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Joakim Sjögren (SD)
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Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare
Susann Wallin (S)
Elisabeth Malmqvist (C)
Matilda Fredriksson (V)
Magnus Riseby (L)
Johan Gynnhammar (S)
Christopher Rydaeus (M)
Övriga
Charlotta Karlsson-Andersson

Paragraf 64-74

1

Amanda Kristoffersson, sekreterare
Justerat den 3 maj 2017

Jessica Ekerbring (S), ordförande

Karolina Wallström (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 maj 2017.

§ 64 Remissyttrande till Skolinspektionen - RE Lärande
ekonomisk förening - nyetablering av Eyraskolan med F-9
& fritidshem F-6
Ärendenummer: Bou 239/2017
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning
RE Lärande ekonomisk förening har ansökt om nyetablering av Eyraskolan
F-9 och fritidshem f-6 med start läsåret 2018-2019. Skolinspektionen
har berett Örebro kommun tillfälle att yttra sig över ansökan enligt 2 kap. 5
§ skollagen (2010:800).
Ansökan avser godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Eyraskolan i
Örebro kommun. Verksamheten avser att starta läsåret 2018. Skolan avser
ha inriktningen Reggio Emilia-filosofi/pedagogik. Fullt utbyggd planeras
för 340 elever varav 28 i förskoleklass, 28 i årskurs 1-6 samt 48 i årskurs
7-9. Etableringen sker gradvis och beräknas vara fullt utbyggd till läsår
2022/2023. Under de två första läsåren erbjuds endast F-6.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissyttrande till Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för nyetablering med start 2018/2019 - RE
Lärande ekonomisk förening (dnr 31-2017:1081), 2017-04-26.
Remissyttrande till Skolinspektionen över ansökan 31-2017:1081 RE
Lärande ekonomisk förening, 2017-04-06.
Ansökan RE Lärande ekonomisk förening, dnr 31-2017:1081.
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen:
- Befolkningsprognos Örebro kommun 2016-2025
- Skolan i siffror 2016-2017
- Karta över grundskolor Örebro 2016
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Föreslaget remissyttrande gällande ansökan från RE Lärande ekonomisk
förening om nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och
fritidshem vid Eyraskolan i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019,
antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att svaret till skolinspektionen tydligare
bör avråda från Eyraskolans etablering.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Cecilia
Lönn Elgstrands (V) förslag.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Föreslaget remissyttrande gällande ansökan från RE Lärande ekonomisk
förening om nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och
fritidshem vid Eyraskolan i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019,
antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligen.

§ 65 Remissyttrande till Skolinspektionen - Lärande i
Sverige AB - nyetablering av Realgymnasiet i Örebro
Ärendenummer: Bou 240/2017
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning
Lärande i Sverige AB har ansökt om tillstånd för en nyetablering av
gymnasieverksamhet på Realgymnasiet Örebro. Verksamheten planeras att
starta läsåret 2018/2019. Skolinspektionen har berett Örebro kommun
tillfälle att yttra sig över ansökan enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
Ansökan avser godkännande som huvudman för en nyetablering av
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fristående gymnasieskola med följande sex program:
- Naturbruksprogrammet, Skog, fullt utbyggt 2020, 15 elever
- Naturbruksprogrammet, Djur, fullt utbyggt 2020, 75 elever
- Hotell och turismprogrammet, Hotell och konferens, fullt utbyggt 2020,
15 elever
- Restaurang och livsmedelsprogrammet, Kök och servering, fullt utbyggt
2020, 15 elever
- Fordons och transportprogrammet, Personbil, fullt utbyggt 2020, 15
elever
- Fordons och transportprogrammet, Transport, fullt utbyggt 2020, 15
elever
Totalt 150 elever vid fullt utbyggd skola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissyttrande till Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för en nyetablering av fristående
gymnasieskola med start läsåret 2018/2019, Lärande i Sverige AB, dnr 32
2017:987, 2017-04-26.
Remissyttrande till Skolinspektionen över ansökan 32-2017:987 Lärande i
Sverige AB, 2017-04-06.
Ansökan från Lärande i Sverige AB, dnr 32-2017:987
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen:
- Antal platser på nationella program i Örebro 170324
- Befolkningsprognos Örebro kommun 2016-2025
- Förstahandssökande till Karolinska 170324
- Förstahandssökande till Kvinnersta 170324
- Förstahandssökande till Rudbeck 170324
- Förstahandssökande till Tullängen 170324
- Förstahandssökande till Virginska 170324
- GySam Örebroregionen
- Slutlig antagning Örebro län 2016
- Karta över gymnasieskolor Örebro 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Föreslaget remissyttrande gällande ansökan från Lärande i Sverige AB
om nyetablering av en
fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet Örebro i Örebro kommun
fr.o.m. läsåret 2018/2019, antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag samt att få lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att få lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
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Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att svaret till Skolinspektionen tydligare
skall avråda från etablering gällande ansökan från Lärande i Sverige AB,
Ljud- och bildskolan, Framtidsgymnasiet, Thorengruppen AB, Thoren
Innovation school AB, Fordonsutbildningar i Örebro AB samt Jensen
education college AB.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Cecilia
Lönn Elgstrands (V) förslag.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Föreslaget remissyttrande gällande ansökan från Lärande i Sverige AB
om nyetablering av en
fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet Örebro i Örebro kommun
fr.o.m. läsåret 2018/2019, antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
3. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
4. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

§ 66 Remissyttranden till Skolinspektionen - Ljud &
Bildskolan LBS AB - nyetablering av LBS Örebro
Ärendenummer: Bou 256/2017
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning
Ljud och bildskolan LBS AB har ansökt om tillstånd för en nyetablering av
gymnasieverksamhet på Framtidsgymnasiet Örebro. Verksamheten
planeras att starta läsåret 2018/2019. Skolinspektionen har berett Örebro
kommun tillfälle att yttra sig över ansökan enligt 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800).
Ansökan avser godkännande som huvudman för en nyetablering av
fristående gymnasieskola med följande fyra program:
- Estetiska programmet, Bild och formgivning, fullt utbyggd 2020 med 45
elever.
- Estetiska programmet, Estetik och media, fullt utbyggd 2020 med 30
elever.
- Teknikprogrammet, Design och produktutveckling, fullt utbyggd 2019
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med 75 elever.
- Teknikprogrammet, Informations- och medieteknik, fullt utbyggd 2019
med 45 elever.
Totalt fullt utbyggd 195 elever.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissyttrande till Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för en nyetablering av fristående
gymnasieverksamhet med start läsåret 2018/2019, Ljud och bildskolan
LBS AB, dnr 32-2017:995, 2017-04-26.
Remissyttrande till Skolinspektionen gällande ansökan 32-2017:995 Ljud
och bildskolan LBS AB, 2017-04-13.
Ansökan från Ljud och bildskolan LBS AB, dnr 32-2017:995.

Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen:
- Antal platser på nationella program i Örebro 170324
- Befolkningsprognos Örebro kommun 2016-2025
- Förstahandssökande till Karolinska 170324
- Förstahandssökande till Kvinnersta 170324
- Förstahandssökande till Rudbeck 170324
- Förstahandssökande till Tullängen 170324
- Förstahandssökande till Virginska 170324
- GySam Örebroregionen
- Slutlig antagning Örebro län 2016
- Karta över gymnasieskolor Örebro 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Föreslaget remissyttrandet gällande ansökan från Ljud och bildskolan
LBS AB om nyetablering av en fristående gymnasieskola vid LBS Örebro i
Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019, antas och överlämnas till
Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag samt att få lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att få lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att svaret till Skolinspektionen tydligare
skall avråda från etablering gällande ansökan från Lärande i Sverige AB,
Ljud- och bildskolan, Framtidsgymnasiet, Thorengruppen AB, Thoren
Innovation school AB, Fordonsutbildningar i Örebro AB samt Jensen
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education college AB.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Cecilia
Lönn Elgstrands (V) förslag.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Föreslaget remissyttrandet gällande ansökan från Ljud och bildskolan
LBS AB om nyetablering av en fristående gymnasieskola vid LBS Örebro i
Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019, antas och överlämnas till
Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
3. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
4. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

§ 67 Remissyttrande till Skolinspektionen 
Framtidsgymnasiet i Sverige AB - nyetablering av
Framtidsgymnasiet Örebro
Ärendenummer: Bou 258/2017
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning
Framtidsgymnasiet i Örebro AB har ansökt om tillstånd för en nyetablering
av gymnasieverksamhet på Framtidsgymnasiet Örebro. Verksamheten
planeras att starta läsåret 2018/2019. Skolinspektionen har berett Örebro
kommun tillfälle att yttra sig över ansökan enligt 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800).
Ansökan avser godkännande som huvudman för en nyetablering av
fristående gymnasieskola med följande fyra program:
- Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt arbete, fullt utbyggt 2020 med
45 elever.
- Barn- och fritidsprogrammet, Socialt arbete, fullt utbyggt 2020 med 45
elever.
- Fordons- och transportprogrammet, Personbil, fullt utbyggt 2020 med 30
elever.
- Fordons- och transportprogrammet, Transport, fullt utbyggt till 2020 med
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30 elever.
- Vvs- och fastighetsprogrammet, Fastighet, fullt utbyggt till 2020 med 30
elever.
- Vvs- och fastighetsprogrammet, Vvs, fullt utbyggt till 2020 med 30
elever.
- Vård- och omsorgsprogrammet (inriktningar saknas), fullt utbyggd till
2020 med 75 elever.
Fullt utbyggt totalt 300 elever.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissyttrande till Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående
gymnasieskola läsåret 2018/2019, Framtidsgymnasiet i Örebro AB, dnr 32
2017:1036, 2017-04-26.
Remissyttrande till Skolinspektionen gällande ansökan 32-2017:1036
Framtidsgymnasiet i Sverige AB, 2017-04-13.'
Ansökan från Framtidsgymnasiet i Sverige AB, dnr 32-2017:1036.
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen:
- Antal platser på nationella program i Örebro 170324
- Befolkningsprognos Örebro kommun 2016-2025
- Förstahandssökande till Karolinska 170324
- Förstahandssökande till Kvinnersta 170324
- Förstahandssökande till Rudbeck 170324
- Förstahandssökande till Tullängen 170324
- Förstahandssökande till Virginska 170324
- GySam Örebroregionen
- Slutlig antagning Örebro län 2016
- Karta över gymnasieskolor Örebro 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Föreslaget remissyttrande gällande ansökan från Framtidsgymnasiet i
Sverige AB om nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Framtidsgymnasiet Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019,
antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag samt att få lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att få lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att svaret till Skolinspektionen tydligare
skall avråda från etablering gällande ansökan från Lärande i Sverige AB,
Ljud- och bildskolan, Framtidsgymnasiet, Thorengruppen AB, Thoren
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Innovation school AB, Fordonsutbildningar i Örebro AB samt Jensen
education college AB.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Cecilia
Lönn Elgstrands (V) förslag.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Föreslaget remissyttrande gällande ansökan från Framtidsgymnasiet i
Sverige AB om nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Framtidsgymnasiet Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019,
antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
3. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
4. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

§ 68 Remissyttrande till Skolinspektionen ThorenGruppen AB - utökning av befintlig verksamhet Yrkesgymnasiet Örebro
Ärendenummer: Bou 226/2017
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning
ThorenGruppen AB har ansökt om tillstånd för en utökning av befintlig
gymnasieverksamhet på Yrkesgymnasiet Örebro. Verksamheten planeras
att starta läsåret 2018/2019. Skolinspektionen har berett Örebro kommun
tillfälle att yttra sig över ansökan enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
Ansökan avser godkännande som huvudman för en utökning av befintlig
fristående gymnasieskola med följande fyra program:
- Barn- och fritidsprogrammet, Fritid och hälsa, fullt utbyggt 2020 med 12
elever.
- Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt arbete, fullt utbyggt 2020 med
12 elever.
- Hotell- och turismprogrammet, Hotell och konferens, fullt utbyggd 2020
med 12 elever.
- Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Kök och servering, fullt utbyggt
2020 med 18 elever.
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Fullt utbyggt totalt 54 elever.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissyttrande till Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående
gymnasieskola läsåret 2018/2019, ThorenGruppen AB, dnr 32-2017:859,
2017-04-26.
Remissyttrande till Skolinspektionen över ansökan 32-2017:859
ThorenGruppen AB  Yrkesgymnasiet Örebro, 2017-04-13.
Ansökan från ThorenGruppen AB, dnr 32-2017:859.
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen:
- Antal platser på nationella program i Örebro 170324
- Befolkningsprognos Örebro kommun 2016-2025
- Förstahandssökande till Karolinska 170324
- Förstahandssökande till Kvinnersta 170324
- Förstahandssökande till Rudbeck 170324
- Förstahandssökande till Tullängen 170324
- Förstahandssökande till Virginska 170324
- GySam Örebroregionen
- Slutlig antagning Örebro län 2016
- Karta över gymnasieskolor Örebro 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Föreslaget remissyttrandet gällande ansökan från RE Lärande
ekonomisk förening om nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019, antas
och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag samt att få lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att få lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att svaret till Skolinspektionen tydligare
skall avråda från etablering gällande ansökan från Lärande i Sverige AB,
Ljud- och bildskolan, Framtidsgymnasiet, Thorengruppen AB, Thoren
Innovation school AB, Fordonsutbildningar i Örebro AB samt Jensen
education college AB.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Cecilia
Lönn Elgstrands (V) förslag.
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Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Föreslaget remissyttrandet gällande ansökan från RE Lärande
ekonomisk förening om nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019, antas
och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
3. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
4. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

§ 69 Remissyttrande till Skolinspektionen ThorenGruppen AB - utökning av befintlig verksamhet TBS Örebro
Ärendenummer: Bou 276/2017
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning
ThorenGruppen AB har ansökt om tillstånd för utökning av befintlig
gymnasieverksamhet på Thoren Bussines School i Örebro. Verksamheten
planeras att starta läsåret 2018/2019. Skolinspektionen har berett Örebro
kommun tillfälle att yttra sig över ansökan enligt 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800).
Ansökan avser godkännande som huvudman för en utökning av befintlig
fristående gymnasieskola med följande två program:
- Hotell- och turismprogrammet, Hotell och konferens, fullt utbyggd 2020
med 30 elever.
- Hotell- och turismprogrammet, Turism och resor, fullt utbyggd 2020 med
30 elever.
Fullt utbyggt totalt 60 elever.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissyttrande till Skolinspektionen över ansökan om
godkännande som huvudman för en utökning av befintlig
gymnasieverksamhet med start läsåret 2018/2019, ThorenGruppen AB, dnr
32-2017:893, 2017-04-26.
Remissyttrande till Skolinspektionen gällande ansökan 32-2017:893
ThorenGruppen AB  TBS Örebro, 2017-04-13.
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Ansökan från ThorenGruppen AB, dnr 32-2017:893.
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen:
- Antal platser på nationella program i Örebro 170324
- Befolkningsprognos Örebro kommun 2016-2025
- Förstahandssökande till Karolinska 170324
- Förstahandssökande till Kvinnersta 170324
- Förstahandssökande till Rudbeck 170324
- Förstahandssökande till Tullängen 170324
- Förstahandssökande till Virginska 170324
- GySam Örebroregionen
- Slutlig antagning Örebro län 2016
- Karta över gymnasieskolor Örebro 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Föreslaget remissyttrandet gällande ansökan från ThorenGruppen AB
om utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business
School Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019, antas och
överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag samt att få lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att få lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att svaret till Skolinspektionen tydligare
skall avråda från etablering gällande ansökan från Lärande i Sverige AB,
Ljud- och bildskolan, Framtidsgymnasiet, Thorengruppen AB, Thoren
Innovation school AB, Fordonsutbildningar i Örebro AB samt Jensen
education college AB.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Cecilia
Lönn Elgstrands (V) förslag.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Föreslaget remissyttrandet gällande ansökan från ThorenGruppen AB
om utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business
School Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019, antas och
överlämnas till Skolinspektionen.
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2. Paragrafen justeras omedelbart.
3. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
4. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

§ 70 Remissyttrande till Skolinspektionen - Thoren
Innovation School AB - utökning av befintlig verksamhet
Ärendenummer: Bou 251/2017
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning
Thoren Innovation School AB har ansökt om tillstånd för utökning av
befintlig gymnasieverksamhet på Thoren Innovation School AB i Örebro.
Verksamheten planeras att starta läsåret 2018/2019. Skolinspektionen har
berett Örebro kommun tillfälle att yttra sig över ansökan enligt 2 kap. 5 §
skollagen (2010:800).
Ansökan avser godkännande som huvudman för en utökning av befintlig
fristående gymnasieskola med följande sex program:
- Estetiska programmet, Estetik och media, fullt utbyggt 2019 med 42
elever.
- El- och energiprogrammet, Automation, fullt utbyggt 2019 med 21
elever.
- El- och energiprogrammet, Dator- och kommunikationsteknik, fullt
utbyggt 2019 med 21 elever.
- El- och energiprogrammet, Energiteknik, fullt utbyggt 2019 med 21
elever.
- Teknikprogrammet, Design- och produktutveckling, fullt utbyggt 2019
med 21 elever.
- Teknikprogrammet, Produktionsteknik, fullt utbyggt 2019 med 21 elever.
Fullt utbyggt totalt 168 elever.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissyttrande till Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för en utökning av befintlig
gymnasieverksamhet med start läsåret 2018/2019, Thoren Innovation
School AB, dnr 32-2017:836, 2017-04-26.
Remissyttrande till Skolinspektionen över ansökan 32-2017:836 Thoren
Innovation School AB, 2017-04-26.
Ansökan från Thoren Innovation School AB, dnr 32-2017:836.
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen:
- Antal platser på nationella program i Örebro 170324
- Befolkningsprognos Örebro kommun 2016-2025
- Förstahandssökande till Karolinska 170324
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- Förstahandssökande till Kvinnersta 170324
- Förstahandssökande till Rudbeck 170324
- Förstahandssökande till Tullängen 170324
- Förstahandssökande till Virginska 170324
- GySam Örebroregionen
- Slutlig antagning Örebro län 2016
- Karta över gymnasieskolor Örebro 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Föreslaget remissyttrande gällande ansökan från Thoren Innovation
School AB om utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren
Business School Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019, antas
och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag i övrigt men framför ett ändringsyrkande att meningen "Det är dock
svårt att i dagsläget ta fram adekvata APL-platser till utbildningen" ska
strykas under rubriken "Bedömning och konsekvenser" i stycke tre, sista
meningen. Karolina Wallström (L) yrkar även att få lägga ett särskilt
yttrande till protokollet.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att få lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att svaret till Skolinspektionen tydligare
skall avråda från etablering gällande ansökan från Lärande i Sverige AB,
Ljud- och bildskolan, Framtidsgymnasiet, Thorengruppen AB, Thoren
Innovation school AB, Fordonsutbildningar i Örebro AB samt Jensen
education college AB.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Karolina Wallströms
(L) förslag respektive Cecilia Lönn Elgstrands (V) förslag.
Ordförande ställer Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot var och en
av förslagen och finner att nämnden beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Föreslaget remissyttrande gällande ansökan från Thoren Innovation
School AB om utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren
Business School Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019, antas
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och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
3. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
4. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

§ 71 Remissyttranden till Skolinspektionen 
Fordonsutbildningar i Örebro AB - utökning av befintlig
verksamhet - Proffsgymnasiet
Ärendenummer: Bou 252/2017
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning
Fordonsutbildningar i Örebro AB har ansökt om tillstånd att utöka sin
gymnasieverksamhet på Proffsgymnasiet. Verksamheten planeras att starta
läsåret 2018/2019. Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att
yttra sig över ansökan enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
Ansökan avser godkännande som huvudman för en utökning av en
befintlig fristående gymnasieskola med följande program och inriktningar:
- Vvs- och Fastighetsprogrammet, Fastighet, fullt utbyggd 2020 med 21
elever.
- Industritekniska programmet, Svetsteknik, fullt utbyggd 2020 med 21
elever.
Fullt utbyggd planeras utökningen omfatta 42 elever.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissyttrande till Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående
gymnasieskola läsåret 2018/2019, Fordonsutbildningar i Örebro AB dnr
32-2017:414, 2017-04-26.
Remissyttrande till Skolinspektionen gällande ansökan 32-2017:414
Fordonsutbildningar i Örebro AB, 2017-04-13.
Ansökan från Fordonsutbildningar i Örebro AB dnr 32-2017:414
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen:
- Antal platser på nationella program i Örebro 170324
- Befolkningsprognos Örebro kommun 2016-2025
- Förstahandssökande till Karolinska 170324
- Förstahandssökande till Kvinnersta 170324
- Förstahandssökande till Rudbeck 170324
- Förstahandssökande till Tullängen 170324
- Förstahandssökande till Virginska 170324
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- GySam Örebroregionen
- Slutlig antagning Örebro län 2016
- Karta över gymnasieskolor Örebro 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Föreslaget remissyttrande gällande ansökan från Fordonsutbildningar i
Örebro AB om en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid
Proffsgymnasiet i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019, antas och
överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att svaret till Skolinspektionen tydligare
skall avråda från etablering gällande ansökan från Lärande i Sverige AB,
Ljud- och bildskolan, Framtidsgymnasiet, Thorengruppen AB, Thoren
Innovation school AB, Fordonsutbildningar i Örebro AB samt Jensen
education college AB.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Cecilia
Lönn Elgstrands (V) förslag.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Föreslaget remissyttrande gällande ansökan från Fordonsutbildningar i
Örebro AB om en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid
Proffsgymnasiet i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019, antas och
överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

§ 72 Remissyttrande till Skolinspektionen - JENSEN
education college AB - utökning av befintlig verksamhet JENSEN gymnasium
Ärendenummer: Bou 265/2017
Handläggare: Anders Edlund
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Ärendebeskrivning
JENSEN Education college AB har ansökt om tillstånd för en utökning av
befintlig gymnasieskola JENSEN gymnasium i Örebro kommun med start
from läsåret 2018/2019. Skolinspektionen har berett Örebro kommun
tillfälle att yttra sig över ansökan enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
Ansökan avser godkännande som huvudman för en utökning med följande
fyra program:
- Teknikprogrammet, Informations- och medieteknik, fullt utbyggd 2019
med 96 elever.
- Ekonomiprogrammet, Juridik, fullt utbyggd 2019 med 96 elever.
Fullt utbyggt totalt 192 elever.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissyttrande till Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående
gymnasieskola läsåret 2018/2019, JENSEN Education college AB dnr 32
2017:1049, 2017-04-26.
Remissyttrande till Skolinspektionen över ansökan 32-2017:1049 JENSEN
Education college AB, 2017-04-13.
Ansökan från JENSEN Education college AB, dnr 32-2017:1049.
Statistiskt underlag från Kommunstyrelseförvaltningen:
- Antal platser på nationella program i Örebro 170324
- Befolkningsprognos Örebro kommun 2016-2025
- Förstahandssökande till Karolinska 170324
- Förstahandssökande till Kvinnersta 170324
- Förstahandssökande till Rudbeck 170324
- Förstahandssökande till Tullängen 170324
- Förstahandssökande till Virginska 170324
- GySam Örebroregionen
- Slutlig antagning Örebro län 2016
- Karta över gymnasieskolor Örebro 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Föreslaget remissvar gällande ansökan från JENSEN education college
AB om utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid JENSEN
gymnasium Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019, antas och
överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att svaret till Skolinspektionen tydligare
skall avråda från etablering gällande ansökan från Lärande i Sverige AB,
Ljud- och bildskolan, Framtidsgymnasiet, Thorengruppen AB, Thoren
Innovation school AB, Fordonsutbildningar i Örebro AB samt Jensen
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education college AB.
Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Cecilia
Lönn Elgstrands (V) förslag.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Föreslaget remissvar gällande ansökan från JENSEN education college
AB om utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid JENSEN
gymnasium Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019, antas och
överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

§ 73 Redovisning till Skolinspektionen efter granskning av
mottagandet av nyanlända elever i Örebro kommun
Ärendenummer: Bou 432/2017
Handläggare: Ted Rylander och Maud Boson
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har under 2016 genomfört en kvalitetsgranskning av
Örebro kommuns mottagande av nyanlända elever. I beslutet redovisas
iakttagelser, analyser och bedömningar. Kommunens arbete bedöms
omfatta både styrkor och svagheter. Huvudmannen ska skriftligen redovisa
till Skolinspektionen de åtgärder som har vidtagits och de åtgärder som
planeras att vidtas för att förbättra de områden som Skolinspektionen
identifierar som utvecklingsområden. Redovisningen bör innehålla tydliga
avstämningspunkter. Därefter ska huvudmannen senast den 22 februari
2018 skriftligt redovisa till Skolinspektionen vidtagna åtgärder samt
resultat av de vidtagna åtgärderna.
Redovisningen innehåller förtydliganden av styrkedjan med politiska och
tjänstemannarelaterade ansvarsfördelningar, nuvarande rutiner, samt de
åtgärder som planeras gällande av Skolinspektionen identifierade
utvecklingsområden. Detta omfattar rutiner kring uppföljning, analys,
övergångar och även att säkerställa att rutinerna kommuniceras och följs av
såväl tjänstemän på Kommunstyrelseförvaltningen som Förvaltning
förskola och skola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Redovisning från Örebro kommun av vidtagna och
planerade åtgärder med anledning av Skolinspektionens beslut efter
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kvalitetsgranskning av mottagandet av nyanlända elever i Örebro kommun
(Dnr 400-2015:6586), 2017-04-25.
Förslag till redovisning, 2017-04-05.
Beslut från Skolinspektionen, 2017-02-22.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
1. Redovisningen antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 74 Ny översiktsplan
Ärendenummer: Bou 182/2017
Handläggare: Vivi-Ann Kilander, Åsa Enkvist Lenander och Bo Fritzson
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns översiktsplan är under revidering och förslag till ny plan
har tagits fram av programområde Samhällsbyggnad. Förslaget är nu ute
för samråd.
Samrådet ger möjlighet att påverka planens innehåll och hjälpa till att
förbättra beslutsunderlaget. Samrådsperioden pågår från 1 februari till 30
april 2017.
Programnämnd barn och utbildning framför synpunkter på förslaget till ny
översiktsplan enligt bifogat handling Remissvar gällande förslag till Ny
översiktsplan - Vårt framtida Örebro. Remissvaret kommer efter att beslut
tagits översändas till Programnämnd samhällsbyggnad.
Beslutsunderlag
Örebros översiktsplan är digital, det vill säga den finns inte som
pappersdokument utan är ett verktyg på kommunens hemsida.
Samrådsförslaget hittas på www.orebro.se/nyoversiktsplan.
Tjänsteskrivelse Samråd gällande Ny översiktsplan - Vårt framtida Örebro,
2017-04-26.
Remissvar gällande förslag till Ny översiktsplan - Vårt framtida Örebro,
2017-04-26.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning:
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1. Föreslaget remissvar antas och översänds till Programnämnd
samhällsbyggnad.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Datum: 2017-05-03
Programnämnd barn och utbildning

Yrkande

Ärende 7

Remissyttrande skolinspektionen
gällande ansökan om godkännande av huvudman för
nyetablering RE Lärande ekonomisk förening.

Det är viktigt att vi kan planera för alla barns skolgång i
Örebro. Fristående aktörers etablering försvårar
planeringen. Det försvårar också tanken om att skapa skolor
där barn från olika bostadsområden och bakgrund möts.
Friskolesystemet är segregerande.
På remiss från skolinspektionen kornmer nu önskan om
yttrande från kommunen angående utökning med en ny skola
som vill etablera sig på öster i Örebro.
Ytterligare en friskola i Örebro skulle riskera att
förstärka segregationen, speciellt då den är tänkt att
etableras på öster.
Det finns också alltid risker att skattemedel genom
friskolorna omvandlas till privata vinster vilket vi i
Vänsterpartiet inte vill medverka till.
Att ännu fler friskolor skulle etablera sig i Örebro skulle
göra planering och organisation ännu svårare. Dessutom
finns det alltid en risk att kommunala medel till
utbildningsplatser i stället blir till vinster i
friskolekoncerner.
Svaret till skolinspektionen bör därför tydligare avråda
från Eyraskolans etablering.
I det fall detta yrkande faller kan det beaktas som en
reservation.

Cecilia Lönn Elgstrand
För Vänsterpartiet

~~-

:~{

Datum: 201 7-05-03
Programnämnd barn och utbildning

Yrkande

Ärende 8- 1 5

Remissyttrande till
skolinspektionen om utökning eller nyetablering
av fristående gymnasiesko la
Örebro har i dag flera kommunala gymnasieskolor, och flera
fristående . I planeringen för att bereda utbildningsplatser
åt våra elever är det a llt id en svårighet eftersom att ·vi
som kommun inte kan veta hur många av eleverna som väl jer
kommuna l respektive fristående gymnasieutbildning.

På remiss från skolinspektionen kommer nu önskan om
yttrande från kommunen angående utökning med nya program
och inriktningar inom befint l iga friskolor, men också
etablering av program på helt nya friskolor. Detta sker
samtidigt som elevunderlaget på vissa skolor och
inriktningar i kommunala skolor redan är så lågt att vi
inte kan starta .
Att ännu fler friskolor skulle etablera sig i Örebro skulle
göra planering och organisation ännu svårare. Dessutom
finns det al l tid en risk att kommunala medel till
utbildningsplatser i stället b l ir till vinster i
friskolekoncerner .
För Vänsterpartiet är det viktigast att kommunen kan
planera gymnasieskolan l ångsiktigt och att vi ser t ill att
inga skattemedel blir till privata vinster .
Vänsterpartiet yrkar därför på att svaret till
skol inspekt i onen tydligare skall avråda frå n etablering
gällande ansökan från Lärande i Sverige AB, Ljud- och
bildskolan, Framtidsgymnasiet , Thore ngruppen AB, Thoren
Innovat ion school AB, Fordo n s utbildningar i Örebro AB samt
Jensen education co llege AB .
I det fa ll detta yrkande faller kan det beaktas som en
reservation .

Cecilia Lönn Elgstrand
För Vänsterpartiet

SÄRSKILT YTTRANDE

Liberalerna

Programnämnd Barn o Utbildning
3 maj 2017
Ärende
Ärende
Ärende
Ärende

8 Bou 240/201 7
9 Bou 256/2017
11 Bou 226/2017
12 Bou 276/2017

Remissyttrande till Skolinspektionen för nyetablerade gymnasieplatser

Liberalerna anser att statistik och fakta överensstämmer i dagsläget med verkligheten. Så
på den punkten är svaret till SI rätt och svaret bifalls.
Till ärendet vill dock Liberalerna lägga följande yttrande .
För att skapa en moderna framtida gymnasieskola med attraktiva program och
utbildningsplatser så behövs konkurrens och nytänkande.
Detta ka n komma från alternativa utövare med nya friska ideer och tag. Program som
inte lockar elever och som behövs för branschen ska antingen utvecklas av kommunen
själv eller avvecklas för att istället ge andra möjligheter att starta. Detta ska alltid beaktas
då huvudsaken för Sveriges framtid är att få till bra gymnasieutbildningar som både drar
till sin också levererar .e n bra avslutad utbildning.

Karolina Wallströ
2e vice Programnämnd Barn o Utbildning

Liberalerna Örebro• Mats-Olof Liljegren •Pressekreterare · Tel. 070 360 19 19 • e-post: mats-olof.liljegren@liberalerna.se

~ moderaterna
Särskilt yttrande

Ärende 8
Ärendenummer: Bou 240/2017
"Remissyttrande till Skolinspektionen - Lärande
i Sverige AB - nyetablering av Realgymnasiet
i Örebro"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
3 maj 2017

Örebro kommuns skolor ska vara konkurrenskraftiga
I Örebro kommuns remissvar anges att en nyetablering av Realgymnasiet, i synnerhet
naturbruks- respektive hotell- och turismprogrammen, skulle kunna ha negativa effekter
på kommunens
befintliga verksamheter.
Nya Moderaterna
menar
att
gymnasieprogrammen på de kommunala skolorna ska präglas av hög kvalitet och goda
resultat. Elever ska få en god utbildning oavsett vem som är huvudman.
Att det finns en oro för att elever skulle välja b01i de kommunala gymnasieprogrammen
till fö1mån för fristående alternativ bekymrar oss. Det tyder på att de kommunala
programmen inte håller en tillräckligt hög kvalitet för att kunna vara konkmrenskraftiga.

~
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Maria Haglund (M)

grupp i Programnämnd Barn och utbildning

~moderaterna
Särskilt yttrande

Ärende 9
Ärendenummer: Bou 256/2017
"Remissyttrande till Skolinspektionen - Ljud &
Bildskolan LBS AB - nyetablering av LBS Örebro"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
3 maj 2017

Örebro kommuns skolor ska vara konkurrenskraftiga
I Örebro kommuns remissvar anges att en nyetablering av Ljud och bildskolan LBS AB
skulle kunna ha negativa effekter på kommunens befintliga verksamheter. Nya
Moderaterna menar att gymnasieprogrammen på de kommunala skolorna ska präglas av
hög kvalitet och goda resultat. Elever ska få en god utbildning oavsett vem som är
huvudman.
Att det finns en oro för att elever skulle välja b01i de kommunala gymnasieprogrammen
till förmån för fristående alternativ bekymrar oss. Det tyder på att de kommunala
programmen inte håller en tillräckligt hög kvalitet för att kunna vara konkurrenskraftiga.

För Nya Moderaternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

\a~

Maria I-laglund (M)

t

vv.lf"'moderaterna
Särskilt yttrande

Ärende 10
Ärendenummer: Bou 258/2017
"Remissyttrande till Skolinspektionen - Framtids
gymnasiet i Sverige AB - nyetablering av Framtids
gymnasiet Örebro"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
3 maj 2017

Örebro kommuns skolor ska vara konkurrenskraftiga
I Örebro kommuns remissvar anges att en nyetablering av Framtidsgymnasiet i Sverige
AB skulle kunna ha negativa effekter på kommunens befintliga verksamheter. Nya
Moderaterna menar att gymnasieprogrammen på de kommunala skolorna ska präglas av
hög kvalitet och goda resultat. Elever ska få en god utbildning oavsett vem som är
huvudman.
Att det finns en oro för att elever skulle välja bort de kommunala gymnasieprogra1mnen
till förmån för fristående alternativ bekymrar oss. Det tyder på att de kommunala
programmen inte håller en tillräckligt hög kvalitet för att kunna vara konkurrenshaftiga.

För Nya Moderaternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

llit.g~ )

SÄRSKILT YTTRANDE

Liberalerna

Programnämnd Barn o Utbildning
3 maj 2017
Ärende 10 Bou 225/201 7

Remissyttrande till Skolinspektionen för ny gymnasieskola i Örebro - Framtidgymnasiet

Liberalerna anser att statisti k och fakta överensstämmer i dagsläget med verkligh eten. Så
på den punkten är svaret till SI rätt och svaret bifalls.
Till ä rendet vil l dock Liberalerna lägga följa nde yttrande.
Detta är en helt ny gymnasieskola. Anta let elever till gymnasiet har börjat öka och även
om det ännu inte behövs en ny skola så är det inte alltför lå ngt borta att Örebro kommun
måste antingen tänka på att öppna en ny eller ge positiv respons på att låta en annan
huvudman etablera sig i Örebro.
Lib eralerna vi ll med detta yttrande ge signaler att snart behövs fler pla tser och att just
programme för Vård o Omsorg samt Barn o Fritid behöver upprioriteras och mår bra av
b d nytä and e och konkurre ns för a tt skapa attraktivitet.
O

K rnlina allström (L)
2e vice Programnämnd Barn o Utbildning
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~ moderaterna
Särskilt yttrande

Ärende 11
PN Barn och utbildning
Ärendenummer: Bou 226/201 7
Örebro kommun
"Remissyttrande till Skolinspektionen 3 maj 20 17
ThorenGruppen AB - utökning av befintlig verksam
het - Yrkesgymnasiet Örebro"

Örebro kommuns skolor ska vara konkurrenskraftiga
I Örebro kommuns remissvar anges att en utökning av Yrkesgymnasiets Örebro
befintliga verksamhet skulle kunna ha negativa effekter på kommunens verksamheter.
Nya Moderaterna menar att gymnasieprogrammen på de kommunala skolorna ska
präglas av hög kvalitet och goda resultat. Elever ska få en god utbildning oavsett vem
som är huvudman.
Att det finns en oro för att elever skulle välj a bort de kommunala gymnasieprogrammen
till förmån för fristående alternativ bekymrar oss. Det tyder på att de kommunala
programmen inte håller en tillräckligt hög kvalitet för att kunna vara konkurrenskraftiga.
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Maria Haglund (M)

rnas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

~ moderaterna
Särskilt yttrande

Ärende 12
PN Barn och utbildning
Ärendenummer: Bou 276/2017
Örebro kommun
"Remissyttrande till Skolinspektionen 3 maj 2017
ThorenGruppen AB - utökning av befintlig verksam
het - TBS Örebro"

Örebro kommuns skolor ska vara konkurrenskraftiga
I Örebro kommuns remissvar anges att en utökning av befintlig verksamhet på Thoren
Business School skulle kunna ha negativa effekter på kommunens verksamheter. Nya
Moderaterna menar att gymnasieprogrammen på de kommunala skolorna ska präglas av
hög kvalitet och goda resultat. Elever ska få en god utbildning oavsett vem som är
huvudman.
Att det finns en oro för att elever skulle välja bort de kommunala gymnasieprogrammen
till fö1mån för fristående alternativ bekynu·ar oss. Det tyder på att de kommunala
programmen inte håller en tillräckligt hög kvalitet för att kunna vara konkurrenskraftiga.

För Nya Moderaternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning
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~moderaterna
Särskilt yttrande

Ärende 13
PN Barn och utbildning
Ärendenummer: Bou 251/2017
Örebro kommun
"Remissyttrande till Skolinspektionen 3 maj 2017
Thoren Innovation School AB - utökning av befintlig
verksamhet"

Örebro kommuns skolor ska vara konkurrenskraftiga
I Örebro kommuns remissvar anges att en utökning av befintlig verksamhet på Thoren
Innovation School AB skulle kunna ha negativa effekter på kommunens verksamheter.
Nya Moderaterna menar att gymnasieprogrammen på de kommunala skolorna ska
präglas av hög kvalitet och goda resultat. Elever ska få en god utbildning oavsett vem
som är huvudman.
Att det finns en oro för att elever skulle välj a bort de kommunala gymnasieprogrammen
till förmån för fristående alternativ bekymrar oss. Det tyder på att de kommunala
progra1mnen inte håller en tillräckligt hög kvalitet för att kwma vara konkmrenskraftiga.

~Mt / 1rnas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

Maria Haglund (M)

TILLÄGGSYRKANDE

Liberalerna

Programnämnd Barn o Utbildning
3 maj 2017
Ärende 13 Bou 251/2017

Remissyttrande till Skolinspektionen Thoren Innovation School AB

Liberalerna anser att statistik och fakta överensstämmer i dagsläget med verklig heten. Så
på den punkten är svaret till SI rätt och svaret bifa lls.
Det finns dock en mening som går för långt i bedömningen av en annan skolas
möjlig heter att organisera ordna praktikplatser. Thoren är vida kända för att arbeta hårt
och lyc kas med just APL.

Liberalerna yrkar därför på en ändring:

Liberaler yrkar på att en mening stryks under rubriken "Bedömning o konsekvenser" . Sista
meningen i stycke 3.
Det är dock svårt att i dagsläget ta fram adekvata /\PL platser till utbildningen.
Vid av lag till ändringen är detta tillika en reservation till förmån för eget yrkande

Karolina Wallström (L)
2e vice Programnämnd Barn o Utbildning
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SÄRSKILT YTTRANDE

Liberalerna

Programnämnd Barn o Utbildning
3 maj 2017
Ärende 13 Bou 251 /20 17

Remissyttrande till Skolinspektionen till Thorens Innovation School AB

Liberalerna anser att statistik och fakta överensstämmer i dagsläget med verkligheten. Så
på den punkten är svaret till SI rätt och svaret bifalls.
Till ärendet vill dock Liberalerna lägga följande yttrande.
För att skapa en moderna framtida gymnasieskola med attraktiva program och
utbildningspla tser så behövs konkurrens och nytänkande.
Teknik och energi är en framtida viktig bransch som kommer att behöva många nya
arbetstagare. Vi behöver signalera a tt intresse finns att utveckla dessa platser till både nytt
och f er. Söktrycket är högt redan på befintliga program och Liberalerna vill därför lägga
et yt rande som signa lerar vikten av att släppa fram fler platser i framtiden.

Ka ol a Walls " m (L)
2e vice Programnämnd Barn o Utbildn ing
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