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Skolinspektionen

Yttrande över ansökningar om godkännande som huvudman för fristående
skolor
SI 2021:855

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

Flyinge AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för utökning
av befintlig fristående gymnasieskola i Lunds kommun.
Malmö stad genom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges möjlighet att yttra sig över
ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet avser enbart den del av ansökan som berör utbildning på gymnasienivå.
Förvaltningen föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att besluta att hemställa hos
Skolinspektionen att i första hand se till lägeskommunens yttrande även om behovet av ovan
nämnd utbildning är väl täckt hos de befintliga fristående gymnasieskolorna i Malmö kommun.
Yttrande

Sökanden avser att under höstterminen 2022 starta utbildning inom följande program/ inriktning:
1. Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap med särskild variant Hippologi.
Start 18 elever. Fullt utbyggt höstterminen 2025, 72 elever.
På ovan nämnda program fanns det lediga platser när antagningen avslutades den 15 september 2020.
Naturvetenskapsprogrammet särskild variant, inriktning Hippologi finns i dagsläget med
Lunds kommun som huvudman. Ett beslut för särskild variant, riksrekryterande utbildning
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och nationellt godkänd utbildning gäller för fyra antagningsomgångar. Beslutsdatum för tidigare särskild variant var oktober 2018.
Att det nuvarande Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Hippologi som erbjuds på en
kommunal skola i Lunds kommun som särskild variant i samarbete med Flyinge AB övergår
till Flyinge AB som huvudman har ingen inverkan på framtida utbildningsutbud inom Malmö eller samverkansområdet.
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. Ansökan innebär inga
större förändringar av utbudet då utbildningen redan bedrivs av Lunds kommun.
Det bör framhållas att de lokala förutsättningarna för tillgängliga gymnasieplatser inom i
lägeskommunen för de program som ansökan gäller skiljer sig åt jämfört med Malmö och
övriga samverkansområdet.
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 i första hand se till lägeskommunens yttrande även om
behovet av ovan nämnd utbildning är väl täckt hos de befintliga fristående gymnasieskolorna
i Malmö kommun.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att i sitt yttrande varken föreslå
ett beviljande eller ett avslag utan hemställa till Skolinspektionen att fatta beslut i första hand
baserat på lägeskommunens yttrande avseende ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Flyinge Hästsportgymnasium, Flyinge AB, i Lunds kommun.
Ordförande
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