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Svar på motion från Jan A. Pressfeldt (AD) om att
införa möjlighet att driva kommunala friskolor
Som ett komplement till de privata friskolorna och den nuvarande kommunledda grundskolan
vill Aledemokraterna ge möjlighet att införa kommunala friskolor som drivs utan kommunal
styrning och i stället av föräldrar, rektorer och lärare.
Med utgångspunkt i en bedömning av följande parametrar bedömer förvaltningen behovet av
att införa kommunala friskolor i Ale kommun.
Kommunens skolor visar nu positiva resultat i jämförelse med tidigare och det finns ett
pågående arbete för att skapa större möjligheter för rektorer och pedagoger att utnyttja sina
unika kompetenser. Det finns inget vetenskapligt stöd för att organisationsformen är
avgörande för resultaten samt det gagnar inte alla skolor att i nuläget tillåta etablering av
fristående kommunala skolor.
Förvaltningen föreslår med ovanstående som utgångspunkt att motionen avslås.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande,2015-10-29
Motionen

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförlag och yrkar att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Mikael Berglund (M) tillstyrker Paula Örns yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels sitt eget yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Protokollsanteckning
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Paula Örn (S), Björn Norberg (S), Christina Oskarsson (S), Klas Karlsson (S), Sonny
Landerberg (MP), Jennifer Zetterman (V), Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Zito
Averstedt (M), Rose-Marie Fihn (FP), Åke Niklasson (C) lämnar följande
protokollsanteckning:
Vi önskar förtydliga att det idag inte finns några hinder för en kommunal skola att
ansöka om att få verka på så kallad intraprenad/kommunal friskola. Vi anser inte det
faktum att motionen inte bifalls innebär att skolor i framtiden inte kan inkomma med
en sådan ansökan. Att motionen inte bifalls beror på att intraprenadsformen är
beroende av att initativet kommer underifrån från rektor och /eller personal och det
är därför inte ett system som är möjligt att införa genom beslut från nämnd eller
fulllmäktige.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

