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Återkallelse av godkännande för Bellevueskolan
Aktiebolag att bedriva förskoleklass, grundskola i
årskurserna 1-9 samt fritidshem vid Bellevueskolan i
Malmö kommun
Beslut
Skolinspektionen återkallar godkännandet för Bellevueskolan Aktiebolag, org.nr.
556568-6135, som huvudman för förskoleklass, grundskolans årskurser 1-9 samt
fritidshem vid skolenheten Bellevueskolan i Malmö kommun.
Återkallandet av godkännandet gäller från och med den 30 juni 2020.

Bakgrund
Skolverket godkände i beslut den 15 november 1999 Bellevueskolan Aktiebolag som
huvudman för fristående grundskola (dnr 99:932). Godkännandet avsåg årskurserna 19. Genom beslut från Skolverket den 30 mars 2000 (dnr 99:3188), har huvudmannen
även rätt att bedriva utbildning i förskoleklass. Bellevueskolan Aktiebolag har också,
genom beslut den 15 mars 2000, godkännande att bedriva fritidshem vid skolenheten
(beslut av Malmö stad i dnr 2000/0047 508).
Skolinspektionen har under våren 2020 genomfört regelbunden tillsyn av
verksamheten vid Bellevueskolan (dnr 2019:6082). Slutsatserna från tillsynen redovisas
i ett separat beslut i detta ärende.

Skäl för beslut
Bellevueskolan Aktiebolag har den 14 april 2020 kommit in med en begäran till
Skolinspektionen om att återkalla huvudmannens godkännande för den fristående
grundskolan Bellevueskolan. Som skäl för detta anges att huvudmannen beslutat att
avveckla verksamheten efter vårterminens slut (med sista verksamhetsdag den 11 juni
2020). Eftersom huvudmannen själv begärt att godkännandet för den fristående
grundskolan Bellevueskolan inte längre ska gälla återkallar Skolinspektionen
godkännandet.
Därmed upphör rätten till bidrag från elevernas hemkommuner.
Hur man överklagar, se hänvisning.
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Bilaga 1: Överklagandehänvisning
Skolinspektionens beslut om föreläggande med vite får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska
skickas eller lämnas till Skolinspektionen, Gårdavägen 1, 412 50 Göteborg.
Överklagandet ska ha inkommit 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 inkommit 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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I ärendets slutliga handläggning har regionjurist Johan Kylenfelt deltagit.
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