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TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-04-09 

Utbildningskontoret 

Utbildningsnämnden 

Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende 
Aprendere Skolor ABs ansökan om godkännande som 

huvudman för utökning av befintlig fristående 
gymnasieskola Min Skola i Norsborg i Botkyrka kommun 
(Dnr 2018:678) 

Dnr: UN 18/35 

Sammanfattning av ärendet 

Aprendere Skolor AB ansöker om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig 

fristående gymnasiesärskola, Min Skola i Norsborg, i Botkyrka kommun från och med läsåret 

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

skollagen (2010:800).  

Aprendere Skolor AB ansöker om att bedriva programmet för estetiska verksamheter. Vid fullt 

utbyggd verksamhet planeras programmet till 16 inskrivna elever.  

Utbildningskontoret bedömer att det skulle kunna innebära betydande negativa ekonomiska och 

verksamhetsmässiga följder för Södertälje kommuns verksamhet inom särgymnasieskolan om 

Min Skola Norsborg får godkänt som huvudman för en utökning av verksamheten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-04-09 

Förslag till yttrande 2018-04-09 

Befolkningsprognos 16- åringar Södertälje med sammanställningar av skolor m m 

Remiss skolinspektionen 

Ansökan Thorengruppen AB 

Ärendet 

Aprendere Skolor AB ansöker om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig 

fristående gymnasiesärskola, Min Skola i Norsborg, i Botkyrka kommun fr o m läsåret 

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

skollagen (2010:800).  

Ärende 15
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2018-04-09 

Utbildningsnämnden 

 

 

Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende 
Aprendere Skolor ABs ansökan om godkännande som 
huvudman för utökning av befintlig fristående 

gymnasieskola Min Skola i Norsborg i Botkyrka kommun  
(Dnr 2018:678) 

Dnr: UN 18/35 

Bakgrund och inledning 

Aprendere Skolor AB ansöker om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig 

fristående gymnasiesärskola, Min Skola i Norsborg, i Botkyrka kommun fr o m läsåret 

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

skollagen (2010:800).  

Aprendere Skolor AB ansöker om att bedriva programmet för estetiska verksamheter. Vid fullt 

utbyggd verksamhet planeras programmet till 16 inskrivna elever.  

Totalt går 65 elever folkbokförda i Södertälje i gymnasiesärskolan. Av dessa går 35 i den egna 

gymnasiesärskolan, 28 elever i fristående och 2 elever i annan kommuns gymnasiesärskolor.  

Antal elever på estetiska programmet i gymnasiesärskolor Södertälje kommun framgår av 

bilaga. Estetiska programmet ges utöver på den kommunala särgymnasieskolan på två 

fristående gymnasiesärskolor i kommunen, Saltåskolan och Novalis gymnasiesärskola. Endast 

Novalis gymnasiesärskola har dock elever antagna på programmet enligt ungdoms- och 

elevdatabasen 2018-04-10.  

Södertälje kommun kommer att erbjuda programmet kommande år under förutsättning att det 

finns sökande till programmet.  

Kommunens synpunkter, kommentarer och sammanfattande bedömning 

En utökning av Min Skola Norsborg innebär att utbudet av platser inom särgymnasiet ytterligare 

kommer att öka. Det riskerar att urholka befintliga skolors möjligheter att bedriva en 

verksamhet med god kvalitet. Gymnasiesärskolan i Södertälje och omgivande kommuner 

omfattar totalt sett ett begränsat antal elever. Alla skolor har relativt få elever, vilket är en 

förutsättning för en verksamhet med god kvalitet. Vilka gymnasieskolor eleverna väljer är inte 

möjligt att förutspå. Kostnaden per elev är relativt hög, vilket innebär att varje elev ger en stor 

ekonomisk effekt på skolans finansiering. För att en skola ska kunna erbjuda ett varierande 



Tjänsteskrivelse | 2018-04-09 | Södertälje kommun | Utbildningskontoret 

 

 

2 (2) 

utbud av program och inriktningar är de beroende av att ha ett visst elevunderlag totalt. Om 

antalet elever på det individuella programmet minskar på den kommunala gymnasiesärskolan 

Foucaultgymnasiet påverkar det således även möjligheten att bedriva övriga program samt 

inriktningar med hög kvalitet. Ett större elevunderlag ger också möjlighet att bedriva 

fritidsverksamhet för eleverna efter skoldagens slut och på loven. Det ger förutsättningar att 

samordna verksamheterna och kunna erbjuda personalen heltidstjänster. Bättre förutsättningar 

för personalen ökar möjligheterna till att rekrytera kompetent personal. Det bidrar också till en 

ökad kvalitet för eleverna som får möta samma lokaler och personal under hela dagen och även 

under sommaren. Med ett mindre elevunderlag kan gymnasiet inte bedriva fritidsverksamheten 

utan den sker inom omsorgens verksamhet.  

Risken med en för stor överkapacitet i regionen är att flertalet skolor får ett för litet 

elevunderlag och sämre förutsättningar för en hög kvalitet. På sikt kan en överkapacitet således 

leda till att valmöjligheterna och programutbudet minskar för eleverna.  

Med ovan beskrivna bakgrund bedömer utbildningskontoret att det skulle kunna innebära 

betydande negativa ekonomiska och verksamhetsmässiga följder för Södertälje kommuns 

verksamhet inom särgymnasieskolan om Min Skola Norsborg får godkänt som huvudman för en 

utökning av verksamheten.  

 

 

 

 

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 befintliga utbildningsplatser vid kommunala och fristående 

gymnasieskolor i Södertälje 2017/2018 

Kommunal gymnasieskola 

 Foucaultgymnasiet  

Antal elever 

Estetiska programmet 2 

 

Fristående gymnasieskolor 

 Saltåskolan  

Antal elever  

Estetiska programmet 0 

 

 Novalis gymnasiesärskola 

Antal elever  

Estetiska programmet 4 

 

Antal platser och preliminär antagning 2018 vid kommunala och fristående 

gymnasieskolor i Södertälje  

Kompletteras efter den 16/4 
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