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Ansökan om godkännande som huvudman för
gymnasieskola vid Thoren Innovation School Lund i
Lunds kommun
Beslut
Skolinspektionen godkänner Thoren Innovation School AB (556890-2653) som huvudman för
gymnasieskola vid Thoren Innovation School Lund i Lunds kommun. Godkännandet avser
utbildning på det nationella samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier,
information och kommunikation.

Bakgrund
Thoren Innovation School AB har ansökt om godkännande som huvudman vid Thoren
Innovation School Lund i Lunds kommun. Ansökan avser en utökning.
Thoren Innovation School AB har sedan tidigare godkännande att bedriva verksamhet vid
Thoren Innovation School Lund i Lunds kommun enligt Skolinspektionens beslut den 4
november 2013 (dnr 320-2013:5613) och den 17 september 2012 (dnr 34-2012:2395).

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,

3.

i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

och

Vidare krävs enligt 5 § tredje stycket att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. Ifråga om en
juridisk person krävs att samtliga som anges i 5 a § 1-4 bedöms lämpliga. Vid
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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.
Ifråga 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:
Raja Thoren, Ola Rönnqvist, Elin Maria Bjuhr, Troed Troedsson, Maria Bergsten, Kia Ronnhed,
Charlotte Wiberg, Hans Anders Mikael Marklund och Antti Juhani Liikavainio.
Ovanstående personer har prövats i egenskap av styrelse- och ledningsperson och/eller ägare
med väsentligt inflytande i Thorengruppen AB och/eller Thoren Innovation School AB.
Det har av utredningen i ärendet inte framkommit annat än att den enskilde genom erfarenhet
eller på annat sätt förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt att
samtliga personer inom ägar- och ledningskretsen i övrigt bedöms som lämpliga.
Huvudmannens förutsättningar
Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredningen i ärendet gör
Skolinspektionen den samlade bedömningen att Thoren Innovation School AB har ekonomiska
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten samt även i övrigt har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen.
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Påtagliga negativa följder
Enligt Lunds kommun finns det 1330 ungdomar i åldern 16 år i kommunen år 2019. Kommunen
beräknar att det år 2024 kommer att finnas 1566 ungdomar i åldern 16 år i kommunen.
Skolinspektionen har gett Lunds kommun och närliggande kommuner tillfälle att yttra sig över
ansökan. Av de yttranden som inkommit framgår att Lunds kommun tillstyrker ansökan.
Lomma kommun ser inte att ansökan skulle innebära några negativa konsekvenser. Sjöbo
kommun har inget att erinra. Malmö kommun hemställer att i första hand se till
lägeskommunens yttrande och Svedala kommun uppger att en utökning skulle leda till
påtagliga negativa följder såväl ekonomiskt som organisatoriskt på kort sikt.
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation
Thoren Innovation School AB har uppgett att de avser att starta den ovan rubricerade
utbildningen läsåret 2020/21 med 14 utbildningsplatser.
Antagningsstatistik från Lunds kommun visar att det inför läsåret 2019/20 finns 603 behöriga
förstahandssökande till samhällsvetenskapsprogrammet.
Vid bedömningen av påtagliga negativa följder har Skolinspektionen tagit hänsyn till antalet
behöriga förstahandssökande till det nationella programmet som bedrivs av kommunen samt
antalet utbildningsplatser som sökanden planerar att erbjuda. Utifrån dessa uppgifter bedömer
Skolinspektionen att etableringen inte skulle innebära påtagliga negativa följder för Lunds
kommun. Skolinspektionen bedömer vidare att de invändningar mot en etablering som
framförts i yttrandet från Svedala kommun inte är av den grad att ansökan ska avslås.
Skolinspektionens helhetsbedömning är därmed att den ovan rubricerade etableringen inte
skulle innebära sådana påtagliga negativa följder för eleverna eller för den del av skolväsendet
som anordnas av Lunds kommun eller närliggande kommuner på lång sikt att ansökan ska
avslås.

Villkor för godkännandet
Utbildningen får starta tidigast under kalenderåret 2020.
Av 2 kap. 3 a § gymnasieförordningen följer att när en enskild huvudman har godkänts för en
utbildning ska utbildningen starta senast vid början av det läsår som inleds två år efter
godkännandet.
Det innebär att den utbildning som omfattas av godkännande enligt detta beslut ska starta
senast vid början av läsåret 2021/22. Om utbildningen inte har startat senast vid denna
tidpunkt förfaller godkännandet.

Upplysning
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Thoren Innovation School 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 författningar.
Av 2 kap. 5 b § skollagen följer att enskilda huvudmän ska anmäla förändringar i den krets av
personer som avses i 5 a § till Skolinspektionen senast en månad efter förändringen.
Godkännandet medför en rätt för huvudmannen till bidrag från elevens hemkommun.
Bestämmelser om bidrag finns i skollagen och gymnasieförordningen (2010:2039).
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

rida Hedb
Beslutsfattar

/444~

Frida Ashbourne
Utredare/föredragande
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Kopia till
Lunds kommun
Eslövs kommun
Hörby kommun
Höör kommun
Kävlinge kommun
Lomma kommun
Malmö kommun
Sjöbo kommun
Skurups kommun
Svedala kommun
SCB
CSN

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.

