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TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-04-09 

Utbildningskontoret 

Utbildningsnämnden 

Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende 
ansökan om godkännande som huvudman för nationellt 

godkänd idrottsutbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Vackstanäsgymnasiet (Dnr 37-2018:929) 

Dnr: UN 18/32 

Sammanfattning av ärendet 

Vackstanäsgymnasiet ansöker om godkännande som huvudman för nationellt godkänd 

idrottsutbildning (NIU) vid befintlig fristående gymnasieskola 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).  

Vackstanäsgymnasiets ansökan gäller att fortsatt bedriva NIU-verksamhet i ishockey fr o m 

läsåret 2019/2020. NIU-verksamheten på Vackstanäsgymnasiet bedrivs i samverkan med 

Södertälje kommuns gymnasieskolor. Samverkan sker för att NIU-eleverna ska erbjudas ett 

varierat utbud av gymnasieprogram inom kommunen. Utbildningskontoret tillstyrker således 

Vackstanäsgymnasiet ansökan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-04-09 

Yttrande över remiss från Skolinspektionen  

Befolkningsprognos 16-åringar 2017-2026, sammanställning NIU-utbildningar 

Ärendet 

Vackstanäsgymnasiet ansöker om godkännande som huvudman för nationellt godkänd 

idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Vackstanäsgymnasiet 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).  

Vackstanäsgymnasiet ansöker om att fortsätta bedriva nationellt godkänd idrottsutbildning. 

Utbildningen sker på barn- och fritidsprogrammet, inriktning fritid och hälsa. Nationell 

idrottsutbildning på Vackstanäsgymnasiet bedrivs i samverkan med Södertälje kommuns 

Ärende 14
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2018-04-09 

Utbildningsnämnden 

 

 

Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende 
ansökan om godkännande som huvudman för nationellt 
godkänd idrottsutbildning vid den fristående 

gymnasieskolan Vackstanäsgymnasiet  
(Dnr 37-2018:929) 

Dnr: UN 18/32 

Bakgrund och inledning 

Vackstanäsgymnasiet ansöker om godkännande som huvudman för nationellt godkänd 

idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Vackstanäsgymnasiet 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).  

Vackstanäsgymnasiet ansöker om att fortsätta bedriva nationellt godkänd idrottsutbildning, 

ishockey. Utbildningen sker på barn- och fritidsprogrammet, inriktning fritid och hälsa. 

Vackstanäsgymnasiet bedriver nationellt godkänd idrottsutbildning i samverkan med Södertälje 

kommun. Skolan beräknas ha ca 15 elever inskrivna på programmet. Ansökan omfattar samma 

antal elever som i nuvarande godkännande.  

Södertälje kommuns gymnasieskolor har inte för närvarande barn och fritidsprogrammet.  

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

Sammanfattande bedömning 

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

gymnasieprogram, inriktningar och huvudmän inom kommunen. Vackstanäsgymnasiets 

ansökan om att fortsätta bedriva nationell idrottsutbildning, ishockey, innebär att antalet platser 

inför läsåret 2019/2020 är oförändrat. Samverkan mellan Vackstanäsgymnasiet och Södertälje 

kommuns gymnasieskolor sker sedan tidigare och innebär att elever som vill gå på nationell 

idrottsutbildning får fler program och skolor att välja mellan.  

Med ovan beskrivna bakgrund bedömer utbildningskontoret att det inte skulle kunna innebära 

betydande negativa ekonomiska och verksamhetsmässiga följder för Södertälje kommuns 

möjligheter att bedriva nationell idrottsutbildning om Vackstanäsgymnasiet även 

fortsättningsvis godkänns som huvudman för nationellt idrottsutbildning Ishockey. 
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Elof Hansjons (S) 

Ordförande utbildningsnämnden 

 

 

 

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 platser Nationellt godkänd idrottsutbildning i Södertälje kommun 

Ishockey 42 

Innebandy 24 

Basket 60 

Fotboll 36 
 

De kommunala gymnasieskolorna Täljegymnasiet och Torekällgymnasiet kan ta emot elever 

inom samtliga idrotter. Den fristående gymnasieskolan Vackstanäsgymnasiet kan ta emot 

elever i idrotterna ishockey, basket och innebandy. Eleverna fördelas på skolorna beroende på 

vilka program eleverna önskar gå.  



 

Remiss 
Södertälje kommun 
Botkyrka kommun 
Gnesta kommun 
Huddinge kommun 
Nykvarns kommun 
Salems kommun 
Trosa kommun 
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Dnr 37-2018:929 

 
 

   

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 

Vackstanäsgymnasiet har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående 

gymnasieskolan Vackstanäsgymnasiet 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 kan därför Skolinspektionen komma att begära in 2018 års slutliga 

antagningsstatistik till gymnasieskolan. 

Kommunens yttrande  

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning för en etablering av den sökta 

utbildningen, i detta fall nationellt godkänd idrottsutbildning. 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 gymnasieskolor i kommunen som 

idag erbjuder utbildning liknande den sökta nationellt godkända 

idrottsutbildningen. Ange även vilka idrotter kommunen har tillstånd för. 
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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 37-2018:929 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 Vackstanäsgymnasiet 

 

 

Kopia till 

Vackstanäsgymnasiet 
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