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Ansökan om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning med eget examensmål vid gymnasieskolan Sjömansskolan i Stockholms kommun
Beslut
Skolinspektionen avslår, med stöd av 2 kap. 5 § skollagen (2010:800), Sjömansskolan
Stockholm AB (org. nr. 556566-2409) som huvudman för gymnasieskola avseende sjöfartsutbildning som en riksrekryterande utbildning med eget examensmål vid Sjömansskolan i Stockholms kommun.

Bakgrund
Sjömansskolan Stockholm AB har ansökt om godkännande som huvudman för gymnasieskola avseende sjöfartsutbildning som en riksrekryterande utbildning med eget examensmål vid Sjömansskolan i Stockholms kommun.
Om en huvudman ansöker om att anordna en särskild variant, avvikelse i form av s.k.
riksrekryterande utbildning, idrottsutbildning vid riksidrottsgymnasium eller nationellt godkänd idrottsutbildning ska enligt 2 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Statens skolinspektion skicka ansökan till Statens skolverk för bedömning om utbildningen ska godkännas som en sådan utbildning. Av 2 kap. 6 § gymnasieförordningen
framgår att efter Statens skolverks prövning enligt 5 § ska Statens skolinspektion pröva
om huvudmannen ska godkännas.
Skolverket har den 28 augusti 2014 (ärendenr 32111-2014-0007310) godkänt ansökan
från Sjömansskolan Stockholm AB om sjöfartsutbildning som en riksrekryterande utbildning med eget examensmål vid Sjömansskolan i Stockholms kommun.
Sjömansskolan Stockholm AB har sedan tidigare godkäimande att bedriva verksamhet
vid Sjömansskolan i Stockholms kommun enligt Skolinspektionens beslut den 12 oktober 2010 (dm 32-2010:4548).

Motivering till beslut
Enligt 2 kap. 5 § skollagen får enskilda efter ansökan godkännas som huvudmän för
gymnasieskola. Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa
de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas
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av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola ska följderna i närliggande kommuner för den del av skolväsendet
som anordnas av det allmänna också beaktas.
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen har, i utredningen av ansökan om godkännande av Sjömansskolan
Stockholm AB som huvudman för sjöfartsutbildning som en riksrekryterande utbildning, bland annat inhämtat en ekonomisk upplysning från kreditupplysningsföretaget
UC AB. Av den ekonomiska upplysningen framgår att Sjömansskolan Stockholm AB
likvidationsanmäldes den 23 augusti 2014 som en konsekvens av att räkenskapshandlingar saknas/inte lämnats in i tid till Bolagsverket.
Sökanden har inte upprättat någon årsredovisning i tid i enlighet med årsredovisningslagen och man har till följd av det inte heller skickat in den till Bolagsverket i tid. Sökanden har dessutom en aktuell skuld hos Kronofogdemyndigheten som uppgår till 48
164 kr den 12 september 2014, samt ett restfört skattekonto hos Skatteverket som uppgår till 279 359 kronor den 22 september 2014.
Sjömansskolan Stockholm AB har getts möjlighet att ta del av kreditupplysningen och
lämna en redogörelse över bolagets ekonomiska förutsättningar att bedriva den sökta
utbildningen. Sökanden har inkommit med balans- och resultatrapport för verksamhetsåret 2012/13. Dessa uppgifter utgör endast ett utdrag ur redovisningssystemet och
är inte att jämställa med en årsredovisning. Sökanden har inte enligt egen uppgift kunnat lämna några uppgifter om bolagets resultat och ekonomiska ställning för räkenskapsåret 2013/14.
Då bolaget inte har upprättat någon årsredovisning och inte heller inkommit med information om den faktiska ekonomiska ställningen per dags dato, är det enligt Skolinspektionens helhetsbedömning inte säkerställt att sökanden har ekonomiska möjligheter att driva den sökta verksamheten med varaktighet och stabilitet. Skoiinspektionen
kan därför inte godkänna Sjömansskolan Stockholm AB som huvudman för sjöfartsutbildning som en riksrekryterande utbildning med eget examensmål.
Med hänsyn till att Skolinspektionen har gjort bedömningen att Sjömansskolan Stockholm AB inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för sjöfartsutbildning som en riksrekryterande utbildning med eget examensmål vid Sjömansskolan i
Stockholms kommun, har Skolinspektionen inte prövat om den sökta utbildningen
innebär påtagliga negativa följder för eleverna eller för den del av skolväsendet som
anordnas av det allmänna.
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Kopia till

Stockholms kommun
Botkyrka kommun
Danderyds kommun
Ekerö kommun
Huddinge kommun
Järfälla kommun
Lidingö kommun
Nacka kommun
Salems kommun
Sollentuna kommun
Solna kommun
Sundbybergs kommun
Täby kommun
Tyresö kommun
Upplands Väsby kommun
Vallentuna kommun
Värmdö kommun
Österåkers kommun
SCB
CSN
Skolverket
Bilaga

Skolverkets beslut (Ärendenr 32111-2014-0007310)
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Överklagande av beslutet
Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ställs till Förvalhiingsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas till Skolinspektionen, Box 23069,104 35 Stockholm.
Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag då
klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna
ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. De
skäl som finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller dennes ombud.

