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Skolnämnden 

Plats och tid  2022-04-28 Råsunda skola, kl.  18:05-19:28 
 

Ledamöter 
Marianne Damström Gereben (L), ordf  
Niklas Wykman (M) 
Eva Eriksson (S) 
Stellan Schultz (M) 
Sevgi Åmark (MP) 
Martin Karlsson (C)  
Niclas Vennström (S) 
Linda Cigèhn (V) §§ 10-14 

Tjänstgörande ersättare 
Katarina Lundgren Gestlöf (C) ersätter Ansgar Toscha 
(KD) 
 

 
Närvarande ersättare 
Patrizia Bricca (M) 
Frank Martin Engström (S) 
Eva Pousette Grönqvist (S) 
 

Övriga närvarande 
Alessandra Wallman, förvaltningschef 
Lena Lundström, skolchef 
Maria Rönnberg, administrativ chef 
Maria Gyllenberg, chefscontroller 
Susanna Franzén, rektor § 15 
Hanna Söderström, nämndsekreterare 
 

 
 
 
Utses att justera Eva Eriksson (S) 
Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges 

längst bak i protokollet. 
Paragrafer §§ 10-16 
Underskrifter Sekreterare  
  Hanna Söderström  

 
 Ordförande  
  Marianne Damström Gereben (L) 

 
 Justerare  
  Eva Eriksson (S) 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-05-03 
Anslaget tas ner 2022-05-25 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2022-05-24 
Originalprotokollet förvaras på barn- och utbildningsförvaltningen. 
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§ 10 

Fastställande av föredragningslista 
Skolnämnden fastställer utsänd föredragningslista med ändring om att punkt tre på 
föredragningslistan flyttas till efter punkt åtta. 
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§ 11 

Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från British 
Academy School of Sweden AB avseende godkännande som 
huvudman för internationell skola för förskoleklass, 
grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på 
gymnasienivå (SKN/2022:286) 
 

Beslut 
Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar detsamma till 
Skolinspektionen.  
 
Sammanfattning 
Skolinspektionen ger Solna stad möjlighet att i enlighet med 14 § förordning (2015:801) 
om internationella skolor, yttra sig över British Academy Schools of Sweden AB:s 
ansökan om godkännande som huvudman för internationell skola för förskoleklass, 
grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå i Solna 
kommun. Ansökan avser start av en ny skola i Solna som planeras att starta läsåret 
2023/2024 och vara i full drift år 2030. 
 
Stadens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 3 maj 2022. 
 
Barn-och utbildningsförvaltningen konstaterar att en internationell skola på grundskole- 
och gymnasienivå skulle vara ett komplement till de skolor som idag finns i Solna stad. 
Inom staden finns ett flertal stora internationella arbetsgivare och högskolor med stort 
internationellt utbyte, något som gör att staden kan antas ha ett större antal elever som 
skulle kunna utgöra målgrupp för en sådan grundskola och skola på gymnasienivå som 
ansökan avser.  
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§ 12 

Yttrande till Skolinspektionen över Thorengruppen AB:s 
ansökan om utökning av fristående gymnasieskola 
(SKN/2022:288) 
 

Beslut 
Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
Skolinspektionen.  
 
Sammanfattning 
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman 
för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Solna från 
och med läsåret 2023/2024.  
 
Skolinspektionen har gett Solna stad möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 
2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara myndigheten till handa den 6 maj 
2022. Utökningen gäller följande program: 
 
• Försäljning- och serviceprogrammet 
• Hantverksprogrammet med inriktning frisör, barberare och hår- och makeupstylist  
• Restaurang och livsmedelsprogrammet med inriktning kök och servering  
 
De tre programmen har vardera 18 platser fördelat på de tre årskurserna. Verksamheten 
planeras vara fullt utbyggd till år 2025. 
 
Förvaltningen bedömer att en utökning av Yrkesgymnasiet i Solna i enlighet med 
ansökan inte medför några negativa ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska 
konsekvenser för eleverna eller den del av skolväsendet som anordnas av Solna 
kommun. Förvaltningen föreslår att nämnden antar förvaltningens yttrande som sitt 
eget och överlämnar det till Skolinspektionen. 
 
 
Yrkande  
Linda Cigéhn (V) föreslår att skolnämnden beslutar enligt eget förslag i bilaga 1 till 
protokollet.  
 
Proposition  
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut:  
Förvaltningens förslag  
Linda Cigéhns (V) förslag enligt bilaga 1.  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att skolnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  
 
Reservationer  
Linda Cigéhn (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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§ 13 

Anmälan delegationsbeslut 
Skolnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
SKNdel/2022 §§ 106-107, 112-115, 118-119, 121-137, 141-149, 151-155, 157-167 
SKNordf/2022 § 4 
2022/00024-00028, 00030-00037 
 
 

§ 14 

Post- och ärendelista 
Skolnämnden tar del av utsänd post- och ärendelista. 
 
 

§ 15 

Förvaltningschefen informerar 
- Råsunda skola 
- Skolvalet 2022/23 
- Specialpedagogisk verksamhet, ersättning till gymnasiet 
- Beslut från Skolinspektionen gällande riktad tillsyn vid Ulriksdalsskolan 
- Dom från Tingsrätten gällande skolpeng 
- Dom från Kammarrätten gällande skolorganisation 

 
 

§ 16 

Övrigt 
Eva Eriksson (S) har till sammanträdet inkommit med två övriga frågor gällande särskilt 
stöd och säkra skolvägar. 
 
Frågorna besvaras av förvaltningen. 
 
 

 
 



Solna den 28 april 2022 
Skolnämnden, ärende 6 

SKN/2022:288 
Yttrande till Skolinspektionen över Thorengruppen AB:s ansökan om utökning av 

fristående gymnasieskola (SI dnr 2022:933) 

Yrkande 

Jag yrkar att förvaltningen ändrar sista stycket under sammanfattning till: 
Förvaltningen bedömer att en utökning av Yrkesgymnasiet Solna i enlighet med ansökan kan 
medföra ekonomiska, pedagogiska eller organisatoriska konsekvenser för eleverna eller den 
del av skolväsendet som anordnas av Solna kommun.  

Jag vill härutöver anföra: 
Skolinspektionen ger Solna stad möjlighet att yttra sig om ansökan, i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800), från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Solna i Solna kommun 
fr.o.m läsåret 2023/2024. Utökningen gäller Försäljning- och serviceprogrammet, 
Hantverksprogrammet- frisör, barberare och hår- och makeupstylist, Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet- kök och servering och fullt utbyggt innebär det en sammanlagd 
ökning med 54 platser. 

Förvaltningen anger i sitt svar att befolkningsprognosen visar på att antalet invånare i 
åldersgruppen 16 år kommer att öka från 565 till 739 från 2021 till 2026. Ökningen innebär 
att det finns ett behov av fler utbildningsplatser inom gymnasieskolan i Solna stad på lång 
sikt. Hänsyn måste dock tas till övriga kommuners utökning av sina gymnasieplatser och 
antalet nyetablerade friskolor. 

Jag anser trots denna befolkningsprognos att det i allra högsta grad påverkar Solnas 
skolväsende med ytterligare platser vid fristående gymnasieskolor i Solna. Vänsterpartiet vill 
att skolor främst ska bedrivas i offentlig regi och utan vinstintresse. Det ökar jämlikheten och 
minskar sociala klyftor. 

Vidare vill jag anföra att det alltid finns en risk för staden när en fristående skola fått ett 
godkännande, det försvårar för staden att planera för skolplatser för att undvika över- eller 
underkapacitet. Staden har inte samma insyn i fristående skolor och huvudmannen kan välja 
att inte starta upp skolan eller i värsta fall lägga ned verksamheten efter någon tid. I sådana 
fall måste staden snabbt tillgodose det behov som finns. Detta ställer höga krav på stadens 
organisation och ekonomi, och innebär en risk för Solnas elever. 

Jag anser även att det kan föra med sig oönskade konsekvenser att utöka platser på 
program som är populära och har ett högt söktryck framför att se till inom vilka områden det 
finns behov av utbildad personal.  

Linda Cigéhn 
Vänsterpartiet 

Protokollsbilaga 1 SKN/2022-04-28 § 12
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