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Programnämnd barn och utbildning 
 
Datum: 2021-05-06 
Tid: 08:30–11:55 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Marlene Jörhag (KD) 
Jessica Ekerbring (S) 
Maria Haglund (M) 
Kent Vallén (S) 
Kenneth Hallén (S) 
Susann Wallin (S) 
Roger Andersson (S) 
Stefan Stark (M) 
Sara Dicksen (M) 
Katarina Folkeson (MP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Inger Blückert (S) ersätter Layla Abou Tacca (KD) 
Seydou Bahngoura (C) ersätter Elisabeth Malmqvist (C) 
Pär Ljungvall (V) ersätter Cecilia Lönn Elgstrand (V) 
Mattias Eonsuu (M) ersätter Joakim Sjögren (SD) 
Gunilla Werme (L) ersätter Magnus Riseby (L) 
 
Närvarande ersättare 
Husein Hoso (S) 
Madelene Spinord (S) 
 
Övriga 
Mikael Carstensen Programdirektör 
 
Paragraf 87–93, 95–96, 98 och 104–111 
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Mats Guldbrand, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll.  
 
 
 
 
 
Marlene Jörhag (KD), justerare 
 
 
 
 
Maria Haglund (M), justerare 
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§ 87 Val av justerare 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Att jämte ordföranden utse Maria Haglund (M) till justerare med Sara 
Dicksen (M) som ersättare.  

§ 88 Anmälan av övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Katarina Folkeson (MP) anmäler övrig fråga om att åtgärda och förebygga 
psykisk ohälsa inom Örebro kommuns skolor med anledning av pandemin.  

Maria Haglund (M) anmäler övrig fråga om Örebro kommun har varit med i 
SKR:s satsning "Öppen förskola för språk och integration" och finns det några 
resultat från detta. 

Maria Haglund (M) anmäler övrig fråga om status för ärende Glanshammars 
skola som inte är med på dagordningen för sammanträdet idag.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Anmälda övriga frågor hanteras sist på dagens sammanträde.  

§ 89 Godkännande av dagordning 

Ärendebeskrivning 
Utöver den föreslagna dagordningen, så kommer Katarina Folkeson (MP) och 
Maria Haglunds (M) anmälda övriga frågor att behandlas vid dagens 
sammanträde.  

Beslut 
Beslut Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Dagordning med redovisade tillägg godkänns. 

§ 90 Månadsrapport mars 2021 
Ärendenummer: Bou 359/2021 
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 
2021. 
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Beslutsunderlag 
Månadsrapport mars 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Månadsrapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förlag.  

§ 91 Tilläggsanslag och ombudgeteringar Programnämnd 
barn och utbildning maj 2021 - beslut 
Ärendenummer: Bou 922/2021 
Handläggare: Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ramförstärkning från Kommunstyrelsen för kostnadsökningar 
samt omfördelning av medel för permanentande av verksamhet, Bryggan inom 
programområde Barn och utbildning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tilläggsanslag och ombudgetering Programnämnd barn och 
utbildning maj 2021, 2021-04-26 
Budgetram per driftnämnd maj 2021, 2021-04-26 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltnings förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Programnämnd barn och utbildning antar Kommunstyrelsens förslag om 
ramförstärkning. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 92 Revidering av Riktlinjer för förskola, fritidshem och 
omsorg obekväm tid kring samverkan under sommar och 
andra lov- beredning 
Ärendenummer: Bou 1711/2020 
Handläggare: Helena Fredlund, Liselotte Nöjd 

Ärendebeskrivning 
Ändring i skollagen har föranlett att Riktlinjer för förskola, fritidshem och 
omsorg obekväm tid behöver revideras. Lagändringen möjliggör för huvudman 
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att teckna entreprenadavtal kring pedagogisk verksamhet med annan 
huvudman. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-26 
Revidering av Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid, 
2021-04-26 

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 Lokalförsörjningsplanering 2022-2025 med 
framåtblick 2026 – 2029, med investeringsplan - beredning 
Ärendenummer: Bou 767/2021 
Handläggare: Sofia Larsson, Åsa Enkvist Lenander 

Ärendebeskrivning 
Lokalförsörjningsplanen för åren 2022 – 2025 och med framåtblick 2026 – 
2029, bygger på Örebro kommuns befolkningsprognos för perioden 2020–
2029 samt politiska ställningstaganden. Prognosen visar att det totala behovet 
av förskoleplatser minskar något till en början och ökar först i mitten av 
planeringsperioden. 

För de lägre årskurserna i grundskolan, F – 6, är prognosen svårtolkad. Den 
lägre prognosen utan byggnation och utan inflyttning från andra kommuner 
visar på en betydande minskning i antal elever medan normalprognosen, med 
normal byggnation och inflyttning, visar på en ganska stabil nivå under 
prognosperioden med viss ökning. För de högre grundskoleåldrarna ökar 
antalet elever betydligt fram till 2025 för att därefter stabiliseras och på längre 
sikt minskas. Antalet elever inom gymnasieskolan minskade fram till 2016 och 
men har börjat att öka. Ökningen av antal barn och elever är dock lägre än 
tidigare prognoser visat. 

Den prognosticerade ökningen av barn i för- och grundskoleålder enligt 
normalprognosen leder till behov av nya lokaler. Det finns även behov av 
anpassning, renovering och ersättning av icke ändamålsenliga lokaler och 
tillfälliga byggnader. Under planeringsperioden kommer många kök att behöva 
anpassas, främst ur arbetsmiljöskäl. För att klara ökat antal elever behöver 
matsalar och tillgång till idrottshallar ses över. 

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

Beslutsunderlag 
Lokalförsörjningsplan Programnämnd barn och utbildning 2022-2025 med 
framåtblick 2026-2029 

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.  

§ 95 Riktlinje för tillsynsuppdraget över fristående förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg - beslut 
Ärendenummer: Bou 1780/2020 
Handläggare: Ann-Louise Karlsson (Johanna Wilking och Mikaela Bengtsson) 

Ärendebeskrivning 
När PWC genomförde sin genomlysning av kommunens tillsynsuppdrag för 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg, uppmärksammandes att riktlinjen 
för uppdraget var gammal och behövde skrivas om i flera delar. Därför gav 
programnämnd barn och utbildning planerare uppdraget att uppdatera 
riktlinjen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-05 
Riktlinjer för tillsynsuppdraget 
Sammanfattning av påtagliga negativa konsekvenser för kommunen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Programnämnden barn och utbildning Örebro Kommun antar Riktlinje för 
tillsynsuppdraget över fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
daterad 2021-05-06. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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§ 96 Information gällande ELSA-projektet 
Ärendenummer: Bou 793/2021 
Handläggare: Anne Jeanson, Birgitta Olsson 

Ärendebeskrivning 
Vid en sammanfattning av tidigare resultat och reflektioner för hela 
projekttiden i ELSA-projektet, så framträder en tydlig bild av att arbetet med 
det hälsofrämjande och förebyggande förändringsarbete med psykisk hälsa ska 
ses mot bakgrund av samhällsstrukturella förändringar. De tydligaste 
samhällsstrukturella förändringarna är smartphones, sociala medier, ökade 
prestationskrav på barn och ungdomar när det gäller skolan.  Det nya 
betygsystemet som ställer högre krav och leder till ett större misslyckande om 
man inte får betygen med sig. Detta visar sig tydligt i det övriga samhället när 
man inte kommer in på arbetsmarknaden då man inte har ett gymnasiebetyg att 
visa upp. Hur det kommer att se ut ”efter” pandemin kan vi bara gissa oss till 
idag. De strukturella problemen inom skolan och elevhälsan är mer än 
någonsin i behov av ett långsiktigt förändringsarbete för att få till de 
samarbetsformer som kan ge stöd till eleverna.  Då handlar det om att få ihop 
det tvärprofessionella teamet vilket är en förutsättning för att jobba främjande 
och förebyggande med psykisk hälsa på ett strukturerat och målinriktat sätt. 

En naturlig del i detta arbete borde då vara det som ELSA-projektet försökt 
åstadkomma, att använda elevernas egna svar som underlag via de resultat 
ELSA-enkäten (Elevhälsosamtal Sammanställt och Analyserat), CMA enkäten 
och Liv & Hälsa ung tillför varje verksamhet. 

Riktlinjer för barn- och elevhälsan i Örebro kommun anger hur samverkan 
kring barns- och elevers hälsa ska bedrivas. ”Ett framgångsrikt och välutvecklat 
barn- och elevhälsoarbete kännetecknas av en tydlig organisation samt 
välkända och goda rutiner”. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro 
kommun, (2017) 

Där borde rutinen att gemensamt ta vara på elevernas upplevelser av sin 
skolvardag vara en självklarhet, som helt naturligt integreras i skolans 
förebyggande och främjande arbetet med psykisk hälsa. 

Beslutsunderlag 
Rapport av ELSA-projektet, 2021-03-31 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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§ 98 Finskspråkig förskola - beredning 
Ärendenummer: Bou 949/2021 
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun ingår i finskt förvaltningsområde sedan 2013. Det innebär att 
kommunen har ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning 
och att säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets minoritets-
konventioner och uppföljning av vidtagna åtgärder. För merkostnader som 
uppkommer i arbetet för den sverigefinska minoriteten uppbär Örebro 
kommun årligt statsbidrag uppgående till 1 980 000 kronor. 

I och med sin tillhörighet i förvaltningsområdet är Örebro kommun skyldig att 
erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där hela eller en 
väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska. 

Förskolan Mejeriet har finskspråkig personal sedan 2019. Därmed finns 
möjlighet för finskspråkiga vårdnadshavare att placera sina barn i förskolan, då 
pedagogik som stärkt barnen i deras finska språkutveckling finns till hands. 
Från statsbidraget har förskolan Mejeriet tilldelats medel, senast 500 000 
kronor för år 2021, för att täcka personalkostnad och inköp av läromedel på 
finska. 

Något formellt beslut om att utse förskolan Mejeriet ansvarigt för 
finskspråkig förskoleverksamhet finns dock ännu inte. Ett sådant beslut skulle 
utgöra en tydlig viljeinriktning och ge både personal och de finsktalande 
vårdnadshavarna en säkerhet kring kontinuitet av den finskspråkiga 
förskoleverksamheten inför framtiden. 

När det gäller ekonomin behöver förskolan Mejeriets finska verksamhet från 
och med 2022 inrymmas i kommunens ordinarie budgetering, eftersom 
finansiering från statsbidraget är ämnat som en inledande övergångslösning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-30 

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.  
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§ 104 Svar på övrig fråga från Maria Haglund (M) om 
Örebro kommun har lärarassistenter och om deras arbete 
har utvärderats av förvaltningen 
Ärendenummer: Bou 981/2021 
Handläggare: Michael Carstensen 

Ärendebeskrivning 
Vid Programnämnd barn och utbildnings sammanträde den 8 april väckte 
Maria Haglund (M) en övrig fråga om Örebro kommun har lärarassistenter och 
om deras arbete har utvärderats av förvaltningen. Programnämnd barn och 
utbildning beslutade att frågan ska besvaras vid dagens sammanträde.  

Mikael Carstensen, programdirektör, informerar om att i Örebro kommun 
finns 24 stycken lärarassistenter anställda. Lärarassistenternas arbete har inte 
utvärderats ännu. Det finns en kostnadstäckning för lärarassistenterna och det 
är troligt att flera av lärarassistenterna kommer att fortsätta även utan ett 
statsbidrag som täcker en del av kostnaden idag.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 105 Ordförandes information 2021 
Ärendenummer: Bou 428/2021 
Handläggare: Marlene Jörhag 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Marlene Jörhag (KD) informerar om möjlighet till prenumeration 
på tidningen Dagens samhälle. Intresserade ska kontakta nämndsekreteraren. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning:  

- Informationen tas till protokollet.  

§ 106 Programdirektörens information 2021 
Ärendenummer: Bou 427/2021 
Handläggare: Mikael Carstensen 

Ärendebeskrivning 
Programdirektör Mikael Carstensen informerar om att flera verksamheter har 
det fortsatt tufft på grund av hög personalfrånvaro. Ett antal förskolor har helt 
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eller delvis stängt sina verksamheter under begränsade perioder med anledning 
av personalfrånvaron. Bemanningsenheten har fått ytterligare resurser för att 
kunna få in vikarier snabbare. Det sker undervisning delvis på distans och vissa 
klasser har fått gå hem efter inrådan av regionens smittskydd. Skolorna ordnar 
med matlådor åt alla elever som studerar hemifrån. Det är rektor som ansvarar 
för dialogen med vårdnadshavare. Det finns en viss frustration bland 
vårdnadshavarna.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Informationen tas till protokollet.  

§ 107 Anmälan av handlingar och inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Bou 183/2021 

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 2021-04-01 - 2021-04-29 
Stängning Stängning av förskolan Sotterngården på grund av personalbrist, 
Bou 932/2021 
Delvis stängning av Stallbackens förskola, Bou 933/2021 
Stängning av förskolan Sagan på grund av personalbrist, Bou 964/2021 
Delvis stängning av Hampetorps fritidshem på grund av personalbrist, Bou 
968/2021 
Tillfällig stängning av Stallbackens förskola på grund av personalbrist, Bou 
970/2021 
Uppdaterade rutiner för smittspårning vid covid-19, Bou 965/2021 
Förskolenämndens yttrande på remiss Förskola för alla barn – för bättre 
språkutveckling i svenska (SOU 2020:67) 

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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§ 108 Anmälan av presidiesammanträde samt 
delegationsbeslut till Programnämnd barn och utbildning 
2021-05-06 
Ärendenummer: Bou 916/2021 

Ärendebeskrivning 
Presidiesammanträde har ägt rum den 23 april 2021. 

----------------- 

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 (2021-04-01 - 2021-04-29) 
Sammanställning delegationsbeslut Grundskoleantagningen 
Sammanställning delegationsbeslut prövning mottagande grundsärskola 
Delegationsbeslut fritidshem behov av stöd 
Delegationsbeslut avgiftsfri fritidshemsplats 
Sammanställning delegationsbeslut fritidshem 
Sammanställning delegationsbeslut plats förskola 
Sammanställning delegationsbeslut skolskjuts 
Sammanställning delegationsbeslut reseersättning 

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.  

§ 109 Övrig fråga från Katarina Folkeson (MP) om att 
åtgärda och förebygga psykisk ohälsa inom Örebro 
kommuns skolor med anledning av pandemin 
Ärendenummer: Bou 905/2021 

Ärendebeskrivning 
Katarina Folkeson (MP) anmäler övrig fråga om att åtgärda och förebygga 
psykisk ohälsa inom Örebro kommuns skolor med anledning av pandemin.  
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Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Ta vidare frågan för beredning och återkomma till Programnämnd barn och 
utbildning för hantering så snart som möjligt.  

§ 110 Övrig fråga från Maria Haglund (M) om Örebro 
kommun deltagit i SKR:s satsning Öppen förskola för språk 
och integration 
Ärendenummer: Bou 1080/2021 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M) anmäler övrig fråga om Örebro kommun har varit med i 
SKR:s satsning "Öppen förskola för språk och integration" och finns det några 
resultat från detta. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Frågan besvaras vid nästa sammanträde med Programnämnd barn och 
utbildning.  

§ 111 Övrig fråga från Maria Haglund (M) om status för 
ärende Glanshammars skola 
Ärendenummer: Bou 2086/2020 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M) anmäler övrig fråga om status för ärende Glanshammars 
skola som inte är med på dagordningen för sammanträdet idag.  

Ordföranden Marlene Jörhag (KD) informerar om att ärendet plockades bort 
fram dagens dagordning då det behöver beredas ytterligare för att undersöka 
frågor kopplade till bygdegården i Glanshammar. Ärendet kommer åter till 
Programnämnd barn och utbildning i juni 2021.  

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Programnämnd barn och utbildning Örebro den 4 maj  2021 
Yrkande/Reservation 
 
 

 
 
§ 16 Ansökan från Steam 

international Schools AB  

 
I planeringen för att bereda utbildningsplatser åt kommunens 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 kvalitén 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.  

I det här fallet är det tydligt, med tanke på profilen och avgiften som 

planeras att ta ut av vårdnadshavare att det här är en skola som heller 

inte planerar att rikta sig till alla barn i Örebro. Detta vänder sig 

Vänsterpartiet starkt emot. 

 

Med anledning av detta yrkar jag därför 

 

att  Örebro kommun i sitt yttrande ännu tydligare bör avråda från 

ytterligare etablering från Steam International Schools AB i 

Örebro. 

 

I händelse av att yrkandet faller, gäller den här skrivelsen som en 

skriftlig reservation.  

 

Pär Ljungvall 

Vänsterpartiet 
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Programnämnd barn och utbildning Örebro den 4 maj  2021 
Yrkande/Reservation  
 
 

 
 
§18 Ansökan från Praktiska Sverige 

AB  

 
I planeringen för att bereda utbildningsplatser åt kommunens 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 kvalitén 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.  

Med anledning av detta yrkar jag därför 

 

att  Örebro kommun i sitt yttrande ännu tydligare bör avråda från 

ytterligare etablering från Praktiska gymnasiet. 

 

I händelse av att yrkandet faller, gäller den här skrivelsen som en 

skriftlig reservation.  

 

Pär Ljungvall 

Vänsterpartiet 

Digitalt justerat
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§19 Ansökan från Thoren 

Innovation School Örebro  
 

I planeringen för att bereda utbildningsplatser åt kommunens 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 kvalitén 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. 

Med anledning av detta yrkar jag därför 

 

att  Örebro kommun i sitt yttrande ännu tydligare bör avråda från  

ytterligare etablering från Thoren Innovation School Örebro. 

 

I händelse av att yrkandet faller, gäller den här skrivelsen som en 

skriftlig reservation.  

 

Pär Ljungvall 

Vänsterpartiet 

 

Digitalt justerat
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