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Deltar ej i § 91 pga jäv

§§ 72-99
Ersätter Kent Vallén (S)
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Ersätter Magnus Johansson (M)
Ersätter Magnus Riseby (L) § 91
Ersätter Nils Gunnarsson (SD) §§ 100-106
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§§ 72-90, 92-106
§§ 72-99
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Kommunsekreterare

Paragraf 72–83 och 85–106
Erik Sahlin, sekreterare
Digitalt justerat protokoll

1 (26)

ÖREBRO

Protokoll

Marlene Jörhag (KD), ordförande
Stefan Stark (M), justerare

§ 72 Upprop/kallelse
§ 73 Val av justerare
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Stefan Stark (M) väljs till ordinarie justerare och Cecilia Lönn Elgstrand (V) till
ersättare.

§ 74 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning

Magnus Riseby (L) anmäler jäv § 91 och Layla Abou Tacca (KD) anmäler jäv § 91.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Anmälda jäv tas till protokollet.

§ 75 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M) anmäler övriga frågor:
Hur blir det med årets studentfirande?
Hur ser det ut med informationen om skolplikt på andra språk än svenska?
Får barn vars föräldrar är permitterade gå på förskola heltid, och varför?
Magnus Rieseby (L) anmäler övrig fråga: Hur går det med serveringen av matlåda för
gymnasieelever?
Beslut

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

§ 76 Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning

Anmälda övriga frågor har lagts till dagordningen.
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Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Den reviderade dagordningen godkänns

§ 77 Motion om krafttag mot åldersbedrägerierna - beslut
Ärendenummer: Bou 2136/2016
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning

Daniel Spiik m.fl. (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 23 november 2016.
Motionen innehåller följande förslag:
- Örebro kommun granskar åldern hos samtliga ensamkommande barn i kommunens
omsorg och i misstänkta fall begär omprövning av Migrationsverket.
- I de fall en ensamkommande placerats på skola och det sedan efter
åldersbedömning visar sig att vederbörande aldrig skulle haft rätt till det, så ska denne
omgående stängas av från skolan.
- Örebro kommun utreder möjligheten att upphandla egna medicinska
ålderskontroller.
Det som efterfrågas i motionen tillgodoses i stora delar redan idag. Bedömningen är
också att förslaget om att Örebro kommun ska utreda möjligheten att upphandla
egna medicinska ålderkontroller inte är förenligt med den kommunala kompetensen.
Förslaget är att motionen avslås.
Beslutsunderlag

Daniel Spiik m.fl. (SD), motion om krafttag mot åldersbedrägerierna, 2016-11-18
Tjänsteskrivelse svar på motion, 2020-04-17
Förslag till beslut

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

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på motionen.
Katarina Folkesson (MP) yrkar avslag på motionen.
Magnus Rieseby (L) yrkar avslag på motionen.
Nils Gunnarsson (SD) yrkar bifall till motionen.
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Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag att avslå
motionen respektive Nils Gunnarssons (SD) yrkande om bifall till motionen.
Programnämnd barn och utbildning godkänner att ordföranden ställer
Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Nils Gunnarssons (SD) yrkande att
bifalla motionen.
Ordföranden finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

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

Nils Gunnarsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
bifall till motionen.

§ 78 Ansökan om att bedriva fristående förskola Dora - beslut
Ärendenummer: Bou 3108/2018
Handläggare: Mikaela Bengtsson, Jenny Kusing
Ärendebeskrivning

Ansökan om att starta förskolan Dora inkom 2018-11-18. Ansökan görs av
aktiebolaget Al-ílm Nour AB med organisationsnummer 559179–3111. Ansökan
saknar lokal och ansöker därför om ett villkorat godkännande. Verksamheten har
ansökt om 38 barn i verksamheten och beräknar personaltätheten till 7 personal
varav minst två förskollärare.
Förskolan Dora bedöms uppfylla kraven som ställs på förskola i skollagen och
föreslås därför att godkännas som huvudman med villkoret att man inte kan starta
förrän verksamheten har en förskolelokal godkänd av miljökontoret.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola Dora,
2020-03-26
Checklista ägar- och ledningsprövning, 2020-03-06
Checklista för godkännande förskola, 2020-03-06
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Godkännande lämnas till Al-ílm Nour AB, organisationsnummer 559179–3111, att
bedriva förskola i enskild regi för 38 barn förutsatt att en lokal anpassad för
verksamheten kan godkännas av kommunens olika instanser inom två år från
beslutsdatumet.
2. För att lokalen ska godkännas måste samtliga krav som finns för en lokal för
förskoleverksamhet uppfyllas. Detta omfattar krav utifrån skollagen, Boverkets
byggregler och miljökontorets riktlinjer. Barnantalet måste också vara anpassat efter
ventilationens kapacitet.
3. Al-ílm Nour AB:s urvalskriterier vid kö om plats godkänns.
4. När ovan villkor är uppfyllt kan bidrag lämnas till Förskolan Dora enligt gällande
resursfördelningsmodell.
5. Den ökade kostnaden finansieras ur avsatta medel i budget för Programnämnd
barn och utbildning.
6. Om Al-ílm Nour AB inte har startat upp förskolan Dora inom två år från att
Programnämnd barn och utbildning fattat beslut om bidrag krävs ny ansökan.
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på ansökan.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Cecilia Lönn
Elgstrands (V) yrkande om avslag på ansökan.
Programnämnd barn och utbildning godkänner att ordföranden ställer
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut mot Cecilia Lönn Elgstrands (V)
avslagsyrkande.
Ordföranden finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Godkännande lämnas till Al-ílm Nour AB, organisationsnummer 559179–3111, att
bedriva förskola i enskild regi för 38 barn förutsatt att en lokal anpassad för
verksamheten kan godkännas av kommunens olika instanser inom två år från
beslutsdatumet.
2. För att lokalen ska godkännas måste samtliga krav som finns för en lokal för
förskoleverksamhet uppfyllas. Detta omfattar krav utifrån skollagen, Boverkets
byggregler och miljökontorets riktlinjer. Barnantalet måste också vara anpassat efter
ventilationens kapacitet.
3. Al-ílm Nour AB:s urvalskriterier vid kö om plats godkänns.
4. När ovan villkor är uppfyllt kan bidrag lämnas till Förskolan Dora enligt gällande
resursfördelningsmodell.
5. Den ökade kostnaden finansieras ur avsatta medel i budget för Programnämnd
barn och utbildning.
6. Om Al-ílm Nour AB inte har startat upp förskolan Dora inom två år från att
Programnämnd barn och utbildning fattat beslut om bidrag krävs ny ansökan.
Reservation

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om avslag på ansökan.

§ 79 Ansökan om att bedriva fristående förskola Framtiden beslut
Ärendenummer: Bou 53/2020
Handläggare: Jenny Kusing, Mikaela Bengtsson
Ärendebeskrivning

Ansökan om att starta förskolan Framtiden inkom 2019-12-18. Ansökan görs av den
enskild näringsverksamheten Förskolan Framtiden Örebro med
organisationsnummer 670729-6643. Ansökan är på maxantal 23 barn i verksamheten
och i området Almby.
Förskolan Framtiden Örebro bedöms uppfylla kraven som ställs på förskola i
skollagen och föreslås därför att godkännas som huvudman.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola
Framtiden, daterad 2020-04-20
Checklista ägar- och ledningsprövning, 2020-04-20
Checklista för godkännande förskola, 2020-04-20
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Godkännande lämnas till den enskilda näringsverksamheten Förskolan Framtiden
Örebro, organisationsnummer 670729-6643, att bedriva förskola i enskild regi för
maxantal 23 barn.
2. Förskolan Framtiden bedrivs i lokalerna på adress Vadarvägen 10, 702 85 Örebro.
3. Förskolan Framtiden Örebro:s urvalskriterier vid kö om plats godkänns.
4. Bidrag lämnas till Förskolan Framtiden Örebro enligt gällande
resursfördelningsmodell.
5. Den ökade kostnaden finansieras ur avsatta medel i budget för Programnämnd
barn och utbildning.
6. Om Förskolan Framtiden Örebro inte har startat upp förskolan Framtiden inom
två år från att Programnämnd barn och utbildning fattat beslut om bidrag krävs ny
ansökan.
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på ansökan.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Cecilia Lönn
Elgstrands (V) yrkande om avslag på ansökan.
Programnämnd barn och utbildning godkänner att ordföranden ställer
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut mot Cecilia Lönn Elgstrands (V)
avslagsyrkande.
Ordföranden finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Godkännande lämnas till den enskilda näringsverksamheten Förskolan Framtiden
Örebro, organisationsnummer 670729-6643, att bedriva förskola i enskild regi för
maxantal 23 barn.
2. Förskolan Framtiden bedrivs i lokalerna på adress Vadarvägen 10, 702 85 Örebro.
3. Förskolan Framtiden Örebro:s urvalskriterier vid kö om plats godkänns.
4. Bidrag lämnas till Förskolan Framtiden Örebro enligt gällande
resursfördelningsmodell.
5. Den ökade kostnaden finansieras ur avsatta medel i budget för Programnämnd
barn och utbildning.
6. Om Förskolan Framtiden Örebro inte har startat upp förskolan Framtiden inom
två år från att Programnämnd barn och utbildning fattat beslut om bidrag krävs ny
ansökan.
Reservation

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om avslag på ansökan.

§ 80 Ansökan om förändring i befintlig förskoleverksamhet
Ängen - beslut
Ärendenummer: Bou 459/2020
Handläggare: Kristina Åström
Ärendebeskrivning

Föräldrakooperativet Ängen Ekonomisk förening har bedrivit förskolan Ängen som
föräldrakooperativ sedan slutet av 1994 i den gamla folkskolelokalen i Östra
Granhammar. Huvudmannen ansöker nu om ett lokalbyte för förskolan, samt en
utökning av platser från 24 barn till 29 barn.
I samband med ansökan om förändring har en ägar- och ledningsprövning
genomförts.
Föräldrakooperativet Ängen bedöms uppfylla kraven som ställs på
förskoleverksamhet och föreslås därför att godkännas som huvudman i sina nya
lokaler på adress Vintrosa Prästgård 618, med maxantal 29 barn.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Ansökan om förändring i befintligt godkännande, förskolan Ängen,
2020-04-20
Checklista ägar- och ledningsprövning, 2020-04-20
Checklista för godkännande förskola, 2020-04-20

8 (26)

ÖREBRO

Protokoll
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Bidrag lämnas till Föräldrakooperativet Ängen Ekonomisk förening, med
organisationsnummer 769600-2752, att bedriva förskola i enskild regi med maxantal
29 barn.
2. Föräldrakooperativet Ängen Ekonomisk förenings urvalskriterier vid kö godkänns.
3. Bidrag lämnas till Föräldrakooperativet Ängen enligt gällande
resursfördelningsmodell.
4. Verksamheten bedrivs på adressen Vintrosa Prästgård 618, 719 91 Vintrosa, i
Örebro kommun.
5. Den ökade kostnaden finansieras ur avsatta medel i budget för Programnämnd
barn och utbildning.
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på ansökan.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Cecilia Lönn
Elgstrands (V) yrkande om avslag på ansökan.
Programnämnd barn och utbildning godkänner att ordföranden ställer
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut mot Cecilia Lönn Elgstrands (V)
avslagsyrkande.
Ordföranden finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Bidrag lämnas till Föräldrakooperativet Ängen Ekonomisk förening, med
organisationsnummer 769600-2752, att bedriva förskola i enskild regi med maxantal
29 barn.
2. Föräldrakooperativet Ängen Ekonomisk förenings urvalskriterier vid kö godkänns.
3. Bidrag lämnas till Föräldrakooperativet Ängen enligt gällande
resursfördelningsmodell.
4. Verksamheten bedrivs på adressen Vintrosa Prästgård 618, 719 91 Vintrosa, i
Örebro kommun.
5. Den ökade kostnaden finansieras ur avsatta medel i budget för Programnämnd
barn och utbildning.
Reservation

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om avslag på ansökan.

§ 81 Tilläggsanslag och ombudgeteringar Programnämnd barn
och utbildning april 2020 - beslut
Ärendenummer: Bou 662/2020
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

I ärendet redovisas överförda driftresultat och överförda investeringsanslag för 2019
samt ombudgeteringar för kostnadsökningar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Tilläggsanslag och ombudgetering Programnämnd barn och
utbildning 29 april 2020, 2020-04-14
Reviderad budgetram per driftnämnd 29 april 2020, 2020-04-14
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Programnämnden antar förslaget om att överförda driftresultat från
Kommunstyrelsen inte beviljas för 2019.
2. Programnämnden antar Kommunstyrelsens förslag om överförda
investeringsanslag för 2019.
3. Programnämnd barn och utbildning antar förslagen om ombudgetering av
kostnadsökningar.
4. Ombudgeteringar inom programområdet av inventarieanslag till driftnämnderna
antas.
Yrkande

Magnus Riseby (L) yrkar avslag till förmån för Liberalernas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag till förmån för Vänsterpartiets förslag till
budget.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Programnämnden antar förslaget om att överförda driftresultat från
Kommunstyrelsen inte beviljas för 2019.
2. Programnämnden antar Kommunstyrelsens förslag om överförda
investeringsanslag för 2019.
3. Programnämnd barn och utbildning antar förslagen om ombudgetering av
kostnadsökningar.
4. Ombudgeteringar inom programområdet av inventarieanslag till driftnämnderna
antas.
Katarina Folkeson (MP) deltar inte i beslutet.
Reservation

Magnus Riseby (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande till förmån för
Liberalernas förslag till budget.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande till förmån för
Vänsterpartiets förslag till budget.
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§ 82 Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal barn i
förskola och pedagogiska omsorg mars 2020
Ärendenummer: Bou 785/2020
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Avstämningen av faktiskt antal barn i förskola och pedagogisk omsorg den 15 mars
2020 innebär en ökning av antalet barn vilket medför en ökad kostnad för
programområdet på 11,6 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal barn förskola och
pedagogisk omsorg i den 15 mars 2020, 2020-04-14
Reviderad budgetram per driftsnämnd 29 april, 2020-04-14
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 83 Månadsrapport ekonomi mars 2020 - information
Ärendenummer: Bou 62/2020
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

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

Månadsrapport mars 2020, 2020-04-20
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
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§ 85 Skolorganisation Östernärke Kilsmo skola- beslut
Ärendenummer: Bou 658/2020
Handläggare: Markus Eklund, Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Förslaget innebär att Kilsmo skola F-3 avvecklas från och med höstterminen 2020.
Med det nuvarande elevunderlaget bedöms det inte möjligt att bedriva en
ändamålsenlig skolverksamhet på Kilsmo skola. Även om prognosen för området
visar en liten ökning av elevantalet under de kommande åren, är den så marginell att
den inte gör någon skillnad för den samlade bedömningen i underlaget.
Beslutsunderlag

Utredning av förslag till nedläggning av Kilsmo skola från och med höstterminen
2020, 2020-03-24
Barnkonsekvensanalys, 2020-04-20
Tjänsteskrivelse, 2020-04-21
Sammanfattning av inkomna synpunkter angående nedläggning av Kilsmo skola,
2020-04-29
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Kilsmo skola F-3 inklusive fritidshem läggs ned från och med höstterminen 2020.
Yrkande

Nils Gunnarsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Jessica Ekerbring (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Elisabeth Malmqvist (C) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Marlene Jörhag (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Magnus Riseby (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Katarina Folkeson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Nils Gunnarssons
(SD) yrkande om avslag.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Votering

Nils Gunnarsson (SD) begär votering som verkställs. Ja-röst innebär
bifall Kommunstyrelseförvaltningens förslag och nej-röst innebär bifall till Nils
Gunnarssons (SD) yrkande.
Ja-röster lämnas av: Marlene Jörhag (KD), Jessica Ekerbring (S), Maria Haglund (M),
Elisabeth Malmqvist (C), Magnus Riseby (L), Linda Smedberg (S), Kenneth Hallén
(S), Eje Cesar (KD), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Stefan Stark (M), Katarina Folkeson
(MP), Inger Blückert (S), Husein Hoso (S), Sara Dicksen (M).
Nej-röst lämnas av: Nils Gunnarsson(SD).
Ordförande finner att Programnämnd barn och utbildning med resultatet 14 ja-röster
och 1 nej-röst beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Kilsmo skola F-3 inklusive fritidshem läggs ned från och med höstterminen 2020.
Reservation

Nils Gunnarsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande om avslag
på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 86 Riktlinjer för modersmål och studiehandledning på
modersmålet - beslut
Ärendenummer: Bou 750/2020
Handläggare: Markus Eklund, Annika Bertling
Ärendebeskrivning

Enheten för flerspråkighet, tidigare Modersmålsavdelningen, ansvarar för att förse
skolor med modersmålslärare och studiehandledare inom både grund- och
gymnasieskolan.
Riktlinjerna som styr enhetens uppdrag reviderades senast den 2 maj 2018. Efter det
har det framkommit behov av att ytterligare förtydliga vissa delar av uppdraget, bland
annat att förtydliga den lagstadgade skyldigheten avseende kommunens skyldighet att
anordna undervisning. Det har också tillkommit behov av förtydliganden kopplat till
minoritetsspråken och fjärrundervisning. Revideringen omfattar i första hand den del
som rör modersmålsundervisning, inte studiehandledning.
Förslaget till reviderade riktlinjer förtydligar de lagstadgade skyldigheter som en
kommun och en huvudman har när det gäller anordnande av
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Skyldigheterna
kommer från skollagen och skolförordningarna.
Beslutsunderlag

Förslag på Riktlinjer för modersmål och studiehandledning på modersmålet
Riktlinjer modersmål och studiehandledning (beslut 2018-05-02)
Tjänsteskrivelse, 2020-04-14
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Förändringar i förslag till reviderade riktlinjer för modersmål och studiehandledning
på modersmålet, 2020-03-27
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Anta förslag till reviderade Riktlinjer för modersmål och studiehandledning på
modersmålet att gälla från och med den 15 maj 2020.
Yrkande

Nils Gunnarsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt
att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag på nya riktlinjer för
modersmålsundervisning där följande förslag inarbetats:
- Ta fasta på det befintliga kravet att eleven ska ha grundläggande kunskaper i
hemspråket för att få påbörja undervisning, genom att införa kommunala
språkkravstest på de aktuella modersmålen.
- Rektorer ska uppmanas att endast betrakta legitimerade lärare, eller språklärare med
kunskaper motsvarande modersmålskunskaper i det aktuella språket, som "lämpliga
lärare".
- Inför en tidsgräns för ansökningar inför varje terminsstart. Sökande som inkommer
med ansökan efter detta datum ska inte ges möjlighet till undervisning den terminen.
Återansökan ska göras inför varje termin. Om färre än fem elever söker en viss
termin ska undervisningen inte erbjudas den terminen.
- I de fall då antalet elever inom respektive skolform inte når upp till gränsen om
minst fem elever per grupp, ska Örebro kommun inte längre sträva efter att samla
hemspråksundervisning mellan skolformer för att nå upp till gränsen.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Nils Gunnarssons (SD)
yrkande.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter ställer ordförande Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande som tas till protokollet under proposition och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar att bifalla detta.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Anta förslag till reviderade Riktlinjer för modersmål och studiehandledning på
modersmålet att gälla från och med den 15 maj 2020.
2. Cecilia Lönn Elgstrand (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet
Reservation

Nils Gunnarsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.
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§ 87 Yttrande remiss - Bedriva fristående förskoleklass,
grundskola och fritidshem Vittraskolorna AB - beredning
Ärendenummer: Bou 532/2020
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning

Vittraskolorna AB ansöker om att bedriva grundskoleverksamhet (F-9) i två
paralleller inklusive fritidshem (F-6). Örebro kommun bereds tillfälle att yttra sig över
ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
Verksamheten ska kunna starta höstterminen 2021 och bedöms vara fullt utbyggd
med plats för 600 elever läsåret 2025/26 varav 430 med plats i fritidshem.
Huvudmannen har via egen marknadsundersökning gjort prognos på efterfrågan i ett
specifikt geografiskt område i kommunen. Detta område är dock inte utpekat i
ansökan och huvudmannen anger inte var skolans fastighet ska ligga.
Beslutsunderlag

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
förskoleklass, grundskola och fritidshem
Förslag Örebro kommuns yttrande angående ansökan om nyetablering av fristående
grundskola (Vittraskolorna)
Tjänsteskrivelse (Remiss - Bedriva fristående förskoleklass, grundskola och
fritidshem - Vittraskolorna AB (dnr 2020:1011), 2020-04-22
Bilagor 1-7, statistik
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.

§ 88 Yttrande remiss - British International Schools of Orebro
(BISO) - beredning
Ärendenummer: Bou 551/2020
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning

British academy schools of Sweden ansöker om nyetablering av grundskola (F-9) och
gymnasieskola i Örebro kommun. Örebro kommun bereds tillfälle att yttra sig över
ansökan i enlighet med 14 § förordning (2015:801) om internationella skolor.
Ansökan avser godkännande som huvudman för internationell skola på
grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå.
Huvudmannen avser att starta utbildningen höstterminen 2021 och ska vara fullt
utbyggd 2029/30 med totalt 800 elever. Undervisningen på grundskolenivå ska följa
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läroplanen för England (The national curriculum for England) och undervisningen
på gymnasienivå ska följa läroplanen för IBO (The International Baccalaureate
Programme).
Beslutsunderlag

Ansökan från enskild om godkännande som huvudman för internationell skola på
grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå.
Förslag Örebro kommuns yttrande angående ansökan om nyetablering av grund- och
gymnasieskola – British academy schools of Sweden (SI 2020:1172)
Tjänsteskrivelse, Remiss –British International Schools of Orebro (BISO) SI
2020:1172. 2020-04-22
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.

§ 89 Yttrande remiss - Utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Realgymnasiet - beredning
Ärendenummer: Bou 537/2020
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning

Lärande i Sverige AB (Realgymnasiet) ansöker om godkännande som huvudman för
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Örebro i
Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022. Örebro kommun bereds möjlighet att
yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
Ansökan gäller utökning med; Naturbruksprogrammet (Skog) totalt 30 platser och
ska vara fullt utbyggd 2024. Specifikt för den sökta utbildningen är att den kommer
att bedrivas, endast med yrkesutgång mot Naturguidning och närliggande, liknande,
yrken (Naturturism).
Beslutsunderlag

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola
Förslag Örebro kommuns yttrande angående ansökan om utökning av befintlig
gymnasieskola – Realgymnasiet i Örebro (SI 2020:934)
Tjänsteskrivelse; Remiss - Utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Realgymnasiet (dnr 2020:934 ), 2020-04-22
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 90 Yttrande remiss utökning av befintlig fristående
gymnasiesärskola Lia-skolan - beredning
Ärendenummer: Bou 614/2020
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning

Lia-skolan Örebro AB ansöker om utökning av befintlig gymnasiesärskola, vid Liaskolan i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022. Örebro kommun bereds
möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
Utökningen avser programmet för administration, handel och varuhantering, och ska
fullt utbyggd (2024) ta emot 12 elever inom åk 1-4. Utökningen kommer ske i
befintliga lokaler.
Beslutsunderlag

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasiesärskola
Förslag Örebro kommuns yttrande angående ansökan om utökning av befintlig
gymnasiesärskola – Lia-skolan Örebro (SI 2020:810)
Tjänsteskrivelse; Remiss SI 2020:810 - Ansökan om godkännande för utökning av
befintlig fristående gymnasiesärskola - Lia skolan, 2020-04-22
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.

§ 91 Yttrande remiss - utökning gymnsaieverksamhet
Thorengruppen AB - beredning
Ärendenummer: Bou 568/2020
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022. Örebro
kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800).
Utökningen avser El- och energiprogrammet (Elteknik) och ska fullt utbyggd (2023)
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rymma totalt 18 elever. Skolan har redan idag färdiga lokaler och ledig kapacitet för
den tilltänkta utökningen. En praktiklokal för el och energiprogrammet ska enligt
ansökan skapas i befintliga lokaler.
Beslutsunderlag

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola
Förslag Örebro kommuns yttrande angående ansökan om utökning av befintlig
gymnasieskola - Yrkesgymnasiet Örebro (SI 2020:1082)
Tjänsteskrivelse; Remiss - Ansökan från Thorengruppen AB SI 2020:1082, 2020-0422
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde
Jäv

Magnus Riseby (L) och Layla Abou Tacca (KD) deltar inte i handläggningen av
ärendet på grund av jäv.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 92 Yttrande remiss bedriva gymnasieskola Magelungen
Utveckling AB - beredning
Ärendenummer: Bou 569/2020
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning

Magelungen utveckling AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Magelungens
gymnasium Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022. Örebro kommun
bereds möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800).
Målgruppen är elever med omfattande behov av särskilt stöd och ansökan avser
gymnasieutbildning inom samhällsvetenskapligt program med inriktning mot
samhällsvetenskap. Huvudmannen som ansöker kallar undervisningsformen för
resursskola.
Undervisningen ska omfatta årskurs 1-3 på gymnasiet och ska fullt utbyggd (2024) ta
emot högst 57 elever.
De elever som avses som målgrupp i ansökan är elever som har olika
neuropsykiatriska diagnoser, elever med kognitiva svårigheter (långsam
inlärningstakt) eller på grund av en social problematik har svårt att tillgodogöra sig
undervisning i "vanlig " utbildning. Det kan vidare vara elever som har suttit hemma
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i flera år ("hemmasittare") och inte varit i skolan överhuvudtaget eller gått mycket
sporadiskt i skolan.
Beslutsunderlag

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola
Förslag Örebro kommuns yttrande angående ansökan om nyetablering av
gymnasieskola – Magelungens gymnasium Örebro (SI 2020:1077)
Tjänsteskrivelse; Remiss dnr 2020:1077 - Ansökan från Magelungen Utveckling AB,
2020-04-22
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.

§ 93 Revidering delegationsordning - beslut
Ärendenummer: Bou 4002/2019
Handläggare: Mikael Carstensen
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningens föreslår revidering av delegationsordningen för
Programnämnd barn och utbildning med tillägg av delegater för att säkra upp
beslutshanteringen vid frånvaro, borttagande av felaktighet och förtydligande samt
att kravet på samråd med Centralt skolstöd innan beslut tas bort där det varit aktuellt
tidigare.
Utifrån ny förordning föreslår också Kommunstyrelseförvaltningens att beslut om
rätt till omsorgsplats utifrån arbete i samhällsviktig verksamhet delegeras till
handläggare för förskola/fritidshem och pedagogisk omsorg vid
Myndighetsverksamheten samt överordnad chef vid Myndighetsverksamheten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-16
Förslag inför 20200429 delegationsförteckning Pn Bou
Ordförandebeslut, 2020-04-09
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Anta reviderad delegationsordning enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag att
gälla från och med 2020-05-15
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 94 Statistik angående grundskoleantagningen - information
Handläggare: Christina Svenman
Ärendebeskrivning

Christina Svenman, handläggare på grundskoleantagningen, informerar om
grundskoleantagningen.
Beslutsunderlag

Statistik söka skola 2020
Förslag till beslut

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 95 Lokalförsörjningsplanering 2021-2024 med framåtblick
2025 – 2028, med investeringsplan - beredning
Ärendenummer: Bou 242/2020
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander, Sofia Larsson, Anneli Hedström, Markus
Eklund, Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

Lokalförsörjningsplaneringen för åren 2021–2024 bygger på Örebro kommuns
befolkningsprognos för perioden 2019–2029. Prognosen visar att behovet av
förskole- och grundskoleplatser fortsätter att öka. Antalet elever inom
gymnasieskolan har minskat under flera år men börjar nu att öka.
Det ökade behovet leder till att fler platser behöver tillskapas. Antingen genom en
effektivisering av nyttjandet av befintliga lokaler, eller tillskapandet av nya lokaler.
Det finns även behov av anpassning, renovering och ersättning av icke
ändamålsenliga lokaler och tillfälliga byggnader.
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 2021-2024 för Programnämnd barn och
utbildning, 2020-04-22
Underlag Lokalförsörjningsplanering 2021-2024 med framåtblick 2025-2028, 2020-
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04-22
Investeringsprogram Bou 2021-2024 med flerårsplan, bilaga 5, 2020-04-21 (utan
belopp, handling med belopp som pappershandling)
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.

§ 96 Svealund - beslut
Ärendenummer: Bou 2463/2018
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning

Den 3 juni 2019 tog Programnämnd barn och utbildning beslut om att bygga
Svealundsskolan.
För att möjliggöra friyta behövde en väg dras om och skyddsrum behövde
återuppbyggas. Detta ger en årlig hyreskonsekvens med 1 347 tkr för vägen under en
tioårsperiod och för skyddsrummen en årlig hyreskonsekvens på 440 tkr.
Dessa läggs till hyreskostnaden för skolan, 12 764 tkr och idrottshallen 2 800 tkr.
Total årlig hyreskostnad blir därmed 17 351 tkr. Med avdrag för den tidigare hyran
för Eklundaskolan på 3 690 tkr blir detta en ökad årshyra på totalt 13 661 tkr.
Utökningen av platser innebär att del av kostnaden tas inom programnämndens
avsatta medel för volymökning. Utökningen motsvarar cirka 25 % vilket innebär att
av den utökade hyran för skolan samt idrottshall finansieras 2 968 tkr ur
programnämndens medel för volymökningar. Resterande medel 10 693 tkr ansöks
om från Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-22
Protokollsutdrag Pn bou 2019-06-03, § 136
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Del av den årliga hyresökningen, 2 968 tkr, finansieras via programnämndens
medel för volymökningar.
2. Resterande del av hyreskostnadsökningen, 10 693 tkr, för Svealundsskolan, ansöks
om från Kommunstyrelsen.
3. Ärendet lämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 97 Tengvalla - beslut
Ärendenummer: Bou 470/2017
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning

Efter att beslut om en ny F-6-skola med tre paralleller, Tengvallaskolan, vid
Rostaskolan togs i maj 2018 har förutsättningar ändrats och behovet som då
presenterades behöver omvärderas.
Behov av en F-6 skola på Tengvallatomten bedöms inte längre föreligga inom den
överskådliga planeringsperioden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-21
Protokollsutdrag Pn bou 2018-05-30 § 117
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Upphäva beslutet att bygga F-6 skola på anvisad tomt belägen invid Rostaskolan
(Pn bou 2018-05-30 § 117)
2. Byggandet av en F-6 skola på Tengvallatomten av Futurum fastigheter avbeställs.
3. Kostnaderna för projektering och etablering, 13 449 tkr, hanteras inom
programnämndens innevarande årsbudget.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 98 Svar på övrig fråga gällande duschrum på skolor från
Maria Haglund (M)
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M) anmälde övrig fråga på nämndsammanträdet 2020-04-02
gällande möjlighet att få dörrar istället till draperier till duschrummen i skolan då
det finns barn och ungdomar som väljer att inte duscha efter idrotten i skolan.
Lokalstrateg Åsa Enkvist Lenander besvarar frågan.
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.

§ 99 Ordförandes information
Handläggare: Marlene Jörhag
Ärendebeskrivning

Ingen information.

§ 100 Information från programdirektören
Handläggare: Mikael Carstensen
Ärendebeskrivning

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

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

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 101 Övrig fråga gällande årets studentfirande
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M) ställer övrig fråga gällande hur det blir med årets studentfirande.
Programdirektör Mikael Carstensen besvarar frågan.
Beslut

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

§ 102 Övrig fråga gällande skolplikt på andra språk än
svenska
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M) ställer övrig fråga gällande hur det ser ut med informationen om
skolplikt på andra språk än svenska.
Programdirektör Mikael Carstensen besvarar frågan.
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Informationen tas till protokollet

§ 103 Övrig fråga gällande barn på förskola när föräldrarna är
permitterade
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M) ställer övrig fråga gällande om barn vars föräldrar är permitterade
får gå på förskola heltid, och varför.
Programdirektör Mikael Carstensen besvarar frågan.
Beslut

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

§ 104 Övrig fråga gällande matlådor för gymnasieelever
Ärendebeskrivning

Magnus Riseby (L) ställer övrig fråga gällande hur det går med serveringen av
matlåda för gymnasieelever.
Programdirektör Mikael Carstensen besvarar frågan.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Informationen tas till protokollet

§ 105 Anmälan av presidiesammanträde samt
delegationsbeslut till Pn bou 2020-04-29
Ärendenummer: Bou 796/2020
Ärendebeskrivning

Presidiesammanträde har ägt rum den 17 april 2020.
_____________________
Alla beslut fattade med stöd av delegation av utskott, ledamot eller ersättare eller
tjänsteman ska anmälas till Programnämnd barn och utbildning enligt 6 kap. 40 § och
7 kap. 8 § kommunallagen (2017:725).
Beslutsunderlag

Lista över inrapporterade delegationsbeslut (2020-03-25--2020-04-20)
Anmälan av delegationsbeslut från förskolerektorer, rektorer
Sammanställning delegationsbeslut ur Adela gällande beslut och placering i omsorg
obekväm tid, Fritidshem och Förskoleverksamhet, mars 2020
Anmälan av delegationsbeslut från Myndighetsavdelningen, utdrag ur Treserva
gällande grundskoleantagning och skolskjuts (beslut 2020-03-26--2020-04-20)
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Protokoll

Anmälan av delegationsbeslut gällande Söka skola (via skolvalssystemet Optiplan) 1819 mars 2020 - pappershandling på sammanträdet
Ordförandebeslut Tidsbegränsat tillägg till Riktlinjer för förskola, fritidshem och
omsorg obekväm tid
Ordförandebeslut omfördelning centralt skolstöd
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.

§ 106 Anmälan av handlingar och inkomna skrivelser
Ärendenummer: Bou 252/2020
Ärendebeskrivning

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

Diarielista till Programnämnd barn och utbildning 2020-04-29 (registrerat efter 202003-24 till och med 2020-04-20)
Kartläggning av oinskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg, 2020-03-10
Brev till nämnden angående Kilsmo skola, 2020-04-14
Protokollsutdrag KF, 2020-03-24 § 72
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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Yrlcande/reservation
Ärende: Skolorganisation ö sternärke Kilsmo skola
Ärendenummer: Bou 658/2020
Datum: 2020-04-29

Rädda Kilsmo skola!
Vi sverigedemokrat er mot sätt er oss planerna på att, i strid mot lekalbornas protest er, lägga ned omtyckt a Kilsmo
skola. Det är en sko la som med sin småskalighet och höga personalt äthet har get t t rygghet och utbildning åt
generationer av boen de i bygden.
En sådan nedläggnin g skulle gå rakt på tvärs mot La ndsbygdsprogramm ets utfäst else r om nära offent lig service
och lyhördhet inför landsbygdens behov och önskemål. En nedläggning skulle också riskera att barnfamiljer
avskräcks frå n att b osätta sig i Kilsmo och skulle därmed ut göra ett mycket hårt slag mot bygdens framt ida
utveckling. Ett sådant dråpslag mot landsbygden skulle int e vara förenligt med de ambit ioner om levande
landsbygd som alla part ier ställt sig bakom.
Om nedläggningen verkligen gick att mot ivera ut ifrå n barnens bäst a så hade vi bet raktat frågan annorlu nda, men
på punkt efter punkt har utredningens farhågor förtjänstfullt bemötts av personalen på Kilsmo skola. Vi redogör
här för några av deras poä nger :
1.

Personalen upplever att de har st ora möjligheter att bem öta barnen utifrå n deras förutsätt ningar och

2.

kunskapsnivå. Tack vare hög grad av samplanering där personals olika utbildning och kompet enser
t illvarat as kan skolan arbet a mycket individualiserat .
Skolan har t illgång t ill elevhälsa ns samtliga kompet enser.

3.

Gällande studiero och trygghet påpekar personalen att mindre enhet er oftare upplevs som t rygga och
skapar föruitsätt ningar för ett väl fungerande värdegrundsarbete samt gör det enklare att skapa former
för elevinflytande och delakt ighet .

4.

Gällande disciplinära åt gärder påpekar personalen at t omplaceringar är möjliga inom skolom rådet och
det fi nns även vissa möjlighet er t ill omplacering inom enhet en.

5.

Angående st ödåt gärder menar personalen att skolan som liten enhet har lätt are att genomföra det
kollegiala arbet e som krävs för att barn med behov av särskilt stöd ska få större möj lighet att nå målen

6.

genom anpassningar och sä rskilda åt gärder.
Gällande det systemat iska kvalit et sa rbet et följer skolan, likt alla skolenhet er i Örebro komm un, det
kvalit et sarbet e som huvudmannen satt upp.

Vidare anser vi att processen kring nedläggningen varit märklig, int e minst att föräldr arna informeras så sent på
vårt erminen om att deras barns skola är st ängd redan t ill höst. Givet hur mycket dett a beslut fa ktiskt påverkar
människors vardag är det hänsynslöst agerat av kommunledningen.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
Att ärendet avslås.
Om yrkandet fa ller gäller ovanstående som reservat ion.

För Sverigedemokraterna i Programnämnd Barn och Ut bildning

Nils Gunnarsson (SO)

S\'erigedemokraterna Örebro kommun
Organisationsnummer: 8024~5730
Box 30000, 101 35, Örebro
Tele~n: 019·21 ss 38

E-post: orebro@sd.se

Sid. l (1)

barn och utbildning
Särskilt yttrande

Örebro den 5 maj 2020

Riktlinjer för modersmålsundervisning
Bam so111 får utveckla sitt 111oders111ål klarar sig bättre i skolan ä11 de
bam so111 inte får det. F lerspråkighet är positivt för bams och ungas
intellekt11ella och kti11slo111ässiga utveckling och stärker den egna
ide11titete11 ... "
Stycket ovan är från Örebro kommuns hemsida och slår fast hur
viktig modersmålsunde1v isningen är för flerspråkiga barns kunskapsutveckling.
Det är ett citat taget från forskning.
Vänsterpaniet har under de senaste åren lyft frågan om modersmål i olika forum
eftersom signaler kommit om att många försä1mingar infon s gällande
undervisningen i modersmål. Grnpperna har blivit stön e. undervisningstiden
kortare och schemaläggningen har medfön att vissa inte l..'111111at delta. En nyhet
är att fjämmde1visning införts vilket heller inte fungerat felfritt till en bö1jan när
rätt forntsättningar saknats.
Fle11alet gånger har Vänsterpaniet lyft frågan om modersmål och både
tjänsteorganisation och styran de panier har menat att modersmål är viktigt och
därför har Vänsterpa1tiet ifrågasatt varför försä1mingar införts som gjon att fler
och fler elever uteblir från unde1v isningen. Vi välkonmar därför det tillägg som
vi fått föra in i riktlinjerna som slår fast rektorns roll att infonnera om
rättigheten att få studera sitt modersmål men också rektorns roll i att säkerställa
att eleven kan delta.
I riktlinjerna som nu äJ uppe till beslut ser mycket bra ut gällande ambitionerna
för modersm ålsunde1v isningen. Det skiljer dock mycket från hur verkligheten
beskrivs om dagens läge från både vårdnadshavare och andra personer med
insyn och det är viktigt att de nya riktlinjerna nu genast bö1jar efterlevas.

Cecilia Lönn E lgstrand
Vänsterpartiet

Yrkande/reservation
Ärende: Riktlinjer för modersmål och studiehandledning på modersmålet
Ärendenummer: Bou 750/2020
Datum: 2020-04-29

Minska hemspråksundervisningen till lagstadgat minimum
För att kunna bli en naturlig del av det svenska samhället krävs goda språkkunskaper. Därför är det av st or vikt att
samt alsspråket under skolt id, med undant ag för språklektioner, alltid är svenska. Modersm ålsundervisningen
främjar inte assimilat ionen t ill det svenska samhället och dess effekt er för inlärn ing av det svenska språket är
tveksamt . I stället för att erbjuda modersmålsundervisning för barn med utländsk härkomst ska dessa resurser
satsas på att ge ext ra t räning i svenska språket . Det är svenska språket ba rnen ska lära sig för att fungera i samhället
och bli anst ällningsbara i vuxen ålder. Vi anser därför att den skatt efinansierade modersmålsundervisningen ska
avskaffas, de nationella minoritetsspråken undant agna.
Dessvärre kräver lagen att Örebro kommun ska t illhandahålla just dett a. Kommunen har dock st or frihet att avgöra
hur den verksamhet en ska organiseras för att nå de rikt linjer som stat en satt upp. Vi sverigedemokrater vill därför
införa följande regler för hemspråksundervisningen i Örebro kom mun:
•

Ta fast a på det befint liga kravet att eleven ska ha grundläggande kunskaper i hemspråket för att få
påbörja undervisning, genom att införa kom munala språkkravst est på de akt uell a modersmålen.

•

Re ktorer ska uppma nas att endast betrakt a legitimerade lärare, eller språklärare med kunskaper
motsvarande modersmå lskunska per i det aktuella språket, som "lämpliga lärare".

•

Inför en t idsgräns för ansökningar inför varje t erminsst art. Sökande som inkommer med ansökan eft er
dett a dat um ska inte ges möj lighet till undervisning den t erminen. Åt eransökan ska göras inför varje
t ermin. Om fä rre än fem elever söker en viss t ermin ska undervisningen int e erbjudas den t erminen.

•

I de fall då antalet elever inom respektive skolform int e når upp t ill gränsen om minst fem elever per
grupp, ska Örebro kom mu n int e längre sträva efter att samla hem språksundervisning mellan skolformer
för att nå u pp t ill gränsen.

Dessa åtgärder skull e sann olikt leda t ill minskad efterfrågan på hemspråksundervisning och därmed t ill att resurser
frigörs t ill att sat sa på svenskaundervisningen. Det skull e vara t ill gagn både för individen och för det svenska
samhället i stort .

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
Att ärendet avslås.
Att förvaltningen ges i uppdrag att t a fram förslag på nya rikt linjer för modersmålsundervisning där ovan
nämnda förslag inarbet at s.
Om yrkandet fa ller gäller ovanst ående som reservation.

För Sverigedemokraterna i Programnämnd Barn och Ut bildning

Nils Gunnarsson {SO)

S\'engedemokraterna Örebro ko mmu n
Organisationsnummer: 8024~5730
Box 30000, 701 35, Öreb ro
Tele~n: 019-21 55 38

E-post: orebro@sd.se
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