att beslut tas i Kommunstyrelsen enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag i ärende
Ks 1252/2017.
2. Ombudgetering inom programområdet för kvalitetsförstärkningsmedel, avstämning
av nyanlända i grundskolan, fördelning av generella löneökningar 2018 samt
avstämning av faktiskt antal elever i grund- och gymnasieskolan under våren 2018
antas
3. Finansiering av ombudgetering inom programområdet sker inom programnämndens
tilldelade budgetram.
Yrkande
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till beslutspunkterna 1 och 3 samt avslag på
beslutspunkt 2 med hänvisning till Vänsterpartiets förslag till budget.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till beslutspunkterna 1 och 3 samt avslag på
beslutspunkt 2 med hänvisning till Liberalernas förslag till budget.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till beslutspunkterna 1 och 3 samt avslag på
beslutspunkt 2 med hänvisning till Moderaternas förslag till budget.
Joakim Sjögren (SD) yrkar bifall till beslutspunkterna 1 och 3 samt avstår från att delta
i beslutspunkt 2.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns ett förslag till beslut på
beslutspunkterna 1 och 3 och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Ordförande finner att det för beslutspunkt 2 finns två förslag till beslut,
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut respektive Cecilia Lönn Elgstrands
(V), Karolina Wallströms (L) och Maria Haglunds (M) yrkanden om avslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Tilläggsanslag för särskilda lönesatsningar 2018 samt kompensation för obligatorisk
lovskola antas under förutsättning att beslut tas i Kommunstyrelsen enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag i ärende
Ks 1252/2017.
2. Ombudgetering inom programområdet för kvalitetsförstärkningsmedel, avstämning
av nyanlända i grundskolan, fördelning av generella löne-ökningar 2018 samt
avstämning av faktiskt antal elever i grund- och gymnasie-skolan under våren 2018
antas
3. Finansiering av ombudgetering inom programområdet sker inom programnämndens
tilldelade budgetram.
Joakim Sjögren (SD) deltar inte i punkt 2 i beslutet.
Reservation
Karolina Wallström (L) reserverar sig på beslutspunkt 2 till förmån för eget yrkande
med hänvisning till Liberalernas förslag till budget i Kommunfullmäktige.
Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Christopher Rydaeus (M) reserverar sig på
beslutspunkt 2 till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande med hänvisning till
Moderaternas förslag till budget i Kommunfullmäktige.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig på beslutspunkt 2 till förmån för eget
yrkande med hänvisning till Vänsterpartiets förslag till budget i Kommunfullmäktige.

§ 107 Obligatorisk lovskola i grundskolans årskurs 8 och 9 - beslut
Ärendenummer: Bou 932/2018
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
En huvudman är skyldig att erbjuda obligatorisk lovskola till elever i årskurs 8 och 9
som riskerar att inte blir behöriga till gymnasieskolan. Skyldigheten gäller även elever
som avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan behörighet.
Lovskola ska anordnas i juni samma år som eleven har gått ut årskurs 8 respektive 9
och undervisningen ska uppgå till sammanlagt minst 50 timmar efter både årskurs 8
och 9. Kommunerna kompenseras för skyldigheten att erbjuda lovskola genom ett
generellt statsbidrag till kommunerna.
Uppföljning som Skolverkets gjort av elevers resultat efter deltagande i sommarskola
visar att 41 procent, av de som deltagit, har uppnått behörighet till gymnasieskolan.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Obligatorisk lovskola i grundskolans årskurser 8 och 9, 2018-05-21
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas för max 50 timmar per elev och
läsår till såväl fristående som kommunala huvudmän.
2. Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas med 37.50 kronor per timme som
eleven deltagit, max 1 875 kronor per elev och läsår.
3. Finansiering sker via det generella statsbidrag som kommunen kompenserats med
för skyldigheten att erbjuda lovskola.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt detta.
Ordförande ställer sedan Maria Haglunds (M) 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. Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas för max 50 timmar per elev och
läsår till såväl fristående som kommunala huvudmän.
2. Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas med 37.50 kronor per timme som
eleven deltagit, max 1 875 kronor per elev och läsår.
3. Finansiering sker via det generella statsbidrag som kommunen kompenserats med
för skyldigheten att erbjuda lovskola.
4. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 108 Funktionsprogram för förskole- och skollokaler samt dess
gårdar - beredning
Ärendenummer: Bou 2125/2017
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson, Ted Rylander, Åsa Enkvist Lenander
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Ärendebeskrivning
Programnämnd barn och utbildning har gett i uppdrag att ta fram ett funktionsprogram
för hur framtida skollokaler och skolgårdar ska vara utformade. Skollagen (2010:800)
och verksamheternas respektive läroplan ligger till grund för innehållet. För att skapa
ett sammanhållet dokument inkluderade uppdraget även uppdatering av förskolans
funktionsprogram inklusive förskolegårdar.
Funktionsprogrammet har remitterats till Förskolenämnden, Grundskolenämnden och
Programnämnd samhällsbyggnad under perioden 7 februari 2018 - 20 april 2018.
Yttranden som inkommit har beaktats i förslaget.
Ytterligare mindre revideringar i förslaget framförs muntligt och uppdaterad version
av program och tjänsteskrivelse läggs i ledamöternas ipad efter sammanträdet.
Beslutsunderlag
Remissversion Funktionsprogram förskole- och skollokaler samt dess gårdar
20180131
Förslag på reviderat Funktionsprogram för förskole- och skollokaler samt dess gårdar
180530 med markeringar
Förslag på reviderat Funktionsprogram för förskole- och skollokaler samt dess gårdar
180530 utan markeringar
Sammanställning av remissvar på Funktionsprogram 2018-05-24
Tjänsteskrivelse till nämnd Funktionsprogram 2018-05-23
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

§ 109 Återrapportering lokalsamarbetet med SPSM - information
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Information om lokalsamarbetet med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).
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

§ 110 Kvalitetskonferensen och Topp 25 - information
Handläggare: Marie-Heléne Andersson
Ärendebeskrivning
Information om Örebro kommuns interna kvalitetskonferens och konferensen för
Skolutveckling tillsammans Topp 25 2025 den 11 oktober 2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 111 ESKA - Jämlik skola - information
Handläggare: Katarina Fardelin, Margareta Borg
Ärendebeskrivning
Inom förvaltningen för förskola och skola finns ESKA, enheten för systematiskt
kvalitetsarbete. Information från enheten om bland annat arbetet med de statliga medel
som fördelats till skolenheter inom ramen för Jämlik skola.
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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§ 112 Antagning grundskolan - information
Handläggare: Charlotta Edfalk-Sundler
Ärendebeskrivning
Information om antagning 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

§ 113 Kartläggning Centralt skol- och välfärdsstöd - information
Ärendenummer: Bou 1015/2018
Handläggare: Karin von Stedingk
Ärendebeskrivning
Information om kartläggning av Central skol- och välfärdsstöd som är en avdelning
inom Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kartläggning av CS, 2018-04-132
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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§ 114 Riktlinjer förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid beslut
Ärendenummer: Bou 1126/2017
Handläggare: Ingela Österberg, Zandra Ahkoila
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 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, daterad 2018-05-21
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Föreslagna riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid i kommunal
och enskild regi antas och börjar gälla fr.o.m. 1 oktober 2018.
2. Föreslagna riktlinjer Bou 1126/2017 ersätter riktlinjedokumenten Bou 278/2011 och
Bou 179/2011.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar:
1. att göra ett tillägg på sidan 9 i stycket "Förskola" med följande lydelse:
"Förskollärare som jobbar som ensam förskollärare på en avdelning ska ges tid för
planering tillsammans med andra förskollärare på förskolan. Arbetar förskolläraren på
en en-avdelnings-förskola ska tid för planering ges tillsammans med förskollärare på
en annan förskola"
2. att formulera om fjärde stycket på sidan 14 så att det lyder: "Rekommendationen är
att de 15 timmarna per vecka i förskolan ned fördel förläggs någon gång under bästa
pedagogiska tid mellan 8:30-13:30. Hänsyn ska tas till ett barnperspektiv, barnets
perspektiv samt vad som är bäst för barnet. Hur tiden ska fördelas ansvarar
vårdnadshavare för efter samråd med förskolechef"
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3. att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en uppföljning i maj 2019 med avseende
på
- hur det ser ut med bemanningen, om det finns minst en förskollärare per avdelning
- huruvida förskolor stänger för studiedagar/planeringsdagar/kompetensutveckling i
anslutning till långa ledigheter
- huruvida omsorg på obekväm tid erbjuds på fler förskolor och är spritt över
kommunen
Jessica Ekerbring (S) yrkar bifall till Maria Haglunds (M) yrkande punkt 3.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Maria Haglunds (M) yrkande.
Joakim Sjögren (SD) yrkar bifall till Maria Haglunds (M) yrkande punkt 2.
Niclas Persson (MP) yrkar bifall till Maria Haglunds (M) yrkande punkterna 1 och 3.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns tre förslag till beslut; ett
huvudförslag vilket är Kommunstyrelseförvaltningens förslag tillsammans med Maria
Haglunds (M) yrkande punkt 3 samt Maria Haglunds (M) yrkanden i form av
punkterna 1 och 2.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt huvudförslaget, vilket utgörs av
Kommunstyrelseförvaltningens förslag tillsammans med Maria Haglunds (M) yrkande
punkt 3.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Föreslagna riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid i kommunal
och enskild regi antas och börjar gälla fr.o.m. 1 oktober 2018.
2. Föreslagna riktlinjer Bou 1126/2017 ersätter riktlinjedokumenten Bou 278/2011 och
Bou 179/2011.
3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att redovisa en uppföljning i maj 2019
med avseende på:
- hur det ser ut med bemanningen, om det finns minst en förskollärare per avdelning
- huruvida förskolor stänger för studiedagar/planeringsdagar/kompetensutveckling i
anslutning till långa ledigheter
- huruvida omsorg på obekväm tid erbjuds på fler förskolor och spritt över kommunen
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Reservation
Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Christopher Rydaeus (M) reserverar sig
skriftligt till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande på punkterna 1 och 2.
Karolina Wallström (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande på punkterna 1
och 2.
Joakim Sjögren (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande på punkt 2.

§ 115 Svar övriga frågor
Ärendenummer: Bou 974/2018
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson, Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Karolina Wallströms (L) övriga fråga från 2018-05-02 angående ersättningsnivåerna i
förskolans resursfördelningsmodell bevaras på nämndsammanträdet.
Niclas Perssons (MP) övriga fråga från 2018-05-02 angående tilläggsbelopp besvaras
delvis på nämndsammanträdet och delvis kommande sammanträde då frågan kräver
mer omfattande svar.
Beslutsunderlag
Från Niclas Persson (MP) 20180502 Fråga om tilläggsbelopp PN BoU
Svar på övrig fråga del 1, 2018-05-21
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Informationen tas till protokollet
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 116 Utbyggnad Lillån F-6- beredning
Ärendenummer: Bou 197/2018
Handläggare: Bo Fritzson
Ärendebeskrivning
För att möta dagens och morgondagens behov har en förstudie genomförts inför
planerad renovering och eventuell utbyggnad av Lillåns skola F-6.
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En miljöinventering är utförd och som i dom flesta hus uppförda på 1960- och -70
talet finns asbest i kakelfogar, installationer med mera. Vid renoveringen kommer
sanering utföras så slutresultatet blir en giftfri skolmiljö.
Renoveringen är tänkt att utföras som ett 50/50 projekt.
Renoveringen/ utbyggnaden är tänkt att påbörjas våren 2019 och ska vara färdig för
inflyttning lagom till höstterminen 2020 förutsatt att beslut fattas under sommaren
2018.
Beslutsunderlag
Förstudiebeställning utbyggnad Lillåns skola i samband med rotrenovering, 2018-0214
Förstudierapport Lillån F-6 RE, 2018-03-27
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-15
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

§ 117 Tengvallaskolan - beslut
Ärendenummer: Bou 470/2017
Handläggare: Bo Fritzson, Göran Lunander
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
Skrivelse Tyrens: Nybyggnad Älvtomta skola och Idrottshall, 2018-04-10
Älvtomtaskolan, 2018-04-11
Tjänsteskrivelse, 2018-05-16
Gårdsindelning, 2018-05-14
Plan 1 Tengvalla, 2018-05-14
Plan 2 Tengvalla, 2018-05-14
Tengvallaskolan och Rostaskolan, utemiljö, 2018-05-14
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Futurum Fastigheter får i uppdrag att bygga en F-6 skola på anvisad tomt belägen
invid Rostaskolan.
2. Kostnad för en ny skolbyggnad beräknas till 200 mnkr där hyressättningen blir
200mnkr*8%=16 000 000 kr (+/-20%) per år.
Yrkande
Niclas Persson (MP) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
förvaltningen ska förtydliga planerna på skolgård och utemiljö.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) ställer först Niclas Perssons (MP) yrkande om
återremiss under proposition och finner att Programnämnd barn och utbildning
beslutar avgöra ärendet idag.
Därefter finner ordförande att det finns ett förslag till beslut,
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Reservation
Niclas Persson (MP) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande om att
återremittera ärendet med motiveringen att förvaltningen ska förtydliga planerna på
skolgård och utemiljö.

§ 118 Idrottshall Rostaskolan /Tengvallaskolan - beslut
Ärendenummer: Bou 845/2016
Handläggare: Bo Fritzson, Göran Lunander
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.
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Beslutsunderlag
Skrivelse Tyrens: Nybyggnad Älvtomta skola och Idrottshall, Bilaga 1, 2018-04-10
Älvtomtaskolans idrottshall 2 hallar, Bilaga 2, 2018-03-29
Tjänsteskrivelse, 2018-05-21
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Futurum Fastigheter får i uppdrag att bygga en idrottshall på anvisad tomt belägen
invid Rostaskolan.
2. Futurum Fastigheter får i uppdrag att riva den gamla idrottshallen vid Rostaskolan.
3. Kostnad för den nya idrottshallen beräknas till 110 mnkr där hyressättningen blir
110mnkr*8%=8 800 000 kr (+/-20%) per år.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut respektive Karolina
Wallströms (L) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Reservation
Karolina Wallström (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§ 119 Ordförandens information
Handläggare: Jessica Ekerbring
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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
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 120 Programdirektörens information
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Programdirektör Charlotta Karlsson-Andersson informerar kring aktuella frågor,
händelser och nyheter som berör Programnämnd barn och utbildning bland annat om
inrättandet av två vårdenheter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Informationen tas till protokollet
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 121 Anmälan av presidiesammanträde samt delegationsbeslut till
pn Bou 2018-05-30
Ärendenummer: Bou 910/2018
Ärendebeskrivning
Presidiesammanträde har ägt rum den 9 maj 2018.
_____________________
Alla beslut fattade med stöd av delegation av utskott, ledamot eller ersättare eller
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tjänsteman ska anmälas till Programnämnd barn och utbildning enligt 6 kap. 40 § och
7 kap. 8 § kommunallagen (2017:725).
Beslutsunderlag
Lista över inrapporterade delegationsbeslut (2018-04-24--2018-05-23 (morgon))
Anmälan av delegationsbeslut från förskolechefer, rektorer och
myndighetsavdelningen
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

§ 122 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 2018-05-30
(registrerat 2018-04-24 --2018-05-22)
Brev om antagen översiktsplan
Granskning Detaljplan Måsen 23 m.fl
Granskning Planbeskrivning Måsen 23 mfl
Samrådsredogörelse Måsen 23 m.fl
Underrättelse Måsen 23 m.fl
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Anmälan läggs till handlingarna.
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Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
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~ tnoderaterna
Särskilt yttrande
Ärende 6
Ärendenummer: Bou 931/2018
"Delårsrapport med prognos 1 för 2018 Programnämnd
Barn och utbildning - beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
30 maj 2018

Ge skolan rätt förutsättningar
Programområde Barn och utbildning prognosticerar ett underskott på 15 miljoner kronor. En
stor del av underskottet beror på Gymnasienämnden. Intraprenaderna visar även fmisatt ett
positivt resultat och bekräftar att de är en framgångsrik driftsfmm utifrån ett ekonomiskt
perspektiv.
Gymnasienämnden visar på ett stor underskott på nästan 25 miljoner kronor. Vi oroas mycket
av både skolans dåliga ekonomi och de sjunkande skolresultaten. Det behövs kraftfulla
satsningar på fler lärare och annan skolpersonal, minskade klasser och barngrupper, ökad
fysisk aktivitet i skolan och vidareutbildning för lärare och rektorer.
Moderaternas budget innehåller öronmärkta satsningar riktade direkt till skolorna inom just
dessa viktiga åtgärder. Vi tror att detta skulle bidra till att vända de sjunkande skolresultaten
och se till att vmje elev blir sedd och får det stöd hen behöver.
Vi har förtroende för kommunens skolledare och lärare och är därför öve1iygade om att de
pengar som de styrande pmiierna satsar i Topp 25-2025 gör stöne nytta ute på våra skolor.
Delårsrappmien visar utfallet och beräknad prognos för året och vi väljer därför att bifalla
förslagen till beslut.

~ö.Q~

grupp i Programnämnd barn och utbildning

M~

und(M)

~ moderaterna
Särskilt yttrande
Ärende 8
Ärendenummer: Bou 932/2018
"Obligatorisk lovskola i grundskolans årskurs 8 och 9 - beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
30 maj 2018

Obligatorisk lovskola även för skolår 6 och 7
Regeringen medger nu statsbidrag för lovskola till elever i skolår 8 och 9. Vi moderater anser
att lovskola är bra men håller dock med våra kollegor i Riksdagen om att åtgärderna är
otillräckliga och kommer för sent.
Vi vill istället att lovskolan ska vara obligatorisk under fyra veckor, 100 timmar, för elever i
skolår 6 till 9 som riskerar att inte klara kunskapsmålen.
Med gedignare och tidigare insatser skapas reella förutsättningar för elever som halkar efter
att under skolårets alla lov komma ifatt.
Då vi på kommunal nivå inte har beslutanderätt över grundförslaget konstaterar vi att detta är
bättre än inget.

~ ~grupp i Programnämnd barn och utbildning

Maria Haglund (M)

~ llloderaterna
Yrkande
Ärende 16
PN Barn och utbildning
Ärendenummer: Bou 1126/2017
Örebro kommun
"Riktlinjer förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid - beslut" 30 maj 2018

Föräldrarna vet bäst när barnen behöver förskola
Förskolan har ett viktigt pedagogiskt uppdrag att förbereda de allra minsta barnen på skoltiden, främja
deras språkliga och kognitiva utveckling. För att förskolan ska klara sitt uppdrag behöver den få rätt
förutsättningar i fotm av tillräckligt många legitimerade förskollärare och annan personal, mindre
barngrupper och ändamålsenlig styrning. Det ger barnen mer tid med pedagogerna, som i sin hir kan
upptäcka behov av särskilda stödinsatser tidigt.
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.
Moderaterna anser att det är föräldrarna som bäst vet när deras barn behöver vara i förskolan. Vi ser med
fördel att alla barn får vara där under bästa pedagogiska tid, mellan 08:30-13:30, med utgångspunkt i vad
som är bäst för barnet. Fördelningen av tiden ska barnets vårdnadshavare avgöra efter samråd med
förskolechefen.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar

att

göra ett tillägg på sidan 9 i stycket "Förskola" med följande lydelse: "Förskollärare som
jobbar som ensam förskollärare på en avdelning ska ges tid för planering tillsammans med
andra förskollärare på förskolan. Arbetar förskolläraren på en en-avdelnings-förskola ska
tid för planering ges tillsammans med förskollärare på en annan förskola", samt

att

form1ulera om fjärde stycket på sidan 14 så att det lyder: "Rekommendationen är att de 15
timmarna per vecka i förskolan med fördel förläggs någon gång under bästa pedagogiska
tid mellan 0.8:30-J3.30. Hänsyn ska tas till ett barnperspektiv, barnets perspektiv samt vad
som är bäst för barnet. Hur tiden ska fördelas ansvarar vårdnadshavare för efter samråd
med förskolechef', och /

att

ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en uppföljning i maj 2019 med avseende på
- hur det ser ut med bemanningen, om det finns minst en förskollärare per avdelning
- huruvida förskolor stänger för studiedagar/planeringsdagar/kompetensutveckling i
anslutning till långa ledigheter
- huruvida omsorg på obekväm tid erbjuds på fler förskolor och är spritt över kommunen

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

~[1_
ML a Haglund (M)

grupp; Programnämnd Barn och utMldn;ng

miljöpartiet de gröna

Q

Skriftlig reservation
Ärende: Tengvallaskolan
Programnämnd Barn och Utbildning
Ärendenummer: Dnr Bou 470/20 l 7
Datum: 2018-05-30
Beslut om Tengvallaskolan bör ha återremitterats
Redan när ärendet var på beredning förra nämnden var Miljöpartiet tydliga
med att förvaltningen behöver återkomma med tydligare planer på hur
skolgård och utemiljö ska kompensera för att friytan är knappt 25 kvm/barn.
Tydligare planskisser för utemiljön efterfrågades.

När nämnden möttes för att fatta beslut om att bygga Tengvallaskolan så
saknas fortfarande tydliga planer för skolgård och utemiljö. Ingen
landskapsarkitekt har tagits in, och tydliga kortunderlag saknas.
I just detta ärende där skoletableringen blir så nära inpå en befintlig skola, intill
Rostaskolan, och friytan inte riktigt räcker till är det Miljöpartiets princip att
utformning av och kvaliteer i utemiljön ska kompensera den låga friytan. Det är
dock omöjligt att granska eller försäkra sig om tillräcklig kompensation kommer
att ske på ett sådant sätt att skoletableringen är lämplig att genomföra.
En återremiss skulle ha försenat processen, men Miljöpartiet har varit tydliga med
ställningstagande och flaggat upp under processen vilka förväntningar som
finns på förvaltningen samt vilka underlag som ska finnas inför ett sådant här
stort och komplicerat beslut. Det hade varit möjligt för förvaltningen och den
politiska ledningen att säkerställa tillräcklig underlag inför beslut, utan att en
återremiss skulle behövts.
Miljöpartiet tycker det är olyckligt att nämnden tagit beslut i ärendet utan att
försäkra sig om att tillräckliga kompensationsåtgärder görs för att möjliggöra två
skolor intill varandra. Ett stort ansvar faller på de ledamöter i nämnden som
deltagit i beslutet utan att ha säkerställt detta.
Niclas Persson
Ledamot i nämnden

