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Ansökan om godkännande som huvudman för
gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola
Malmö Slussen i Malmö kommun
Beslut
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Drottning Blankas Gymnasieskola AB
(556566-8794) som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella
ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi vid Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö
Slussen i Malmö kommun.

Bakgrund
Drottning Blankas Gymnasieskola AB har ansökt om godkännande som huvudman vid Drottning
Blankas Gymnasieskola Malmö Slussen i Malmö kommun. Ansökan avser en utökning vid
skolenheten.
Drottning Blankas Gymnasieskola AB har sedan tidigare godkännande att bedriva verksamhet
vid Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö Slussen i Malmö kommun enligt Skolinspektionens
beslut den 14 september 2018 (dnr 32-2018:507).

Motivering till beslut
Rättslig reglering om förutsättningar för godkännande
Enligt 2 kap. 5 § första stycket skollagen (2010:800) får enskilda efter ansökan godkännas som
huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola och fritidshem.
Enligt 5 § andra stycket ska godkännande lämnas om den enskilde
1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för
verksamheten,
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten,
och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.
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Vidare krävs enligt 5 § tredje stycket att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en
juridisk person krävs att samtliga som anges i 5 a § 1-4 bedöms lämpliga. Vid
lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det
allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.
För att godkännande ska lämnas krävs enligt 5 § fjärde stycket därutöver 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. Om godkännandet
avser gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del
av skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas. Avser godkännandet
förskoleklass och grundskola krävs därutöver att elevunderlaget är tillräckligt för att
verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt.
I fråga om en juridisk person ska enligt 2 kap. 5 a § prövningen enligt 5 § andra stycket 1 och
tredje stycket sammantaget avse
1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat
sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten.
Ägar- och ledningsprövning
Skolinspektionen har mot bakgrund av utredningen i ärendet fastställt ägar- och
ledningskretsen till att omfatta följande personer:
Marcus Strömberg, Eola Änggård Runsten, Jonas Nordström, Jens Eriksson, Jimmy Kjellström,
Hans Kristofer Hammar, Anna Katarina Wilson, Anders Gustav Bülow, Nils Johan Andersson,
Thomas Fredrik Berglund, Anki Bystedt, Rolf Anders Lövgren, Sten Peter Milton, Pia Christina
Rudengren, Silvija Seres, Claes Håkan Sörman, Bengt Olof Fredrik Astin, Pernilla Kristina
Charlotte Larsson, Kjell Åke Thomas Gustafsson, Nils Rune Andersson, Hans Torgny Stråberg,
Nils Erik Andersson, Nils Gustav Andersson samt Stig Thomas Orvar Magnusson.
Ovanstående personer har prövats i egenskap av styrelse och ledningsperson och/eller ägare
med väsentligt inflytande i följande bolag:
Drottning Blankas gymnasieskola AB, ACM 2001 AB, ACM 2010 AB, AcadeMedia Group AB,
AcadeMedia AB, Mellby Gård AB, Mellby Gård Intressenter AB, Mellby Holding AB.
Det har av utredningen i ärendet inte framkommit annat än att den enskilde genom erfarenhet
eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten och att
samtliga personer inom ägar- och ledningskretsen i övrigt bedöms som lämpliga.

Skolinspektionen

Beslut
2019-09-23
3 (6)
Dnr 2019:890

Huvudmannens förutsättningar
Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredningen i ärendet gör
Skolinspektionen den sammantagna bedömningen att Drottning Blankas Gymnasieskola AB inte
har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen.
Skolinspektionen kan därför inte godkänna ansökan som huvudman för gymnasieskola.
Följande omständigheter ligger till grund för denna bedömning.
Elevprognos/ekonomi
Enligt 2 kap. 5 § skollagen är ett villkor för godkännande att den enskilde har förutsättningar att
följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Av samma paragraf framgår att ett villkor för
godkännande är att sökanden ska visa att denne har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Enligt 12 § Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman
för fristående skola (SKOLFS 2011:154) ska huvudmannen inkomma med en
intresseundersökning eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från
målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten.
En förutsättning för godkännande är att sökanden kan uppvisa en realistisk budget. Uppgifterna
i elevprognosen ligger till grund för sökandens budget och ska påvisa att sökanden kan få ett
tillräckligt stort antal elever till den sökta utbildningen.
Sökanden har uppgett att det nationella ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi ska
omfatta 12 utbildningsplatser läsår 1 i årskurs 1, 24 utbildningsplatser läsår 2 i årskurserna 1-2
samt 36 utbildningsplatser läsår 3 i årskurserna 1-3 vid Drottning Blankas Gymnasieskola
Malmö Slussen i Malmö kommun.
Sökanden har kommit in med en elevprognos i form av en intresseundersökning.
Intresseundersökningen har genomförts i två omgångar, dels genom besök på en grundskola
och dels i samband med en gymnasiemässa. Urvalsgruppen bestod av elever från grundskolans
senare årskurser.
Sökanden har därtill getts möjlighet att redogöra för antalet tillfrågade vid de två separata
tillfällena, klargöra antalet svarande per tillfälle samt redovisa födelseår för de tillfrågade. I
utdrag ur sammanställningen har huvudmannen uppgett att några av de tillfrågade går årskurs
7-9. Huvudmannen har fått chans att specificera ålder för dessa.
Huvudmannen har uppgett att uppskattningsvis 30 elever tillfrågades på gymnasiemässan, som
hölls i november 2018, och av dessa visade totalt 4 elever i årskurs 8 och 9 intresse för
programmet och inriktningen. Vid skolbesöket, genomfört i januari 2019, tillfrågades över 30
elever i årskurs 7-9, födda 2005, 2004 och 2003, och av dessa visade totalt 8 elever intresse för
programmet och inriktningen.
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Skolinspektionen konstaterar följande. I resultatet från undersökningen har huvudmannen
gällande intresseundersökningen från skolbesöket redovisat att de tillfrågade går i årskurs 7-9.
De tillfrågade som går i årskurs 7 kan inte vara aktuella för gymnasiet läsår 1, vid start för den
planerade skolan, år 2020. Huvudmannen har inte visat att de 8 svaranden från skolbesöket är
rätt målgrupp då de omfattar årskurs 7-9. Mot bakgrund av detta kan Skolinspektionen endast
ta hänsyn till det faktiska riktade intresset från rätt målgrupp. Totalt 4 svaranden i rätt
målgrupp har visat intresse för ekonomiprogrammet inriktning ekonomi på Drottning Blankas
gymnasieskola Malmö Slussen.
Skolinspektionen konstaterar att antalet faktiska intressenter för ekonomiprogrammet
inriktning ekonomi inte är tillräckligt stort i förhållande till det planerade elevantalet.
Det är enligt Skolinspektionens bedömning inte visat att sökanden kommer att få angivet antal
elever till den sökta utbildningen. Sökanden har därmed inte redovisat att elevunderlaget är
tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas stabilt och kontinuerligt. Då sökandens
elevunderlag inte är verifierat innebär det enligt Skolinspektionens bedömning att budgeten
inte heller är tillförlitlig.
Påtagliga negativa följder
Med hänsyn till att Skolinspektionen har gjort bedömningen att sökanden inte har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen har
Skolinspektionen inte prövat om utbildningen skulle innebära påtagliga negativa följder på lång
sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Malmö kommun och
närliggande kommuner.

Hur man överklagar, se hänvisning.

På Skolinspektionens vägnar

X

Frida Hedberg

Beslutsfattare
Signerat av: Frida Hedberg
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X

Sofia Johansson

Utredare/ föredragande
Signerat av: Sofia Johansson

Kopia till
Malmö kommun
Burlöv kommun
Eslöv kommun
Lomma kommun
Lund kommun
Svedala kommun
Trelleborg kommun
Vellinge kommun
SCB

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.
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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.

