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Marlene Jörhag (KD), ordförande

Maria Haglund (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 juni 2019.

§ 149 Godkännande av dagordning
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Dagordningen godkänns
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 150 Anpassningar Olaus Petriskolan ABCD-huset information
Ärendenummer: Bou 1036/2017
Handläggare: Mikael Carstensen
Ärendebeskrivning

Information angående Olaus Petri-skolan.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Informationen tas till protokollet
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
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§ 151 Revidering Riktlinjer för skolplaceringar i
förskoleklass och grundskola - beslut
Ärendenummer: Bou 2858/2018
Handläggare: Mikael Carstensen
Ärendebeskrivning

Det har kommit till Örebro kommunens kännedom att andra kommuner av
Skolinspektionen har förelagts att åtgärda brister i sin skolvalsprocess. Mer
specifikt är det modellen med skolbytesperioder man har fått anmärkningar på,
och därigenom hinder för vårdnadshavares rätt att under hela året välja skola åt
sina barn. I och med att dessa beslut har kommit till vår kännedom ser vi
anledning att uppdatera våra egna riktlinjer för att bättre stämma överens med
gällande författningar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-06-11
Förslag reviderade Riktlinjer Skolplacering i förskoleklass och grundskola
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Anta reviderade riktlinjer Skolplacering i förskoleklass och grundskola enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Pär Ljungvall (V) yrkar på följande två
förändringar i riktlinjerna:
1. Sista meningen i stycket ”Vårdnadshavares önskemål och närhetsprincipen”
på sidan 5 ändras till ”Oavsett om önskemål lämnats eller ej jämförs önskemål
och rätt till en skola nära hemmet för att hitta den bästa samlade lösningen”.
2. På sidan 6 skriva in i riktlinjerna att relativ närhet jämförs i procent och inte i
meter som i dag.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (KD) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Cecilia
Lönn Elgstrands (V) och Pär Ljungvalls (V) yrkande om följande två
förändringar i riktlinjerna:
1. Sista meningen i stycket ”Vårdnadshavares önskemål och närhetsprincipen”
på sidan 5 ändras till ”Oavsett om önskemål lämnats eller ej jämförs önskemål
och rätt till en skola nära hemmet för att hitta den bästa samlade lösningen”.
2. På sidan 6 skriva in i riktlinjerna att relativ närhet jämförs i procent och inte i
meter som i dag.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Anta reviderade riktlinjer Skolplacering i förskoleklass och grundskola enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Reservation

Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Pär Ljungvall (V) reserverar sig skriftligt till
förmån för eget yrkande om följande två förändringar:
1. Sista meningen i stycket ”Vårdnadshavares önskemål och närhetsprincipen”
på sidan 5 ändras till ”Oavsett om önskemål lämnats eller ej jämförs önskemål
och rätt till en skola nära hemmet för att hitta den bästa samlade lösningen”.
2. På sidan 6 skriva in i riktlinjerna att relativ närhet jämförs i procent och inte i
meter som i dag.

§ 152 Yttrande remiss från Skolinspektionen gällande
ansökan från Hvilan utbildning AB - beslut
Ärendenummer: Bou 1957/2019
Handläggare: Markus Eklund
Ärendebeskrivning

Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att yttra sig över ansökan
enligt 2 kap 5§ skollagen. Hvilan utbildning AB har ansökt om tillstånd för
etablering av en fristående gymnasieskola i Örebro. Verksamheten planeras att
starta läsåret 2020/2021. Ansökan avser godkännande som huvudman för en
etablering av fristående gymnasieskola med följande program:
Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi, fullt utbyggt 2022, 75 elever.
Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap, fullt utbyggt 2022, 75
elever.
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap, fullt utbyggt
2022, 75 elever.
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap, fullt utbyggt
2022, 75 elever.
Beslutsunderlag

Ansökan från Hvilan utbildning AB, dnr 32-2018:11946
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
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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Tjänsteskrivelse Hvilan, 2019-06-18
Förslag Remissyttrande Hvilan utbildning AB. Remiss 32-2018-11946
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning
- Yttrandet över remissen om ansökan från Hvilan utbildning AB om
etablering av fristående gymnasieskola i Örebro kommun från och med läsåret
2020/2021, antas och överlämnas till Skolinspektionen.
Yrkande

Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Pär Ljungvall (V) yrkar avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut och att svaret från Örebro
kommun till Skolinspektionen tydligare ska avråda/emotsäga
etablering gällande ansökan från Hvilan utbildning AB.
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) och Pär Ljungvalls (V) yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att svaret från Örebro kommun till
Skolinspektionen tydligare ska avråda/emotsäga etablering gällande ansökan
från Hvilan utbildning AB..
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd barn och
utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Yttrandet över remissen om ansökan från Hvilan utbildning AB om
etablering av fristående gymnasieskola i Örebro kommun från och med läsåret
2020/2021, antas och överlämnas till Skolinspektionen.
Reservation

Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Pär Ljungvall (V) reserverar sig skriftligt till
förmån för eget yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till beslut och att svaret från Örebro kommun till Skolinspektionen tydligare
ska avråda/emotsäga etablering.

§ 153 Programdirektörens information
Handläggare: Mikael Carstensen
Ärendebeskrivning

Programdirektör Mikael Carstensen informerar om finansieringen av
utvärdering grundskoleantagningen.
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Informationen tas till protokollet
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslut:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 154 Anmälan av delegationsbeslut till Pn bou 2019-06-19
Ärendenummer: Bou 1646/2019
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation av utskott, ledamot eller ersättare
eller tjänsteman ska anmälas till Programnämnd barn och utbildning enligt 6
kap. 40 § och 7 kap. 8 § kommunallagen (2017:725).
Beslutsunderlag

Lista över inrapporterade delegationsbeslut (2019-05-24--2019-06-11)
Anmälan av delegationsbeslut från förskolechefer, rektorer och
myndighetsavdelningen
Delegationsbeslut Bou 1336/2019 och Bou 357/2019.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 155 Anmälan av handlingar och inkomna skrivelser
Ärendenummer: Bou 139/2019
Ärendebeskrivning

Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit
och som bedömts relevanta för Programnämnd barn och utbildning att få
kännedom om.
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Beslutsunderlag

Diarielista till Programnämnd barn och utbildning 2019-06-19
(registrerat efter 2019-05-24 till och med 2019-06-11)
Pd bou sommaren 2019, 2019-06-17
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
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Datum: 20190619
Programnämnd barn och utbildning

Yrkande

Riktlinjer för skolplaceringar
För mig och Vänsterpartiet är det viktigt att poängtera att det redan finns dåliga delar med
skollagen, dvs fria skolvalet och friskolesystemet. Eftersom dessa två faktorer är inarbetade i
lagen är det dock svårt att ändra situationen i sin helhet på lokal nivå men då är det viktigt att
Örebro kommun försöker göra det bästa av situationen. Vi bör exempelvis jobba för att signalera
att den som inte väljer skola kommer också kommer att hamna i en bra skola, det samma för
den som inte kommer in på sin valda skola.
Alla elever ska ges möjlighet till goda studieresultat oavsett social bakgrund och vilken skola hen
går i. En likvärdig skola handlar om lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildning och att
skolan ska kompensera för elevers olika förutsättningar. Vänsterpartiet menar att i första hand
bör varje elev gå i en skola så nära hemmet som möjligt. Hade inte Örebros bostadsområden
varit så segregerade hade närhetsprincipen varit det bästa alternativet. Tidigare har dock Örebro
kommun genom anvisningsområden kunnat blanda elever på skolorna vilket vi tyckt varit bra.
Att alla elever skulle välja skola kan låta bra i teorin. Det finns dock flera problem med detta.
Dels signalerar det att våra skolor är olika bra, dels att den som inte kommer in på vald skola
riskerar att tro att skolgången på det viset kommer att bli dålig. Vi vill att alla barn och föräldrar
ska känna sig trygga i att alla deras närliggande skolor är bra. Vi vill heller inte att någon ska välja
en annan skola för att välja bort att umgås med andra barn vilket är risken med detta system.
Problemet med att främja ett skolvalssystem är också att resursstarka föräldrar kan göra aktiva
val medan det finns föräldrar som av olika sociala eller psykologiska skäl har svårare att utföra
denna typ av val.

Jag och Vänsterpartiet yrkar därför på följande ändringar:
1. Programnämnd barn- och utbildning har tidigare lyft vikten av att de som
inte ansöker om skola inte ska placeras i sista hand utan i samma
urvalsprocess som de som söker specifik skola. Därför bör sista
meningen i stycket ”Vårdnadshavares önskemål och närhetsprincipen” på
s. 5 ändras till följande:
”Oavsett om önskemål lämnats eller ej jämförs önskemål och rätt till en skola
nära hemmet för att hitta den bästa samlade lösningen”.

2. På s. 6 bör vi skriva in i riktlinjerna att relativ närhet jämförs i procent
och inte i meter som i dag.
I det fall detta yrkande faller är det att betrakta som en reservation.

Cecilia Lönn Elgstrand
Pär Ljungvall

För Vänsterpartiet
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Datum: 20190619
Programnämnd barn och utbildning

Yrkande

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. Det som är allvarligt med det handlar om elevernas risker, om
den friskola de går på stänger ner eller sänker kvalitén eller om den kommunala
skolan de går på får mindre resurser.
Det finns dessutom alltid en risk med friskoleetableringar att insynen i hur
kommunala medel används minskar markant. 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 – vilket det inte gör - är det kommunen som ska starta
dessa och inte någon annan.
För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att skolor bedrivs med undervisningssyfte och inte vinstsyfte.
Det viktigaste är också att kommunen kan planera grund- och
gymnasieskolan långsiktigt och att vi ser till att inga skattemedel blir till privata
vinster.

Även om just detta remissyttrande beskriver riskerna tydligt yrkar
Vänsterpartiet på att svaret från Örebro kommun till skolinspektionen tydligare
ska avråda/emotsäga etablering gällande ansökan från Hvilan utbildning AB.
I det fall detta yrkande faller är det att betrakta som en reservation.

Cecilia Lönn Elgstrand
Pär Ljungvall

För Vänsterpartiet
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