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Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 15 december 2017.

Jessica Ekerbring (S), ordförande

Karolina Wallström (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 december 2017.

§ 192 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
Magnus Riseby (L) anmäler en övrig fråga gällande Topp 25 2025.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- den övriga frågan läggs till dagordningen

§ 193 Godkännande av dagordning
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- dagordningen godkänns.

§ 194 Programplan med budget 2018
Ärendenummer: Bou 1617/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Örebro kommun är en tillväxtkommun med ett ökat invånarantal i åldersgruppen
1-18 år och behov finns att tillskapa ett stort antal förskole- och skolplatser. Det
finns också ett stort behov av anpassningar, renoveringar och ersättningar av
dåliga och tillfälliga lokaler. Behovet av nybyggnation av förskolor och skolor
ställer höga krav på kommunens tillgång till planlagd mark.
Alla barn och elever i Örebro kommun ska ges möjligheter att nå kunskapsmålen
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och ha en trygg, trivsam och utmanande lärmiljö. För att lyckas i arbetet är det
nödvändigt med en kommun-gemensam strategi och en långsiktig plan som
bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Målet är att Örebro
kommun ska vara bland de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller
måluppfyllelse. Ett arbete som stöds av Skolutveckling tillsammans - Topp 25 år
2025.
Resursfördelningsmodellerna är levande dokument och ses kontinuerligt 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
Programplan med budget 2018, 2017-12-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning
1. Programplan med budget 2018 för Programnämnd barn och utbildning
fastställs.
2. Direktiv 2018 avseende utvecklingsuppdrag, indikatorer, unika servicegarantier
och ekonomiska ramar till nämnderna fastställs.
3. Programnämnd barn och utbildning ska under året särskilt följa
Gymnasienämndens arbete för en ekonomi i balans utifrån prognostiserat
underskott 2017.
4. Programplan med budget 2018 överlämnas till Kommunstyrelsen
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till förmån för Liberalernas förslag till budget.
Niclas Persson (MP) yrkar i första hand att nämnden beslutar att anta Miljöpartiets
förslag till ändringar i Programplan med budget, att Programnämnd barn och
utbildning finansierar satsning på kompetensutveckling kring genus och
normkritik i skolan samt samordning av grön flagg inom förskolan på sammanlagt
2,5 miljoner kronor med programnämndens pott för politiska prioriteringar samt
att Programnämnd barn och utbildning begär totalt 4,8 miljoner kronor från
Kommunstyrelsen för att finansiera övriga nya uppdrag inom programområdet.
I andra hand yrkar Niclas Persson (MP) avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till förmån för Miljöpartiets förslag till budget.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till beslutspunkt 3 samt avslag på
beslutspunkterna 1, 2, 4 till förmån för Moderaternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till beslutspunkt 4 samt avslag på
beslutspunkterna 1, 2, 3 till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
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Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) ställer först Niclas Perssons (MP) tre
förstahandsyrkanden under proposition och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar avslå dessa.
Därefter finner ordförande att det finns fem förslag till beslutspunkt 1, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut; Maria Haglunds
(M) yrkande till förmån för Moderaternas förslag till budget, Karolina Wallströms
(L) yrkande till förmån för Liberalernas förslag till budget, Cecilia Lönn
Elgstrands (V) yrkande till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget samt
Niclas Perssons (MP) yrkande till förmån för Miljöpartiets förslag till budget.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordförande att det finns fem förslag till beslutspunkt 2, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut; Maria Haglunds
(M) yrkande till förmån för Moderaternas förslag till budget, Karolina Wallströms
(L) yrkande till förmån för Liberalernas förslag till budget, Cecilia Lönn
Elgstrands (V) yrkande till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget samt
Niclas Perssons (MP) yrkande till förmån för Miljöpartiets förslag till budget.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordförande att det finns fyra förslag till beslutspunkt 3, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut; Karolina Wallströms (L)
yrkande till förmån för Liberalernas förslag till budget, Cecilia Lönn Elgstrands
(V) yrkande till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget samt Niclas
Perssons (MP) yrkande till förmån för Miljöpartiets förslag till budget.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordförande att det finns fyra förslag till beslutspunkt 4, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut; Maria Haglunds
(M) yrkande till förmån för Moderaternas förslag till budget, Karolina Wallströms
(L) yrkande till förmån för Liberalernas förslag till budget samt Niclas Perssons
(MP) yrkande till förmån för Miljöpartiets förslag till budget. Ordförande
behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och utbildning
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Reservation
Niclas Persson (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Karolina Wallström (L), Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet
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till förmån för Karolina Wallströms (L) yrkande till förmån för Liberalernas
förslag till budget.
Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Christopher Rydaeus (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutspunkterna 1,2,4 till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande
till förmån för Moderaternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkterna 1,2,3 till
förmån för eget yrkande till förmån för Vänsterpartiets förslag på budget.

§ 195 Ersättningsnivåer 2018 enligt resursfördelningsmodellen
för gymnasiesärskola
Ärendenummer: Bou 2353/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har en fristående gymnasiesärskola som bedriver verksamhet för
gymnasiesärskoleelever. Det är LIA-skolan och Örebro kommun har cirka 20
elever som går på skolan.
LIA-skolan bedriver två gymnasieprogram som vi inte erbjuder inom Örebro
kommun vilket innebär att skolan ersätts utifrån riksprislistan för
gymnasie-särskola.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet inte får några specifika
konsekvenser utifrån perspektiven genus, barn, mångfald, klimat och folkhälsa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Ersättning 2018 till fristående gymnasiesärskolor, 2017-11-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning
1. LIA-skolan får ersättning 2018 utifrån riksprislistan eftersom Örebro
kommunen inte erbjuder programmen inom Örebro kommun.
2. Budgeten för 2018 uppgår till 6,4 mnkr för fristående gymnasiesärskola.
3. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari 2018.
4. För tillkommande gymnasiesärskolor och program ges delegation till
ekonom/planerare att fastställa skolans ersättningsnivå för pågående kalenderår.
5. Finansiering sker inom Programnämnd barn och utbildnings tilldelade
budgetram.
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Yrkande
Karolina Wallström (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.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns tre förslag till beslut;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Karolina Wallströms (L)
yrkande till förmån för Liberalernas förslag till budget samt Cecilia Lönn
Elgstrands (V) yrkande till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
Ordförande ställer bifall för Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut mot
avslag och finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Reservation
Karolina Wallström (L), Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet
till förmån för Karolina Wallströms (L) yrkande till förmån för Liberalernas
förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande till förmån för Vänsterpartiets förslag på budget.

§ 196 Ersättningsnivåer 2018 enligt resursfördelningsmodellen
för gymnasieskolan
Ärendenummer: Bou 2354/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan fördelar medel till kommunala
och fristående gymnasieskolor. Resursfördelningsmodellen gäller också för
intraprenader. Den totala budgetramen för resursfördelningsmodell för
gymnasieskolan 2018 uppgår till 667,9 mnkr.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje elev på ett nationellt
program vid skolenheten som hemkommunen var skyldig att erbjuda utbildning
på ett nationellt program vid den tidpunkten utbildningen påbörjades. Bidraget ska
bestå av ett grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp.
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Från och med 2018 kommer avsteg från att fördela resurser proportionellt utifrån
riks-prislistan att göras för några program, Estet-, International Baccalaureat- och
Naturbruksprogrammen. Grunden i tilldelningen är riksprislistan och där-utöver
ges ett tillägg som mer motsvarar kostnaden för att bedriva gymnasieprogrammet
och det gäller oavsett utförare. Samtliga introduktionsprogram få samma
ekonomiska ersättning vilket innebär en högre tilldelning till grundläggande
preparandutbildning och språk-introduktion och gäller oavsett utförare.
Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag till fristående skolor ska beräknas
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den
egna verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.
Arbetet med översynen av resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan ska
slutföras under 2018.
Beslutsunderlag
Resursfördelnings-modell för gymnasieskola med ersättningsnivåer 2018, 201711-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning
1. Reviderad Resursfördelningsmodell för gymnasieskola antas och gäller från 1
januari 2018.
2. Ersättningsnivåerna för 2018 antas.
3. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari 2018.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till beslut till förmån för Liberalernas förslag till budget.
Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut till förmån för Moderaternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till beslut till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns fyra förslag till beslut;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Karolina Wallströms (L)
yrkande till förmån för Liberalernas förslag till budget, Cecilia Lönn Elgstrands
(V) yrkande till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget samt Maria
Haglunds (M) yrkande till förmån för Moderaternas förslag till budget
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

7

Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Reservation
Karolina Wallström (L) och Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt mot
beslutet till förmån för Karolina Wallströms (L) yrkande till förmån för
Liberalernas förslag till budget.
Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Christopher Rydaeus (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande till förmån för
Moderaternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande till förmån för Vänsterpartiets förslag på budget.

§ 197 Ersättningsnivåer 2018 enligt resursfördelningsmodellen
för RH-verksamhet
Ärendenummer: Bou 2355/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Resursfördelningsmodellen för RH-verksamhet, elever med rörelsehinder,
fördelar resurser till elever med rörelsehinder som går på den
kommungemensamma verksamhet som finns på Adolfsbergsskolan. Enheten ska
också ta emot elever med rörelsehinder som kommer från andra kommuner.
För att tillgodose skiftande behov hos elever med rörelsehinder finns, förutom de
insatser som varje enskild grundskola organiserar, behovet av en särskild,
kommungemensam enhet. Adolfsbergsskolan har i uppdrag vara den skolenhet
som har det uppdraget.
Resursfördelningsmodellen är uppdelad i tre olika delar: lokalkostnader,
grupp-baserad resurs och individbaserad resurs. Kostnader för fritidshem upp till
och med 12 år är inräknad i resursfördelningsmodellen. Den totala budgetramen
för 2018 uppgår till 8,0 mnkr.
Beslutsunderlag
Resursfördelningsmodell för RH-verksamhet med ersättningsnivåer 2018, 201711-27
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning
1. Ersättningsnivåer för år 2018 för RH-verksamhet, enhet för elever med
rörelsehinder, antas.
2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari 2018.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut till förmån för Moderaternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till beslut till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns tre förslag till beslut;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Cecilia Lönn Elgstrands (V)
yrkande till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget samt Maria Haglunds
(M) yrkande till förmån för Moderaternas förslag till budget
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- 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 till förmån för
Moderaternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande till förmån för Vänsterpartiets förslag på budget.

§ 198 Ersättningsnivåer 2018 enligt resursfördelningsmodellen
för obligatorisk särskola
Ärendenummer: Bou 2356/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Resursfördelningsmodellen för den obligatoriska särskolan omfattar elever som
går i den obligatoriska särskolan och omfattar också fritidshem upp till 12 år.
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Äldre elevers omsorgsbehov när det gäller fritidshem tillgodoses via LSS.
Resursfördelningsmodellen för den obligatoriska särskolan består av följande
delar lokalkostnader, gruppbaserad del och en individbaserad del. Den totala
budgetramen för 2018 uppgår till 65,4 mnkr.
Resursfördelningsmodellen gäller också för de enheter som är intraprenader inom
programområdet.
Beslutsunderlag
Resursfördelnings-modell för obligatorisk särskola med ersättningsnivåer 2018,
2017-11-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning
1. Ersättningsnivåer för år 2018 för obligatorisk särskola antas.
2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari 2018.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till beslut till förmån för Liberalernas förslag till budget.
Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut till förmån för Moderaternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till beslut till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns fyra förslag till beslut;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Karolina Wallströms (L)
yrkande till förmån för Liberalernas förslag till budget, Cecilia Lönn Elgstrands
(V) yrkande till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget samt Maria
Haglunds (M) yrkande till förmån för Moderaternas förslag till budget
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Reservation
Karolina Wallström (L) och Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt mot
beslutet till förmån för Karolina Wallströms (L) yrkande till förmån för
Liberalernas förslag till budget.
10

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Christopher Rydaeus (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande till förmån för
Moderaternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande till förmån för Vänsterpartiets förslag på budget.

§ 199 Ersättningsnivåer 2018 enligt resursfördelningsmodellen
för grundskolan F-9
Ärendenummer: Bou 2357/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Resursfördelningsmodellen för grundskola fördelar medel till kommunala och
fristående grundskolor. Resursfördelningsmodellen gäller också för intraprenader.
Den totala budgetramen för resursfördelningsmodell för grundskolan F-9
inklusive fritidshem 2018 uppgår till 1 645,9 mnkr.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje elev vid skolenheten.
Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp.
Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas eftersamma grunder
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten
Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.
Resursfördelningsmodellen för grundskolan F-9 inklusive fritidshem ska följas
under 2018.
Beslutsunderlag
Resursfördelnings-modell för grund-skola F-9 inklusive fritidshem med
ersättningsnivåer 2018, 2017-11-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning
1. Ersättningsnivåerna för 2018 antas.
2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari 2018 till och med 30 juni
2018.
3. På programnämndens sammanträde i maj 2018 fattas beslut om
ersättningsnivåer från och med 1 juli 2018.
4. Beslut om ersättningsnivå 2018 för modersmålsundervisning sker på
Programnämnd barn och utbildnings sammanträde i februari 2018.
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Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till beslut till förmån för Liberalernas förslag till budget.
Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut till förmån för Moderaternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till beslut till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns fyra förslag till beslut;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Karolina Wallströms (L)
yrkande till förmån för Liberalernas förslag till budget, Cecilia Lönn Elgstrands
(V) yrkande till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget samt Maria
Haglunds (M) yrkande till förmån för Moderaternas förslag till budget
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Reservation
Karolina Wallström (L) och Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt mot
beslutet till förmån för Karolina Wallströms (L) yrkande till förmån för
Liberalernas förslag till budget.
Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Christopher Rydaeus (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande till förmån för
Moderaternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande till förmån för Vänsterpartiets förslag på budget.

§ 200 Ersättningsnivåer 2018 enligt resursfördelningsmodellen
för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid
Ärendenummer: Bou 2358/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Resursfördelningsmodellen för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid
fördelar resurser till kommunala och fristående verksamheter. Den totala
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budgetramen för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid uppgår till 2,2
mnkr.
Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till
barn i samma åldrar, 1-12 år, som de barn och elever som går i förskola och på
fritidshem.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn i pedagogisk
omsorg. Bidraget ska bestå av grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.
Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.
Under 2018 ska resursfördelningsmodellen för pedagogisk omsorg och omsorg
obekväm tid följas upp i samarbete med verksamheten.
Beslutsunderlag
Resursfördelnings-modell för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med
ersättningsnivåer 2018, 2017-11-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning
1. Ersättningsnivåer 2018 för pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm tid
antas.
2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari 2018.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut till förmån för Moderaternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till beslut till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns tre förslag till beslut;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Cecilia Lönn Elgstrands (V)
yrkande till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget samt Maria Haglunds
(M) yrkande till förmån för Moderaternas förslag till budget
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
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Reservation
Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Christopher Rydaeus (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande till förmån för
Moderaternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande till förmån för Vänsterpartiets förslag på budget.

§ 201 Ersättningsnivåer 2018 enligt resursfördelningsmodellen
för förskolan
Ärendenummer: Bou 2359/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd, Ingela Österberg
Ärendebeskrivning
Resursfördelningsmodellen för förskola fördelar medel till kommunala och
fristående förskolor. Resursfördelningsmodellen för förskolan gäller också för de
enheter som är intraprenader. Den totala budgetramen för förskolans
resursfördelningsmodell 2018 uppgår till 1 060,1 mnkr.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskolan.
Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas eftersamma grunder
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.
Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.
En översyn av resursfördelningsmodellen för förskolan har genomförts där både
kommunala och fristående huvudmän varit delaktiga.
Den reviderade resursfördelnings-modellen för förskolan börjat tillämpas från och
med den 1 januari 2018 och innebär att två nya parametrar införs, som tar hänsyn
till barns vistelsetid i förskolan samt barns olika socioekonomiska förutsättningar.
Det innebär också att enskild huvudman nu tilldelas resurser för att organisera
barnhälsan i egen regi, vilket tidigare har varit en fri nyttighet.
En översyn av resursfördelningsmodellen för förskolan kommer att ske under
2019 för att följa upp hur modellen styr mot önskade mål och effekter.
Beslutsunderlag
Resursfördelningsmodell för förskola med ersättningsnivåer 2018, 2017-11-28
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning
1. Resursfördelningsmodellen för fördelning av medel till förskolan antas.
2. Den reviderade modellen gäller från och med 1 januari 2018.
3. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari 2018 till och med 30 juni
2018.
4. På programnämndens sammanträde i maj 2018 fattas beslut om
ersättningsnivåer från och med 1 juli 2018.
5. Finansiering sker inom Programnämnd barn och utbildnings befintliga
budgetram.
6. En uppföljning av resursfördelningsmodellen för förskolan kommer att ske
utifrån om modellen styr mot mål och önskade effekter.
7. Paragrafen justeras omedelbart
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag för
beslutspunkterna 1,2,4,6 samt avslag på beslutspunkterna 3,5,7 till förmån för eget
förslag.
Karolina Wallström (L) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med
motiveringen att ärendet behöver utredas vidare och i andra hand avslag till
förmån för eget förslag.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
för beslutspunkterna 1,2,3,4,6,7 samt avslag i beslutspunkt 5 till förmån
för Vänsterpartiets förslag till budget.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) ställer först Karolina Wallströms (L) yrkande
om återremiss under proposition och finner att Programnämnd barn och utbildning
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordförande att det finns två förslag till beslutspunkt 1, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut samt Karolina Wallströms (L)
yrkande om eget förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Därefter finner ordförande att det finns två förslag till beslutspunkt 2, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut samt Karolina Wallströms (L)
yrkande om eget förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
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Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Därefter finner ordförande att det finns tre förslag till beslutspunkt 3, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds (M) yrkande
om eget förslag samt Karolina Wallströms (L) yrkande om eget förslag.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordförande att det finns två förslag till beslutspunkt 4, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut samt Karolina Wallströms (L)
yrkande om eget förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Därefter finner ordförande att det finns fyra förslag till beslutspunkt 5, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds
(M) yrkande om eget förslag, Karolina Wallströms (L) yrkande om eget förslag
samt Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande till förmån för Vänsterpartiets förslag
till budget. Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Därefter finner ordförande att det finns två förslag till beslutspunkt 6, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut samt Karolina Wallströms (L)
yrkande om eget förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Därefter finner ordförande att det finns tre förslag till beslutspunkt 7, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds (M) yrkande
om eget förslag samt Karolina Wallströms (L) yrkande om eget förslag.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Reservation
Karolina Wallström (L) och Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt mot
beslutspunkterna 1,2,3,4,5,7 till förmån för Karolina Wallströms (L) yrkande.
Maria Haglund (M), Stefan Stark (M), Christopher Rydaeus (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutspunkterna 3,5,7 till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkt 5 till förmån
för eget yrkande.
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§ 202 Tilläggsanslag och ombudgetering i programnämnd barn
och utbildning december 2017
Ärendenummer: Bou 2352/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Ärendet avser överförda tilläggsanslag för 2017 och 2018 från Kommunstyrelsen
samt ombudgeteringar inom programområde Barn och utbildning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tilläggsanslag och ombudgeteringar inom Programnämnd barn
och utbildning december 2017, 2017-11-23.
Bilaga Reviderad budgetram per driftnämnd 5 december 2017, 2017-11-23 i excel
och pdf
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Tilläggsanslag från Kommunstyrelsen antas och medel fördelas till driftnämnd.
2. Ombudgeteringar inom programområde barn och utbildning antas och fördelas
till driftnämnd
3. Finansiering sker inom Programnämnd barn och utbildnings tilldelade
budgetram samt medel från Kommunstyrelsen.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 203 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och
fritidshem 2018
Ärendenummer: Bou 2405/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola,
pedagogisk omsorg och fritidshem har ändrats och ändringen innebär att
inkomsttaket indexeras.
De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa föreslås tillämpas i Örebro kommun
från och med 1 januari 2018.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem
2018, 2017-11-22.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning
1. Programnämnd barn och utbildning beslutar att följa de av Skolverket
föreslagna högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola och fritidshem.
2. Avgiftsnivåerna i Örebro kommun tillämpas från och med 1 januari 2018.
3. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 204 Avskrivning av 2016 års utestående fordringar gällande
barnomsorgsavgifter
Ärendenummer: Bou 2404/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en tillgång
vilket innebär att kundfakturor som är äldre än ett år och som fortfarande är
obetalda inte får räknas som en tillgång i bokslutet.
De sammanlagda utestående fordringarna för 2016 uppgår till 139 713 kronor.
Processen med att kräva in betalning från kunden kvarstår dock.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-22
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltnings förslag till Programnämnd barn och utbildning
- 2016 års utestående kundfordringar för barnomsorgsavgifter avskrivs ur
ekonomisystemet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
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§ 205 Avskrivning av 2016 års utestående fordringar gällande
allmän debitering
Ärendenummer: Bou 2432/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en tillgång.
Programnämnd barn och utbildnings utestående kundfordringar för allmän
debitering är fakturor med sista betalningsdag 31 december 2016 och de
sammanlagda utestående fordringarna uppgår till 3 000 kronor.
Efter avskrivningsbeslutet kommer fakturorna att avregistreras ur kommunens
ekonomisystem och processen med att kräva in betalning från kunden kvarstår i
inkassosystemet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-12-04
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltnings förslag till Programnämnd barn och utbildning
- 2016 års utestående kundfordringar för allmän debitering avskrivs ur
ekonomisystemet
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 206 Satsningar i Topp 25 decembernämnd
Ärendenummer: Bou 2212/2017
Handläggare: Marie-Heléne Andersson
Ärendebeskrivning
Satsningarna inom ramen för Topp 25 2025 kan delas upp i två kategorier, dels
utifrån övergripande satsningar/större satsningar där behov identifierats genom
delprojektledarna, styrgruppen eller dialogmöten och dels genom att
verksamheten ser ett behov som inte ryms i ordinarie budgetram. Det kan till
exempel vara en idé man vill prova, en större kompetensutvecklingsinsats eller
kompetensförsörjning. Utifrån uppkomna behov, med utgångspunkt i det
systematiska kvalitetsarbetet, beskrivs här fyra satsningar med bäring i Topp 25
2025.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-11-10
Bilaga 1- Ekonomiska sammanställning för alla satsningar
Svar på fråga angående upphandling i samband med Topp 25 2025
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning
1. 1 176 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta kartläggning inom
kompetensförsörjning.
2. 60 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta samverkanssatsning
förskola-skola och hem på Garphyttans skola och förskola.
3. 71 tkr tas ur budget för Topp 25 2025 för att bekosta kompetensutveckling
inom projektet En förskola för alla på Vintrosa och Latorps förskolor.
4. 3 000 tkr tas ur budget för att bekosta projektanställning av sex
socialpedagoger.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till beslut till förmån för Liberalernas förslag till budget.
Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut till förmån för Moderaternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till beslut till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
Niclas Persson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut,
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut samt avslag. 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
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Reservation
Karolina Wallström (L) och Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt mot
beslutet till förmån för Karolina Wallströms (L) yrkande till förmån för
Liberalernas förslag till budget.
Maria Haglund (M), Stefan Stark (M) och Christopher Rydaeus (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande till förmån för
Moderaternas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande till förmån för Vänsterpartiets förslag på budget.

§ 207 Yttrande över remiss av förslag till nytt kulturpolitiskt
program
Ärendenummer: Bou 2106/2017
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har inkommit till Programnämnd barn och utbildning med en
remiss gällande förslag till reviderat kulturpolitiskt program för Örebro kommun
(Km 396/2017). Remisperioden pågår från 29 september 2017 till 3 december
2017. Programnämnd barn och utbildning har fått förlängd svarstid till 5
december. Slutligt program planeras fastställas av Kommunfullmäktige hösten
2018.
Kulturpolitiken är Örebro kommuns medel för att arbeta strategiskt och hållbart
med de kulturella resurserna så att de gynnar samhällsutvecklingen. Den knyter
därmed an till flera områden inom samhällsplaneringen som demokrati, hållbar
tillväxt, lärande, bildning, stadsplanering, näringslivsutveckling, miljö, klimat och
folkhälsa. För att beskriva detta strategiska arbete inom kulturpolitiken har
Kulturnämnden tagit fram ett förslag till ett reviderat kulturpolitiskt program för
hela Örebro kommun.
Beslutsunderlag
Remiss av Örebro kommuns kulturpolitiska program, 2017-09-29
Yttrande över remiss från Kulturnämnden om förslag till nytt kulturpolitiskt
program för Örebro kommun, 2017-11-07
Tjänsteskrivelse 2017-10-11
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Kulturnämnden.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 208 Motion om att inte ha konstgräs på förskolegårdar
Ärendenummer: Bou 1290/2017
Handläggare: Vivi-Ann Kilander
Ärendebeskrivning
Johan Åqvist (L) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige med
hänvisning till Handlingsplan för giftfria barnverksamheter att användandet av
konstgräs i förskolornas utemiljö omedelbart skall upphöra samt att på de ställen
där konstgräs redan idag finns ska det tas bort och ersättas.
Mot bakgrunden av att konstgräs innehållande granulater inte anläggs på våra
förskolegårdar och att det mer undantagsvis anläggs konstgräs över huvud taget
anses motionen inte behöva tillmötesgås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Svar på Motion: Konstgräs på förskolegårdar
Motion till Kommunfullmäktige: Konstgräs på förskolegårdar
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning
- Motionen är besvarad
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till motionen.
Niclas Persson (MP) yrkar på återremittering med motiveringen att svaret även
bör beakta gummiasfalt.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) bifall till motionen.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) ställer först Niclas Perssons (MP) yrkande om
återremiss under proposition och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordförande att det finns två förslag till beslut; Kommunstyrelse
förvaltningens förslag att motionen är besvarad samt Karolina Wallströms (L),
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Cecilia Lönn Elgstrands (V) och Maria Haglunds (M) yrkande bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Reservation
Niclas Persson (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Karolina Wallström (L), Magnus Riseby (L), Maria Haglund (M), Stefan Stark
(M), Christopher Rydaeus (M) och Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Karolina Wallströms (L), Cecilia Lönn Elgstrands (V) och
Maria Haglunds (M) yrkande om bifall till motionen.

§ 209 Information om Modersmålsavdelningen och dess flytt
Handläggare: Åsa Önander
Ärendebeskrivning
Information om Modersmålsavdelningens arbete och om avdelningens flytt till
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Förvaltningen för utbildning,
försörjning och arbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till KS -Modersmålsavdelningen, 2017-10-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning
- informationen tas till protokollet
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 210 Nya förskole- och skollokaler i Stora Mellösa
Ärendenummer: Bou 2273/2017
Handläggare: Vivi-Ann Kilander, Åsa Enkvist Lenander
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Ärendebeskrivning
Antalet förskolebarn i Stora Mellösa ökar i större utsträckning än man kunnat se
tidigare. Det innebär att i förlängningen kommer också antalet skolbarn att öka.
Utöver en växande barnomsorgskö inryms idag ett antal förskolebarn i skolans
lokaler, lokaler som skolan kommer att behöva för kommande elevökning.
Det finns även uttjänta förskole- och skollokaler som behöver lämnas och ersättas
med nya lokaler.
Därför föreslås att en ny förskole- och skolbyggnad i två plan med fyra
avdelningar förskola och skollokaler för cirka 50 elever samt mottagningskök
byggs på skoltomten i Stora Mellösa.
Projektet att ersätta förskolelokaler i Stora Mellösa fanns med redan i
Lokalförsörjningsplaneringen för 2018-2021 och riktade medel från
Kommunstyrelsen finns avsatta för projektet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Nya förskole- och skollokaler i Stora Mellösa, 2017-11-27
Förstudierapport: Nya förskole- och skollokaler i Stora Mellösa, bilaga 1, 201711-08
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

§ 211 Information om svar till jämställdhetsdelegationen
Ärendenummer: Bou 2134/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Information om svar till Jämställdhetsdelegationen angående uppföljning av
Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
Beslutsunderlag
Svar till jämställdhetsdelegationen, 2017-11-28
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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

§ 212 Information om inkomna beslut från Skolinspektionen
angående nya skolor
Ärendenummer: Bou 2330/2017
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning
Utredare Anders Edlund informerar om inkomna beslut från Skolinspektionen
angående nya skolor.
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

§ 213 Information om Planprogram för CV-området
Ärendenummer: Bou 2227/2017
Handläggare: Vivi-Ann Kilander, Åsa Enkvist Lenander, Anna Windal, Sofia
Larsson
Ärendebeskrivning
Lokalstrategerna Vivi-Ann Kilander, Åsa Enkvist Lenander, projektledare Anna
Windal och planarkitekt Sofia Larsson informerar om Planprogram för CV25

området - ny stadsdel i nordöstra Örebro, mellan Norrcity och
Rynninge. Samrådstid 19 oktober 2017 - 9 januari 2018
Beslutsunderlag
Samrådshandling 2017-10-05
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning
- informationen tas till protokollet
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 214 Information från LFE
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår på grund av tidsbrist.

§ 215 Anmälan av delegationsbeslut och presidium
Ärendenummer: Bou 2142/2016
Ärendebeskrivning
Presidiesammanträde har ägt rum den 15 november 2017.
_____________________
Alla beslut fattade med stöd av delegation av utskott, ledamot eller ersättare eller
tjänsteman ska anmälas till Programnämnd barn och utbildning på närmast
följande sammanträde enligt 6 kap. 35 § kommunallagen (1991:900).
Det är först efter återrapporteringen till Programnämnd barn och utbildning som
delegationsbesluten vinner laga kraft och det är också ett sätt att hålla ledamöter
och ersättare i programnämnden informerade om vilka beslut som fattats genom
delegation.
Beslutsunderlag
Lista över inrapporterade delegationsbeslut 2017-10-27 till och med 2017-11-26
Anmälan av delegationsbeslut från förskolechefer och rektorer.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 216 Anmälan av handlingar och inkomna skrivelser
Ärendenummer: Bou 137/2017
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 2017-12-05.
(Bou 2286/2017 till och med Bou 241217)
Datainspektionens vägledning till PuA - förberedelser inför GDPR
Delårsrapport med prognos 2 2017 Örebro kommun REV
Protokollsutdrag delår 2 KF
Digital utställning av översiktsplan för Örebro kommun inkl sändlista
Följebrev Handlingsplan för Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad
2017_2019
Handlingsplan teckenspråkighuvudstad slutversion
Protokollsutdrag teckenspråkig
ÖSB 2018_ver 3_Slutgiltig
Protokollsutdrag ösb 2018 kf
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

27

§ 217 Ordförandens information
Handläggare: Jessica Ekerbring
Ärendebeskrivning
Information om synpunkter på detaljplan för fastigheten NIKOLAI 3:311 m fl
(Kulturkvarteret).
Beslutsunderlag
Inskickade synpunkter, 2017-11-16
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 218 Programdirektörens information
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Skriftlig information från programdirektör Charlotta Karlsson-Andersson.
Beslutsunderlag
Programdirektörens information december 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

28

§ 219 Förstudiebeställning SPSM lokalsamarbete
Ärendenummer: Bou 814/2016
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning
Kommunen kan genom ett lokalsamarbete med Birgittaskolan, Ekeskolan och
Åsbackaskolan erbjuda en grundskola med teckenspråkig inriktning samt kunna
lösa sitt behov av skolplatser centralt på öster för de kommande tio åren.
Syftet med ett samarbete ur SPSM:s perspektiv är att skapa mer tillgängliga och
ändamålsenliga lärmiljöer för SPSM:s specialskolor i Örebro, öka samverkan för
elever och personal både internt mellan SPSM:s specialskolor samt mellan
SPSM:s specialskolor och kommunal skolverksamhet.
Programnämnden har i sin lokalförsörjningsplanering ett behov av utökade
skolplatser i Adolfsberg/Marieberg. En skolplacering på Ekeskolans tomt
överensstämmer med det behovet.
Ett samnyttjande av lokaler; idrottshall samt specialsalar ger möjlighet till ett gott
lokalutnyttjande samt är ekonomiskt fördelaktigt.
Förslaget är att en förstudie beställs för att undersöka möjligheten till
samlokalisering av SPSMs tre verksamheter; Birgittaskolan, Åsbackaskolan och
Ekeskolan med en kommunal skola F-6, två parallell 350 platser, inklusive
särskola på Ekeskolans tomt. (Eriksberg 2).
Beslutsunderlag
Förstudiebeställning lokalsamarbete med SPSM, 2017-11-13
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning
1. Förstudie beställs av Futurum fastigheter för att undersöka möjligheten till
samlokalisering av SPSMs tre verksamheter med en kommunal skola F-6, två
parallell, inklusive särskola på Ekeskolans tomt. (Eriksberg 2).
2. Finansiering av förstudien delas mellan SPSM och Örebro kommun i
förhållande till bedömd nyttjad yta.
Yrkande
Niclas Persson (MP) yrkar på tillägg om att i förstudien även utreda
förutsättningarna för en kommunal hörselklass upp till årskurs 9 på skolan samt
att förlägga en förskola med profilen teckenspråk och hörselteknik till området.
Karolina Wallström (L) och Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till Niclas
Perssons (M) tilläggsyrkande.
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Nämndens behandling
Nämnden diskuterar och beslutar inarbeta Niclas Perssons (MP) yrkande i ett
reviderat förslag till beslut:
1. Förstudie beställs av Futurum fastigheter för att undersöka möjligheten till
samverkan med en kommunal skola inklusive särskola på Ekeskolans tomt på
Eriksbergsvägen 2 samt att undersöka möjligheten till hörselklasser
och förskoleverksamhet.
2. Finansiering av förstudien delas mellan SPSM och Örebro kommun i
förhållande till bedömd nyttjad yta.
3. Återkoppling under förstudietiden ska ske till Programnämnd barn och
utbildning senast i maj 2018.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) ställer det reviderade förslaget till beslut under
proposition och finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt det.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
1. Förstudie beställs av Futurum fastigheter för att undersöka möjligheten till
samverkan med en kommunal skola inklusive särskola på Ekeskolans tomt på
Eriksbergsvägen 2 samt att undersöka möjligheten till hörselklasser
och förskoleverksamhet.
2. Finansiering av förstudien delas mellan SPSM och Örebro kommun i
förhållande till bedömd nyttjad yta.
3. Återkoppling under förstudietiden ska ske till Programnämnd barn och
utbildning senast i maj 2018.

§ 220 Övrig fråga om Topp 25 2025 från Magnus Riseby (L)
Ärendenummer: Bou 2460/2017
Handläggare: Magnus Riseby
Ärendebeskrivning
Magnus Riseby (L) ställer en övrig fråga gällande Topp 25 2025.
* Hur följer vi upp att alla barn och ungdomar i Örebro i kommun kan komma att
omfattas av projektet 252025?
* Hur har friskolesektorn integrerats i projektet 252025 så här långt? Hur kommer
det att se ut under resten av projektet?
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Ordförande Jessica Ekerbring (S) besvarar frågan om att resultaten från beviljade
satsningar ska spridas inom hela Örebro kommun. Projektmedlen är inte en
ramförstärkning utan är ett utvecklingsarbete.
Vidare svar på frågorna kommer vid följande nämndsammanträde.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- informationen tas till protokollet
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miljöpartiet de gröna

Q

Ändringsyrkande för
  Programplan

 med

 budget

 för
  Programnämnd

 Barn

 och

Utbildning
Miljöpartiets förslag till budget

 för
  Örebro

 kommun

 2018

 –  ”Ett

 Örebro

 som

 håller

 ihop”

 –
hade fokus på
  minskade

 sociala

 klyftor,

 klimatfrågan

 och
  en
  ekologiskt

 hållbar

 stad.

Miljöpartiets budget

 avslogs

 av
  fullmäktige

 och
  vi
  har
  därför

 majoritetens

 beräknade

intäkter att
  förhålla

 oss
  till.
  Miljöpartiet

 vill
  därför

 göra

 ändringar

 i  kommunledningens

förslag till budget för
  nämnden

 i  syfte

 att
  visa

 vad
  som

 fortfarande

 är
  möjligt

 att
  göra

 i
nämnden utifrån ambitionen

 om
  ett
  hållbart

 Örebro.

  följande

 nya
  uppdrag

Förvaltningen ges
  jämlik

 skola

 på
  ca
  30
  miljoner

 används

 riktat

 mot

 skolor

 i
● Statsbidrag för
  skapa
socioekonomiskt utsatta områden i syfte att göra läraryrket mer attraktivt och
höjd måluppfyllelse.
● Ett kompetensutvecklingsprogram särskilt riktat mot pedagoger och personal på
skolor i socioekonomiskt utsatta områden tas fram i syfte att stärka tjänsternas
attraktivitet och säkra kompetensförsörjning.

 godkänner

● Möjligheterna utreds för att skapa en ny sorts tjänst där lärare i  avtal
  under

 en
  tid
  resursplaceras

 på en skola med
omplacering från sin hemskola för att
stora behov.
  anställda i skolan
● Ett kompetensutvecklingsprogram tas fram för pedagoger och

 och
kring genus och normkritik för att ge verktyg att jobba mot stereotypa könsroller
machokultur.
● Samordningsfunktion tillsätts för att alla förskolor ska bli grön flagg-certifierade.
● En av kommunens nystartade skolor ska ha profil med fokus på miljö och hållbarhet.
● En helt klimatneutral förskola beställs och uppförs.

 för
  skapande

 av
  av
  en
  skolträdgård,

 som

 central

 resurs

 för

● Förstudie beställs

 att
  lära

 sig
  om
  växter,

 mat

 samt

 odling

 och
  naturen.

grundskoleklasser i  syfte
● Förstudie beställs för uppförandet av en Naturverkstad för förskolan, där
naturpedagoger möter barngrupper och vägleder i lärande om natur, djur och miljö.
● Naturskolan ges ökade resurser för att utöka lärarhandledning samt planera och
utreda för ökad verksamhet genom en Naturverkstad och skolträdgård.
● En inventering av skolgårdsfaktor för gårdar inom grundskolor respektive förskolor
genomförs och en handlingsplan för upprustning upprättas.

miljöpartiet de gröna

Q

● El-sistema startas

 på
  ytterligare

 en
  skola

 i  samverkan

 med

 Kulturnämnden.

● Skapandet av en ny familjecentral på norr, tillsammans med programnämnd social
välfärd, utreds

 .
  nya
  uppdrag

Finansiering av

 med

 Miljöpartiets

 budgetförslag i kommunfullmäktige finns det möjlighet att
I linje
omfördela medel som kommunstyrelsen förfogar över för att utöka nämndens ram som
beslutats enligt kommunledningens förslag. Kommunens ekonomiska resultat och ekonomi i
stort kommer trots denna justering ändå uppfylla kraven på god ekonomisk hushållning.
För att finansiera nedanstående ökade driftkostnader föreslår Miljöpartiet att

 medel

 från

 kommunstyrelsen.

Programnämnd barn och utbildning begära extra

 budget

 finns

 även

 2,5
  miljoner

 att
  förfoga

 över

 till
  politiska

I programnämndens
  avisera

 redan
prioriteringar under året. Användningen av dessa medel väljer Miljöpartiet att
nu.
Uppdrag

Nämnd

Ökad utgift

 (tkr)


Satsning kompetensutveckling,

 genus

 och
  normkritik

 i  skolan


Grundskolenämnden

2 000


Samordning Grön

 flagg


Förskolenämnden

500

Grönare skolgårdar

 (Investering

 10
  milj/år)


Programnämnden

1750

Utökning av
  El
  Sistema

 till ytterligare en
  skola


Grundskolenämnden

500

Förstärkning familjecentraler


Programnämnden

1000

Utökad Naturskola,

 utredning

 Naturverkstad

&
  skolträdgård


Programnämnden

1500

Totalt

7250


 därför:

Miljöpartiet yrkar

 beslutar att anta Miljöpartiets förslag till ändringar i Programplan med
- Att nämnden
budget för 2018 enligt ovan.
-


 Barn

 och
  Utbildning

 finansiera

 satsning

 på
  kompetensutveckling

Att Programnämnd
kring genus

 och
  normtkitik

 i  skolan

 samt

 samordning

 av
  grön

 flagg

 inom

 förskolan

 på

sammanlagt 2,5
  miljoner

 kronor

 med

 programnämndens

 pott

 för politiska

 prioriteringar.


-


 Barn

 och
  Utbildning

 begär

 totalt

 4,8
  miljoner

 kronor

 från

Att Programnämnd
kommunstyrelsen för
  att
  finansiera

 övriga

 nya
  uppdrag

 inom

 programområdet.


Niclas Persson

Ledamot

Liberalerna
YRKANDE/RESERVATION
Programnämnd Barn o Utbildning
Ärende
Ärende
Ärende
Ärende
Ärende

NR
NR
NR
NR
NR

6 BoU 1617/2017
7 BoU 2353/2017
8 BoU 2354/2017
10 BoU 2356/2017
11 BoU 2357 /2017

Programplan med budget 2017 samt ersättningsnivåer grund-, gymnasie- och
obligatorisk särskola.

Liberal erna har prioriterat skola och omsorg inför 2017. Satsningarn a går främst
till: höjd stö d till b arn m ed b ehov av särskilt stö d , lärarlö ner, skolskjutsar till alla
elever, skolle d a rsatsning ar och förstärkningar till Elevhälsan för bå d e förskola,
g run dskola och g ymnasie t. Effektiviserin g arna ska göra s inom administratio n
och orga nisati on och inte på lärare e ller p å undervisning .
Liberal ern a är noga m ed att d et m åste ha ndla o b å d e o mprioriterin gar och
nya satsningar för att kunna utveckl a förskola o c h skola, m en också att
resurserna an vä nds på rätt ställe och räcker in i fra mtid en.
Liberalern a yrkar p å a vslag till förm ån för egna ra mar och prioritering ar.
Våra p rioriteringar och ra mar är framla g da i Liberala ramar för 2018 i
Ko mmunfullmäktige 25-26 okto b er 201 7.
O BS! Utdrag ur Libera lernas budgetskrivning, Barn o Utbildning me d satsningar
och tydliga sifferprioriteringar bifogas yrkan de.

Om Liberalernas förslag faller i programnämnden är detta tillika en reservation
till förmån för eget yrkandet.

Karolina Wa llström (L}

Mag nus Riseby (L}

2017-12-05

I.

Liberalerna

~moderaterna
Yrkande
Ärende 6
Ärendenummer: Bou 1617/20 17
"Programplan med budget 2018"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
5 december 2017

En skola som rustar varje elev för framtiden
Skolans uppgift är att, tillsammans med föräldrarna och samhället i övrigt, ge barn och
ungdomar förutsättningar för det vuxna livet. Den ska stärka deras självkänsla, vänja dem
vid ansvar och lära ut grundläggande kunskap inför framtiden. Vaije elev ska ges
möjlighet att nå sin fulla potential i en trygg och inspirerande skolmiljö.
Kunskapsuppdraget ska genomsyra allt som görs i Örebros skolor.
Moderaterna vill att Programnämnd Barn och utbildning, tillsammans med övriga
nämnder inom programområde Barn- och utbildning, verkar för att alla elever uppnår som
lägst godkända betyg. Nämnderna ska följ a upp skolresultaten för att säkerställa att detta
mål uppnås. Programnämnden och driftsnämnderna ska regelbundet uppdatera sig kring
säkerheten på förskolor, skolor och gymnasier, och agera när det krävs för att garantera en
trygg skolmiljö för alla elever och lärare. Vidare ska nämnderna verka för att alla barn
och elever får förutsättningar för sund kosthållning och fysisk aktivitet i skolan, samt se
till budgeten är i balans.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar:
att

avslå punkterna 1, 2 och 4,

att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny programplan som utgår ifrån
Moderaternas budget för Örebro kommun för 2018

att

Programnämnd Barn och utbildning under året särskilt följer
gymnasienämnden arbete för en ekonomi i balans utifrån prognosticerat
underskott 2017, samt

att

överlämna den nya planen till Kommunstyrelsen

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

~ ;•~
Maria Haglund (M)

rupp i Programnlimnd Barn och utbildning

Datum: 20171205
Programnämnd barn och utbildning

Yrkande

Verksamhetsplan och budget 2018
Vänsterpartiet har i sitt budgetförslag för 2018 andra prioriteringar och
mer medel till skolan än styrande partier.
Vi har exempelvis satsningar för ett projekt där flerspråkiga barnskötare
ska kompetensutvecklas för att kunna jobba med språkutveckling, och
flertalet satsningar både i förskola och skola som syftar till att flickor och
pojkar ska slippa växa upp med tvingande normer kring kön och
sexualitet.

Jag yrkar därför på att Örebro ska styras enligt Vänsterpartiets
budget Rättvisare Örebro - en välfärd att lita på.

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

Cecilia Lönn Elgstrand
För Vänsterpartiet

Datum: 20171205
Programnämnd barn och utbildning

Yrkande

Ersättningsnivåer
Vänsterpartiet har i sitt budgetförslag för 2018 andra prioriteringar och
därmed också mer medel till skolan än styrande partier.
Vi har ställt oss bakom modellerna för resursfördelning inom grundskola,
grundsärskola, RH, verksamhet, gymnasieskola samt gymnasiesärskola
men om vår budget hade styrt hade summorna varit andra.
När det gäller ärende 12 om pedagogisk omsorg och omsorg obekväm
tid har vi också ställt oss bakom modellen för fördelning av medel även
om vi är kritiska till pedagogisk omsorg som barnomsorgsform samt till
fristående vinstdrivande eller religiösa verksamheter.

Jag yrkar på att ersättningsnivåerna ska beräknas med modellen
men utifrån Vänsterpartiets budget Rättvisare Örebro - en välfärd
att lita på.

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

WtiA IX

Cecilia Lönn Elgstrand
För Vänsterpartiet

t~ ~

Nff"moderaterna
Yrkande
Ärende 8
Ärendenummer: Bou 2354/2017
"Ersättningsnivåer 2018 enligt
resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
5 december 2017

En skola som rustar eleverna för framtiden
Moderaterna har valt att satsa 6,1 miljoner kronor mer på Programområde Barn och
utbildning än de styrande partierna i vår budget för 2018. Vi har dessutom valt att fördela
pengarna annorlunda, med tydliga satsningar på bland annat minskat antal barn per klass
och barngrupp, fler lärare och skolpersonal, en särskild lärarutbildning i svenska som
andraspråk samt mer fysisk aktivitet i skolan.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

anta reviderad resursfördelningsmodell för gymnasieskolan från och med
den 1 januari 2018,

att

avslå förslaget till ersättningsnivåer för 2018,

att

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

att

dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 januari 2018.

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

För Moderaternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

~c.~

Maria Haglund (M)

~moderaterna
Yrkande
Ärende 9
Ärendenummer: Bou 2355/2017
"Ersättningsnivåer 2018 enligt
resursfördelningsmodellen för RH-verksamhet"

PN Bam och utbildning
Örebro kommun
5 december 2017

En skola som rustar eleverna för framtiden
Moderaterna har valt att satsa 6, I miljoner kronor mer på Programområde Barn och
utbildning än de styrande partierna i vår budget för 2018. Vi har dessutom valt att fördela
pengarna annorlunda, med tydliga satsningar på bland annat minskat antal barn per klass
och bamgrnpp, fler lärare och skolpersonal, en särskild lärarutbildning i svenska som
andraspråk samt mer fysisk aktivitet i skolan.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

avslå förslaget till ersättningsnivåer för 2018,

att

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

att

dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 januari 2018.

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

~

deraternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

J{ffrfg~ M)

~moderaterna
Yrkande
Ärende 10
PN Barn och utbildning
Ärendenummer: Bou 2356/2017
Örebro kommun
"Ersättningsnivåer 2018 enligt
5 december 201 7
resursfördelningsmodellen för obligatorisk särskola"

En skola som rustar eleverna för framtiden
Moderaterna har valt att satsa 6,1 miljoner kronor mer på Programområde Barn och
utbildning än de styrande partierna i vår budget för 2018. Vi har dessutom valt att fördela
pengarna annorlunda, med tydliga satsningar på bland annat minskat antal barn per klass
och barngrupp, fler lärare och skolpersonal, en särskild lärarutbildning i svenska som
andraspråk samt mer fysisk aktivitet i skolan.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

avslå förslaget till ersättningsnivåer för 2018 för obligatorisk särskola,

att

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

att

dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1januari 2018.

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

v . :•~

as grupp i Programnämnd Barn och utbildning

J ar:!Haglund (M)

~moderaterna
Yrkande
Ärende 11
Ärendenummer: Bou 2357/2017
"Ersättningsnivåer 2018 enligt
resursfördelningsmodellen för grundskolan F-9"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
5 december 2017

En skola som rustar eleverna för framtiden
Moderaterna har valt att satsa 6,1 miljoner kronor mer på Programområde Barn och
utbildning än de styrande partierna i vår budget för 2018. Vi har dessutom valt att fördela
pengarna annorlunda, med tydliga satsningar på bland annat minskat antal barn per klass
och barngrupp, fler lärare och skolpersonal, en särskild lärarntbildning i svenska som
andraspråk samt mer fysisk aktivitet i skolan.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

avslå förslaget till ersättningsnivåer för 2018,

att

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

att

dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 januari 2018 till och
med den 30 juni 2018,

att

beslut om ersättningsnivåer från och med 1 juli 2018 sker på
programnämndens sammanträde i maj 2018, samt

att

beslut om ersättningsnivåer 2018 för modersmålsundervisningen sker på
programnämndens sammanträde i februari 2018.

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

~ :at ~rupp i Programnämnd Barn och utbildning

Maria Haglund (M)

~moderaterna
Yrkande
Ärende 12
Ärendenummer: Bou 2358/2017
"Ersättningsnivåer 2018 enligt
resursfördelningsmodellen för pedagogisk omsorg
och omsorg på obekväm tid"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
5 december 20 17

En skola som rustar barn för framtiden
Moderaterna har valt att satsa 6,1 miljoner kronor mer på Programområde Barn och
utbildning än de styrande partierna i vår budget för 2018. Vi har dessutom valt att fördela
pengarna annorlunda, med tydliga satsningar på bland annat minskat antal barn per
förskoleavdelning och fler förskollärare.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

avslå förslaget till ersättningsnivåer för 2018,

att

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

att

dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 januari 2018.

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

För Moderaternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

~~ifY(
Maria Haglund (M)

Liberalerna
YRKANDE/RESERVATION
PROGRAMNÄMND BARN O UTBILDNING 5/12 2017

Ny strategi resursfördelningsmodell för förskolan
Ärende 13 Bou 2359/20 l 7

Resursfördelningsmodell för förskolan
Liberalerna stöttar i princip hela den nya strategin för resursfördelningsmodell för förskolan
från 1 januari 2018. Med ett undantag och det gäller hanteringen och skrivningen runt särskild
stöd och tilläggsbelopp. Dessa två är starkt sammankopplat med varandra. Bristen på
särskilda stödin satser mynnar ibland ut i extraordinära åtgärder. Ibland pga bristen på tidigare
åtgärder ibland en naturligt vidare åtgärd då behoven växer. I förskolan så är dessa än mer
sammankopplade och flytande än i grundskolan.
Liberalerna vill Förskolebnämnden nu och i framtiden själva hantera båda två bidragen. Därför
yrkar Liberalerna på ändringar i föreslagen strategi.
1. Sammanfattningen: Andra stycket. Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för
varje barn vid förskolan. Bidraget ska bestå av grundbelopp, särskilt stöd och
tilläggsbelopp.
2. Punkt 4 Bidrag för lika villkor. Tredje punkten ändras till: Bidraget ska bestå av ett
grundbelopp, särskilt stöd och tilläggsbelopp .
Det som påverkar resursfördelningsmodellen är: andra punkten ändras till
Särskilt stöd och tilläggsbelopp.
3. Kap 5, 5.e stycket. Näst sista meningen ... läggs detta in:
samt tilldela ett belopp för både särskilt stöd och tilläggsbelopp.
4. Kap 5 sista rubriken ; Tilläggsbelopp ..ändras till:
Särskilt stöd och tilläggsbelopp avser ersättning för barn med behov av särskiltstöd och
extra ordinära behov (tilläggsbelopp). Andra stycket, sista meningen ändras till Uifrån
det aktuella antalet barn fördelas budgetramen utifrån grundbelopp, särskilt stöd och
och vissa fall tiläggsbelopp.
5. 5.2 Tilläggsbelopp, ändras till särskilt stöd och tilläggsbelopp
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6. Kapitlet 6 Ekonomiska förutsättningar, första meningen ändras till:
Resursfördelningsmodellen bygger sin tilldelning utifrån ett grundbelopp, ett särskilt stöd
och möjligheten att till Förskolelnämnden ansöka om tilläggsbelopp för extra ordinära
behov.
7. 6.2 Tilläggsbelopp och särskilt stöd, rubriken ändras. Andra stycket, lägg på: sist efter
extraordinära insatser, de så kallade tilläggsbelopp
Liberalerna vill med detta ge Förskolenämnden fri rätt att fördela 30,9 miljoner de så kallade
särskilda stödet och Tilläggsbeloppet som de anser bäst tjänar förskolornas möjligheter att
sätta in både tidigt särskilt stöd och extra ordinära insatser. Från 1 januari 2018 och tills det att
något annat beslutas. Det bör inta anses som en tillfällig fördelningsprincip

r dett yrkande är detta tillika en reservation till förmån för eget förslag.

Magnus Riseby (L)

I.

Liberalerna

~moderaterna
Yrkande
Ärende 13
Ärendenummer: Bou 2359/2017
"Ersättningsnivåer 2018 enligt
resursfördelningsmodellen för förskolan"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
5 december 2017

En skola som rustar barn för framtiden
Moderaterna har valt att satsa 6,1 miljoner kronor mer på Programområde Barn och
utbildning än de styrande paiiierna i vår budget för 2018. Vi har dessutom valt att fördela
pengarna annorlunda, med tydliga satsningar på bland annat minskat antal barn per
förskoleavdelning och fler förskollärare.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

resursfördelningsmodellen för fördelning av medel till förskolan antas

att

den reviderade modellen gäller från och med 1 januari 2018,

att

avslå förslaget till ersättningsnivåer för 2018,

att

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

att

dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 januari 2018 till och
med 30 juni 2018,

att

beslut om nya ersättningsmodeller från och med I juli 2018 tas på
programnämndens sammanträde i maj 2018,

att

finansiering sker inom programnämndens budgetram utifrån Moderaternas
budget för Örebro kommun, samt

att

resursfördelningsmodellen för förskolan följs upp utifrån om modellen styr
mot mål och önskade effekter.

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

F

M deraternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

~/!I//

aglund (M)

Datum: 20171205
Programnämnd barn och utbildning

Yrkande

Ersättningsnivåer 2018 enligt
resursfördelningsmodellen för förskolan
Vänsterpartiet har i sitt budgetförslag för 2018 andra prioriteringar och
därmed också mer medel till förskolan och skolan än styrande partier.
Vi ställer oss bakom modellerna för resursfördelning inom förskolan
utifrån det sätt vi kunnat vara med och påverka modellen genom den
parlamentariska gruppen. När vi nu inför en strukturtilldelning samt
fördelning utifrån hur många barnen vistas på förskolan tror vi att våra
medel kommer fördelas mer rättvist utifrån behov på förskolorna.
Modellen löser dock inte problem som kompetensbrist inom vissa
enheter, svårigheter att rekrytera utbildad personal vilket gör att detta
måste jobbas med separat. För att förbättra kvaliteten i förskolan krävs
också mer medel in i fördelningsmodellen vilket Vänsterpartiet försöker
göra i sitt budgetförslag.

Jag yrkar därför enligt följande.

I.
2.
3.
4.
5.

Bifall till att resursfördelningsmodellen antas.
Bifall
Bifall
Bifall
Finansiering sker inom Vänsterpartiets budgetförslag område barn och
utbildning. (dvs hänvisar till egen budget). Ersättningsnivåema beräknas
utifrån Vänsterpartiets budget Rättvisare Örebro.
6. Bifall

l-

brf~

I det fall detta yrkande faller kan det betraktas som en reservation
gällande punkt 5.

Cecilia Lönn Elgstrand
För Vänsterpartiet

Liberalerna
YRKANDE/RESERVATION
PROGRAMNÄMND BARN O UTBILDNING 5/12 2017

SATSNINGAR I TOPP 25 2025 DECEMBER
Ärende~ Bou 2212/2017

1B
SKOLUTVECKLING SKER BÄST I KLASSRUMMET
Liberalerna har i sina ramar (budget) för 2018. Flera stora satsningar för skolutveckling . Våra
satsningar skiljer sig ibland från de styrandes ibland stämmer de överens. Det är dock
helheten som räknas. Skolsatsningarna i våra liberala ramar för 2018 sitter ihop i ett
sammanhang. Vi har också satsningar på såväl fler lärare och personal ute på skolorna som
kompetensutveckling för rektorer och lärare.
Vi väljer därför att yrka avslag på föreslagna satsningar Topp 25 2025 till förmån för våra
Liberala Ramar för 2018.

Faller detta yrkande är detta tillika en reservation till förmån för eget förslag.

Magnus Riseby (L)
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~moderaterna
Yrkande
Ärende 18
Ärendenummer: Bou 2212/2017
"Satsningar i Topp decembemämnd"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
5 december 2017

Ge Örebros barn en bra skola nu
Skolans uppgift är att ge barn och ungdomar rätt forntsättningar för att de ska kunna
förbereda sig på det vuxna livet. Alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential i
en trygg och inspirerande skolmiljö. Idag får inte alla elever i Örebro den möjligheten
på grnnd av underbemanning, för stora klasser och lärare som tvingas ägna sig åt annat
än undervisning.
Vå1i mål är att alla barn ska få lägst godkänt i alla ämnen. Skolan ska förbereda
eleverna inför vuxenlivet och rusta dem med kunskap och förnuft. Vi har därför valt att
prioritera ökade anslag till skolan och göra specifika satsningar på områden som vi tror
gör störst skillnad på kortast tid: vidareutbildning för lärare i hur det är att undervisa
elever som har ett annat modersmål än svenska, minskade klasser och barngrupper som
underlättar för lärare och pedagoger att uppmärksamma vaije barn, fler lärai·e, fler
annan skolpersonal som kan avlasta lärarna från administrativa uppgifter och annat som
inte har med undervisningen att göra, kompetensutveckling för rektorer för att ge dem
mer kunskap om hur man skapar en bra skola, ökad fysisk aktivitet i skolan för att
främja elevernas hälsa och inlämingsmöjligeter.
Vi ställer oss inte bakom Socialdemokraternas skolpolitik som fokuserar på kommunens
placering på en rankriing istället för elevernas kunskaper. Av den anledningen avslår vi
de föreslagna satsningaina till fö1mån för de specifika satsningaina på skolan som finns
med i vår budget för 2017och 2018. I dessa har vi tagit ett helhetsgrepp kring skolan
som bland annat inkluderar en satsning på fler annan skolpersonal i skolan och
kompetensutveckling för rektorer.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar

att

avslå satsningarna i punkterna 1-4, samt

att

genomföra satsningarna i Moderaternas budget för Örebro kommun 2017
och 2018 i enlighet med det här yrkandets intentioner.

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

ratcrnas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

~IH

Datum: 20171205
Programnämnd barn och utbildning

Ärende 18. Satsningar topp 25
Vänsterpartiet har i sin budget både för 2017 och 2018 andra medel för
topp 25 än det finns i styrande partiers budget ÖSB.
I vårt budgetförslag hade vi 6 mnkr i riktade satsningar mot förskolan
och 14 mot grundskolan i pott för topp 25 och utöver detta andra riktade
satsningar med syftet att öka måluppfyllelsen.
Hade Vänsterpartiets budget varit styrande hade därför budgeten för
satsningar under 2017 redan varit använd vid det här laget. Det betyder
inte att vi inte tycker att det finns goda ideer och satsningar vid dagens
sammanträde. Men det försvårar att satsningarna dyker upp löpande
under året och därför inte kan vägas emot varandra. Kanske hade
dagens satsningar varit viktigare än de vi beslutat om tidigt under året?
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Cecilia Lönn Elgstrand
För Vänsterpartiet

miljöpartiet de gröna~

Yrkande om
  återremiss

 rörande

 motionssvar

  -  Konstgräs

 på
  våra

förskolegårdar
I förvaltningens

 svar

 på motionen om att “konstgräs” inte ska förekomma

 på Örebro
kommuns förskolegårdar saknas fakta och problematisering av gummiasfalt helt. Det är i sak
sant som står i förvaltningens svar - att få förskolegårdar har konstgräs med granulat såsom
är vanligt på fotbollsplaner. Desto vanligare är det med så kallat gummiasfalt som är ett
fallskydd som ofta tillverkas av gamla bildäck.
  aldrig

 begränsat

 sin
  motion

 till
  att
  endast

 handla

 om
  konstgräs

 med

Motionären har

 och
  bör
  omfatta

 även

 ett
  stopp

granulat utan motionens intentioner rör giftfria lekmiljöer

för gummiasfalt.
  använt

 Naturskyddsföreningen

 som

 källa

 på
  att
  konstgräs

 utan

 granulat

Förvaltningen har

 gifter.

 Därför

 kan
  det
  vara

 relevant

 att
  i  sammanhanget

 även

 ta
  del
  av

saknar miljöfarliga

 skriver

 om
  fallskydd

 av
  gummiasfalt.

vad Naturskyddsföreningen

 följande

 om fallskydd

 av gummiasfalt:
Naturskyddsföreningen skriver
“På
  allt
  fler
  lekplatser

 byts

 sanden

 under

 gungor

 och
  lekställningar

 ut
  mot

 tjocka

 fall-skydd

av stötdämpande

 plast.


Exakt vilken

 sorts

 plast

 fallskydden görs

 av
  eller

 vilka

 ämnen

 som

 tillsätts

 vid
  gjutningen

 är

inte känt.

 En
  analys som Naturskyddsföreningen har fått ta del av visar dock att fallskydden
kan avge betydande mängder av ämnen som styren, toluen och
  olika former av
  bensen.

Styren klassas som hormonstörande, cancerframkallande och misstänks ge fosterskador.
Toluen är också skadligt för foster och bensen är skadligt för livet i vattnet.

 avdunstningen

 av
  flyktiga

 organiska

 kolväten

 från

 den

 undersökta

Den totala
fallskyddsmattan var efter fyra veckor trettio gånger högre än maxgränsen för läckage av
dessa ämnen i inomhusmiljöer. Generellt sett är kolvätena hårt bundna i plasten, men ett
visst läckage sker alltid, framför allt innan plasten har härdat ut och sannolikt mer varma
och soliga dagar. “
Med anledning

 att motionssvaret

 helt

 missar

 att
  ta
  upp

 förekomsten av gummiasfalt på våra
förskolegårdar och det faktum att gummiasfalt oftast innehåller hälsoskadliga ämnen bör
motionssvaret återremitteras. Motionssvaret bör skrivas om och bygga på motionens
intentioner om att skapa giftfria utemiljöer i ett bredare perspektiv.
Miljöpartiet yrkar därför:
- Att motionssvaret återremitteras till förvaltningen för att även beakta gummiasfalt.

Niclas Persson
Ledamot

