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Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola
vid Flyinge Hästsportgymnasium i Lunds kommun
Beslut
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Flyinge AB (556379-2927) som
huvudman för gymnasieskola avseende det nationella naturbruksprogrammet med
inriktningen lantbruk vid Flyinge Hästsportgymnasium i Lunds kommun.

Bakgrund
Flyinge AB har ansökt om godkännande som huvudman vid Flyinge
Hästsportgymnasium i Lunds 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 Flyinge 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 Flyinge Hästsportgymnasium i Lunds 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 inkommit med en likviditetsbudget som ska finansieras med
egna medel om 1 200 000 kr samt 50 000 kr genom annan finansiering. Trots detta går
likviditetsbudgeten med ett underskott om 967 000 kr. Resultatbudgeten går med
förlust de första två åren.
Skolinspektionen har berett sökanden tillfälle att inkomma med underlag som styrker
finansiering av likviditetsbudgeten.
Sökanden har i komplettering inkommit med en årsredovisning från år 2017 samt med
finansieringsintyg från Hästnäringens nationella stiftelse om medfinansiering av
verksamheten med 50 000 kr samt ett brev som avser stiftelsens verksamhet och
koppling till hästnäringens tre riksanläggningar, varav en är Flyinge. Vidare anger
sökanden att likviditeten i dagsläget är mycket god, per den 30 april 2018 uppgår den
till 5,5 miljoner kr. Likviditeten förväntas också förbättras avsevärt till följd av en
större fastighetsförsäljning under år 2018. Likviditeten kommer därmed kunna
hantera ett uppstartsunderskott för utbildningen. Sökanden har också inkommit med
en reviderad budget.
Skolinspektionen konstaterar att sökandens reviderade likviditetsbudget fortsatt visar
finansiering med egna medel om 1 200 000 kr och annan finansiering om 50 000 kr
samt ett underskott om 1 123 589 kr.
Sökandens årsredovisning från år 2017 visar att sökanden har eget kapital som kan
täcka en förlust avseende resultatbudgeten de första två åren. Skolinspektionen
bedömer dock att det inte framgår av årsredovisningen att sökanden har de likvida
medel som anges i likviditetsbudgeten då omsättningstillgångarna understiger de
kortfristiga skulderna. Sökanden har visserligen angett att det finns medel per den
30 april 2018 men har inte inkommit med något underlag som styrker detta. Inte heller
finns något underlag som styrker likvida medel avseende någon fastighetsförsäljning
som skett under året. Vidare bedömer Skolinspektionen att det saknas underlag som
styrker det intyg som inkommit om medfinansiering av verksamheten. Det intyg som
inkommit är inte undertecknat, det framgår inte av underlaget vem som är behörig att
teckna firma för Hästnäringens nationella stiftelse samt vilka tillgångar som stiftelsen
har att tillgå. Sökanden har därmed inte visat varken finansiering av likviditetsbudgeten med egna medel och med annan finansiering eller hur underskottet som
uppstår i likviditetsbudgeten ska täckas. Finansieringen av likviditetsbudgeten är
därmed inte styrkt.
Enligt Skolinspektionens bedömning är det därmed inte säkerställt att sökanden har
ekonomiska möjligheter att driva verksamheten.
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Påtagliga negativa följder

Med hänsyn till att Skolinspektionen har gjort bedömningen att Flyinge AB inte har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen har
Skolinspektionen inte prövat om utbildningen skulle innebära påtagliga negativa
följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av
Lunds kommun eller närliggande kommuner.
Hur man överklagar, se hänvisning.

På Skolinspektionens vägnar
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Ole Ulnes

Beslutsfattare
Signerat av: Ole Ulnes
2018-09-26

X

Frida Welin

Utredare/ föredragande
Signerat av: Frida Welin
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Kopia till
Lunds kommun
Eslövs kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Kävlinge kommun
Lomma kommun
Malmö kommun
Sjöbo kommun
Skurups kommun
Svedala 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.

