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Bildningsnämnden

Yttrande avseende ansökningar från fristående
gymnasieskolor i Linköpings kommun inför läsåret 201819
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden tillstyrker ansökan om att erbjuda Hotell- och
turismprogrammet i ansökan 32–2017:892 från Thorengruppen AB
2. Bildningsnämnden tillstyrker ansökan om att erbjuda inriktningen
Hotell och konferens på Hotell- och turismprogrammet i ansökan 32–
2017:984 från Lärande i Sverige AB.
3. Bildningsnämnden tillstyrker ansökan om att erbjuda Hotell- och
turismprogrammet i ansökan 32–2017:1 096 från Haga utbildning AB.
4. Bildningsnämnden tillstyrker ansökan om att erbjuda Hotell- och
turismprogrammet i ansökan 32–2017:855 från Thorengruppen AB.
5. Bildningsnämnden avstyrker ansökan om att erbjuda inriktningen
Samhällsvetenskap på samhällsvetenskapsprogrammet i ansökan 32–
2017:932 från Magelungens utveckling AB.
6. Bildningsnämnden avstyrker ansökan om att erbjuda Bygg- och
anläggningsprogrammet och Fordon- och transportprogrammet i
ansökan 32–2017:1 078 från Haga utbildning AB.
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7. Bildningsnämnden avstyrker ansökan om att erbjuda
Naturbruksprogrammet i ansökan 32–2017:1 096 från Haga utbildning
AB.
8. Bildningsnämnden avstyrker ansökan om att Handels- och
administrationsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och
inriktningarna Fritid- och hälsa samt Pedagogiskt arbete på Barnfritidsprogrammet i ansökan 32–2017:1 096 från Haga utbildning AB.
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9. Bildningsnämnden avstyrker ansökan om att erbjuda inriktningarna
Fritid- och hälsa och Pedagogiskt arbete på Barn- och
fritidsprogrammet i ansökan 32–2017:855 från Thorengruppen AB.
10. Bildningsnämnden avstyrker ansökan om att erbjuda inriktningarna
Pedagogiskt arbete och Socialt arbete på Barn- och fritidsprogrammet,
inriktningen handel och service på Handels- och
administrationsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet i
ansökan 32–2017:1 034 från Framtidsgymnasiet i Öst AB.
11. Bildningsnämnden avstyrker ansökan om att erbjuda inriktningarna
Personbil och Transport på Fordon- och transportprogrammet och
inriktningen Kök och servering på Restaurang- och
livsmedelsprogrammet i ansökan 32–2017:984 från Lärande i Sverige
AB.
Ärende
Det har kommit in fyra ansökningar om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola och fyra ansökningar om
godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola till Skolinspektionen. Ansökningarna omfattar nio program och
19 inriktningar, totalt omfattande 435 platser per årskurs. Utbildningskontoret
föreslår att bildningsnämnden tillstyrker ansökningen gällande Hotell- och
turismprogrammet och sökta inriktningar från Lärande i Sverige AB
(Realgymnasiet), Thorengruppen AB (Yrkesgymnasiet och Thoren Business
School AB) och Haga Utbildning AB (Hagagymnasiet). Detta program och
inriktningar medför ett breddat gymnasieutbud för Linköpings. Dessa
utbildningar bedöms inte ha några negativa följder för Linköpings kommun.
Utbildningskontoret föreslår att bildningsnämnden avstyrker övriga
ansökningar på grund av att det inom dessa program/inriktningar finns ett
överutbud av platser samt att en överetablering inom naturbruksprogrammet
skulle kunna innebära stora ekonomiska risker och praktiska problem för
Linköpings kommun.
__________
Beslutsunderlag:
Yttrande avseende ansökningar från fristående gymnasieskolor i Linköpings kommun inför
läsåret 1718 (apr -17).docx
Bilaga 1 Elevprognos 2017-2022 (apr -17).xlsx
Bilaga 2 Erbjudande om utbildning idag på sökta program/inriktningar (apr -17).xlsx
Bilaga 3 Befintliga utbildningsplatser (apr -17).xlsx
Bilaga 4 Program och inriktningar som Linköpings kommunala gymnasieskolor erbjuder
(apr -17).xlsx
Bilaga 5 Sammanställning över gällande samverkansavtal för sökta utbildningar (apr -17).xlsx
Bilaga 6 Yttrande avseende ansökan från Thorengruppen AB 32–2017:892 (apr -17).docx
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Bilaga 7 Yttrande avseende ansökan från Lärande i Sverige AB 32–2017:984 (apr -16).docx
Bilaga 8 Yttrande avseende ansökan från Haga utbildning AB 32–2017:1 078 (apr -17).docx
Bilaga 9 Yttrande avseende ansökan från Haga utbildning AB 32–2017:1 096 (apr -17).docx
Bilaga 10 Yttrande avseende ansökan från Haga utbildning AB32-2017:1 069 (apr -17).docx
Bilaga 11 Yttrande avseende ansökan från Magelungens Utveckling AB 32–2017:932 (apr 17).docx
Bilaga 12 Yttrande avseende ansökan från Framtidsgymnasiet i Öst AB 32–2017:1 034 (apr 17).docx
Bilaga 13 Yttrande avseende ansökan från Thorengruppen AB 32–2017:855 (apr -17).docx
Bilaga 14 Sammanställning över erbjudanden och efterfrågan på sökta program (apr -17).xlsx

Bakgrund
Det har kommit in fyra ansökningar om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola och fyra ansökningar om
godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola till Skolinspektionen. Ansökningarna gäller utbildningar med
start läsåret 2018/19 som ska bedrivas i Linköpings kommun. Linköpings
kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökningarna.
Ansökningarna omfattar nio program och 19 inriktningar, totalt omfattande 435
platser per årskurs enligt tabellen nedan.
Antal platser
Skola/Huvudman

Sökt program

Sökt
inriktning

per
årsk
urs

fullt
utby
ggt

Yrkesgymnasiet/

Barn- och
fritidsprogrammet

Fritid och
hälsa

4

12

Pedagogiskt
arbete

4

12

Hotell och
konferens

4

12

Turism och
resor

4

12

Hotell- och
turismprogrammet

Hotell och
konferens

5

15

Restaurang- och
livsmedelsprogramme
t

Kök och
servering

5

15

Fordons- och
transportprogrammet

Personbil

5

15

Transport

5

15

Thorengruppen AB

Hotell- och
turismprogrammet

Realgymnasiet/Lärande i
Sverige AB
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Aktiva Gymnasiet/Haga
utbildning AB

Bygg- och
anläggningsprogram
met

Anläggningsf
ordon

12

36

Husbyggnad

12

36

Mark och
anläggning

12

36

Godshanteri
ng

12

36

Lastbilar och
mobila
maskiner

12

36

Personbil

12

36

Transport

12

36

Fritid och
hälsa

16

48

Pedagogiskt
arbete

16

48

Hotell och
konferens

16

48

Turism och
resor

16

48

Administrativ
service

16

48

Handel och
service

16

48

Vård- och
omsorgsprogrammet

Inriktning
saknas

32

96

Naturbruksprogramm
et

Djur

16

48

Skog

16

48

Samhällsvet
enskap

15/17
/14

46

Fordons- och
transportprogrammet

Hagagymnasiet /

Barn- och
fritidsprogrammet

Haga utbildning AB

Hotell- och
turismprogrammet

Handels- och
administrationsprogra
mmet

Smedstad
Naturbruksgymnaisum/
Haga utbildning AB

Magelungens
gymnasieskola i
Linköping/ Magelungen
Utveckling AB

Samhällsvetenskapsp
rogrammet

5 (7)

Farmtidsgymnasiet/Framti
dsgymnasiet i Öst AB

Thorengruppen
AB/Thoren Business
School Linköping

Handels- och
administrationsprogra
mmet

Handel och
service

15

45

Barn- och
fritidsprogrammet

Pedagogiskt
arbete

15

45

Socialt
arbete

15

45

Vård- och
omsorgsprogrammet

Inriktning
saknas

75

75

Hotell- och
turismprogrammet

Hotell och
konferens

10

30

Turism och
resor

10

30

435

1156

Totalt antal sökta
platser

Sedan tidigare har en fristående gymnasieskolor som avser att starta
höstterminen 2017 beviljats tillstånd från Skolinspektionen enligt tabellen
nedan.
Antal platser
Skola/Huvudman

Program

Inriktning

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

År 1

Alla årskurser

Hermods Gymnasium/
Hermods Gymnasium AB

30

90

Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskap

30

90

Beteendevetenskap

30

90

30

90

30

90

150

450

Ekonomiprogrammet Ekonomi
Juridik
Tidigare beviljade platser

Region Östergötland erbjuder Naturbruksprogrammet på Vretagymnasiet i
Linköping på uppdrag av alla kommuner i Östergötland. Vretagymnasiet är ett
modern naturbruksgymnasium med utbildningar inom gymnasieskola,
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gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Inom vuxenutbildningen erbjuds bland
annat tre YH-utbildningar. Bristande elevunderlag inom gymnasieskolan skulle
kunna innebära att inte heller gymnasiesärskolan eller vuxenutbildningen
skulle kunna fortsätta sin verksamhet. För dessa utbildningar finns inga andra
alternativ i kommunen. Stora investeringar har gjorts i nya skollokaler under de
senaste åren. Om Region Östergötland skulle säga upp avtalet med de
Östgötska kommunerna på grund av till exempel bristande elevunderlag skulle
samtliga kommuner gemensamt ta över driften av Vretagymnasiet. Detta skulle
kunna innebära stora ekonomiska risker och praktiska problem för alla
Östergötlands kommuner.
Syftet med kommunens yttrande är att Skolinspektionen ska få ett underlag för
att bedöma om etableringen av de sökta utbildningarna skulle medföra
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det
allmänna (kommunal verksamhet).
Ett yttrande per ansökan ska avges och till yttrandena ska kommunenen bifoga
följande uppgifter.







En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem
åren (år 2017-2022), bilaga 1.
En sammanställning över vilka kommunala och fristående
gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder de sökta programmen
och inriktningarna, bilaga 2.
Uppgift om antalet utbildningsplatser vid kommunal respektive
fristående gymnasieskolor i kommunen, bilaga 3.
Uppgift om vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda
läsåret 2016/2017, bilaga 4. Om program och inriktningar är fastställda
för läsåret 2017/2018 ska även dessa bifogas. I Linköping fastställs
dessa i juni och yttrandet kan kompletteras med informationen i slutet
av juni.
Uppgift om vilka kommuner/förbund Linköpings kommun har
samverkansavtal med, bilaga 5.

Bilaga 6-13 innehåller ett yttrande per ansökan.
Kommunens remissvar i form av en inscannad kopia på justerat protokoll ska
vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2016.
Under juli 2017 kommer Skolinspektionen begära in 2017 års slutliga
antagningsstatistik under maj 2017. Linköpings kommun gör den slutliga
antagningen i slutet av juni och kommer tidigast kunna göra kompletteringen i
slutet av juni. Skolinspektionen gör därefter en helhetsbedömning av ansökan
och fattar om möjligt beslut före den 1 oktober 2017.
En sammanställning över antalet befintliga utbildningsanordnare och antalet
utbildningsplatser för de sökta programmen/inriktningarna samt de preliminära
förstahands sökande inför hösten 2017 finns i bilaga 14.
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Åtgärdsförslag
Utbildningskontoret föreslår att bildningsnämnden tillstyrker ansökningen
gällande Hotell- och turismprogrammet och sökta inriktningar från Lärande i
Sverige AB (Realgymnasiet), Thorengruppen AB (Yrkesgymnasiet och Thoren
Business School AB) och Haga Utbildning AB (hagagymnasiet). Detta
program och inriktningar medför ett breddat gymnasieutbud för Linköpings.
Dessa utbildningar bedöms inte ha några negativa följder för Linköpings
kommun. Utbildningskontoret föreslår att bildningsnämnden avstyrker övriga
ansökningar på grund av att det inom dessa program/inriktningar finns ett
överutbud av platser samt att en överetablering inom naturbruksprogrammet
skulle kunna innebära stora ekonomiska risker och praktiska problem för
Linköpings kommun.
Jämställdhet
Genom att erbjuda ett brett utbud av gymnasieprogram och inriktningar till
ungdomar i Linköpings kommun och i möjligaste mån anpassa antalet
utbildningsplatser till antalet förstahandssökande får pojkar och flickor
likvärdig tillgång till gymnasieutbildning.
Uppföljning och utvärdering
Skolinspektionens beslut kommer att redovisas på bildningsnämndens
sammanträde så snart beslut är fattat, troligen i oktober 2017.

Utbildningskontoret

Lars Rehnberg

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Skolinspektionen
Enhetschefer och rektorer kommunala
gymnasieskolor

