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 Skolnämnden 

MISSIV 

Yttrande över ansökan om tillstånd för fristående 
gymnasiesärskola  

INLEDNING 

Enligt Skollagen 2 kap. 5 § ska vid ansökan om att starta fristående gymnasie-

särskola 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 

Den till Skolinspektionen inkomna ansökningen är denna: 

 Kajan Friskola AB – Dnr 32-2015:962 

Övriga bakgrundsfakta/tjänstemännens yttrande 

Vid Ösby gymnasiesärskola erbjuder nämnden programmen för skog, mark och djur, 

för fastighet, anläggning och byggnation, för fordonsvård och godshantering samt för 

hotell, restaurang och bageri. Vid Västerås Stads gymnasiesärskolor finns alla 

program utom programmet för skog, mark och djur.  Till programmen i Västerås har 

Sala kommuns elever tillgång enligt samverkansavtal. 

I Västerås finns idag inga fristående gymnasiesärskolor.  

Konsekvenser för landsbygden 

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

utifrån bedömningen att elevantalet i Sala kommuns gymnasiesärskola inte 

påverkas nämnvärt av att det utöver programmen i Västerås Stads regi etableras 

fristående gymnasiesärskola i Västerås. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet har inte några ekonomiska konsekvenser utifrån bedömningen att 

elevantalet i Sala kommuns gymnasiesärskola inte påverkas nämnvärt av att det 

utöver programmen i Västerås Stads regi etableras fristående gymnasiesärskola i 

Västerås. 

ORDFÖRANDES FÖRSLAG TILL BESLUT 

Skolnämnden föreslås besluta 

att avge följande yttrande på den inkomna remissen 

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

begärda uppgifterna enligt bilagor. 
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Yttrande 

Yttrande över remiss angående ansökan från Kajan Friskola AB 
om godkännande som huvudman för en fristående 
gymnasiesärskola i Västerås Stad. Dnr 32-2015:962. 
 

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 gymnasiesärskola i Västerås kommun. 

Möjligheterna till gymnasieutbildning på annan ort är sådana att det inte kan 

påvisas ytterligare nackdelar för Sala kommuns gymnasiesärskola om ovan angiven 

ansökan beviljas.  

 


