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Ansökan om godkännande som huvudman för särskild
variant inom det estetiska området vid
gymnasieskolan Hvilan Gymnasium Kabbarp i
Staffanstorps kommun
Beslut
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Hvilan Utbildning AB (5566066980) som huvudman för särskild variant inom det estetiska området vid Hvilan
Gymnasium Kabbarp i Staffanstorps kommun.

Bakgrund
Hvilan Utbildning AB har ansökt om godkännande som huvudman för särskild variant
vid Hvilan Gymnasium Kabbarp i Staffanstorps kommun.
Skolinspektionen har skickat ansökan till Skolverket för bedömning av om utbildningen
ska godkännas som sådan utbildning.
Skolverket har genom beslut den 31 maj 2019 (Ärendenummer 32112-2018-0042717)
avslagit den sökta utbildningen.

Motivering till beslut
Rättslig reglering om förutsättningar för godkännande
Enligt 2 kap. 6 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska Skolinspektionen efter
Skolverkets beslut i fråga om godkännande av särskild variant pröva om huvudmannen
ska godkännas. I de fall Skolverket har godkänt utbildning som särskild variant och
beslutat om ett belopp ska bidragets grundbelopp fastställas till det belopp som
Skolverket har beslutat om.
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,
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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.
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.
Huvudmannens förutsättningar och ägar-och ledningsprövning
Då Skolverket avslagit ansökan från Hvilan Utbildning AB konstaterar Skolinspektionen
att Hvilan Utbildning AB inte har förutsättningar att godkännas som huvudman för den
sökta utbildningen vid Hvilan Gymnasium Kabbarp i Staffanstorps kommun.
Skolinspektionen har därmed inte prövat sökandens ekonomiska förutsättningar att
bedriva den sökta verksamheten eller om skollagens krav på insikt och lämplighet
avseende ägar- och ledningskretsen är uppfyllda.
Påtagliga negativa följder
Med hänsyn till att Skolinspektionen har gjort bedömningen att Hvilan Utbildning AB
inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för gymnasieskola avseende
särskild variant inom det estetiska området vid Hvilan Gymnasium Kabbarp i
Staffanstorps kommun 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 Staffanstorps kommun eller närliggande kommuner.

Hur man överklagar, se hänvisning.
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På Skolinspektionens vägnar

X

Carin Clevesjö

Beslutsfattare
Signerat av: Carin Clevesjö

X

Frida Hedberg

Utredare/ föredragande
Signerat av: Frida Hedberg

Kopia till
Staffanstorps kommun
Kävlinge kommun
Landskrona kommun
Lomma kommun
Malmö kommun
Svedala kommun
Vellinge kommun
Skolverket

Bilaga
Skolverkets beslut (Ärendenummer 32112-2018-0042717)
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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.

