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§ 68 Remiss: Ansökan från NTI Gymnasiet Ellips AB Dnr:
2022:948 - Beslut
Ärendenummer: Bou 423/2022
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning

NTI Gymnasiet Ellips AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
NTI Gymnasiet Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024.
Ansökan avser utbildning inom Teknikprogrammet med inriktning Design och
produktutveckling (36 platser).
Huvudmannen bedriver idag verksamhet på Väster i Örebro (Karlsgatan) och
planerar att möta en eventuell utökning i befintliga lokaler.
Örebro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2
kap. 5 § skollagen (2010:800).
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-04-08
Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig
fristående
gymnasieskola (NTI Gymnasiet Ellips AB)
Örebro kommuns yttrande angående ansökan om utökning av befintlig
gymnasieskola från NTI Gymnasiet Ellips AB (2022:423)
Bilaga 1. Befolkningsprognos 16-åringar (2022-2027)
Bilaga 2. Regionalt samverkansavtal
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola (NTI
Gymnasiet Ellips AB) antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar att stryka det sista stycket i yttrandet och att
godkänna det justerade yttrandet och överlämna det till Skolinspektionen.
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Proposition

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Maria Haglunds (M)
förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola (NTI
Gymnasiet Ellips AB) antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M), Sara Dicksen (M) och Gunilla Werme
(L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) förslag.

§ 69 Remiss - Ansökan från Stadsmissionens Skolstiftelse
dnr 2022:924 - Beslut
Ärendenummer: Bou 547/2022
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning

Stadsmissionens Skolstiftelse har ansökt hos Skolinspektionen om
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Grillska Gymnasiet Örebro i Örebro kommun fr.o.m.
läsåret 2023/2024.
Ansökan avser en utökning av befintligt programutbud med utbildning inom
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap.
Huvudmannen bedriver idag verksamhet på Bettorpsgatan i Bettorp norr om
Örebro och planerar att möta en eventuell utökning i befintliga lokaler.
Örebro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2
kap. 5 § skollagen (2010:800).
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-04-11
Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig
fristående
gymnasieskola (Stadsmissionens Skolstiftelse)
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Örebro kommuns yttrande angående ansökan om utökning av befintlig
gymnasieskola från Stadsmissionens Skolstiftelse (2022:547)
Bilaga 1. Befolkningsprognos 16-åringar (2022-2027)
Bilaga 2. Regionalt samverkansavtal
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola
(Stadsmissionens Skolstiftelse) antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar att stryka det sista stycket i yttrandet och att
godkänna det justerade yttrandet och överlämna det till Skolinspektionen.
Proposition

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Maria Haglunds (M)
förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola
(Stadsmissionens Skolstiftelse) antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M), Sara Dicksen (M) och Gunilla Werme
(L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) förslag.

§ 70 Remiss - Ansökan från Amerikanska gymnasiet AB
Dnr: SI 2022:867 - Beslut
Ärendenummer: Bou 600/2022
Handläggare: Markus Eklund
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Ärendebeskrivning

Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB har ansökt hos Skolinspektionen om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola vid Amerikanska gymnasiet Örebro i Örebro kommun fr.o.m.
läsåret 2023/2024.
Utbildningen ska påbörjas höstterminen 2024 och ska fullt utbyggd omfatta
408 platser år 2026.
Örebro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2
kap. 5 § skollagen (2010:800).
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-04-08
Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola (Amerikanska gymnasiet i Sverige AB)
Örebro kommuns yttrande angående ansökan som huvudman för nyetablering
av gymnasieskola från Amerikanska gymnasiet i Sverige AB (2022:600)
Bilaga 1. Befolkningsprognos 16-åringar (2022-2027)
Bilaga 2. Regionalt samverkansavtal
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola (Amerikanska
Gymnasiet i Sverige AB) antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar att stryka det sista stycket i yttrandet och att
godkänna det justerade yttrandet och överlämna det till Skolinspektionen.
Proposition

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Maria Haglunds (M)
förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola (Amerikanska
Gymnasiet i Sverige AB) antas och överlämnas till Skolinspektionen.
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2. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M), Sara Dicksen (M) och Gunilla Werme
(L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) förslag.

§ 71 Remiss - Ansökan från Viljan friskola AB Dnr: SI
2022:1017 - Beslut
Ärendenummer: Bou 548/2022
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning

Viljan Friskola AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som
huvudman för en grundskola, årskurserna 7-9 vid Viljan grundskola Örebro i
Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2023/24.
Ansökan avser grundskoleplatser inom årskurserna 7-9 med 40 platser totalt
utbyggd år 2026.
Vid en eventuell etablering planeras verksamheten vara belägen i Kvinnersta
norr om Örebro. Enligt ansökan kommer det också erbjudas alternativ för
boende i anslutning till skolan.
Örebro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2
kap. 5 § skollagen (2010:800).
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-04-11
Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av fristående
förskoleklass, grundskola och fritidshem (Viljan Friskola AB)
Örebro kommuns yttrande angående ansökan om nyetablering av fristående
förskoleklass, grundskola och fritidshem från Viljan Friskola AB (2022:548)
Bilaga 1. Befolkningsprognos 13-15 år (2021-2031)
Bilaga 2. Sammanställning över kommunala och fristående grundskolor
Bilaga 3. Se Karta - Örebro kommun (orebro.se) – markera Grundskolor
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och
fritidshem (Viljan Friskola AB) antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att yttrandet kompletteras med följande
mening som avslutning på sista stycket. ”En sådan undervisning kan dock
erbjudas i kommunal regi, då det bättre skulle säkerställa en trygg skolgång".
Proposition

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut;
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Cecilia Lönn Elgstrands (V)
förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och
fritidshem (Viljan Friskola AB) antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation

Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.

§ 72 Remiss - Ansökan från Viljan Friskola AB Dnr:
2022:1020 - Beslut
Ärendenummer: Bou 603/2022
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning

Viljan Friskola AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Örebro
kommun fr.o.m. läsåret 2023/24.
Ansökan avser gymnasieplatser inom Estetiska programmet inriktning Estetik
och media, om totalt 40 platser fullt utbyggd 2026.
Vid en eventuell etablering planeras verksamheten vara belägen i Kvinnersta
norr om Örebro. Enligt ansökan kommer det också erbjudas alternativ för
boende i anslutning till skolan.
Örebro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2
kap. 5 § skollagen (2010:800).
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-04-11
Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola
(Viljan Friskola AB)
Örebro kommuns yttrande angående ansökan om nyetablering av
gymnasieskola från Viljan Friskola AB (2022:603)
Bilaga 1. Befolkningsprognos 16-åringar (2022-2027)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola (Viljan Friskola
AB) antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar att ärendet återremitteras för justering av texten till
en mer positiv skrivning i första stycket.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att yttrandet kompletteras med följande
mening som avslutning på sista stycket. ”En sådan undervisning kan dock
erbjudas i kommunal regi, då det bättre skulle säkerställa en trygg skolgång”.
Proposition

Ordförande Susanne Lindholm (KD) ställer först Maria Haglunds (M) yrkande
om återremiss under proposition och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Cecilia Lönn Elgstrands
(V) förslag. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Örebro kommuns yttrande angående ansökan om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola (Viljan Friskola
AB) antas och överlämnas till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Reservation

Maria Haglund (M), Stefan Stark (M), Sara Dicksen (M) och Gunilla Werme
(L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) förslag om
återremiss.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
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Yrkande
Ärende 7
Ärendenummer: Bou 423/2022
"Remiss: Ansökan från NTJ Gymnasiet Ellips AB
Dnr: 2022:948 - Beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
2022-04-29

Säkerställ partipolitisk neutral skrivning
Under flera år har vi i Programnämnden varit eniga om svaren till Skolinspektionen angående
ansökningar om att starta skola och/eller utöka befintlig skola. Detta efter att de tidigare
politiska skrivningarna med alltför negativa effekter för kommunen vid etableringar skalats
bort.
I år har tyvärr dessa politiska åsikter kommit tillbaka och då i form av ett sista stycke som
handlar om att friskolor är negativt och en risk för Örebro.
Vi motsäger oss stark denna typ av politiskt ställningstagande och vill att det sista stycket
stryks ur yttrandet.
Vi Moderater anser att yttrandet, utan sista stycket, på ett bra sätt beskriver läget i Örebro och
konsekvenserna av vad ett positivt svar till NTI Gymnasiet Ellips AB innebär för kommunen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

stryka sista stycket i yttrandet

att

godkänna det justerade yttrandet och överlänma det till Skolinspektionen

att

justera paragrafen omedelbart

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag.

r

Föi~M dcratcrnas grupp i Programnämnd Barn och utbildning
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Yrkande
Ärende 8
Ärendenummer: Bou 547/2022
"Remiss: Ansökan från Stadsmissionens Skolstiftelse
dnr: 2022:924 - Beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
2022-04-29

Säkerställ partipolitisk neutral skrivning
Under flera år har vi i Programnämnden varit eniga om svaren till Skolinspektionen
angående ansökningar om att starta skola och/eller utöka befintlig skola. Detta efter att de
tidigare politiska skrivningarna med alltför negativa effekter för kommunen vid
etableringar skalats bort.

I år har tyvärr dessa politiska åsikter kommit tillbaka och då i form av ett sista stycke som
handlar om att friskolor är negativt och en risk för Örebro.
Vi motsäger oss stark denna typ av politiskt ställningstagande och vill att det sista stycket
stryks ur yttrandet.
Vi Moderater anser att yttrandet, utan sista stycket, på ett bra sätt beskriver läget i Örebro
och konsekvenserna av vad ett positivt svar till Stadsmissionens Skols6ftelse innebär för
kommunen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

stryka sista stycket i yttrandet

att

godkäima det justerade yttrandet och överlänma det till Skolinspektionen

att

justera paragrafen omedelbart

Om nänmden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag.

~

deraternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning
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Yrkande
Ärende 9
Ärendenummer: Bou 600/2022
"Remiss: Ansökan från Amerikanska gymnasiet AB
Dnr: SI 2022:867 - beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
2022-04-29

Säkerställ partipolitisk neutral skrivning
Under flera år har vi i Programnämnden varit eniga om svaren till Skolinspektionen
angående ansökningar om att starta skola och/eller utöka befintlig skola. Detta efter att de
tidigare politiska skrivningarna med alltför negativa effekter för kommunen vid
etableringar skalats bort.

I år har tyvärr dessa politiska åsikter kommit tillbaka och då i form av ett sista stycke som
handlar om att friskolor är negativt och en risk för Örebro.
Vi motsäger oss stark denna typ av politiskt ställningstagande och vill att det sista stycket
stryks ur yttrandet.
Vi Moderater anser att yttrandet, utan sista stycket, på ett bra sätt beskriver läget i Örebro
och konsekvenserna av vad ett positivt svar till Amerikanska gymnasiet AB innebär för
kommunen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

stryka sista stycket i yttrandet

att

godkänna det j usterade yttrandet och överlänma det till Skolinspektionen

att

justera paragrafen omedelbart

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag.

För Mo eraternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

MriaHatl::1

Yrkande
Ärende 11
Ärendenummer: Bou 603/2022
"Remiss: Ansökan från Viljan Friskola AB
Dnr: 2022: 1020 - beslut"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
2022-04-29

Säkerställ valfrihet för alla elever
Vi håller inte med om beskrivningen att kommunens gymnasieprogram SAI-IA är fullt
tillräckligt för den aktuella elevgrupp som ansökan gäller. Vi Moderater har tvärt emot
skrivningen uppfattningen att elevgruppen med högfungerande autism vill och behöver ha
ett bredare utbud av gymnasieprogram. I det avseendet kan det Viljan erbjuder vara ett
välkommet tillskott i Örebro.
Därför vill vi återremittera ärendet för omformulering till en mer positiv skrivning i första
stycket av yttrandet till Skolinspektionen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar

att

återremittera ärendet för justering av texten enligt ovan

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag.

~;'Vi''

grupp i Programnämnd Barn och utbildning

M~l fi~lglund (M)

Programnämnd barn och utbildning

Örebro den 29 april 2022

Ansökan från Viljan friskola gymnasie
Bou 603/2022
Den elevgrupp som beskrivs i ansökan från Viljan friskola är varje hemkommuns
ansvar att bemöta på bästa sätt. Det är skolans ansvar att se till att alla elever
får en utbildning efter sina egna behov. Varför en sådan verksamhet som
beskrivs i ärendet måste bedrivas av fristående aktör med vinstsyfte är otydligt.
Det heller inte tydligt varför en placering av ett barn på ett särskilt boende och i
en skola långt från hemmet skulle underlätta skolgången.
Det finns också risker med att lägga ut utbildning på vinstdrivna företag då insyn
och kontroll minskar och risken är att utbildningspengar går till annat än det de
är avsedda för.
För Vänsterpartiet är det viktigt att skolor bedrivs med undervisnings-syfte och
inte vinstsyfte.
I beslutsunderlaget till remiss-svar från kommunen finns flera starka argument
som talar emot en etablering av Viljan friskola exempelvis kopplat till osäker
finansiering och risker med om finansiering uteblir när antagning av elev redan
skett. Detta bör tydligare framgå i kommunens remiss-svar enligt följande
förslag.
Jag yrkar
Att yttrandet kompletteras med följande mening som avslutning på sista
stycket. ”En sådan undervisning kan dock erbjudas i kommunal regi, då det
bättre skulle säkerställa en trygg skolgång”.

Cecilia Lönn Elgstrand
Vänsterpartiet

Programnämnd barn och utbildning

Örebro den 29 april 2022

Ansökan från Viljan friskola grundskola
Den elevgrupp som beskrivs i ansökan från Viljan friskola är varje hemkommuns
ansvar att bemöta på bästa sätt. Det är skolans ansvar att se till att alla elever
får en utbildning efter sina egna behov. Varför en sådan verksamhet som
beskrivs i ärendet måste bedrivas av fristående aktör med vinstsyfte är otydligt.
Det heller inte tydligt varför en placering av ett barn på ett särskilt boende och i
en skola långt från hemmet skulle underlätta skolgången.
Det finns också risker med att lägga ut utbildning på vinstdrivna företag då insyn
och kontroll minskar och risken är att utbildningspengar går till annat än det de
är avsedda för.
För Vänsterpartiet är det viktigt att skolor bedrivs med undervisnings-syfte och
inte vinstsyfte.
I beslutsunderlaget till remiss-svar från kommunen finns flera starka argument
som talar emot en etablering av Viljan friskola exempelvis kopplat till osäker
finansiering och risker med om finansiering uteblir när antagning av elev redan
skett. Detta bör tydligare framgå i kommunens remiss-svar enligt följande
förslag.
Jag yrkar
Att yttrandet kompletteras med följande mening som avslutning på sista
stycket. ”En sådan undervisning kan dock erbjudas i kommunal regi, då det
bättre skulle säkerställa en trygg skolgång”.

Cecilia Lönn Elgstrand
Vänsterpartiet

