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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 Huddinge  
(Dnr 32-2018:907) 

Dnr: UN 18/28 

Sammanfattning av ärendet 

Thoréngruppen AB ansöker om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 

fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet i Huddinge, i Huddinge 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 från och med läsåret 2019/2020 bedriva: 

 Barn och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt arbete

 Hotell och turismprogrammet med inriktning hotell och konferens

Utbildningskontoret bedömer att det skulle kunna innebära negativa ekonomiska och 

verksamhetsmässiga följder för Södertälje kommuns möjligheter att bedriva gymnasieskolans 

yrkesprogram om Thorengruppen får godkänt som huvudman för barn- och fritidsprogrammet, 

inriktning pedagogiskt arbete samt hotell- och turismprogrammet inriktning hotell och 

konferens. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-04-09 

Förslag till yttrande 2018-04-09 

Befolkningsprognos 16- åringar Södertälje 

Remiss skolinspektionen 

Ansökan Thorengruppen AB 

Ärende 13
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Handläggare: Lena Henlöv 

Ledningsstrateg 

Staben 

Telefon (direkt): 08-523 022 02 

E-post: lena.henlov@sodertalje.se 

 

 

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 

Akten 

Verksamhetschef gymnasiet 
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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 Huddinge  
(Dnr 32-2018:907) 

Dnr: UN 18/28 

Bakgrund och inledning 

Thoréngruppen AB ansöker om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 

fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet i Huddinge, i Huddinge 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 från och med läsåret 2019/2020 bedriva: 

 Barn och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt arbete  

 Hotell och turismprogrammet med inriktning hotell och konferens 

Vid fullt utbyggd verksamhet planeras respektive program ha 18 inskrivna elever.  

Södertälje kommuns gymnasieskolor erbjuder inte något av programmen 2018/2019.  

Vid fristående gymnasieskolan Praktiska gymnasiet i Södertälje finns barn- och 

fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt arbete samt hotell- och turismprogrammet, inriktning 

hotell och konferens. Inget av programmen fyller sina platser på programmet. Antal platser och 

antagna elever 2017 framgår av bilaga.   

Södertälje kommun ingår i samverkan med kommunerna i Stockholms län samt Håbo. 

Kommunens synpunkter, kommentarer och sammanfattande bedömning 

Södertäljes gymnasieelever väljer yrkesprogram i lägre utsträckning än vad gymnasieelever i 

riket som genomsnitt gör. Ett stort utbud av gymnasieplatser i Stockholms län har lett till en allt 

större rörlighet mellan kommuner och huvudmän. Yrkesprogrammen på Södertäljes kommunala 

gymnasieskola har haft ett vikande elevunderlag och därmed svårigheter att få ett stabilt 

ekonomiskt underlag för att bedriva en utbildning av hög kvalitet. Vi ser inför antagningen till 

hösten 2018 en stabilisering av antalet sökande elever till yrkesprogrammen vid våra 

kommunala gymnasieskolor. För att få en stabil ekonomi över tid finns dock behov av att öka 
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antalet elever vid kommunens gymnasieskolor. Det finns samtidigt ett stort behov av utbildad 

personal i flera branscher, bl a inom förskole- och fritidshemsverksamheten. Inför antagningen 

2019 planeras därför att åter starta barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt 

arbete.   

De närmaste åren ökar antalet elever i gymnasiet. 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 yrkesprogrammen i 

regionen är större än efterfrågan. De flesta skolor i Södertälje och i regionen kan inte fylla sina 

platser med elever, vilket innebär att det ekonomiska underlaget för att bedriva 

yrkesprogrammen med en hög kvalitet inte är tillräckligt. Södertälje kommun arbetar långsiktigt 

strategiskt för att skapa en gymnasieskola med yrkesprogram av hög kvalitet som ger goda 

förutsättningar för eleverna att få arbete alternativt studera vidare. Alla yrkesprogram planeras 

för att eleverna ska få allmän högskolebehörighet. Även en ökad samverkan med beröfrda 

branscherna planeras för att säkra kvaliteten på yrkesutbildningarna.  

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

ansökan planerade utökning av barn- och fritids- samt hotell- och turismprogram. Med ett 

mindre elevunderlag på varje skola minskar förutsättningar för ett bättre ekonomiskt underlag 

för att bedriva den pedagogiska verksamheten med god kvalitet.  

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

prioriteringar hos de elever som väljer utbildning. En saklig bedömning gör dock gällande att 

det idag finns en överetablering av yrkesutbildningar i regionen och att ytterligare utökningar 

skulle vara utmanande både för 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 gymnasieskolorna finns tvärtom ett behov av ett fortsatt ökat 

elevunderlag. 

Med ovan beskrivna bakgrund bedömer utbildningskontoret att det skulle kunna innebära 

negativa ekonomiska och verksamhetsmässiga följder för Södertälje kommuns möjligheter att 

bedriva gymnasieskolans yrkesprogram om Thorengruppen får godkänt som huvudman för 

barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete samt hotell- och turismprogrammet 

inriktning hotell och konferens.   

 

 

 

Elof Hansjons (S) 

Ordförande utbildningsnämnden 
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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 kommunala gymnasieskolor i Södertälje 

Södertälje kommun bedriver för närvarande inte något av de ansökta programmen, barn- och 

fritidsprogrammet eller hotell- och turismprogrammet.  

Antal befintliga utbildningsplatser fristående gymnasieskolor i Södertälje 

antagning 2017 

 Praktiska gymnasiet i Södertälje 

Antal platser  Antal antagna 

Hotell- och turismprogrammet, 

inriktning hotell och konferens 

8 3 

Barn- och fritidsgymnasiet, 

inriktning pedagogiskt arbete 

35 22 
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