Protokoll

Bou 47/2019

Programnämnd barn och utbildning
Datum:
Tid:
Plats:

2019-05-08
12:30–16:30
Sessionssalen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
Marlene Jörhag (KD)
Jessica Ekerbring (S)
Maria Haglund (M)
Magnus Riseby (L)
Kent Vallén (S)
Linda Smedberg (S)
Kenneth Hallén (S)
Susann Wallin (S)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Stefan Stark (M)
Magnus Johansson (M)
Sara Bronner (MP)
David Larsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Inger Blückert (S)
Husein Hoso (S)
Seydou Bahngoura (C)
Layla Abou Tacca (KD)
Gunilla Werme (L)

§§ 92-96, 99-123
§§ 92-113
§§ 92-113

ersätter Eje Cesar (KD) §§ 97-98
ersätter Linda Smedberg §§ 114-123
ersätter Susann Wallin §§ 114-123
ersätter Elisabeth Malmqvist (C)
ersätter Eje Cesar (KD) §§ 92-96, 99-123
ersätter Magnus Riseby §§ 97-98

Närvarande ersättare
Pär Ljungvall (V)
Sara Dicksen (M)
Helena Ståhl (SD)
Övriga
Karin von Stedingk
Karin Geisler

Tf programdirektör
Nämndsekreterare

Paragraf 95–100
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Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 8 maj 2019.

Marlene Jörhag (KD), ordförande

Magnus Johansson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 10 maj 2019.

§ 95 Yttrande remiss från Skolinspektionen gällande
ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB - beslut
Ärendenummer: Bou 339/2019
Handläggare: Markus Eklund, Tomas Hedlund
Ärendebeskrivning

Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att yttra sig över ansökan
enligt 2 kap 5§ skollagen.
Nordens Teknikerinstitut AB har ansökt om godkännande som huvudman vid
nyetablering av fristående gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Örebro.
Verksamheten planeras att starta läsåret 2020/2021.
Ansökan avser godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående gymnasieskola med följande fem program:
El- och energiprogrammet, dator och kommunikationsteknik, fullt utbyggt
2022, 78 elever.
Estetiska programmet, Estetik och media, fullt utbyggt 2022, 48 elever.
Estetiska programmet, Musik, fullt utbyggt 2022, 36 elever.
Samhällsvetenskapsprogrammet, medier, information och kommunikation,
fullt utbyggt 2022, 36 elever.
Teknikprogrammet, informations- och medieteknik, fullt utbyggt 2022, 69
elever.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB, dnr SI 2019-927
Förslag Yttrande över remiss från Skolinspektionen
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen:
Befolkningsprognos Örebro kommun 2019-2028
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Elevsiffror Gymnasieskolan och Gymnasiesärskolan 2018-10-15
Slutlig antagning Örebro län 2018 – Kommunala och fristående
gymnasieskolor - Gymnasieantagningen i Örebro län
Antal förstahandssökande till berörda nationella program i fristående
gymnasieskolor Örebro 2019-02-20
Antal förstahandssökande till berörda nationella program i kommunala
gymnasieskolor Örebro 2019-02-20
Nationella program och inriktningar Örebro 2019
Kommunalt samverkansavtal om gymnasieutbildning i Örebroregionen
Karta över gymnasieskolor Örebro 2019, se https://karta.orebro.se/
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Yttrandet över remissen om ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om
ansökan om godkännande som huvudman vid nyetablering av fristående
gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret
2020/20201, antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till beslut och att svaret från Örebro kommun till skolinspektionen
tydligare skulle 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 om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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. Yttrandet över remissen om ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om
ansökan om godkännande som huvudman vid nyetablering av fristående
gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret
2020/20201, antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart
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Reservation

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

§ 96 Yttrande remiss från Skolinspektionen gällande
Lärande i Sverige AB - beslut
Ärendenummer: Bou 345/2019
Handläggare: Markus Eklund, Tomas Hedlund
Ärendebeskrivning

Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att yttra sig över ansökan
enligt 2 kap 5§ skollagen.
Lärande i Sverige AB har ansökt om tillstånd för en utökning av befintlig
gymnasieverksamhet på Realgymnasiet i Örebro. Verksamheten planeras att
starta läsåret 2020/2021.
Ansökan avser godkännande som huvudman för en utökning av befintlig
fristående gymnasieskola med följande program:
Naturbruksprogrammet, Skog, fullt utbyggt 2023, 15 elever.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Ansökan från Lärande i Sverige AB, dnr 5.1-SI 2019:817
Förslag Yttrande över remiss från Skolinspektionen
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen:
Befolkningsprognos Örebro kommun 2019-2028
Elevsiffror Gymnasieskolan och Gymnasiesärskolan 2018-10-15
Slutlig antagning Örebro län 2018 – Kommunala och fristående
gymnasieskolor - Gymnasieantagningen i Örebro län
Antal förstahandssökande till berörda nationella program i kommunala
gymnasieskolor Örebro 2019-02-20
Nationella program och inriktningar Örebro 2019
Kommunalt samverkansavtal om gymnasieutbildning i Örebroregionen
Karta över gymnasieskolor Örebro 2019, se https://karta.orebro.se/
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Yttrandet över remissen om ansökan från Lärande i Sverige AB om
utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Örebro i
Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021, antas och överlämnas till
Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till beslut och att svaret från Örebro kommun till skolinspektionen
tydligare skulle 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 om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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. Yttrandet över remissen om ansökan från Lärande i Sverige AB om
utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Örebro i
Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021, 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 skulle
avråda/emotsäga etablering.
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§ 97 Yttrande remiss från Skolinspektionen gällande
ansökan från Thoren Innovation School AB - beslut
Ärendenummer: Bou 366/2019
Handläggare: Markus Eklund, Tomas Hedlund
Ärendebeskrivning

Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att yttra sig över ansökan
enligt 2 kap 5§ skollagen.
Thoren Innovation School AB har ansökt om tillstånd för en utökning av
befintlig gymnasieverksamhet på Yrkesgymnasiet Örebro. Verksamheten
planeras att starta läsåret 2020/2021.
Ansökan avser godkännande som huvudman för en utökning av befintlig
fristående gymnasieskola med följande program:
- Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, information och kommunikation,
fullt utbyggt 2022, 42 elever.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Ansökan från Thoren Innovation School AB, dnr SI 2019:794
Förslag Yttrande över remiss från Skolinspektionen
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen:
Befolkningsprognos Örebro kommun 2019-2028
Elevsiffror Gymnasieskolan och Gymnasiesärskolan 2018-10-15
Slutlig antagning Örebro län 2018 – Kommunala och fristående
gymnasieskolor - Gymnasieantagningen i Örebro län
Antal förstahandssökande till berörda nationella program i fristående
gymnasieskolor Örebro 2019-02-20
Antal förstahandssökande till berörda nationella program i kommunala
gymnasieskolor Örebro 2019-02-20
Nationella program och inriktningar Örebro 2019
Kommunalt samverkansavtal om gymnasieutbildning i Örebroregionen
Karta över gymnasieskolor Örebro 2019, se https://karta.orebro.se/
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Yttrandet över remissen om ansökan från Thoren Innovation School AB
om utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Innovation
School Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2010/2021, antas och
överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart
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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 till beslut och att svaret från Örebro kommun till skolinspektionen
tydligare skulle 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 om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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. Yttrandet över remissen om ansökan från Thoren Innovation School AB
om utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Innovation
School Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2010/2021, 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 skulle
avråda/emotsäga etablering.

§ 98 Yttrande remiss från Skolinspektionen gällande
ansökan från Thorengruppen AB - beslut
Ärendenummer: Bou 388/2019
Handläggare: Markus Eklund, Tomas Hedlund
Ärendebeskrivning

Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att yttra sig över ansökan
enligt 2 kap 5§ skollagen.
Thorengruppen AB har ansökt om tillstånd för en utökning av befintlig
gymnasieverksamhet på Yrkesgymnasiet i Örebro. Verksamheten planeras att
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starta läsåret 2020/2021.
Ansökan avser godkännande som huvudman för en utökning av befintlig
fristående gymnasieskola med följande program:
Hotell- och turismprogrammet, Hotell och konferens, fullt utbyggt 2022, 18
elever.
El- och energiprogrammet, Elteknik, fullt utbyggt 2022, 18 elever.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Ansökan från Thorengruppen AB, dnr SI 2019:919
Förslag Yttrande över remiss från Skolinspektionen
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen:
Befolkningsprognos Örebro kommun 2019-2028
Elevsiffror Gymnasieskolan och Gymnasiesärskolan 2018-10-15
Slutlig antagning Örebro län 2018 – Kommunala och fristående
gymnasieskolor - Gymnasieantagningen i Örebro län
Antal förstahandssökande till berörda nationella program i fristående
gymnasieskolor Örebro 2019-02-20
Antal förstahandssökande till berörda nationella program i kommunala
gymnasieskolor Örebro 2019-02-20
Nationella program och inriktningar Örebro 2019
Kommunalt samverkansavtal om gymnasieutbildning i Örebroregionen
Karta över gymnasieskolor Örebro 2019, se https://karta.orebro.se/
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Yttrandet över remissen om ansökan från Thorengruppen AB om utökning
av befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Örebro i Örebro
kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021, 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 till beslut och att svaret från Örebro kommun till skolinspektionen
tydligare skulle 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
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Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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. Yttrandet över remissen om ansökan från Thorengruppen AB om utökning
av befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Örebro i Örebro
kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021, 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 skulle
avråda/emotsäga etablering.

§ 99 Yttrande remiss från Skolinspektionen gällande
ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB - beslut
Ärendenummer: Bou 405/2019
Handläggare: Markus Eklund, Tomas Hedlund
Ärendebeskrivning

Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att yttra sig över ansökan
enligt 2 kap 5§ skollagen.
Drottning Blankas Gymnasieskola Örebro har ansökt om godkännande som
huvudman vid nyetablering av fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas
Gymnasieskola Örebro. Verksamheten planeras att starta läsåret 2020/2021.
Ansökan avser godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående gymnasieskola med följande sju program:
Barn- och fritidsprogrammet, Fritid och hälsa, fullt utbyggt 2022, 39 elever.
Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service, fullt utbyggt
2022, 30 elever.
Hantverksprogrammet, Frisör, fullt utbyggt 2022, 33 elever.
Hantverksprogrammet, Övriga hantverk, fullt utbyggt 2022, 42 elever.
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap, fullt utbyggt 2022, 18
elever.
Samhällsvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskap, fullt utbyggt 2022, 0
elever.
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Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, information och kommunikation,
fullt utbyggt 2022, 21 elever.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB, dnr SI 2019:940
Förslag Yttrande över remiss från Skolinspektionen
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen:
Befolkningsprognos Örebro kommun 2019-2028
Elevsiffror Gymnasieskolan och Gymnasiesärskolan 2018-10-15
Slutlig antagning Örebro län 2018 – Kommunala och fristående
gymnasieskolor - Gymnasieantagningen i Örebro län
Antal förstahandssökande till berörda nationella program i fristående
gymnasieskolor Örebro 2019-02-20
Antal förstahandssökande till berörda nationella program i kommunala
gymnasieskolor Örebro 2019-02-20
Nationella program och inriktningar Örebro 2019
Kommunalt samverkansavtal om gymnasieutbildning i Örebroregionen
Karta över gymnasieskolor Örebro 2019, se https://karta.orebro.se/
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Yttrandet över remissen om ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola
AB om nyetablering av fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas
Gymnasieskola Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021, antas och
överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till beslut och att svaret från Örebro kommun till skolinspektionen
tydligare skulle 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 om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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. Yttrandet över remissen om ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola
AB om nyetablering av fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas
Gymnasieskola Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021, 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 skulle
avråda/emotsäga etablering.

§ 100 Yttrande remiss från Skolinspektionen gällande
ansökan från Stadsmissionens skolstiftelse - beslut
Ärendenummer: Bou 530/2019
Handläggare: Markus Eklund, Tomas Hedlund
Ärendebeskrivning

Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att yttra sig över ansökan
enligt 2 kap 5§ skollagen.
Stadsmissionens skolstiftelse har ansökt godkännande som huvudman för
nationellt godkänd idrottsutbildning vid befintlig fristående
gymnasieverksamhet vid Grillska Gymnasiet Örebro. Verksamheten planeras
att starta läsåret 2019/2020.
Ansökan avser godkännande som huvudman för nationellt godkänd
idrottsutbildning med följande inriktning:
- Nationellt godkänd idrottsutbildning, fotboll, fullt utbyggt 2022, 60 elever.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Ansökan från Stadsmissionens skolstiftelse, dnr 5.1-SI 2019:689
Förslag Yttrande över remiss från Skolinspektionen
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen:
Befolkningsprognos Örebro kommun 2019-2028
Elevsiffror Gymnasieskolan och Gymnasiesärskolan 2018-10-15
Kommunalt samverkansavtal om gymnasieutbildning i Örebroregionen
Godkända nationella utbildningsplatser i Örebro kommuns regi
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Yttrandet över remissen om ansökan från Stadsmissionens skolstiftelse om
godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid
befintlig fristående gymnasieskola vid Grillska Gymnasiet Örebro, fr.o.m.
läsåret 2020/2021, antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till beslut och att svaret från Örebro kommun till skolinspektionen
tydligare skulle 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 om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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. Yttrandet över remissen om ansökan från Stadsmissionens skolstiftelse om
godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid
befintlig fristående gymnasieskola vid Grillska Gymnasiet Örebro, fr.o.m.
läsåret 2020/2021, 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 skulle
avråda/emotsäga etablering.
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Datum: 20190508
Programnämnd barn och utbildning

Yrkande
Ärende 6,7, 8, 9, 10, 11

Yttrande remiss från skolinspektionen
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. Dessutom finns det alltid med friskoleetableringar en risk att
insynen i hur kommunala medel används minskar markant. Om fler platser
skulle behövas på program som finns i kommunen är det de kommunala
utbildningarna som ska utökas, inte fler friskoleplatser som behövs. Om det
finns en efterfrågan på nya gymnasieutbildningar är det kommunen som ska
starta dessa och inte någon annan.
Alla utom en av de sökande för att starta nya gymnasieprogram är aktiebolag.
Ett aktiebolags huvudsyfte är att generera vinst till bolaget. För oss i
Vänsterpartiet är det viktigt att skolor bedrivs med undervisnings-syfte och inte
vinstsyfte.
För Vänsterpartiet är det viktigaste att kommunen kan planera grund- och
gymnasieskolan långsiktigt och att vi ser till att inga skattemedel blir till privata
vinster.
Vänsterpartiet yrkar på att svaret från Örebro kommun till skolinspektionen
tydligare skulle avråda/emotsäga etablering gällande ansökan från Nordens
Teknikerinstitut AB, Lärande i Sverige AB, Thoren Innovation School AB,
Thorengruppen AB, Drottning Blankas gymnasieskola AB och Stadsmissionens
skolstiftelse.
I det fall detta yrkande faller är det att betrakta som en reservation.

Cecilia Lönn Elgstrand
För Vänsterpartiet
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