kolinspektionen
Beslut
Stockholms Idrottsgymnasium AB
Dalvägen 16
169 56 Solna
Att: info@idrottsgymnasium.se

2017-06-27
1 (5)
Dnr 37-2017:825

Ansökan om godkännande som huvudman för nationellt
godkänd idrottsutbildning för idrotten badminton vid
gymnasieskolan Stockholms Idrottsgymnasium i
Stockholms kommun
Beslut
Skolinspektionen godkänner Stockholms Idrottsgymnasium AB (556737-9226)
som huvudman för gymnasieskola avseende nationellt godkänd
idrottsutbildning för idrotten badminton vid Stockholms Idrottsgymnasium i
Stockholms kommun,
Villkor för godkännandet

Godkännandet gäller för utbildning som startar efter den 30 juni 2018.
Skolverkets beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning gäller för fyra
antagningsomgångar från och med läsåret 2018/2019.
Det sammanlagda antalet platser som utbildningen totalt får omfatta framgår
av Skolverkets beslut (Ärendenummer 32113-2017-0001642).
Bakgrund
Stockholms Idrottsgymnasium AB har till Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för gymnasieskola avseende nationellt godkänd
idrottsutbildning för idrotten badminton vid Stockholms Idrottsgymnasium i
Stockholms kommun.
Skolinspektionen har skickat ansökan till Skolverket för bedömning av om
utbildningen ska godkännas som en nationellt godkänd idrottsutbildning.
Skolverket godkände genom beslut den 8 mars 2017, ärendenummer
(32113-2017-0001642) ansökan från Stockholms Idrottsgymnasium AB avseende
nationellt godkänd idrottsutbildning för idrotten badminton vid Stockholms
Idrottsgymnasium i Stockholms kommun.

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159
Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10
www.skolinspektionen.se

Skolinspektionen

Beslut
2017-06-27
2(5)
Dnr 37-2017:825

Skolverkets godkännande gäller för fyra antagningsomgångar från och med
läsåret 2018/2019.
Stockholms Idrottsgymnasium AB har sedan tidigare godkännande att bedriva
gymnasieskola vid Stockholms Idrottsgymnasium i Stockholms kommun enligt
Skolinspektionens beslut den 23 juni 2010 (dnr 37-2010:2834), den 3 december
2010 (dnr 2010:1291, den 9 september 2014 (dnr 32-2014:679 och den 11
september 2015 (dnr 32-2015:699).
Motivering till beslut

Enligt 2 kap. 6 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska Skolinspektionen efter
Skolverkets beslut ifråga om godkännande av nationellt godkänd
idrottsutbildning pröva om huvudmannen ska godkännas.
Enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) 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 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.
Huvudmannens förutsättningar

Mot bakgrund av utredningen i ärendet gör Skolinspektionen bedömningen att
förutsättningarna är uppfyllda för godkännande av Stockholms
Idrottsgymnasium AB som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning
för idrotten badminton vid Stockholms Idrottsgymnasium i Stockholms
kommun.
Påtagliga negativa följder

Skolinspektionen har gett lägeskommunen och närliggande kommuner tillfälle
att yttra sig över ansökan.
Stockholms kommun anför att om det totala antalet ansökningar godkänns
leder de etableringar som ansökningarna avser till synnerligt negativa
konsekvenser för redan etablerade skolor, oavsett huvudman. Sundbybergs
kommun anför att kommunens gymnasieskola, av de ansökningar kommunen
fått att yttia sig över, utsätts för ökad konkurrens, vilket är en riskfaktor då
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elevunderlaget minskat under flera år och platser står tomma. Vidare anför
kommunen att en överetablering av elevplatser medför vissa risker ur ett
pedagogiskt perspektiv. Tyresö kommun har i yttrande bland annat framfört
att de i maj 2016 beslutade att stoppa intaget till de högskoleförberedande
program som erbjöds vid kommunens gymnasium på grund av för få
sökanden.
Lidingö kommun anför att det inte skulle innebära några större effekter för
kommunens gymnasieskola om de planerade verksamheterna förverkligas.
Värmdö kommun bedömer att det finns plats för fler gymnasieskolor i
kommunen.
Skolinspektionen bedömer att en etablering av nationellt godkänd
idrottsutbildning inom idrotten badminton breddar utbildningsutbudet i
kommunen.
Enligt Skolinspektionens helhetsbedömning medför en etablering av
utbildningen vid Stockholms Idrottsgymnasium i Stockholms kommun inte
påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna och för den del av
skolväsendet som anordnas av Stockholms kommun eller närliggande
kommuner.
Skolinspektionen bedömer att en etablering av nationellt godkänd
idrottsutbildning inom idrotten badminton breddar utbildningsutbudet i
kommunen.
Enligt Skolinspektionens helhetsbedömning medför en etablering av
utbildningen vid Stockholms Idrottsgymnasium i Stockholms kommun inte
påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna och för den del av
skolväsendet som anordnas av Stockholms kommun.
Upplysning
Stockholms Idrottsgymnasium AB ansvarar enligt 2 kap. 8 § skollagen för att
utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen
som kan finnas i andra förf attningar.
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Godkännandet avser endast den huvudman som anges i beslutet.
Huvudmannaskapet för skolenheten får inte utövas av någon annan fysisk eller
juridisk person.
Etableringskontroll
Skolinspektionen kommer att genomföra en etableringskontroll av
huvudmannen och den godkända utbildningen inför skolstart. Mer
information om etableringskontrollen finns på Skolinspektionens webbplats.
Hur man överklagar, se hänvisning.
På Skolinspektionens vägnar
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Christian Bje
Beslutsfattare
Ole Ulnes
Utredare/föredragande

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
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Österåkers kommun
SCB
CSN
Skolverket
Bilaga
Skolverkets beslut (Ärendenummer 32113-2017-0001642)
Överklagande av beslutet
Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten 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.
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Stockholms Idrottsgymnasium AB
Dalvägen 16
169 56 Solna

Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning
Skolverkets beslut
Skolverket godkänner nationell idrottsutbildning för badminton vid Stockholms
Idrottsgymnasium, fristående gymnasieskola i Stockholms stad.
Det sammanlagda antalet platser som utbildningen totalt får omfatta är högst 12 vilket
innebär cirka 4 antagningsplatser per år.
Skolverkets beslut om nationell idrottsutbildning ska gälla för fyra antagningsomgångar,
från och med läsåret 2018/19.
Skolverkets beslut får enligt 14 kap. 1 § gymnasieförordningen inte överklagas.
Enligt 2 kap. 5 § gymnasieförordningen beslutar Skolverket om godkännande av
särskild variant, avvikelse i form av s.k. riksrekryterande utbildning, idrottsutbildning
vid riksidrottsgymnasium eller nationellt godkänd idrottsutbildning även för en enskild
huvudman. En kopia av beslutet skickas till Skolinspektionen. Skolinspektionen prövar
därefter vid behov om huvudmannen ska godkännas samt om huvudmannen ska få
anordna utbildningen.
Ärendet
Stockholms Idrottsgymnasium AB har den 30 januari 2017 ansökt om nationellt
godkänd idrottsutbildning inom badminton vid Stockholms Idrottsgymnasium,
fristående skola i Stockholms stad.
Tillstyrkan av specialidrottsförbund

Utbildningen tillstyrks av Svenska Badmintonförbundet.
Förutsättningar
Enligt 5 kap. 27 § gymnasieförordningen får en utbildning där ämnet specialidrott ingår
godkännas som en nationell idrottsutbildning om den har en tydlig elitidrottskaraktär
och ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund som är relevant för
utbildningen. Utbildningen ska tillstyrkas av specialidrottsförbundet.
Enligt 5 kap. 31 § gymnasieförordningen får ämnesplanen för specialidrott bara
tillämpas inom idrottsutbildningar vid riksidrottsgymnasium eller nationellt
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godkända idrottsutbildningar. Specialidrott får ingå med 200 gymnasiepoäng i
programfördjupningen och med 200 gymnasiepoäng i det individuella valet. Dessutom
får ämnet läsas som utökat program med högst 300 gymnasiepoäng.
Skolverkets bedömning
För att Skolverket ska bevilja en nationellt godkänd idrottsutbildning måste villkoren i
ovanstående bestämmelser vara uppfyllda.
Enligt Skolverkets bedömning har sökanden visat att förutsättningarna för nationellt
godkänd idrottsutbildning är uppfyllda.
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Torun Rudin efter föredragning av
undervisningsrådet Maria Mattsson.
Kopia till
Skolinspektionen
och
Stockholms stad
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