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Yttrande över: Ansökan från Flyinge AB om utökning
av gymnasieskola i Lunds kommun med tre program
Sammanfattning
Flyinge AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för tre riksrekryterande utbildningar vid Flyinge
Hästsportgymnasium i Lunds kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022.
Utbildningarna avser två högskoleförberedande program,
Hippologigymnasiet närliggande Naturvetenskapsprogrammet och
Samhällsvetenskapsprogrammet samt ett yrkesförberedande
program,
internationell
hästskötare
mot
närliggande
naturbruksprogrammet
Skolinspektionen har berett Lunds kommun möjlighet att yttra sig
över ansökan. Ordförande föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 april 2020 dnr UN
2020/0418-419, 423
Skolinspektionens remiss dnr 2020:3300, 2020:3304, 2020:3306.

Barnets bästa
Lunds kommun ska tillsammans med de fristående gymnasieskolorna
verka för att erbjuda ett gymnasieutbud som motsvarar ungdomarnas
önskningar och behov.

Ärendet

Bakgrund
Både lägeskommun och närliggande kommuner har i enlighet med 2
kap. 5 § skollagen (2010:800) vid nyetableringar eller utökningar i
fristående skolors utbildningsutbud, möjlighet att lämna ett yttrande
till Skolinspektionen. Syftet med kommunernas yttrande är att ge
underlag för att bedöma om etableringen av den fristående gymnasieskolan på sikt kan medföra påtagliga negativa konsekvenser för
skolväsendet i kommunen eller i regionen.
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Under Skolinspektionens handläggning kontrolleras och bedöms
bland annat innehållet i ansökan, antagningsstatistik till gymnasieskola, ekonomin hos sökanden samt eventuella anmälningsärenden
och tillsynsbeslut. Från och med 2019 görs också en prövning av
huvudmannens ägar- och ledningskrets gällande lämplighet samt
insikt i de regelverk som gäller för att bedriva skola. Det är alltså inte
en uppgift för kommunen att bedöma om utbildningen vid den fristående gymnasieskolan kommer att uppfylla de kvalitetskrav och
andra förutsättningar som formuleras i skolförfattningarna utan detta
åligger Skolinspektionen.
Kommunens yttrande uppmanas istället omfatta 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. Skolinspektionen vill även ha uppgifter på vilka
kommuner/förbund vi har samverkansavtal med. För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en
etablering kan medföra bör vi utöver yttrandet även inkludera:
1. En befolkningsprognos över kommunens 16åringar de kommande fem åren (år 2020-2026).
2. En sammanställning över vilka kommunala gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder utbildning
liknande den sökta utbildningen.

Befolkningsprognos och utbud
Sedan fyra år tillbaka pekar befolkningskurvan för 16-18 åringar i
Skåne uppåt och förväntas fortsätta att stiga fram till år 2028. Nedan
finns en prognos för antalet 16-åringar bosatta i Lunds kommun
under de kommande åren.
År

Antal 16-åringar (prognos)

2020

1404

2021

1409

2022

1512

2023

1495

2024

1576

2025

1598

2026

1635
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Valfriheten till gymnasieskolan har successivt ökat. För tolv år sen
beslutades på nationell nivå (det s k Frisöket) att ungdomar ska kunna
söka till lediga platser på program på orter utanför det egna
samverkansområdet. För elva år sen ingick kommunerna i Skåne ett
samverkansavtal om ”Fritt sök” till samtliga nationella program i
området och för fem år sen tillkom även kommunerna i västra
Blekinge. Förutom fritt sök innefattar avtalet idag även planering av
utbildningsutbud, gemensam informationsportal och gemensam
beräkningsmodell av priser med mera.
Lund erbjuder i den egna kommunen ett brett gymnasieutbud, samtliga högskoleförberedande program med spetsutbildningar och särskilda varianter samt nio av tolv yrkesförberedande program. De tre
som inte finns i Lunds utbud erbjuds inom Fritt sök Skåne.

Sökandebild
2564 elever har sökt till nationella program på Lunds kommunala
gymnasieskolor i den preliminära antagningsomgången i år vilket är
en liten ökning jämförelsevis med 2548 förra året i mars månad. Av
de sökande är 39% från Lunds kommun och 61% från annan kommun.
Söktrycket till Lund har successivt ökat under ett antal år och är nu
mycket högt. Behovet av ytterligare skollokaler har funnits under en
längre period och ett tillskott av nya lokaler har tillkommit på senare
år. När Hedda Anderssongymnasiet är fullt utbyggt beräknas skolan
kunna ta emot ca 2140 elever inom de teoretiska programmen.
Katedralskolan, Polhemskolan och Spyken har alla tre fler förstahands sökande till sina program än vad de har möjlighet att ta emot.
Hedda Anderssongymnasiet har däremot färre förstahandssökande
till sina fyra program. Hedda blir då en ventil för sökande till ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet för de elever som inte blir antagna på sitt förstahandsval
och som sökt Hedda som ett lägre valalternativ.
Totalt av de sökande har 13 % valt yrkesförberedande program, vilket
är tre procentenheter lägre än förra året vid samma tid.
Antalet förstahandssökande till de yrkesförberedande programmen
har legat lågt sedan gymnasieskolan reviderades 2011. I revideringen
slopades automatisk behörig till högskolan för de som genomgått ett
yrkesprogram. Eleverna kan dock genom val av kurser få
grundläggande behörighet.
Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet som finns på Hedda Anderssongymnasiet, Katedralskolan, Polhemskolan och Spyken är det näst
största högskoleförberedande programmet. Utöver det ordinarie SA
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programmet erbjuder Katedralskolan en spetsutbildning i historia
och Polhemskolan ett fyraårigt SA program för elever med neuropsykiatriskt funktionshinder. SA programmet har i år fått totalt 604
förstahandssökande (behöriga + obehöriga)till 571 platser vilket
medför att det saknas 33 platser.
Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet finns på finns på Hedda Anderssongymnasiet, Katedralskolan, Polhemskolan och Spyken Utöver det
ordinarie NA programmet erbjuder Polhemskolan spetsutbildningar i
Matematik, fysik och särskild variant hippologi. Gymnasieskolan
Spyken
erbjuder
spetsutbildning
i
musik
och
bild.
Naturvetenskapsprogrammet har idag 678 förstahandssökande
(behöriga + obehöriga)till 537 platser vilket medför att det saknas
141 platser.
Lunds kommun har idag ett samarbete med Flyinge AB den särskilda
varianten Hippologi. En särskild variant av NA-programmet med
hippologisk profil. Utbildningen är godkänd av Skolverket och bedrivs idag med Lunds kommun som huvudman. Den gemensamma
avsikten är att Flyinge AB, med en gemensam planering, ska ta över
som huvudman för utbildningen, därav ansökan om utökning från
Flyinge AB.
Svenskt Ridgymnasium Flyinge erbjuder i dagsläget utbildning inom
Naturbruksprogrammet med inriktningarna djur och skollantbruk.
Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Karolina Olsson Wogel
Antagningschef

Ordförandes förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

tillstyrka ansökan från Flyinge AB om att bedriva utbildning inom två högskoleförberedande program, Hippologigymnasiet närliggande Naturvetenskapsprogrammet och
Samhällsvetenskapsprogrammet samt ett yrkesförberedande program internationell hästskötare mot närliggande
Naturbruksprogrammet.
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Beslut expedieras till:
Skolinspektionen
Akten

