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Programnämnd barn och utbildning 
 
Datum: 2022-04-29 
Tid: 09:00–12:40 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Susanne Lindholm (KD) 
Maria Haglund (M) 
Elisabeth Malmqvist (C) 
Gunilla Werme (L) 
Kent Vallén (S) 
Kenneth Hallén (S) §§ 62 - 82 
Susann Wallin (S) 
Roger Andersson (S) 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) 
Stefan Stark (M) §§ 62 - 82 
Sara Dicksen (M) 
Per Folkeson (MP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Inger Blückert (S) Ersätter Jessica Ekerbring (S) 
Husein Hoso (S) Ersätter Kennet Hallén (S) §§ 83 - 86 
Sandra Fröjdenstam (KD) Ersätter Layla Abou Tacca (KD) 
Mattias Eonsuu (M) Ersätter Joakim Sjögren (SD) 
Kerstin Cederström (L) Ersätter Stefan Stark (M) §§ 83 - 86 
 
Närvarande ersättare 
Madelene Spinord Semenets (S) 
Seydou Bahngoura (C) 
Pär Ljungvall (V) 
Husein Hoso (S) §§ 62 - 82 
Kerstin Cederström (L) §§ 62 - 82 
 
Övriga 
Karin von Stedingk T f programdirektör 
Peter Bodelsson Ekonom 
Markus Eklund Planerare 
 
Paragraf 62–67 och 71–86 
 
 
Elias Hazare, sekreterare 
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Susanne Lindholm (KD), ordförande 
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§ 62 Kallelse 

§ 63 Anmälan av jäv 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv. 

§ 64 Protokolljusterare 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Jämte ordförande utses Sara Dicksen (M) till justerare med Cecilia Lönn 
Elgstrand (V) som ersättare.  

§ 65 Anmälan av övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M) anmäler två övriga frågor: 

1. Vem håller i den utbildning om NPF som Örebros skolor ska få? 

2. SYV-förslaget med fler anställda - på vilken skola ska de jobba? 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- De övriga frågorna besvaras i samband med Programdirektörens 
information.  

§ 66 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Dagordningen godkänns.  

§ 67 Lokalförsörjningsplan 2023-2026 med framåtblick 
2027-2030 samt investeringsprogram - Beslut 
Ärendenummer: Bou 316/2022 
Handläggare:  Emma Byström, Anneli Hedström, Åsa Enkvist Lenander, Peter 
Bodelsson 

Ärendebeskrivning 
Lokalförsörjningsplanen för åren 2023 – 2026 och med framåtblick 2027 – 
2030, bygger på Örebro kommuns befolkningsprognos för perioden 2022–
2031 samt politiska ställningstaganden. 
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Inom delområden/prognosområden är prognoserna ännu inte uppdaterad och 
baserar sig i hög grad på prognosen från april 2021. 

Prognosen visar att behovet av förskoleplatser minskar initialt medan 
grundskoleplatser inom de lägre årskurserna har en stadig minskning under 
hela perioden. Inom åk 7–9 och gymnasiet ökar antalet elever. 

De förändrade behoven leder till omstrukturering av platser men även att fler 
platser behöver tillskapas, framför allt på grund av närhetsprincipen. 
Anpassningar för att effektivisera nyttjandet av befintliga lokaler samt 
utbyggnader kommer at krävas. Det finns även behov av anpassning, 
renovering och ersättning av icke ändamålsenliga lokaler och tillfälliga 
byggnader. 

En osäkerhetsfaktor som kan påverka behovet av förskole- och skolplatser är 
den förmodade flyktingströmmen från Ukraina. 

Kostnaderna för hyra av lokaler bedöms fortsätta öka under 
planeringsperioden. Utöver det tillkommer en ökning av övriga 
driftskostnader. Behovet av lokaler kan förändras under perioden vilket då 
också påverkar driftskostnaderna ytterligare. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse: Lokalförsörjningsplanering 2023–2026 för Programnämnd 
barn och utbildning, 2022-04-11 
– Lokalförsörjningsplanering 2023–2026 med framåtblick 2026–2029, 
2022-04-11 
– Investeringsprogram Bou 2023–2026 med framåtblick inklusive revidering 
för 2022, bilaga 1, 2022-04-11 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Lokalförsörjningsplan 2023–2026 med framåtblick 2027–2030, samt 
Investeringsprogram för Programnämnd Barn och utbildning antas. 

2. En uppdatering av lokalförsörjningsplanen inklusive investerings-
programmet med aktuell prognos återkommer till nämnd för beslut i 
september 2022. 

3. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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§ 73 Presentation av forskningsrapport inom matematik på 
Tullängsskolan - Information 
Ärendenummer: Bou 878/2022 
Handläggare: Per Nilsson, Elisabeth Mellroth 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Mellroth, filosofie doktor i pedagogiskt arbete, Karlstad universitet 
och Per Nilsson, professor i matematik, Örebro universitet informerar om 
KLiMaT-projektet som har haft som syfte att producera kunskap om hur 
effektivt och ändamålsenligt kollegialt lärande kan organiseras och genomföras 
i matematikämnet. Det specifika ändamålet har varit att lärare ska kunna möta 
elevers olika behov. Åtta matematiklärare på Tullängsgymnasiets 
teknikprogram har utvecklat en problembank med utmanande introduktions- 
och fördjupningsuppgifter i matematik. Två forskare från Örebro universitet 
har varit knutna till projektet. Projektet har organiserats i samråd mellan 
lärarna, forskarna och skolledningen och har under projekttiden anpassats efter 
de lokala förutsättningarna. 

Projektet är en del i kommunens övergripande skolutvecklingssatsning Topp 
25 2025. Det övergripande syftet med Topp 25 2025 är att skapa samling, 
struktur och ge energi åt ett brett skolutvecklingsarbete där barn och elevers 
lärande står i centrum. 

Beslutsunderlag 
kLiMaT-Rapporten 2022-04-20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 74 Kamerabevakning Garphyttans skola - Beredning 
Ärendenummer: Bou 941/2022 
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Det finns en stor problematik med skadegörelse på Garphyttans skola, vilket 
gör att kamerabevakning anses befogat för att komma till rätta med problemet. 
Rektor för Garphyttans skola har tillsammans med Säkerhetsavdelningen och 
Kommunstyrelseförvaltningen kommit överens om att starta ett pilotprojekt 
med kamerabevakning på skolan, inom ramen för direktupphandling. 
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Enligt kamerabevakningslagen får kamerabevakning endast ske för berättigade 
ändamål och ska endast användas om övervakningsintresset väger tyngre än 
integritetsintresset. Integritetsintresset på skolor väger vanligtvis tungt, men 
varierar under dygnet. 

All typ av kameraanvändning är dock inte kamerabevakning. För att 
bestämmelserna i kamerabevakningslagen ska vara tillämpliga måste det röra 
sig om varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning med tv-kamera, 
ett annat optisk-elektroniskt instrument eller en därmed jämförbar utrustning 
som inte manövreras på platsen. Kamerabevakningen som planeras att utföras 
på Garphyttans skola kommer inte att kunna identifiera personer och således 
rör det sig inte om personbevakning. 

Bedömningen är därför att den kamerabevakning som avses på Garphyttans 
skola inte faller inom ramen för definitionen av kamerabevakning i 
kamerabevakningslagen. Därmed behöver inte heller tillstånd för den planerade 
kamerabevakningen sökas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-06 
Pilotprojekt - Kamerabevakning på Garphyttans skola 
Projektering - översiktsbild 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut: 

- Programnämnd barn och utbildning anser ärendet berett. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 75 Ekonomisk månadsrapport, mars 2022 - Information 
Ärendenummer: Bou 619/2022 
Handläggare: Peter Bodelsson 

Ärendebeskrivning 
En sammanställning över den ekonomiska utvecklingen för nämnderna inom 
programområde Barn och utbildning samt mer ingående för Programnämnd 
barn och utbildning. Rapporten visar det ekonomiska utfallet fram till mars 
2022. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport 2022-04-14 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

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

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 76 Avstämning av antal barn inom förskola och 
pedagogisk omsorg 15 mars 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 618/2022 
Handläggare: Peter Bodelsson 

Ärendebeskrivning 
Avstämningen av faktiskt antal barn i förskola och pedagogisk omsorg den 15 
mars 2022 innebär en ökning av antalet barn vilket medför en ökad kostnad för 
programområdet på 10,2 miljoner kronor. Det ger verksamheten ekonomiska 
förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning och omsorg oavsett vilken 
förskola eller pedagogisk omsorg barnet har sin omsorg på. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal barn 
förskola och pedagogisk omsorg i den 15 mars 2022, 2022-04-07 
Reviderad budgetram per driftsnämnd 29 april, 2022-04-07 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Justering av budgetramar för faktiskt antal barn den 15 mars 2022 i förskola 
och pedagogisk omsorg antas. 

2. Finansiering sker via programnämndens pott för volymer. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 77 Tilläggsanslag och ombudgetering Programnämnd 
Barn och utbildning 29 april 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 975/2022 
Handläggare: Peter Bodelsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tilläggsanslag för kostnadsökningar och ombudgetering av ram 
inom Programområde barn och utbildning. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet inte får några specifika 
konsekvenser utifrån perspektiven genus, barn, mångfald, klimat och folkhälsa. 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  8 (13) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tilläggsanslag och ombudgetering Programnämnd barn och 
utbildning mars 2022, 2022-04-20 
Budgetram per driftnämnd 29 april 2022 2022-04-20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltnings förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Föreslagna ombudgeteringar antas. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 78 Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 
2022 - Beslut  
Ärendenummer: Bou 867/2022 
Handläggare: Peter Bodelsson 

Ärendebeskrivning 
Ett nytt samlat statsbidrag har införts för förskolan som innebär att två 
befintliga statsbidrag slås samman, tidigare statsbidrag för mindre barngrupper 
och kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Skolverket har beslutat om att 
Örebro kommun tilldelas 26 080 390 kr i bidragsram för år 2022. Det föreslås 
statsbidraget att fördelas till kommunala och fristående förskolor på lika villkor 
och som fördelningsgrund ska antalet barn i förskolan per mars månad 2022 
användas. Statsbidraget får användas till minskade barngrupper, 
kompetensutveckling samt för att kunna bibehålla och rekrytera personal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Fördelning av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i 
förskola 2022, 2022-04-07 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltnings förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Att fördela statsbidraget på 26 080 390kr för kvalitetshöjande åtgärder i 
förskolan mellan kommunal och friståendehuvudmän baserat på antal barn i 
förskolan per 15 mars 2022. 

Yrkande 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att medel om 26 080 390 kr fördelas till 
kommunal huvudman samt till fristående huvudmän som är icke vinstdrivna.  
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Proposition 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Cecilia Lönn Elgstrands (V) 
förslag.  Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Reservation 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag. 

§ 79 Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal 
elever i grundsärskola 15 april 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Bou 974/2022 
Handläggare: Peter Bodelsson 

Ärendebeskrivning 
Avstämningen av faktiskt antal elever i grundsärskola den 15 april medför en 
ökad kostnad för programområdet på 0,3 miljoner kronor. Det ger 
verksamheten ekonomiska förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning 
oavsett vilken grundsärskola eleven har sin undervisning på. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal elever i 
grundsärskola den 15 april 2022, 2022-04-19 
Reviderad budgetram per driftsnämnd 29 april 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Justering av budgetramen för faktiskt antal elever den 15 april 2022 i 
grundsärskolan antas. 

2. Finansiering sker via programnämndens pott för volymer. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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§ 80 Avveckling av verksamhet fristående pedagogisk 
omsorg Blåvingen - Beslut 
Ärendenummer: Bou 750/2022 
Handläggare: Elina Sihvo 

Ärendebeskrivning 
Kumla Data AB huvudman för fristående pedagogiska omsorgen Blåvinge har 
meddelat Örebro kommun att verksamheten ska avvecklas 2022-06-30. Därför 
föreslås att Programnämnd barn och utbildning återkallar godkännandet av 
rätten till bidrag för Kumla Data AB från och med 2022-07-01. 

Beslutsunderlag 
Blankett för avveckling 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Godkännandet om rätten till bidrag återkallas för huvudmannen Kumla Data 
AB, organisationsnummer 556502-3560. Fristående pedagogisk omsorgen 
Blåvinge kommer inte att få bidrag från Örebro kommun efter den 30 juni 
2022. 

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten, se bilaga med besvärshänvisning. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 81 Revidering av riktlinjer för fristående pedagogisk 
omsorg - Beslut 
Ärendenummer: Bou 551/2022 
Handläggare: Elina Sihvo 

Ärendebeskrivning 
Tydliggörandet vilka som har rätt till förskola, vilka avgifter som gäller samt att 
huvudman kan ingå samverkansavtal med kommunen har föranlett till 
revidering av Riktlinjer för fristående pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse: Revidering av Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg. 
- Revidering av Riktlinjer för enskild pedagogiks omsorg. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Reviderade Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg antas och börjar gälla 
från och med 1 juni 2022. 

2. Riktlinjerna ersätter fullt ut tidigare beslutade Riktlinjer för enskild 
pedagogisk omsorg. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 82 Principer för placering i grundskola och 
närhetsprincipen - Information 
Handläggare: Christina Svenman 

Ärendebeskrivning 
Christina Svenman, handläggare, informerar om närhetsprincipen och 
placering i grundskola med hänsyn till avstånd och ekonomisk förutsättning.  

Beslutsunderlag 
Placering i grundskola och närhetsprincipen 
Avstånd relativ närhet exempel 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och 
utbildning:  

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 83 Ordförandens information 
Ärendenummer: Bou 73/2022 
Handläggare: Susanne Lindholm 

Ärendebeskrivning 
Ingen information meddelas. 

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. 

§ 84 Programdirektörens information 
Ärendenummer: Bou 74/2022 
Handläggare: Karin von Stedingk 

Ärendebeskrivning 
T.f. programdirektör Karin von Stedingk informerar om Perrongen och läget i 
Ukraina. 7,7 miljoner ukrainare är på flykt. Migrationsverket skriver ner sin 
prognos för ukrainska flyktingar. Det behövs fler kuratorer och 
skolsjuksköterskor för att ta hand om dem som kommer på bästa sätt. Det 
finns också ett samarbete med flerspråksenheten för att hitta tolkar. Det finns 
en bra förberedelse nu för att ta emot fler ukrainska flyktingar. 

T f programdirektör besvarar Maria Haglunds (M) övriga frågor om NPF-
utbildning och SYV-förslaget.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 85 Anmälan av delegationsbeslut  
Ärendenummer: Bou 809/2022 

Ärendebeskrivning 
Presidiesammanträde har ägt rum den 19 april 2022. 

Alla beslut fattade med stöd av delegation av utskott, ledamot eller ersättare 
eller tjänsteman ska anmälas till Programnämnd barn och utbildning enligt 6 
kap. 40 § kommunallagen (2017:725). 

Beslutsunderlag 
Lista över inrapporterade delegationsbeslut W3D3, 2022-03-23 - 2022-04-20  
Delegationsbeslut förskola behov av stöd, mars, april 2022 
Delegationsbeslut fritidshem, behov av stöd, mars 2022 
Sammanställning delegationsbeslut, plats fritidshem, mars 2022 
Sammanställning delegationsbeslut, plats förskola, mars 2022 
Ordförandebeslut – Tillägg i Riktlinjer för Örebro kommuns mottagande och 
utbildning av nyanlända elever april 2022 
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Delegationsbeslut prövning av om elev ska tas emot i grundsärskolan mars, 
april 2022 
Delegationsbeslut prövning av om elev tillhör målgruppen för 
gymnasiesärskolan mars, april 2022 
Sammanställning delegationsbeslut skolskjuts, mars, april 2022 
Sammanställning delegationsbeslut, reseersättning, mars, april 2022 
Sammanställning delegationsbeslut, skolplacering, mars, april 2022 

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. 

§ 86 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Bou 75/2022 

Ärendebeskrivning 
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit 
och som bedömts relevanta för Programnämnd barn och utbildning att få 
kännedom om. 

Beslutsunderlag 
Diarielista 2022-03-23- 2022-04-20  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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