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Dnr 2019:921

Ansökan om godkännande som huvudman för
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Malmö i Malmö
kommun
Beslut
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Thorengruppen AB (556613-9290) som
huvudman för gymnasieskola avseende det nationella hotell- och turismprogrammet med
inriktningen hotell och konferens vid Yrkesgymnasiet Malmö i Malmö kommun.

Bakgrund
Thorengruppen AB har ansökt om godkännande som huvudman vid Yrkesgymnasiet Malmö i
Malmö kommun. Ansökan avser en utökning vid skolenheten.
Thorengruppen AB har sedan tidigare godkännande att bedriva verksamhet vid Yrkesgymnasiet
Malmö i Malmö kommun enligt Skolinspektionens beslut den 10 juni 2010 (dnr 37-2010:3379),
den 26 september 2017 (dnr 32-2018:860) samt den 28 september 2018 (dnr 32-2018:902).

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.
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.
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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:
Raja Thorén, Ola Rönnqvist, Elin Maria Bjuhr, Troed Troedsson, Maria Bergstén, Kia Ronnhed,
Charlotte Wiberg, Anders Marklund.
Ovanstående personer har prövats i egenskap av styrelse- och ledningsperson och/eller ägare
med väsentligt inflytande i Thorengruppen AB.
Det har av utredningen i ärendet inte framkommit annat än att personerna i ägar- och
ledningskretsen genom erfarenhet eller på annat sätt förvärvat insikt i de föreskrifter som
gäller för verksamheten samt att samtliga 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 Thorengruppen 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.
Brister vid tillsyn av huvudmannen
Ett villkor för godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen är att den enskilde har förutsättningar att
följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Brister vid en huvudmans befintliga verksamhet
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kan påvisa att huvudmannen inte heller vid en utökning/nyetablering av skola har sådan
förmåga att följa föreskrifterna.
Skolinspektionen har genomfört en huvudmannatillsyn av Thorengruppen AB under våren
2019. Skolinspektionen har i beslut den 4 juli 2019 (dnr SI 2019:314), påtalat brister i
huvudmannens befintliga verksamheter. Tillsynen visade brister i förutsättningar för
utbildningen gällande rektors utbildning samt studie- och yrkesvägledning. Skolinspektionen
förelade Thorengruppen AB, i beslut den 4 juli 2019, att senast den 31 oktober 2019 avhjälpa
de påtalade bristerna genom att vidta åtgärder samt skriftligen redovisa dessa till
Skolinspektionen.
Skolinspektionen har även genomfört tillsyn av Thorengruppen AB:s skolenheter i Stockholm,
Sollentuna, Huddinge, Malmö samt Västerås under våren 2019. Skolinspektionen har i beslut
den 4 och 10 juli 2019 (dnr SI 2019:207 och dnr SI 2019:208), den 27 maj 2019 (dnr 442018:10810) samt den 20 och 26 juni 2019 (dnr 44-2018:10811 och dnr SI 2019:206) påtalat
brister i huvudmannens befintliga verksamhet. Tillsynerna visade brister avseende
grundläggande förutsättningar för skolenheten, förutsättningar för utbildningarna, extra
anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygssättning, trygghet- och studiero, åtgärder
mot kränkande behandling samt undervisning och lärande. Skolinspektionen förelade
Thorengruppen AB, i beslut den 4 och 10 juli 2019, att vid vite om 500 000 kronor för
respektive beslut senast den 15 november 2019 avhjälpa de påtalade bristerna genom att vidta
åtgärder samt skriftligen redovisa dessa till Skolinspektionen. Vidare förelade Skolinspektionen
även Thorengruppen AB, i beslut den 27 maj 2019 samt den 20 och 26 juni 2019, att senast den
25 oktober 2019 avhjälpa de påtalade bristerna genom att vidta åtgärder samt skriftligen
redovisa dessa till Skolinspektionen.
Skolinspektionen har den 14 september 2019 upplyst Thoregruppen AB om att
Skolinspektionens beslut efter tillsyn av huvudmannens befintliga verksamhet kan komma att
ligga till grund vid prövning av den aktuella ansökan.
Skolinspektionen bedömer, med hänsyn till de allvarliga bristerna inom flera områden av
central betydelse i skolans uppdrag som Skolinspektionen konstaterat vid tillsynerna, att
Thorengruppen AB inte har förutsättningar att utöka den befintliga verksamheten och följa de
föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen.
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 Malmö kommun och
närliggande kommuner.
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Hur man överklagar, se hänvisning.

På Skolinspektionens vägnar

X

Frida Hedberg

Beslutsfattare
Signerat av: Frida Hedberg

X

Carin Clevesjö

Utredare/ föredragande
Signerat av: Carin Clevesjö

Kopia till
Malmö stad
Burlövs kommun
Eslövs kommun
Lomma kommun
Lunds kommun
Svedala kommun
Trelleborgs kommun
Vellinge kommun
SCB

Överklagande av beslutet
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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.

