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§ 124 Yttrande remiss - Bedriva fristående förskoleklass,
grundskola och fritidshem Vittraskolorna AB - beslut
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), 2020-05-20
Bilagor 1-7. Statistikhäfte grundskola och fritidshem (kommunala och fristående) läsår
2019-20
Tjänsteskrivelse (Remiss - Bedriva fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem Vittraskolorna AB (dnr 2020:1011), 2020-05-19
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om nyetablering av fristående
grundskola (Vittraskolorna) antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut och att svaret från Örebro kommun till Skolinspektionen tydligare ska
avråda/emotsäga etableringsansökan från Vittraskolorna AB.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut respektive Cecilia Lönn
Elgstrands (V) yrkande.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om nyetablering av fristående
grundskola (Vittraskolorna) antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande att svaret
från Örebro kommun till Skolinspektionen tydligare ska avråda/emotsäga
etableringsansökan från Vittraskolorna AB.

§ 125 Yttrande remiss - British International Schools of Orebro
(BISO) - beslut
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 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.
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Förslag Örebro kommuns yttrande angående ansökan om nyetablering av grund- och
gymnasieskola – British academy schools of Sweden (SI 2020:1172), 2020-04-21
Tjänsteskrivelse, Remiss –British International Schools of Orebro (BISO) SI 2020:1172,
2020-05-19
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om nyetablering av grund- och
gymnasieskola (British academy schools of Sweden) antas och överlämnas till
Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och att svaret från Örebro kommun till skolinspektionen tydligare ska
avråda/emotsäga etableringsansökan från BISO.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut respektive Cecilia Lönn
Elgstrands (V) yrkande.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om nyetablering av grund- och
gymnasieskola (British academy schools of Sweden) antas och överlämnas till
Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande att svaret
från Örebro kommun till skolinspektionen tydligare ska avråda/emotsäga
etableringsansökan från BISO.

§ 126 Yttrande remiss - Utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Realgymnasiet - beslut
Ärendenummer: Bou 537/2020
Handläggare: Markus Eklund
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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 från och med 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), 2020-05-20
Bilaga 1 Preliminär antagningsstatistik 2020 för gymnasieskolorna Örebro län
Bilaga 2 Regionalt samverkansavtal
Tjänsteskrivelse; Remiss - Utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Realgymnasiet (dnr 2020:934 ), 2020-05-19
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om utökning av befintlig gymnasieskola
(Realgymnasiet i Örebro) antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och att svaret från Örebro kommun till Skolinspektionen tydligare ska
avråda/emotsäga ansökan om utökning från Realgymnasiet.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut respektive Cecilia Lönn
Elgstrands (V) yrkande.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om utökning av befintlig gymnasieskola
(Realgymnasiet i Örebro) antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande att svaret
från Örebro kommun till Skolinspektionen tydligare ska avråda/emotsäga ansökan om
utökning från Realgymnasiet.

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

Lia-skolan Örebro AB ansöker om utökning av befintlig gymnasiesärskola, vid Liaskolan i Örebro kommun från och med läsåret 21/2022. 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), 2020-05-20
Bilaga 1 Preliminär antagningsstatistik 2020 för gymnasieskolorna Örebro län
Bilaga 2 Regionalt samverkansavtal
Tjänsteskrivelse; Remiss SI 2020:810 - Ansökan om godkännande för utökning av
befintlig fristående gymnasiesärskola - Lia skolan, 2020-05-19
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om utökning av befintlig
gymnasiesärskola (Lia-skolan) antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och att svaret från Örebro kommun till Skolinspektionen tydligare ska
avråda/emotsäga ansökan om utökning från Lia-skolan.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut respektive Cecilia Lönn
Elgstrands (V) yrkande.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om utökning av befintlig
gymnasiesärskola (Lia-skolan) antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande att svaret
från Örebro kommun till Skolinspektionen tydligare ska avråda/emotsäga ansökan om
utökning från Lia-skolan.

§ 128 Yttrande remiss - utökning gymnasieverksamhet
Thorengruppen AB - beslut
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 från och med 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)
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.
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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), 2020-05-20
Bilaga 1 Preliminär antagningsstatistik 2020 för gymnasieskolorna Örebro län
Bilaga 2 Regionalt samverkansavtal
Tjänsteskrivelse; Remiss - Ansökan från Thorengruppen AB SI 2020:1082, 2020-05-19
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om utökning av befintlig gymnasieskola
(Yrkesgymnasiet Örebro) antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Jäv

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

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och att svaret från Örebro kommun till Skolinspektionen tydligare ska
avråda/emotsäga etablering.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut respektive Cecilia Lönn
Elgstrands (V) yrkande.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om utökning av befintlig gymnasieskola
(Yrkesgymnasiet Örebro) antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande att svaret
från Örebro kommun till Skolinspektionen tydligare ska avråda/emotsäga etablering.
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§ 129 Yttrande remiss bedriva gymnasieskola Magelungen
Utveckling AB - beslut
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 från och med 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.
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), 2020-05-20
Bilaga 1 Preliminär antagningsstatistik 2020 för gymnasieskolorna Örebro län
Bilaga 2 Regionalt samverkansavtal
Tjänsteskrivelse; Remiss dnr 2020:1077 - Ansökan från Magelungen Utveckling AB,
2020-05-19
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om nyetablering av gymnasieskola
(Magelungens gymnasium Örebro) antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och att svaret från Örebro kommun till Skolinspektionen tydligare ska
avråda/emotsäga ansökan från Magelungen.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut respektive Cecilia Lönn
Elgstrands (V) yrkande.
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Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om nyetablering av gymnasieskola
(Magelungens gymnasium Örebro) antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande att svaret
från Örebro kommun till Skolinspektionen tydligare ska avråda/emotsäga ansökan från
Magelungen.

§ 130 Yttrande remiss - Ansökan om utökning av befintlig
gymnasieskola - Proffsgymnasiet - beslut
Ärendenummer: Bou 1023/2020
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning

Fordonsutbildningar i Örebro AB ansöker om godkännande som huvudman för
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Proffsgymnasiet i Örebro från och
med läsåret 2021/2022.
Proffsgymnasiet bedriver gymnasiala yrkesutbildningar och har för närvarande två
program: Fordon‐ och transportprogrammet, med inriktningarna karosseri och lackering
samt lastbil och mobila maskiner samt Industritekniska programmet, inriktning
svetsteknik. Man har idag plats för totalt 92 elever.
Ansökan gäller här utökning med; Fordons- och transportprogrammet med inriktning
personbil. Utbildningen ska fullt utbyggd rymma 21 elever, 2024.
Beslutsunderlag

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola
Förslag Örebro kommuns yttrande angående ansökan om utökning av fristående
gymnasieskola (Proffsgymnasiet), 2020-05-20
Bilaga 1 Preliminär antagningsstatistik 2020 för gymnasieskolorna Örebro län
Bilaga 2 Regionalt samverkansavtal
Tjänsteskrivelse; Remiss - Utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Proffsgymnasiet (dnr 2020:947), 2020-05-20
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om utökning av fristående
gymnasieskola (Proffsgymnasiet) antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och att svaret från Örebro kommun till Skolinspektionen tydligare ska
avråda/emotsäga ansökan från Proffsgymnasiet.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut respektive Cecilia Lönn
Elgstrands (V) yrkande.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om utökning av fristående
gymnasieskola (Proffsgymnasiet) antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande att svaret
från Örebro kommun till Skolinspektionen tydligare ska avråda/emotsäga ansökan från
Proffsgymnasiet.
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Programnämnd barn och utbildning
Yrkande

Örebro den 28 maj 2020

Yttrande remiss ansökan om att bedriva
förskoleklass, grundskola och fritidshem
Vittraskolorna AB
I planeringen för att bereda utbildningsplatser åt våra elever finns alltid en
svårighet eftersom att kommunen inte kan veta hur många av eleverna som
väljer kommunal respektive fristående skola. Ändå är det kommunens ansvar
att planera. Kommunen står alltså med hela "risken" vid planeringen.
Att ytterligare friskolor skulle etablera sig eller utöka befintlig verksamhet i
Örebro skulle göra planeringen ännu svårare. Både för kommunen och
befintliga skolor. Det som är allvarligt med det handlar om elevernas risker, om
den friskola de går på stänger ner eller sänker kvaliten eller om den kommunala
skolan de går på får mindre resurser. Dessutom är det känt hur friskolereformen
i kombination med fria skolvalet skapat en oj ämlik skola i landet.
Det finns dessutom alltid en risk med friskoleetableringar att insynen i hur
kommunala medel används minskar markant.
Det viktigaste är också att kommunen kan planera grund- och gymnasieskolan
långsiktigt och att vi ser til l att inga skattemedel blir till privata vinster.
För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att skolor bedrivs med undervisnings-syfte
och inte vinstsyfte.
Vänsterpartiet yrkar på att svaret från Örebro kommun till skolinspektionen
tydligare ska avråda/emotsäga etableringsansökan från Vittraskolorna AB.

I det fall detta yrkande faller kon det vara att betrakta som en reservation.

Cecilia Lönn Elgstrand
Vänsterpartiet

Programnämnd barn och utbildning
Yrkande

Örebro den 28 maj 2020

Yttrande remiss ansökan om att bedriva British
lnternational Schools of Orebro
I planeringen för att bereda utbildningsplatser åt våra elever finns allt id en
svårighet eftersom att kommunen inte kan veta hur många av eleverna som
väljer kommunal respektive fristående skola. Ändå är det kommunens ansvar
att planera. Kommunen står alltså med hela "risken" vid planeringen.
Att ytterligare friskolor skulle etablera sig eller utöka befintlig verksamhet i
Örebro skulle göra planeringen ännu svårare. Både för kommunen och
befintliga skolor. Det som är allvarligt med det handlar om elevernas risker, om
den friskola de går på stänger ner eller sänker kvaliten eller om den kommunala
skolan de går på får mindre resurser.
Det finns dessutom alltid en risk med friskoleetableringar att insynen i hur
kommunala medel används minskar markant.
Det viktigaste är också att kommunen kan planera grund- och gymnasieskolan
långsiktigt och att vi ser till att inga skattemedel blir till privata vinster.
För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att skolor bedrivs med undervisnings-syfte
och inte vinstsyfte.
Dessutom är det känt hur friskolereformen i kombination med fria skolvalet
skapat en ojämlik skola i landet. I det här fallet är det också tydligt att skolan vill
inrikta sig på en viss typ av elever och hur detta riskerar att öka
skolsegregationen ytterligare. Att en sådan typ av skola som kräver höga
avgifter från vårdnadshavarna dessutom kräver kommunala skattemedel från
Örebro kommun är också något som talar för att här borde nämnden ha ett
tydligt ställningstagande emot etablering.
Vänsterpartiet yrkar på att svaret från Örebro kommun till skolinspektionen
tydligare ska avråda/emotsäga etableringsansökan från BISO.

I det fall detta yrkande faller kan det vara att betrakta som en reservation.

Cecilia Lönn Elgstrand
Vänsterpartiet

Programnämnd barn och utbildning
Yrka nde

Örebro den 28 maj 2020

Yttrande remiss ansökan utökning av befintlig
fristående gymnasieskola Realgymnasiet
I planeringen för att bereda utbildningsplatser åt våra elever finns alltid en
svårighet eftersom kommunen inte kan veta hur många av eleverna som väljer
kommunal respektive fristående skola. Ändå är det kommunens ansvar att
planera. Kommunen står alltså med hela "risken" vid planeringen.
Att ytterligare fris kolor skulle etablera sig eller utöka befintlig verksamhet i
Örebro sku lle göra planeringen ännu svårare. Både för kommunen och
befintliga skolor. Det som är allvarligt med det handlar om elevernas risker, om
den friskola de går på stänger ner eller sänker kvaliten eller om den kommunala
skolan de går på får mindre resurser.
Det finns dessutom alltid en risk med friskoleetableringar att insynen i hur
kommunala medel används minskar markant.
Det viktigaste är också att kommunen kan planera grund- och gymnasieskolan
långsiktigt och att vi ser till att inga skattemedel blir till privata vinster.
För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att skolor bedrivs med undervisnings-syfte
och inte vi nstsyfte.
Vänsterpartiet yrkar på att svaret från Örebro kommun till skolinspektionen
tydligare ska avråda/emotsäga ansökan om utökning från Realgymnasiet.

I det fall detta yrkande faller kan det vara att betrakta som en reservation.

Cecilia Lönn Elgstrand

Vänsterpartiet

Progra mnämnd barn och utbildning
Yrka nde

Örebro den 28 maj 2020

Yttrande remiss ansökan utökning av befi~tlig
gymnasiesärskola Lia-skolan
I planeringen för att bereda utbild ningsplatser åt våra elever finns alltid en
svårighet eftersom kommunen inte kan veta hur många av eleverna som väljer
kommunal respektive fristående skola. Ändå är det kommunens ansvar att
planera. Kommunen står alltså med hela "risken" vid planeringen.
Att ytterligare friskolor skulle etablera sig eller utöka befintlig verksamhet i
Örebro skulle göra planeringen ännu svårare. Både för kommunen och
befintliga skolor. Det som är allvarligt med det handlar om elevernas risker, om
den friskola de går på stänger ner eller sänker kvaliten eller om den kommunala
skolan de går på får mindre resurser.
Det finns dessutom alltid en risk med friskoleetableringar att insynen i hur
kommunala medel används minskar markant.
Det viktigaste är också att kommunen kan planera grund- och gymnasieskolan
liksom särskolan långsiktigt och att vi ser till att inga skattemedel blir till privata
vinster.
För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att skolor bedrivs med undervisnings-syfte
och inte vinstsyfte.
Vänsterpartiet yrkar på att svaret från Örebro kommun t ill skolinspektionen
tydligare ska avråda/emotsäga ansökan om utökning från Lia-skolan.

I det fall detta yrkande faller kon det vara att betrakta som en reservation.

Cecilia Lönn Elgstrand
Vänsterpartiet

Programnämnd barn och utbildning
Yrkande

Örebro den 28 maj 2020

Yttrande remiss Utökning av
gymnasieverksamhet Thorengruppen AB
I planeringen för att bereda utbildningsplatser åt våra elever finns alltid en
svårighet eftersom att kommu nen inte kan veta hur många av eleverna som
väljer kommunal respektive fristående skola. Ändå är det kommu nens ansvar
att planera. Kommunen står alltså med hela "risken" vid planeringen.
Att ytterligare friskolor skulle etablera sig eller utöka befintlig verksamhet i
Örebro skulle göra planeringen ännu svårare. Både för kommunen och
befintliga skolor. Det som är allvarligt med det handlar om elevernas risker, om
den friskola de går på stänger ner eller sänker kvaliten eller om den kommunala
skolan de går på får mindre resurser.
Det finns dessutom alltid en risk med friskoleetableringar att insynen i hur
kommunala medel används minskar markant.
Det viktigaste är också att kommunen kan planera grund- och gymnasieskolan
långsiktigt och att vi ser till att inga skattemedel blir till privata vinster.
För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att skolor bedrivs med undervisnings-syfte
och inte vinstsyfte.
Vänsterpartiet yrkar på att svaret från Örebro kommun ti ll skolinspektionen
tydligare ska avråda/emotsäga etablering

I det fall detta yrkande faller kan det vara att betrakta som en reservation.

Cecilia Lönn Elgstrand
Vänsterpartiet

Programnämnd barn och utbildning
Yrkande

Örebro den 28 maj 2020

Yttrande remiss ansökan Magelungen AB
I planeringen för att bereda utbildningsplatser åt våra elever finns al ltid en
svårighet eftersom kommunen inte kan veta hur många av eleverna som väljer
kommunal respektive fristående skola. Ändå är det kommunens ansvar att
planera. Kommunen står alltså med he la " risken" vid planeringen.
Att ytterligare friskolor skulle etab lera sig eller utöka befintlig verksamhet i
Örebro sku lle göra planeringen ännu svårare. Både för kommunen och
befintliga skolor. Det som är allvarligt med det hand lar om elevernas risker, om
den friskola de går på stänger ner eller sänker kva liten eller om den kommuna la
skolan de går på får mindre resurser.
Det finns dessutom alltid en risk med friskoleetableringar att insynen i hur
kommunala medel används minskar markant.
Det viktigaste är också att kommunen kan planera grund- och gymnasieskolan
liksom särskolan eller specialutbildn ingar långsiktigt och att vi ser til l att inga
skattemedel blir t ill privata vinster.
För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att skolor bedrivs med undervisn ings-syfte
och inte vinstsyfte.
Vänsterpartiet yrkar på att svaret från Örebro kommun t ill skolinspektionen
tydligare ska avråda/emotsäga ansökan från Magelungen.

I det fall detta yrkande faller kan det vara att betrakta som en reservation.

Cecilia Lönn Elgstrand
Vänsterpartiet

Programnämnd barn och utbildning
Yrkande

Örebro den 28 maj 2020

Yttrande remiss ansökan Proffsgymnasiet
I planeringen för att bereda utbildningsplatser åt våra elever finns alltid en
svårighet eftersom kommunen inte kan veta hur många av eleverna som väljer
kommunal respektive fristående skola. Ändå är det kommunens ansvar att
planera. Kommunen står alltså med hela "risken" vid planeringen.
Att ytterligare friskolor skulle etablera sig eller utöka befintlig verksamhet i
Örebro skul le göra planeringen ännu svårare. Både för kommunen och
befintliga skolor. Det som är allvarligt med det handlar om elevernas risker, om
den friskola de går på stänger ner eller sänker kvaliten eller om den kommunala
skolan de går på får mindre resurser.
Det finns dessutom alltid en risk med friskoleetableringar att insynen i hur
kommunala medel används minskar markant.
Det viktigaste är också att kommunen kan planera grund- och gymnasieskolan
långsiktigt och att vi ser till att inga skattemedel blir till privata vinster.
För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att skolor bedrivs med undervisnings-syfte
och inte vinstsyfte.
Vänsterpartiet yrkar på att svaret från Örebro kommun till skolinspektionen
tydligare ska avråda/emotsäga ansökan från Proffsgymnasiet.

I det fall detta yrkande faller kan det vara att betrakta som en reservation.

Cecilia Lönn Elgstrand
Vänsterpartiet

