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TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-04-09 

Utbildningskontoret 

Utbildningsnämnden 

Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende 
ansökan om godkännande som huvudman för en särskild 
variant av gymnasieutbildning vid den fristående 

gymnasieskolan Örjanskolans gymnasium (Dnr 37-
2018:1058) 

Dnr: UN 18/36 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Örjanskolan ansöker om godkännande som huvudman för en särskild variant av 

gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Örjanskolan 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).  

Utbildningskontoret bedömer inte att det skulle innebära betydande negativa ekonomiska och 

verksamhetsmässiga följder för Södertälje kommuns möjligheter att bedriva gymnasieskolans 

estetiska program om Örjanskolan får godkänt som huvudman för estetiska programmet med 

särskild variant Waldorf.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-09 

Förslag till yttrande 2018-04-09 

Befolkningsprognos 16- åringar Södertälje 

Remiss skolinspektionen 

Ansökan Föreningen Örjanskolan 

Ärendet 

Föreningen Örjanskolan ansöker om godkännande som huvudman för en särskild variant av 

gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Örjanskolan 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).  

Ärende 16
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2018-04-09 

Utbildningsnämnden 

 

 

Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende 
ansökan om godkännande som huvudman för en särskild 
variant av gymnasieutbildning vid den fristående 

gymnasieskolan Örjanskolans gymnasium  
(Dnr 37-2018:1058) 

Dnr: UN 18/36 

Bakgrund och inledning 

Föreningen Örjanskolan ansöker om godkännande som huvudman för en särskild variant av 

gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Örjanskolan 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).  

Föreningen Örjanskolan ansöker om att fortsätta bedriva estetiska programmet särskild variant 

Waldorf. Örjanskolan har enligt ansökan 54 elever inskrivna på programmet.  

Södertälje kommuns gymnasieskolor har vårterminen 2018 totalt 162 elever på estetiska 

programmet på Wendela Hebbegymnasiet. Av dessa går 63 i årskurs ett.  

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

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Utbildningskontoret ser generellt positivt på att kommunens elever erbjuds ett varierat utbud av 

gymnasieprogram, inriktningar och huvudmän inom kommunen. Örjanskolans ansökan om att 

fortsätta bedriva estetiska programmet med Waldorfinriktning innebär att antalet platser på 

programmet inför läsåret 2019/2020 är oförändrat. Vi bedömer dessutom att elever som är 

intresserade av estetiska programmet på Örjanskolan i första hand söker Waldorfinriktad skola, i 

andra hand önskat program. Det innebär att Örjanskolans platser på estetiska programmet i liten 

utsträckning påverkar antalet sökande till kommunens gymnasieskolor. Däremot kommer elever 

som önskar Waldorfskola fortsatt erbjudas önskat program.  

Sammanfattande bedömning 

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

betydande negativa ekonomiska och verksamhetsmässiga följder för Södertälje kommuns 
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möjligheter att bedriva gymnasieskolans högskoleförberedande program om Örjanskolan även 

fortsättningsvis godkänns som huvudman för estetiska programmet med särskild variant 

Waldorf.  

 

  

Elof Hansjons (S)  

Ordförande utbildningsnämnen  

 

 

 

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 
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