20 november 2019

Yrkande till Kommunfullmäktige:

KF 20 november 2019: ”Avgift för ansökan
om att bedriva fristående förskola”
Tiden då ett ärende om fristående förskolor blott handlade om fristående förskolor är förbi. När vi
som folkvalda ska fatta beslut som rör fristående förskolors verksamhet måste vi också, till följd av
den samlade politikerelitens agerande, ta hänsyn till hur islamister och terrorister kan dra nytta av
våra beslut.
Till att börja med vänder sig Örebropartiet emot att kommunens skattebetalare ska subventionera
friskoleaktörers handläggningskostnader. Den kostnaden ska de fristående aktörerna givetvis betala
själva.
Denna kostnad varierar dessutom eftersom olika handläggningar tar olika lång tid.
Avgiften ska därför inte vara fast, den ska vara rörlig och beräknas utifrån respektive
handläggningstid.
Örebropartiet är kritiskt inställda till religiösa friskolor överlag men vi är också medvetna om att det
finns grader i helvetet. Det är inte så att örebroarna år ut och år in kan läsa om hur Herrens
motståndsarmé bedriver kristen förskola i stan. Däremot vet vi alla vad det är för aktörer och
individer bakom vissa koncerner och verksamheter som bland annat har mage att gömma sig bakom
beteckningen ”muslimska” skolor eller förskolor. Dessa verksamheter är så genommarinerade i
klanmentalitet, kriminalitet och islamism att det är helt otroligt att de fortfarande tillåts.
Örebropartiet vill därför, som ett led i att skapa tydliga incitament för dessa aktörer att söka sig till en
annan kommun än just Örebro, införa särskilda regler beträffande handläggningen för
koncerner/stiftelser/aktörer som ertappats med exempel som nämns i att-satserna nedan. Vi tycker
inte det är en bra idé att finansiera skolor som redan finansierats av saudiska regimen i syfte att
sprida Wahabism, eller verksamheter vars ägare förskingrat pengar i syfte att starta en islamisk bank,
eller stiftelser/koncerner som avlönat IS-terrorister för de skattepengar som örebroarna trodde att
de betalade i syfte att finansiera utbildning.
Därför yrkar vi:
Att:
1. Respektive handläggningsavgift för etablering och/eller förändring härleds till den
specifika handläggningens tid, istället för ett fast belopp, varmed den sökande
snarare än skattebetalarna finansierar handläggningskostnaden.
2. I de fall då någon inom den sökande stiftelsen/koncernen/organisationen/m.m
ertappats med att ha gjort något av följande:
a. Bedrivit könsuppdelad undervisning utifrån religiös grund,
b. Krigat, finansierat eller på annat sätt stöttat Islamiska staten, Al
Qaida eller annan terroristgruppering,
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c.
d.
e.
f.

Bedrivit bön under lektionstid,
Tvingat elever att delta i bön eller religiös aktivitet,
Förskingrat pengar i syfte att starta en ”islamisk bank”,
Gjort sig skyldig till grovt osant intygande, grovt bokföringsbrott,
grovt penningtvättbrott och/eller grov trolöshet mot huvudman,
g. Ertappats med antisemitisk eller på annat sätt rasistisk litteratur,
h. Ertappats med att ha rivit ut sidor ur kurslitteratur eller på annat
sätt censurerat eller förhindrat undervisning enligt läroplanen,
i. Finansierats av regimer i mellanöstern (exempelvis Saudiarabien)
j. Lärt ut Wahabism eller Salafism eller andra extrema uttryck av
Islam,
k. Begått terroristattacker, exempelvis terrordåden i Bryssel 2016,
l. Anställt någon som begått terrordåd, exempelvis terrordåden i
Bryssel 2016,
m. Försökt förhindra undervisning i musik,
n. Funnits bryta mot kommunens krav och bestämmelser i övrigt,
o. Funnits bryta mot skolverkets och/eller skolinspektionens
krav/bestämmelser i övrigt.
2.1 Ska handläggningsprocessen också innefatta följande obligatoriska moment
(utöver det som redan ingår):
a. SÄPO måste informeras och få möjlighet att yttra sig i ärendet.
b. Även utbildningsministern ska få en direkt skrivelse med
information om att man hanterar ärendet samt vem som sökt och
vilken av ovanstående att-satser under 2a-2o som anställda inom
koncernen ertappats med att ha gjort.
c. Kommunstyrelsen ska informeras.
d. Om möjligt ska en praktikant alltid beredas möjligheten att i första
hand få genomföra handläggningen.
e. Därefter ska en av de ordinarie handläggarna genomföra
handläggningen för att därefter jämföra sin handläggningsprocess
med praktikantens och kontrollera om praktikanten gjort rätt.
f. Därefter ska varje ordinarie handläggare genomföra
handläggningen för att se om föregående handläggare gjort rätt.
g. Slutligen ska programdirektören för programområde Barn och
Utbildning själv genomföra handläggningen för att se om alla
föregående handläggare hanterat handläggningen rätt.
2.2 Ska den sökande stiftelsen/koncernen/organisationen m.m inte anses lämplig
att bedriva förskoleverksamhet i Örebro kommun och ska därför få avslag, men –
om möjligt – debiteras fullt handläggningspris ändå.
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