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Yttrande över ansökningar om godkännande som huvudman för fristående
skolor
SI 2021:796

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

4ans gymnasium har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid 4ans gymnasium i Malmö kommun.
Malmö stad genom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges möjlighet att
yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår nämnden att besluta att hemställa hos
Skolinspektionen att avstyrka ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid 4ans gymnasium i Malmö kommun.
Yttrande

Sökanden avser att under höstterminen 2022 starta utbildning inom följande program/inriktning:
1. Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi. Start 20 elever. Fullt utbyggt höstterminen
2026, 90 elever.
2. Ekonomprogrammet, inriktning juridik. Start 20 elever. Fullt utbyggt höstterminen 2025,
90 elever.
På ovan nämnda program/inriktning fanns det lediga platser när antagningen avslutades den
15 september 2020. Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi erbjuds på åtta fristående
skolor och två kommunala skolor i Malmö kommun. Ekonomiprogrammet med inriktning
juridik erbjuds på fem fristående skolor och en kommunal skola i Malmö kommun.
Eftersom ekonomiprogrammet erbjuds på både kommunala och fristående skolor i Malmö
och en ytterligare ökad konkurrens om eleverna kan få till följd att utbildningen måste läggas
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ner hos någon eller några huvudmän. Därtill projekteras en ny kommunal gymnasieskola
som planeras öppna för elever läsåret 2022/23, vilket innebär att det finns möjlighet för utökning av platser på även andra skolor. Skolan planeras för 1 200 elever och ska vara fullt
utbyggd läsåret 2024/25. Skolan ska, enligt den preliminära planeringen, erbjuda exempelvis
ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.
De kommande åren förväntas en större elevökning vilket kommer att påverka behovet av
gymnasieplatser, se tabell nedan.
Tabell: Befolkningsprognos antal 16-åringar i Malmö kommun 2021-2027
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

3494

3806

3876

4093

4289

4371

4311

Antalet lediga platser inom gymnasieskolan har varit stort 2015 - 2020 och omfattat samtliga
nationella program med ett fåtal undantag vilket visas i bilaga 1-6. Både på fristående och
kommunala gymnasieskolor har program eller inriktningar ställts in under 2015 - 2020.
Samverkansavtal för nationella program och programinriktat individuellt val finns mellan
samtliga kommuner i Skåne och Västra Blekinge vilket också påverkar förutsättningarna för
utbud av nationella program i Malmö. Ser man till hela samverkansområdet är överutbudet
av platser än mer tydligt, se bilaga 7.
Inför den preliminära antagningen till gymnasieskolan hösten 2021 finns cirka 1 325 lediga
platser i Malmö, även nu på samtliga nationella program, se bilaga 8. Den preliminära antagningen är ännu inte avslutad men resultatet förväntas inte avvika nämnvärt från den redovisade statistiken.
Vidare bör Skolinspektionens slutgiltiga beslut om nyetablering och utökning ta hänsyn till
förslag som lämnats i den statliga utredningen Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33).
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens motivering
Med dessa fakta som underlag föreslås gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att hemställa hos Skolinspektionen att avstyrka ansökan enligt ovan med motiveringen att behovet av
ovan nämnda utbildning kommer att vara väl täckt i Malmö kommun, i samverkansområdet
och hos de befintliga fristående gymnasieskolorna i Malmö kommun.
Malmö stad har under de senaste åren gjort och planerar betydande investeringar i lokaler,
utrustning och kompetensutveckling och erbjuder i dag utbildningar med hög kvalitet. Sett
ur Malmö stads synvinkel är de negativa följderna uppenbara – ekonomiskt, planeringsmässigt och organisatoriskt – om sökandens framställning bifalls för samtliga program i huvudmannens ansökan.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att hemställa hos Skolinspektionen att avstyrka ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 4ans gymnasium i Malmö.
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