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Grundskolenämnden
Datum

2019-03-18

Yttrande

Adress

Rönnbladsgatan 1 B
Diarienummer

Till

GRF-2019-5353

Skolinspektionen

Remiss från Skolinspektionen om Kunskapsskolan i Sverige AB ansökan
om utökning av befintlig fristående grundskola, förskoleklass och
fritidshem fr o m 2020/2021
Skolinspektionens dnr: 2019:1023
Grundskolenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Malmö kommun har av Skolinspektionen beretts tillfälle att yttra sig över ansökan från
Kunskapsskolan i Sverige AB, Skolinspektionens dnr 2019:1023.
Grundskolenämnden beslutar att tillstyrka ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB
gällande godkännande som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola årskurserna 13 och fritidshem i Malmö kommun. Tillståndet är en utökning av redan befintligt tillstånd
som är för grundskola årskurs 4-9. Skolan kommer att heta Kunskapsskolan i Malmö.
Sammantaget vill grundskolenämnden i Malmö kommun anföra följande.
Yttrande

Det är inte kommunens uppgift, enligt Skolinspektionen, att bedöma om utbildningen vid
den fristående skolan kommer att uppfylla de kvalitetskrav och andra förutsättningar som
uppställs i skolförfattningarna. Kommunens roll är att bevaka kommuninvånarnas intressen
och komma med synpunkter i de fall där det kan medföra påtagliga negativa följder för den
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet).
Effekterna ska gälla förhållanden på lång sikt, d.v.s. fem-sex år.
Befolkningsprognosen för Malmö kommun visar en fortsatt ökning av boende i alla
åldersgrupper i skolålder.
Till yttrandet bifogas sammanställning över befolkningsprognos och förteckning över
grundskolor med elevantal och årskurser, förskoleklasselever och fritidshem liksom en länk
till karta på Malmö kommuns hemsida med skolornas placering.
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I ansökan finns inga lokaler beskrivna, men det står att kontakt tagits med vissa
fastighetsägare. Det står vidare i ansökan att lokaler för idrott och hälsa ska hyras in externt.
Det finns idag inte något överskott på lokaler för att bedriva undervisning i detta ämne.
De eventuella oklarheter som finns i ansökan kring ekonomi och lokaler lämnar
grundskolenämnden för ställningstagande till Skolinspektionen.
Bedömning

Befolkningsprognosen för Malmö kommun visar att det finns elevunderlag för ytterligare en
skolenhet, vilket gör att Malmö kommun tillstyrker ansökan från Kunskapsskolan i Malmö
Ordförande
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