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Remiss från Skolinspektionen om Kunskapsskolan i Sverige AB ansökan om
utökning av befintlig fristående grundskola, förskoleklass och fritidshem fr o
m 2020/2021
GRF-2019-5353
Sammanfattning

Malmö kommun har av Skolinspektionen beretts tillfälle att yttra sig över ansökan från
Kunskapsskolan i Sverige AB, Skolinspektionens dnr: 2019:1023.
Grundskolenämnden föreslås besluta att tillstyrka ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB
för en utökning av en befintlig fristående grundskola, förskoleklass och fritidshem i Malmö
kommun, i enlighet med vad som framgår av bilagt förslag till yttrande
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden avger yttrande till Skolinspektionen i enlighet med förvaltningens
förslag.
Beslutsunderlag
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Missiv
Ägar- och bolagsstruktur.
Ägar- och ledningsprövning
Årsredovisning
Bankintyg.
Etableringsundersökning
Registreringsbevis
Ansökan
G-Tjänsteskrivelse GRN 20190417 Remiss från Skolinspektionen om Kunskapsskolan i
Sverige AB ansökan om utökning av befintlig fristående grundskola, förskoleklass och
fritidshem fr o m 2020/2021
Länk till Malmö stadsatlas där det går att välja att visa alla skolor mm
Kommunala skolor och Fth Malmö
Fristående skolor och Fth Malmö
Befolkningsprognos
Förslag till yttrande GRN 20190417 Remiss från Skolinspektionen om Kunskapsskolan i
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Sverige AB ansökan om utökning av befintlig fristående grundskola, förskoleklass och
fritidshem fr o m 2020/2021
Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2019-04-05
Grundskolenämnden 2019-04-17
Beslutet skickas till

Yttrandet skickas till Skolinspektionen.
Ärendet

Fristående förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem med enskild huvudman
godkänns av Skolinspektionen.
Skolinspektionen lämnar ett godkännande om den enskilde huvudmannen bedöms ha
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och att 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. Elevunderlaget ska
också vara tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt. Godkännandet ska
avse viss utbildning vid en viss skolenhet (2 kap. 5 § skollagen 2010:800).
Skolinspektionen inhämtar yttrande från den kommun där skolan ska etableras och skriver att
” Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del
av skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet).”
Detta kan till exempel gälla ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser.
Effekterna ska gälla förhållanden på lång sikt, d.v.s. fem-sex år. Om en etablering får påtagliga
negativa följder för skolväsendet i kommunen ska Skolinspektionen inte förklara skolan
bidragsberättigad. Det är alltså av största vikt att det säkerställs att en skola verkligen har
förutsättningar att bedriva verksamhet på lång sikt.
Befolkningsprognosen för Malmö kommun visar en fortsatt ökning av boende i alla
åldersgrupper i skolålder.
Kunskapsskolan i Malmö, Skolinspektionens dnr: 2019:1023.
Ansökan avser en utökning av befintligt tillstånd till att även omfatta förskoleklass, grundskola
årskurs 1-3 samt fritidshem. Skolan kommer att heta Kunskapsskolan i Malmö. Sedan 2014 finns
ett tillstånd att från ht 2015 starta Kunskapsskolan i Malmö och bedriva grundskola årskurs 4-9.
Kunskapsskolan i Malmö har ännu inte startat någon verksamhet.
Fullt utbyggd och redan från första året kommer skolan att bedriva skolverksamhet från
förskoleklass till och med årskurs 9. Budgeten baseras på att det vid första läsåret ska finnas 462
elever i hela verksamheten och tredje läsåret 609 elever.
Budgeten visar att verksamheten första året kommer att ha ett ekonomiskt resultat på
-512 000kr. Detta underskott täcks av bolagets egna kapital. Om skolan inte når det
prognosticerade elevantalet ökar underskottet.
Under stycket lokaler beskrivs att lokaler för ämnet Idrott och hälsa kommer att hyras in externt.
Det är redan idag svårt att finna tillräckligt med lokaler till detta ämne, så det kan vara
bekymmersamt för huvudmannen att finna dessa externt. På de platser som nämns i ansökan

3 (3)
kan det vara bekymmersamt att skapa tillräckligt med friyta. Friytan är något som inte har med
ansökan i sig att göra men som miljöförvaltningen kommer att ta i beaktande när lokalerna ska
godkännas för skolbruk.
Beräkningen av lärartätheten är gjord utifrån att all personal på fritidshemmet räknas som lärare
vilket medför att ingen personal redovisas på fritidshemmet. Denna hantering lämnas till
Skolinspektionen att bedöma.
För elever och för resterande skolors planering är det att föredra om skolan erbjuder verksamhet
redan från förskoleklass när den startar. Om Skolinspektionen finner ansökan fullödig samt att
budgeten bedöms hålla och huvudmannen finner lämpliga lokaler för hela skolans behov finns
det inget hinder för att bevilja Kunskapsskolan i Malmö ett utökat tillstånd för en skola i Malmö.
Ansvariga

Helena Plantin Enhetschef
Anette Enhav Avdelningschef
Anders Malmquist Förvaltningschef

