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TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-04-09 

Utbildningskontoret 

Utbildningsnämnden 

Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende 
Thoréngruppen ABs ansökan om godkännande som 
huvudman för nyetablering av en fristående 

gymnasieskola i Södertälje  
(Dnr 32-2018:935) 

Dnr: UN 18/30 

Sammanfattning av ärendet 

Thoréngruppen AB ansöker om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 

fristående gymnasieskola, Thorén business school Södertälje, i Södertälje kommun fr o m 

läsåret 2019/2020. Södertälje kommun bereds möjlighet att yttra sig i enlighet med 2 kap 5 § i 

skollagen (2010:800).  

Thoréngruppen ansöker om att bedriva 

 Ekonomiprogrammet med inriktningar ekonomi samt juridik,

 Samhällsprogrammet med inriktningarna samhällsvetenskap samt beteendevetenskap,

 naturvetenskapliga programmet

 samt handels- och administrationsprogrammet.

Vid fullt utbyggd verksamhet planeras skolan till 243 inskrivna elever. 

Utbildningskontoret bedömer att det skulle kunna innebära negativa ekonomiska och 

verksamhetsmässiga följder för Södertälje kommuns möjligheter att bedriva gymnasieskolans 

högskoleförberedande program om Thorengruppen får godkänt som huvudman för en 

nyetablering av en fristående gymnasieskola Thorén Business school Södertälje. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-04-09 

Förslag till yttrande 2018-04-09 

Befolkningsprognos 16- åringar Södertälje 

Remiss skolinspektionen 

Ansökan Thorengruppen AB 

Ärende 12
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Ärendet 

Thoréngruppen AB ansöker om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 

fristående gymnasieskola, Thorén business school Södertälje, i Södertälje kommun fr o m 

läsåret 2019/2020. Södertälje kommun bereds möjlighet att yttra sig i enlighet med 2 kap 5 § i 

skollagen (2010:800).  

Thoréngruppen ansöker om att bedriva  

 Ekonomiprogrammet med inriktningar ekonomi samt juridik,  

 Samhällsprogrammet med inriktningarna samhällsvetenskap samt beteendevetenskap, 

 naturvetenskapliga programmet 

 samt handels- och administrationsprogrammet.  

Vid fullt utbyggd verksamhet planeras skolan till 243 inskrivna elever.  

Antal elever på motsvarande program på gymnasieskolor Södertälje kommun framgår av bilaga. 

Handels- och administrationsprogrammet finns inte på inom Södertälje kommun belägna 

gymnasieskolor 2017/2018. Många elever boende i Södertälje kommun går på aktuella program 

i närliggande kommuners, främst Salems och Botkyrka kommuners skolor.  

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Antalet platser i regionen skulle öka om Thoréngruppen AB godkänns som huvudman för i 

ansökan planerade nyetablering.  Med ett mindre elevunderlag på varje skola minskar 

förutsättningar för ett bättre ekonomiskt underlag för att bedriva den pedagogiska verksamheten 

med god kvalitet. En saklig bedömning gör gällande att det idag finns en överetablering av 

högskoleförberedande program i regionen och att ytterligare utökningar skulle vara utmanande 

för både kommunen och de fristående aktörerna i Södertälje kommun att hantera om inte 

sökmönstret hos elever förändras. För att på lång sikt säkerställa ett bra ekonomiskt underlag för 

de befintliga gymnasieskolorna finns tvärtom ett behov av ett fortsatt ökat elevunderlag. 

Med ovan beskrivna bakgrund bedömer utbildningskontoret att det skulle innebära negativa 

ekonomiska och verksamhetsmässiga följder för Södertälje kommuns möjligheter att bedriva 

gymnasieskolans högskoleförberedande program om Thorengruppen får godkänt som 

huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola Thorén Business school 

Södertälje.  
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2018-04-09 

Utbildningsnämnden 

 

 

Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende 
Thoréngruppen ABs ansökan om godkännande som 
huvudman för nyetablering av en fristående 

gymnasieskola i Södertälje  
(Dnr 32-2018:935) 

Dnr: UN 18/30 

Bakgrund och inledning 
Thoréngruppen AB ansöker om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 

fristående gymnasieskola, Thorén business school Södertälje, i Södertälje kommun fr o m 

läsåret 2019/2020. Södertälje kommun bereds möjlighet att yttra sig i enlighet med 2 kap 5 § i 

skollagen (2010:800).  

 

Thoréngruppen ansöker om att bedriva  

 Ekonomiprogrammet med inriktningar ekonomi samt juridik,  

 Samhällsprogrammet med inriktningarna samhällsvetenskap samt beteendevetenskap, 

 naturvetenskapliga programmet 

 samt handels- och administrationsprogrammet.  

 

Vid fullt utbyggd verksamhet planeras skolan till 243 inskrivna elever.  

I ansökan finns inte angivet planerad lokal utan det anges att skolan kommer att ha centralt 

placerade lokaler. Vidare anges att skolan kommer att bedriva ämnet idrott i olika externa 

idrottslokaler inom ca 3 km avstånd.  

Antal elever på motsvarande program i Södertälje kommuns gymnasieskolor framgår av bilaga. 

Södertälje kommun erbjuder 2017/2018 Ekonomiprogrammet, samhällsprogrammet samt 

naturvetenskapliga programmet. Kommunen har tidigare haft samtliga i ansökan planerade 

inriktningar på ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapliga programmet men till 

höstterminen 2017 startade inte ekonomiprogrammet inriktning juridik samt 

samhällsprogrammet inriktning beteendevetenskap på grund av för få sökande. 
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Samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap kommer åter att starta höstterminen 

2018.   

Naturvetenskaps- och ekonomiprogrammet finns även vid den fristående gymnasieskolan S:t 

Ragnhildsgymnasiet i Södertälje kommun. S:ta Ragnhildsgymnasiet ansökte 2016 om att starta 

samhällsprogrammet men skolinspektionen godkände inte gymnasiets ansökan.  

Handels- och administrationsprogrammet finns inte läsåret 2017/2018 på gymnasieskolor 

belägna i Södertälje kommun. Dock finns programmet på fristående Praktiska gymnasiet 

beläget i Nykvarns kommun.   

Många elever boende i Södertälje kommun går på aktuella program i närliggande kommuners, 

främst Salems och Botkyrka kommuners skolor.  

 

Kommunens synpunkter, kommentarer och sammanfattande bedömning 

På grund av ett vikande elevunderlag har gymnasieskolorna i Södertälje haft svårigheter att få 

en stabil ekonomisk situation i verksamheten. Vi ser inför antagningen till hösten 2018 en 

stabilisering av antalet sökande elever till de högskoleförberedande programmen vid våra 

gymnasieskolor. Det innebär att de ekonomiska förutsättningarna för de kommunala 

gymnasieskolorna har förbättrats något. Hösten 2018 kommer även samhällsprogrammet med 

inriktning beteendevetenskap samt det tekniska programmet att starta vid Täljegymnasiet. För 

att få en över tid stabil ekonomi finns behov av att öka antalet elever ytterligare vid våra 

gymnasieskolor. Vi ser en ökning av det totala antalet gymnasieelever i befolkningsprognosen. 

Inför antagningen 2019 finns därför planer på att åter starta ekonomiprogrammets inriktning 

juridik vid Täljegymnasiet. Det finns även möjligheter att utöka antalet platser på 

naturvetenskapliga programmet om antalet sökande ökar.  

Ett flertal elever från Södertälje söker sig till de högskoleförberedande programmen på andra 

kommuners gymnasieskolor. I det stora utbud som finns i Stockholmsregionen är elevströmmar 

komplexa att bedöma. Det innebär att ett ökat utbud 2019 med en nyetablerad skola med relativt 

hög sannolikhet kommer leda till en överetablering av platser på de högskoleförberedande 

programmen i Södertälje.  

Utbildningskontoret ser generellt positivt på att kommunens elever erbjuds ett varierat utbud av 

gymnasieprogram och huvudmän inom kommunen. Utbildningskontoret ser dock att det totala 

antalet platser på de högskoleförberedande programmen skulle öka väsentligt om 

Thoréngruppen AB godkänns som huvudman för i ansökan planerade gymnasieskola.  

Etableringen skulle innebära att elevunderlaget för Täljegymnasiets och den fristående 

gymnasieskolan S:ta Ragnhildsgymnasiets högskoleförberedande program kommer att minska 

2019. Med ett lägre elevunderlag minskar det ekonomiska underlaget för att bedriva den 

pedagogiska verksamheten med god kvalitet. För att på lång sikt säkerställa ett bra ekonomiskt 

underlag för den kommunala gymnasieskolans högskoleförberedande program samt befintliga 

fristående gymnasieskolor finns tvärtom ett behov av ett fortsatt ökat elevunderlag.  

Sammanfattningsvis är det komplext att bedöma effekterna, då dessa till stor del är beroende av 

prioriteringar hos eleverna. För närvarande finns en balans i utbudet av högskoleförberedande 

program i Södertälje. En saklig bedömning gör dock gällande att det finns en överetablering av 
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högskoleförberedande utbildningar i regionen. En etablering av ytterligare en gymnasieskola 

med högskoleförberedande program i Södertälje skulle vara utmanande både för kommunen och 

för fristående aktörer att hantera om inte sökmönstret hos eleverna förändras.  

Med ovan beskrivna bakgrund bedömer utbildningskontoret att det skulle innebära negativa 

ekonomiska och verksamhetsmässiga följder för Södertälje kommuns möjligheter att bedriva 

gymnasieskolans högskoleförberedande program om Thorengruppen får godkänt som 

huvudman för naturvetenskaps-, samhälls- och ekonomiprogrammet.   

 

 

 

 

Handläggare: Lena Henlöv 

Ledningsstrateg  

Staben 

Telefon (direkt): 08-523 022 02 

E-post: lena.henlov@sodertalje.se 

 

 



 

Befolkningsprognos 16-åringar Södertälje kommun 

        

Ålder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

16 1 139 1 095 1 130 1 215 1 290 1 235 1 270 1 265 1 310 1 260 1 340 
 

 

Antal befintliga utbildningsplatser vid kommunala och fristående 

gymnasieskolor i Södertälje antagning 2017 

 Täljegymnasiet 

Antal platser  Antal antagna 

Ekonomiprogrammet ekonomi 16 16 

Samhällsprogrammet, 

samhällsvetenskap 

32 31 

Naturvetenskapsprogrammet, 

naturvetenskap 

32 32 

 

 

 S:ta Ragnhildsgymnasiet 

Antal platser  Antal antagna 

Ekonomiprogrammet ekonomi 33 33 

Naturvetenskapsprogrammet, 

naturvetenskap 

66 66 
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Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159  

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10   

www.skolinspektionen.se 

 

Remiss från Skolinspektionen 

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en nyetablering av en fristående  gymnasieskola vid Thoren Business 

School Södertälje i Södertälje kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.  

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 

(2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga 

underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta 

utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 

som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).  

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2018. Under 

maj 2018 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik 

till gymnasieskolan. 

Kommunens yttrande  

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av 

konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och 

pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens 

planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Inkom även med uppgift 

om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. 

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en 

etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:  

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren 

(år 2018-2023). 

2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i 

kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar: 

Det nationella ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik, 

samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap samt 

samhällsvetenskap, naturvetenskapsprogrammet med inriktningen 

naturvetenskap och handels – och administrationsprogrammet med 

inriktningen handel och service 
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3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program 

och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor 

i kommunen. 

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt/a program och inriktning/ar 

läsåret 2018/2019 samt om möjligt läsåret 2019/2020.  

Remissvar 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från 

beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. E-

postadress: friskolor@skolinspektionen.se.  

Vänligen ange ansökans dnr 32-2018:935 i yttrandet. Avser yttrandet flera 

ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje 

yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer.  

  

På Skolinspektionens vägnar 

 

 

 

Matilda Pedersen 

Utredare 

 

  

 

 

 

Bilaga 

Ansökan från Thorengruppen AB 

 

 

Kopia till 

Thorengruppen AB 
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