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§ 73 Remiss- Al-Azharstiftelse i Örebros ansökan om
förändringar i befintlig grundskola - beslut

Ärendenummer: Bou 491/2018
Handläggare: Ted Rylander
Ärendebeskrivning

Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att yttra sig över
ansökan enligt 2 kap 5§ skollagen.
Al-Azharstiftelse i Örebro har ansökt om förändringar i befintlig fristående
grundskola vid Al-Azharskolan i Örebro kommun. Förändringen består i att
den befintliga verksamheten vid Al-Azharskolan i Örebro, ska delas upp i
två skolenheter; Al- Azharskolan Vivalla (årskurs 1-3) och Al-Azharskolan
Mellringe (årskurs 3-6).
Det handlar endast om en formell förändring av redan befintlig verksamhet
då Skolinspektionen under ordinarie tillsynsbesök vt-17 bedömde att de två
skollokalerna inte på ett naturligt sätt hörde ihop. Lärarna är redan idag
organiserade som två arbetslag i två skollokaler men huvudmannen har
endast tillstånd för en skola. Särskilda skäl har lämnats för skyndsam
hantering. Kommunens remissvar från beslutande organ ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 9 april 2018.
Beslutsunderlag
Ansökan Al-Azharstiftelse i Örebro, dnr 32-2018:2484 med bilagor
Förslag: Yttrande över remiss från Skolinspektionen, 2018-04-04
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen
- Befolkningsprognos Örebro kommun 2016-2025
- Skolsiffror 2017-2018 Örebro kommun förskola-skola 2017-10-15
- Elevantal och skolor i Örebro kommun, kommunala och fristående 201802-15
- Elevantal Kommunala och Fristående fritidshem 2018-02-15
Tjänsteskrivelse 2018-04-04
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Yttrandet över remissen om ansökan från Al-Azharstiftelse i Örebro om
förändringar av befintlig fristående grundskola vid Al-Azharskolan i Örebro
kommun antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart
Nämndens behandling
Ordförande Jessica Ekerbring (S) framför revideringar i förslaget till
yttrande.
Yrkande
Joakim Sjögren (SD) yrkar om eget förslag att remissyttrandet ändras så att
det påpekar att skolans befintliga verksamhet bidrar till segregation.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut:
ett reviderat förslag till yttrande samt Joakim Sjögrens (SD) yrkande om ett
eget förslag till remissyttrande.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn
och utbildning beslutar enligt ordförandes förslag till reviderat yttrande.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Det reviderade yttrandet över remissen om ansökan från Al-Azharstiftelse
i Örebro om förändringar av befintlig fristående grundskola vid AlAzharskolan i Örebro kommun antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart

Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Karolina Wallström (L) avstår från att delta
i beslutet.
Reservation
Joakim Sjögren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
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Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 4 april 2018.

Jessica Ekerbring (S), ordförande

Niclas Persson (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 april 2018.
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