Beslut
Sveriges Ridgymnasium AB
Kungsgatan 12 C
432 41 Varberg
Att: pernilla.haverstal@ridgymnasium.nu

2018-09-25
1 (4)
Dnr 32-2018:1052

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola
vid Sveriges Ridgymnasium Eslöv i Eslövs kommun
Beslut
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Sveriges Ridgymnasium AB
(556681-4504) som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella
naturbruksprogrammet med inriktningen lantbruk vid Sveriges Ridgymnasium Eslöv
i Eslövs kommun.

Bakgrund
Sveriges Ridgymnasium AB har ansökt om godkännande som huvudman vid Sveriges
Ridgymnasium Eslöv i Eslövs kommun.

Motivering till beslut
Enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) får enskilda efter ansökan godkännas som
huvudmän för gymnasieskola. Godkännande ska lämnas om den enskilde har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen
inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska
bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola ska följderna i närliggande
kommuner för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas.
Huvudmannens förutsättningar

Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredningen i ärendet
gör Skolinspektionen den sammantagna bedömningen att Sveriges Ridgymnasium AB
inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen.
Skolinspektionen kan därför inte godkänna ansökan som huvudman för
gymnasieskola avseende det nationella naturbruksprogrammet med inriktningen
lantbruk vid Sveriges Ridgymnasium Eslöv i Eslövs kommun.
Följande omständigheter ligger till grund för denna bedömning.
Ekonomi

Enligt 2 kap. 5 § skollagen är ett villkor för godkännande att den enskilde har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. En förutsättning
för godkännande är att sökanden kan uppvisa en realistisk budget.
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Sökanden har i ansökan upptagit finansiering med egna medel om 1 433 500 kr för
nyetableringen av gymnasieskolan.
Skolinspektionen har berett sökanden tillfälle att inkomma med senaste
årsredovisningen eller avstämd balans- och resultatrapport som visar att egna medel
om ovanstående belopp finns tillgängligt.
Sökanden har i komplettering inkommit med den senaste upprättade balans- och
resultatrapporten som återfinns i halvårsbokslutet per 2017-12-31.
Skolinspektionen konstaterar att det av halvårsbokslutet framgår att sökandens
omsättningstillgångar understiger de kortfristiga skulderna. Halvårsbokslutet visar
därmed inte att sökanden har likvida medel om 1 433 500 kr för att finansiera
etableringen. Enligt Skolinspektionens bedömning är det därmed inte säkerställt att
sökanden har ekonomiska möjligheter att driva verksamheten.
Påtagliga negativa följder

Enligt Eslövs kommun finns det cirka 1 200 ungdomar i åldern 16-18 år i kommunen
år 2018. Kommunen beräknar att det år 2023 kommer att finnas cirka 1 400 ungdomar
i åldern 16-18 år i kommunen.
Skolinspektionen har gett Eslövs kommun och närliggande kommuner tillfälle att
yttra sig över ansökan. Av de yttranden som inkommit framgår att Eslövs kommun
inte bedriver motsvarande gymnasieutbildning och därmed avstår från att yttra sig.
Sjöbo och Höörs kommuner har inget att erinra mot etableringen.
Sveriges Ridgymnasium AB har uppgett att de avser att starta den ovan rubricerade
utbildningen läsåret 2019/20 med 28 utbildningsplatser.
Eslövs kommun erbjuder inte naturbruksprogrammet inriktning lantbruk.
Antagningsstatistik från Svalövs kommun visar att det inför läsåret 2018/19 finns 16
behöriga förstahandssökande till naturbruksprogrammet inriktning lantbruk, varav
fyra är från Eslövs kommun.
Enligt Skolinspektionens bedömning kommer det sökta programmet och inriktningen
sannolikt att attrahera ett antal elever som annars skulle ha sökt till Svalövs kommuns
motsvarande nationella program och inriktning.
Vid bedömningen av påtagliga negativa följder har Skolinspektionen tagit hänsyn till
antalet behöriga förstahandssökande till det nationella programmet och inriktningen
som bedrivs av Svalövs kommun samt antalet utbildningsplatser som sökanden
planerar att erbjuda. Det finns en påtaglig risk att även en minskning med
förhållandevis få elever skulle leda till beaktansvärda svårigheter för Svalövs kommun
att erbjuda en bred och kvalitativ utbildning på naturbruksprogrammet med
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inriktningen lantbruk. På sikt finns även en risk att den närliggande kommunen
Svalövs kommun skulle tvingas lägga ner programmet och inriktningen om ett
godkännande medges.
Skolinspektionens helhetsbedömning utifrån Eslövs kommun och närliggande
kommuner är därmed att den ovan rubricerade etableringen medför sådana påtagliga
negativa följder på lång sikt för eleverna och för den del av skolväsendet som
anordnas av Svalövs kommun att ansökan ska avslås.

Hur man överklagar, se hänvisning.

På Skolinspektionens vägnar

X

Carin Clevesjö

Beslutsfattare
Signerat av: Carin Clevesjö

X

Frida Welin

Utredare/föredragande
Signerat av: Frida Welin
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Kopia till
Eslövs kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Klippans kommun
Kävlinge kommun
Lunds kommun
Sjöbo kommun
Svalövs kommun
SCB

Överklagande av beslutet
Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas
till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm.
Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag
då klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det
allmänna ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då
beslutet meddelades.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. De
skäl som finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av
klaganden eller dennes ombud.

