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SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND
Direktion

2020-05-07

Plats och tid

Torsdagen den 7 maj kl 9:30

Ledamöter:

Anna Lundbom Hermansson, KD, Ask
Siw Lunander, S, Hbg
Ronny Larsson, S, Ask
Thorbjörn Bäckrud, KD, Laxå
Therese Magnusson, S, Laxå
Theres Andersson, S,Hbg, Tj ers
Paul Särnholm, C, Laxå, Tj ers
Calill Ohlson, M, Ask via TELE

Ersättare:

Övriga

Erik Storsveden, L, Hbg. Via telefon
Sören Pettersson, V, Hbg. Via telefon
Marie Kilk, förbundsdirektör, via telefon
Susan Clefjord, ekonomichef, via telefon

Sekreterare

......................................................
Katrin Aldenfalk

Ordförande

.......................................................
Anna Lundbom Hermansson

Justerare

......................................................
Siw Lunander
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Datum för uppsättande
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P
Direktionen, Sydnärkes Utbildningsförbund
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Förvaringsplats

Sydnärkes Utbildningsförbunds kansli

Underskrift

......................................................
Katrin Aldenfalk
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Innehåll

§10 Val av justerare
§ 11 Yttrande avseende ansökanfristående gymnasieskolor, Lia-skolan.
§ 12 Yttrande avseende ansökanfristående gymnasieskolor, Magelungen
§ 13 Yttrande avseende ansökanfristående gymnasieskolor, Thoréngruppen AB
§ 14 Rapporter
-

Överläggningar SFI
Överläggningar medlemsbidrag
Framställan från direktionen till kommunstyrelserna i medlemskommunerna.
Studentfirande
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§ 10
Beredningsutskottet utser Siw Lunander till justerare.

Justeringssign
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§ 11
Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende Lia-skolan i Örebro AB:s
ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig
fristående gymnasiesärskola i Örebro kommun, från och med läsåret 2021/22
(Dnr SI 2020:810)
Bakgrund
Lia-skolan Örebro AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola i Örebro
kommun fr.o.m. läsåret 2021/22.
Askersunds, Hallsberg och Laxå kommuner har beretts möjlighet att yttra sig
över ansökan i enlighet med 2 kap 5 Skollagen (2010:800). De tre kommunerna
har sedan 1999 överlåtit ansvaret för gymnasie- och vuxenutbildning till
Sydnärkes Utbildningsförbund som härmed avger sitt yttrande.
Aktuell utbildning som ansökan avser
Lia-skolan Örebro AB ansöker om att bedriva Gymnasiesärskolans nationella
program Administration, handel och varuhantering. Vid fullt utbyggd
verksamhet planeras verksamheten omfatta 12 elever.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder
en etablering kan medföra bör i yttrandet anges följande:
1. En befolkningsprognos över antal 16-åringar i medlemskommunerna
under åren 2020-25
2. En sammanställning över antalet kommunala och fristående
gymnasieskolor i kommunen som erbjuder det aktuella programmet.
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på skolor i kommunen
4. Uppgift om förbundet avser att erbjuda sökt program och inriktning
läsåret 2020/21
5. Beskrivning av konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av
sökandens planerade utbildning.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Förbundets yttrande
Kommentarer till efterfrågade uppgifter 1-5:
1. Befolkningsprognos över antal 16-åringar i förbundets
medlemskommuner åren 2020-2025:
2020
352

2021
383

2022
392

2023
353

2024
378

2025
391

2. Alléskolan i Hallsberg, Sydnärkes Utbildningsförbund, erbjuder den
aktuella utbildningen.
3. Antal befintliga platser vid aktuell utbildning är obegränsad i enlighet
med tidigare beslut i förbundets direktion. Läsåret 2019/20 är antalet
elever på utbildningen 5.
4. Förbundet avser att erbjuda utbildningen läsåret 2020/21 och 2021/22.
5. Förbundet ser generellt sett positivt på att ungdomarna i
medlemskommunerna erbjuds ett varierat utbud av gymnasieprogram
och huvudmän i regionen. Förbundet ser dock att en etablering av den
ansökta utbildningen hos ytterligare en huvudman skulle kunna
innebära en överetablering avseende utbildningsplatser.
6. Alléskolan har under ett stort antal år utvecklat och etablerat
Gymnasiesärskolan och håller i dag en mycket hög kvalitet. En
nyetablering skulle kunna leda till att elevunderlaget för Alléskolan
minskar i en omfattning som på sikt innebär negativa konsekvenser
såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt.

Sammanfattande bedömning
Utifrån ovan beskrivna bakgrund bedömer förbundsledningen att de skulle
innebära negativa verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser för
förbundet om Lia-skolan AB:s ansökan godkänns.

Förslag till beslut
Direktionen föreslås besluta att anta yttrandet i ärendet
----Direktionen beslutar enligt förslaget
Calill Ohlson M, röstar emot förslaget med följande kommentar:

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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”Som representant för Sydnärkes Utbildningsförbund bör jag ta till vara dess intressen.
Detta bryter dock från mitt partis ideologi när det gäller friskolor som jag sympatiserar
med”.
----Direktion

2020-05-07

§ 12
Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende Magelungen Utveckling
AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående gymnasieskola i Örebro kommun, från och med läsåret 2021/22
(Dnr SI 2020:1077)
Bakgrund
Magelungen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en befintlig fristående gymnasieskola vid i
Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2021/22.
Askersunds, Hallsberg och Laxå kommuner har beretts möjlighet att yttra sig
över ansökan i enlighet med 2 kap 5 Skollagen (2010-800). De tre kommunerna
har sedan 1999 överlåtit ansvaret för gymnasie- och vuxenutbildning till
Sydnärkes Utbildningsförbund som härmed avger sitt yttrande.
Aktuell utbildning som ansökan avser
Magelungen Utveckling AB ansöker om att bedriva
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap. Vid fullt
utbyggd verksamhet planeras verksamheten omfatta 57 elever. Magelungen AB
har för avsikt att starta gymnasieskola för elever med omfattande behov av
särskilt stöd, en så kallad resursskola. Av ansökan framgår att målgruppen är
elever med funktionsvariation såsom neuropsykiatriska diagnoser, psykiska
problem, sociala problem eller ha varit s.k. hemmasittare. Eleverna förväntas
studera på Samhällsvetenskapsprogrammet men även på Individuellt alternativ.
Undervisningen bedrivs individuellt och i små studiegrupper.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder
en etablering kan medföra bör i yttrandet anges följande:
1. En befolkningsprognos över antal 16-åringar i medlemskommunerna
under åren 2020-25
2. En sammanställning över antalet kommunala och fristående
gymnasieskolor i kommunen som erbjuder det nationella programmet
El- och energiprogrammet med inriktning elteknik
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på skolor i kommunen
4. Uppgift om förbundet avser att erbjuda sökt program och inriktning
läsåret 2020/21
5. Beskrivning av konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av
sökandens planerade utbildning.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Förbundets yttrande
Kommentarer till efterfrågade uppgifter 1-5:
1. Befolkningsprognos över antal 16-åringar i förbundets
medlemskommuner åren 2020-2025:
2020
352

2021
383

2022
392

2023
353

2024
378

2025
391

2. Alléskolan i Hallsberg, Sydnärkes Utbildningsförbund, erbjuder den
aktuella utbildningen vid Samhällsvetenskapsprogrammet (s k Punkten)
samt inom Individuellt alternativ.
3. Antal befintliga platser vid aktuell utbildning är obegränsad i enlighet
med tidigare beslut i förbundets direktion. Läsåret 2019/20 är antalet
elever på utbildningarna 51.
4. Förbundet avser att erbjuda utbildningarna läsåret 2020/21 och
2021/22.
5. Direktionen ser generellt sett positivt på att ungdomarna i
medlemskommunerna erbjuds ett varierat utbud av gymnasieprogram
och huvudmän i regionen. Direktionen ser dock att en etablering av den
ansökta utbildningen hos ytterligare en huvudman skulle kunna
innebära en överetablering avseende utbildningsplatser.
6. Den verksamhet som Alléskolan utvecklat och etablerat under ett antal
år har varit kostsam, och håller i dag en mycket hög kvalitet. En
nyetablering kan leda till att elevunderlaget för Alléskolan kan komma
att minska i en omfattning som på sikt innebär negativa konsekvenser
såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt.

Sammanfattande bedömning
Utifrån ovan beskrivna bakgrund bedömer förbundsledningen att det skulle
innebära negativa verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser för
förbundet om Magelungen Utveckling AB:s ansökan godkänns.
Förslag till beslut
Direktionen föreslås besluta att anta yttrandet i ärendet.
----Direktionen beslutar enligt förslaget
Calill Ohlson M, röstar emot förslaget med följande kommentar:

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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”Som representant för Sydnärkes Utbildningsförbundbör jag ta till vara dess intressen.
Detta bryter dock från mitt partis ideologi när det gäller friskolor som jag sympatiserar
med”.
----Direktion
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§ 13
Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende Thoréngruppen AB:s
ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Örebro kommun, från och med
läsåret 2021/22 (Dnr SI 2020:1082)
Bakgrund
Thoréngruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2021/22.
Askersunds, Hallsberg och Laxå kommuner har beretts möjlighet att yttra sig
över ansökan i enlighet med 2 kap 5 Skollagen(2010-800). De tre kommunerna
har sedan 1999 överlåtit ansvaret för gymnasie- och vuxenutbildning till
Sydnärkes Utbildningsförbund som härmed avger sitt yttrande.
Aktuell utbildning som ansökan avser
Thoréngruppen ansöker om att bedriva El- och energiprogrammet, inriktning
elteknik. Vid fullt utbyggd verksamhet planeras verksamheten omfatta 18
elever.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder
en etablering kan medföra bör i yttrandet anges följande:
1. En befolkningsprognos över antal 16-åringar i medlemskommunerna
under åren 2020-25
2. En sammanställning över antalet kommunala och fristående
gymnasieskolor i kommunen som erbjuder det nationella programmet
El- och energiprogrammet med inriktning elteknik
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på skolor i kommunen
4. Uppgift om förbundet avser att erbjuda sökt program och inriktning
läsåret 2020/21
5. Beskrivning av konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av
sökandens planerade utbildning.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Förbundets yttrande
Kommentarer till efterfrågade uppgifter 1-5:
1. Befolkningsprognos över antal 16-åringar i förbundets
medlemskommuner åren 2020-2025:
2020
352

2021
383

2022
392

2023
353

2024
378

2025
391

2. Alléskolan i Hallsberg, Sydnärkes Utbildningsförbund, erbjuder den
aktuella utbildningen El- och energiprogrammet med inriktning
elteknik.
3. Antal befintliga platser vid aktuell utbildning är obegränsad i enlighet
med tidigare beslut i förbundets direktion. Läsåret 2019/20 är antalet
elever på utbildningen 71.
4. Förbundet avser att erbjuda utbildning och inriktning läsåret 2020/21
och 2021/22.
5. Förbundet ser generellt sett positivt på att ungdomarna i
medlemskommunerna erbjuds ett varierat utbud av gymnasieprogram
och huvudmän i regionen. Förbundet ser dock att en etablering av den
ansökta utbildningen hos ytterligare en huvudman skulle kunna
innebära en överetablering avseende utbildningsplatser. Härigenom
kan elevunderlaget för Alléskolan komma att minska i en omfattning
som på sikt innebär negativa konsekvenser såväl verksamhetsmässigt
som ekonomiskt.

Sammanfattande bedömning
Utifrån ovan beskrivna bakgrund bedömer förbundsledningen att det skulle
innebära negativa verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser för
förbundet om Thoréngruppen AB: s ansökan godkänns.

Förslag till beslut
Direktionen föreslås besluta att anta yttrandet

----Direktionen beslutar enligt förslaget.
Calill Ohlson M, röstar emot förslaget med följande kommentar:

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

11
SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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§ 14
Rapporter

-

Överläggningar SFI
Inget besked avseende äskandet om 3,5 mkr från medlemskommunerna har inkommit.

-

Överläggningar medlemsbidrag
Medlemsbidraget skall i enlighet med Förbundsordningen fastställas senast under maj månad. Ett
preliminärt datum för möte med medlemskommunernas kommunstyrelseordförande har föreslagits
till 28 maj.

-

Framställan från direktionen till kommunstyrelserna i medlemskommunerna.
Direktionen har lämnat en framställan till medlemskommunerna avseende en önskan om medverkan
vad gäller fördelning av de extra statsbidrag som kommit till landets kommuner och regioner. Detta
avser såväl de så kallade välfärdsmiljarderna som de extra medel som tillförs till följd av kostnader
föranledda av covid19. Ärendet är behandlat av i kommunstyrelsen i Laxå, med ett avslag som följd. I
Askersund och Hallsberg har frågan ännu inte behandlats.

-

Studentfirande
Marie Kilk ger en rapport av den pågående planerandet av årets alternativa studentfirande.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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