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§ 17

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman
för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i
Stockholms stad och län

Svar på remiss från Skolinspektionen.
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens yttrande som sitt
remissvar till Skolinspektionen.
Ärendet

Förvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18
mars 2014, dnr 1.6.1-1827/2014.
Skolinspektionen har till Stockholms stad remitterat totalt 59
ansökningar om godkännande som huvudman för fristående
gymnasieskola, varav två ansökningar avser gymnasiesärskolan,
från och med läsåret 2014/2015 i Stockholms stad och län.
Förvaltningens bedömning är att det utifrån föreliggande
remissunderlag inte går att påvisa att årets ansökningar om
etablering av fristående gymnasieskolor var för sig medför
negativa ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska
konsekvenser för stadens skolväsende enligt gällande
lagstiftning.
Dock vill förvaltningen framhålla att om en betydande del av de
inkomna ansökningarna leder till etablering i den
storleksordning som ansökningarna avser, så kan det få negativa
konsekvenser för redan etablerade skolor, oavsett huvudman.
Det ökande utbudet av platser i kombination med att
elevunderlaget inte ökar kommer i första hand att påverka de
skolor som redan nu har ett svagt söktryck i stadens och länets
ytterområden. Detta gäller även i gymnasiesärskolan.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom tillhandahållaravdelningen i
samverkan med gymnasieavdelningen.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens yttrande som sitt
remissvar till Skolinspektionen.
Yrkande

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag
Utbildningsnämnden
stockholm.se
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Vice ordföranden Jan Valeskog (S) framlade ett eget förslag till
beslut och yrkade bifall till detta.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och
förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.
Reservation

Jan Valeskog m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag:
att
att
att

i huvudsak godkänna förvaltningens yttrande.
mot bakgrund av rådande kraftiga överkapacitet i länets
gymnasieskolor avstyrka tillkomsten av ytterligare
gymnasieskolor.
därutöver anföra följande:

Stockholms län har idag en gemensam gymnasieregion med stor
överkapacitet. Skolinspektionen borde därför utgå från länets
situation och göra en samlad bedömning av synpunkterna från
länets kommuner, inte bara var och en för sig. Lagstiftning är
också så olyckligt utformad att trots en väldigt stor
överkapacitet på länets gymnasieskolor kan inte
Skolinspektionen av dessa skäl neka till ytterligare nyetablering.
Vi delar förvaltningens i grunden kritiska inställning till
etablering av fler gymnasieskolor som kommer leda till
ytterligare försämrad ekonomi, större klasser och sämre
undervisning på många av de existerande skolorna. Dagens
orimligt generösa tillståndsgivning kommer skada
utbildningskvaliteten för tusentals Stockholmselever på
gymnasieskolorna åren framöver.
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