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Ansökan om godkännande som huvudman för
gymnasieskola vid Realgymnasiet Lund i Lunds
kommun
Beslut
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Lärande i Sverige AB (556571-5892) som
huvudman för gymnasieskola avseende det nationella hotell- och turismprogrammet med
inriktningen hotell och konferens vid Realgymnasiet Lund i Lunds kommun.

Bakgrund
Lärande i Sverige AB har ansökt om godkännande som huvudman vid Realgymnasiet Lund i
Lunds kommun. Ansökan avser en utökning vid skolenheten.
Lärande i Sverige AB har sedan tidigare godkännande att bedriva verksamhet vid Realgymnasiet
Lund i Lunds kommun enligt Skolinspektionens beslut den 4 juni 2010 (dnr 37-2010:3102), den
21 december 2010 (dnr 32-2010:2188), den 11 juni 2012 (dnr 320-2011:5080), den 14
september 2015 (dnr 32-2015:877), den 23 maj 2016 (dnr 320-2016:3643), den 21 september
2017 (dnr 32-2017:983) och den 27 juni 2018 (34-2018:4790).

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

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.

verksamheten,
och
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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
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:
Anders Frostell, Agneta Janfalk, Marie Rudberg, Hans Torin, Ulrika Unell, Jan Vikström och Kim
Zandvoort.
Ovanstående personer har prövats i egenskap av styrelse- och ledningsperson och/eller ägare
med väsentligt inflytande i följande bolag:
Lärande i Sverige AB, Lärandegruppen i Sverige AB, Lärande Förvaltning i Sverige AB och Jan
Vikström Holding 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 sammantagna bedömningen att Lärande i Sverige AB inte har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. Skolinspektionen
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kan därför inte godkänna ansökan som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella
hotell- och turismprogrammet med inriktningen hotell och konferens vid Realgymnasiet Lund i
Lunds kommun.
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 hotell- och turismprogrammet med inriktningen hotell
och konferens ska omfatta 7 utbildningsplatser läsår 1 i årskurs 1,14 utbildningsplatser läsår 2 i
årskurserna 1-2 samt 21 utbildningsplatser läsår 3 i årskurserna 1-3 vid Realgymnasiet Lund i
Lunds kommun.
Sökandens elevprognos grundar sig på en intresseundersökning som genomförts av företaget
Novus under januari 2019. Intresset har undersökts genom telefonintervjuer bland ungdomar
födda 2004 och boende i det geografiska närområdet. Undersökningen är genomförd på ett
slumpmässigt urval och totalt genomfördes 100 intervjuer. Respondenterna har inledningsvis
fått information om att intervjuaren ringer på uppdrag av Realgymnasiet och att man skulle
vilja ställa några frågor om respondentens kommande gymnasieval.
Respondenterna fick därefter ta ställning till följande fråga: "Är det troligt, eller inte troligt, att
du skulle välja hotell- och turismprogrammet med inriktningen hotell och konferens i Lund om
du hade möjligheten att göra det?" Resultatet av undersökningen visar att sex procent av de
tillfrågade uppgett att det är "ganska troligt" att de skulle välja utbildningen om de hade
möjlighet. Vidare visar resultatet att noll procent av respondenterna svarat att det är "mycket
troligt" att de skulle välja hotell- och turismprogrammet med inriktningen hotell och konferens
i Lund om möjligheten fanns.
Sökanden har getts tillfälle att redogöra för hur svaren från intresseundersökningen visar att
sökanden kan få det beräknade elevantalet på den planerade skolenheten.
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I komplettering har sökanden bl.a. uppgett att när statistik sammanställs med sex
svarsalternativ så används normalt sett de två översta svarsalternativen för att påvisa en positiv
effekt. Vidare har sökanden uppgett att elevgruppen i årskurs 8 i Lund består av 1 525 elever,
och menar därmed att totalt 91 elever har svarat att det är mycket eller ganska troligt att de
skulle välja hotell- och turismprogrammet med inriktningen hotell och konferens. Detta, menar
sökanden, får anses utgöra en mycket god grund till att nå det budgeterade elevantalet.
Skolinspektionen konstaterar inledningsvis att frågeställningen i undersökningen är generellt
hållen och visar inte att det finns ett riktat intresse för just den planerade skolenheten.
Därutöver kan det konstateras att resultatet från intresseundersökningen visar att ingen av
respondenterna visat ett faktiskt intresse för den sökta utbildningen, dvs. uppgett att det är
"mycket troligt" att de skulle välja hotell- och turismprogrammet med inriktningen hotell och
konferens om de hade möjlighet. I komplettering har sökanden uppgett att då man i
intresseundersökningen ställt en hypotetisk fråga, "hur troligt är det", är det viktigt att vara
ödmjuk i tolkningen av de två översta svaren i den flergradiga skalan. Enligt Skolinspektionens
bedömning är det endast de respondenter som visat ett faktiskt intresse för utbildningen som
utgör relevant målgrupp i förevarande fall. Skolinspektionen bedömer vidare, mot bakgrund av
ovan, att det inte är möjligt att generalisera ett resultat utifrån genomförd
intresseundersökning. Mot denna bakgrund bedömer Skolinspektionen att sökanden inte visat
att det föreligger ett intresse motsvarande sökt elevantal för utbildningen vid Realgymnasiet
Lund i Lunds kommun.
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 ekonomiska
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten eller i övrigt 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 Lunds kommun och
närliggande kommuner.

Hur man överklagar, se hänvisning.
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På Skolinspektionens vägnar

Frida Hedber
Beslutsfattare
Rebecka Ahlvik Doverhem
Utredare/föredragande

Kopia till
Lunds kommun
Eslövs kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Kävlinge kommun
Lomma kommun
Malmö kommun
Sjöbo kommun
Skurups kommun
Svedala kommun
SCB
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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.

