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Dnr BOU 2017-196

Barn- och ungdomsnämnden

Yttrande till Skolinspektionen gällande byte av
huvudman för Eraskolan
Förslag till beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom nedanstående yttrande till
Skolinspektionen angående ansökan från Fredrik Påhlsson, enskild firma,
om byte av huvudman till Småskolan Pedagogik i Sverige AB.
Ärende
Till Skolinspektionen har inkommit en ansökan om byte av huvudman för
fristående i Sverige AB.
Skolinspektionen har begärt in yttrande från Linköpings kommun över ansökan
från Fredrik Påhlsson.
Sökanden menar att huvudmannabytet inte på något sätt förändrar elevernas
verksamhet, varken organisatoriskt eller personellt. Genom bytet av
huvudmannaskap ges eleverna en säkrare grund avseende långsiktighet
grundskola årskurs 3-6 från Fredrik Påhlsson, enskild firma, till Småskolan
Pedagogik och kontinuitet i sin skolgång, menar sökanden.
Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av
ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av den sökta utbildningen vid
den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för
skolväsendet i kommunen. Kommunen bör till sitt yttrande bifoga en
beskrivning av konsekvenserna av en etablering. Konsekvensbeskrivningen bör
bl.a. visa på ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som
uppkommer vid start av den planerade utbildningen vid den fristående
verksamheten. Effekterna ska gälla förhållanden på lång sikt, d.v.s. fem-sex år.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker yttrandet.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Byte av huvudman för Eraskolan - yttrande till Skolinspektionen.docx
Yttrande till Skolinspektionen - Byte av huvudman för Eraskolan.docx
Bilaga 1 - Förteckning över kommunala och fristående grundskolor samt fördelning årskursvis
och fritidshem.pdf
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Bakgrund
Till Skolinspektionen har inkommit en ansökan om byte av huvudman för
fristående grundskola Eraskolan årskurs 3-6 och fritidshem från Fredrik
Påhlsson, enskild firma, till Småskolan Pedagogik i Sverige AB.
Skolinspektionen har begärt in yttrande från Linköpings kommun över ansökan
från Fredrik Påhlsson.
Sökanden menar att huvudmannabytet inte på något sätt förändrar elevernas
verksamhet, varken organisatoriskt eller personellt. Genom bytet av
huvudmannaskap ges eleverna en säkrare grund avseende långsiktighet och
kontinuitet i sin skolgång, menar sökanden.
Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av
ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av den sökta utbildningen vid
den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för
skolväsendet i kommunen.
Kommunen bör till sitt yttrande bifoga en beskrivning av konsekvenserna av en
etablering. Konsekvensbeskrivningen bör bl.a. visa på ekonomiska,
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som uppkommer vid start av
den planerade utbildningen vid den fristående verksamheten. Effekterna ska
gälla förhållanden på lång sikt, d.v.s. fem-sex år.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av följderna av
en etablering bör kommunen till sin konsekvensbeskrivning även bifoga
följande uppgifter:
1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp (9-12år) av elever i
kommunen. Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst
tio år.
2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående
grundskolor och fritidshem i kommunen. Observera att det skall
framgå vilka skolor som är fristående respektive kommunala. Av
sammanställningen bör både årskurser och elevantal per årskurs i varje
skola framgå.
3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående
grundskolorna i kommunen.
Kommunala mål
Barn- och ungdomsnämndens mål:
• Maximalt lärande
• Likvärdiga möjligheter
• Lust och engagemang
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Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Lars Rehnberg

Christel Horsak

Beslutet skickas till:
Skolinspektionen
Fredrik Påhlsson
Skolområdeschefer
Rektorer i norra skolområdet

