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 Skolnämnden 

MISSIV 

Yttrande över ansökan om nyetablering respektive utökat 
tillstånd för fristående gymnasieskola 

INLEDNING 

Enligt Skollagen 2 kap. 5 § ska vid ansökan om att starta samt utöka fristående 

gymnasieskola såväl lägeskommun som grannkommuner ges tillfälle att yttra sig om 

huruvida en sådan etablering innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för 

skolväsendet i kommunen. 

Ärendet 

De till Skolinspektionen inkomna ansökningarna är dessa: 

 Stiftelsen Källan – Dnr 32-2015:734 

 ThorénGruppen AB – Dnr 32-2015:931 

Övriga bakgrundsfakta/tjänstemännens yttrande 

I Västerås finns idag ett femtontal fristående gymnasieskolor. Hos Västerås Stads 

gymnasieskolor finns dessutom alla program (utom naturbruksprogrammet) och i 

princip alla inriktningar.  Till de förra har Sala kommuns elever tillgång enligt 

skollagen, till de senare enligt samverkansavtal. 

Konsekvenser för landsbygden 

Beslutet har inte några särskilda konsekvenser för landsbygden, nu eller i framtiden, 

utifrån bedömningen att elevantalet på Sala kommuns gymnasieskolor inte påverkas 

nämnvärt av en ytterligare expansion av fristående gymnasieverksamhet i Västerås. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet har inte några ekonomiska konsekvenser utifrån bedömningen att 

elevantalet på Sala kommuns gymnasieskolor inte påverkas nämnvärt av en 

ytterligare expansion av fristående gymnasieverksamhet i Västerås. 

ORDFÖRANDES FÖRSLAG TILL BESLUT 

Skolnämnden föreslås besluta 

att avge följande yttrande på samtliga de inkomna remisserna 

att uppdra åt Barn och Utbildning att insända remissvaren och därvid bifoga de 

begärda uppgifterna enligt bilagor. 
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Yttrande 

Yttrande över remiss angående ansökan från utbildnings-
anordnaren X om godkännande som huvudman för en fristående 
gymnasieskola i Västerås Stad. Dnr XX-XXXX. 
 

Skolinspektionen har i skrivelse med ovan angivet diarienummer berett Sala 

kommun tillfälle att yttra sig över ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för 

angiven fristående gymnasieskola i Västerås kommun. 

Det stora antalet fristående gymnasieskolor gör tillsammans att det är mycket svårt 

för Sala kommun att driva och utveckla de kommunala gymnasieskolor som finns 

idag. Idag är det över 60 procent av eleverna i Sala som väljer att gå i gymnasieskola 

på annan ort. Möjligheterna till gymnasieutbildning på annan ort har emellertid 

blivit så stora att det inte kan påvisas ytterligare nackdelar för Sala kommuns 

gymnasier om ovan angiven ansökan beviljas.   

Dessa svårigheter har uppkommit delvis genom reformen om fristående skolor, 

delvis genom de många inriktningarna på programmen i GY11 som gör att mindre 

kommuner inte förmår bedriva program med samtliga inriktningar, det vill säga 

rätten till inriktning medför att man i princip på alla program får rätt att läsa på 

annan ort.  

 


