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Paragraf 214

Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 5 december 2018.
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Jessica Ekerbring (S), ordförande

Maria Haglund (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 6 december 2018.

§ 214 Revidering Riktlinjer för skolplaceringar i
förskoleklass och grundskola - beslut
Ärendenummer: Bou 2858/2018
Handläggare: Daniel Jonsson, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning

Den 8 november 2017 fattade Programnämnd barn och utbildning beslut om
att anta föreslagna riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och grundskola.
Sedan dess har behovet av att se över och revidera innehållet i riktlinjerna blivit
tydligare.
För att främja vårdnadshavares möjlighet att lämna önskemål om skolplacering;
säkerställa varje elevs berättigade krav på placering vid en skola nära hemmet;
och för att säkerställa en likvärdig och rättvis hantering av skolplaceringar har
Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram förslag till nya riktlinjer för
skolplaceringar i förskoleklass och grundskola.
I beslutsunderlaget finns ett förslag till reviderade riktlinjer med bilagor och
även versioner med alla föreslagna ändringar markerade.
Riktlinjerna föreslås gälla från 5 december 2018.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse för beslut av revidering av Riktlinjer för skolplacering i
förskoleklass och grundskola, 2018-11-27
Programnämnd barn och utbildnings Riktlinjer för skolplaceringar i
förskoleklass och grundskola – reviderade 2018-11-27
Bilaga 1. Tillämpliga bestämmelser - reviderad 2018-11-15
Bilaga 2. Beräkning av relativ närhet - reviderad 2018-11-15
Bilaga 3. Profiler med färdighetstester - reviderad 2018-11-15
Bilaga 4. Särskilda skäl - reviderad 2018-11-15
Bilaga 5. Syskonförtur - reviderad 2018-11-15
Bilaga 6. Tidigare Bilaga 4. Undantag med berättigat syfte – 2017-10-31
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Föreslagna riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och grundskola antas.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram förslag för att
stärka skolans kompensatoriska uppdrag, höja måluppfyllelsen och stärka
integrationen i och mellan alla skolor i kommunen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande

Maria Haglund (M) och Karolina Wallström (L) yrkar:
- att texten i styckena ”Sammanfattning” och ”Inledning” ändras så att det
tydligt framgår att varje vårdnadshavare och elev ska välja skola,
- att texten i stycket ”Kommunal organisation” ändras så att det framgår att
stöd och information ska ges till föräldrar och elever om val av skola,
- att i stycket ”Byte av kommunal skola” skriva in att elev som har särskilt
pedagogiskt skäl och/eller trygghetsskäl ska ha möjlighet att byta skola så
snabbt det går samt, att ansvaret för bedömning i varje enskilt fall ligger på
rektor,
- att texten i stycket ”Byte från fristående skola till kommunal skola” ändras så
att samma regler gäller oavsett vilken skola eleven vill byta ifrån,
- att nämnden bifaller förslaget till riktlinjer för skolplaceringar i förskoleklass
och grundskola med ovanstående justering,
- att styrka punkt 2 i förslaget till beslut samt ge förvaltningen i uppdrag att
beskriva uppdraget tydligare och återkomma till Programnämnden med ett
enskilt ärende i början av 2019,
- att paragrafen justeras omedelbart efter dessa förändringar i dokumentet
Jessica Ekerbring (S) yrkar att beslutspunkt 2 stryks ur
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Proposition

Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut,
Jessica Ekerbrings (S) yrkande som här benämns
Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag samt Maria Haglunds (M)
och Karolina Wallströms (L) ändringsyrkande. Ordförande redovisar
propositionsordning som Programnämnd barn och utbildning godkänner.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnden
barn och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens reviderade
förslag.
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Föreslagna riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och grundskola antas.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M), Maria Hedwall (M) och Karolina
Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Maria
Haglunds (M) och Karolina Wallströms (L) yrkande.
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I.

~ moderaterna

Liberalerna

Yrkande
Ärende 25
Ärendenummer: Bou 2858/2018
”Revidering Riktlinjer för skolplaceringar i förskoleklass och grundskola - beslut”

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
5 december 2018

Inför aktivt skolval i Örebro
Moderaterna och Liberalerna ställer sig till stora delar positiva till de förändringar som föreslås i
riktlinjerna för skolplaceringar i förskoleklass och grundskola.
Vi anser dock att kommunen ska göra det obligatoriskt för föräldrar/elever att välja skola. Vi anser också
att mer ska göras för att ge stöd och information så att alla har samma rätt och möjlighet att välja skola.
Ansvaret för detta stöd bör vara delat mellan varje enskild skola och Myndighetsavdelningen.
För vissa elever är det, av olika skäl, viktigt att snabbt kunna byta skola. Därför vill vi att det ska vara
möjligt för elever som har särskilt pedagogiskt skäl och/eller trygghetsskäl, att byta skola så snart det går.
Ansvaret för bedömning i varje enskilt fall ligger på rektor.
Vidare anser vi att hanteringen av elevens önskan om byte av skola ska vara densamma om bytet gäller
från friskola till en kommunal skola.
Slutligen vill vi att uppdraget till Kommunstyrelseförvaltningen om att arbeta fram förslag för att stärka
skolans kompensatoriska uppdrag, höja måluppfyllelsen och stärka integrationen i och mellan alla skolor i
kommunen, beskrivs tydligare och återkommer som ett separat ärende till Programnämnden.
Därför yrkar vi
att

texten i styckena ”Sammanfattning” och ”Inledning” ändras så att det tydligt framgår att
varje vårdnadshavare och elev ska välja skola,

att

texten i stycket ”Kommunal organisation” ändras så att det framgår att stöd och
information ska ges till föräldrar och elever om val av skola,

att

i stycket ”Byte av kommunal skola” skriva in att elev som har särskilt pedagogiskt skäl
och/eller trygghetsskäl ska ha möjlighet att byta skola så snabbt det går samt, att ansvaret
för bedömning i varje enskilt fall ligger på rektor,

att

texten i stycket ”Byte från fristående skola till kommunal skola” ändras så att samma
regler gäller oavsett vilken skola eleven vill byta ifrån,

att

nämnden bifaller förslaget till riktlinjer för skolplaceringar i förskoleklass och grundskola
med ovanstående justering,

att

styrka punkt 2 i förslaget till beslut samt ge förvaltningen i uppdrag att beskriva uppdraget
tydligare och återkomma till Programnämnden med ett enskilt ärende i början av 2019,

att

paragrafen justeras omedelbart efter dessa förändringar i dokumentet

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag.
För Moderaternas och Liberalernas grupp i Programnämnd Barn och utbildning
Maria Haglund (M)
Karolina Wallström (L)

