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SOLNA STAD PROTOKOLL 

§ 26 
Fastställande av föredragningslista 

Skolnämnden fastställer föredragnings li sta enligt utsänt förslag. 

Signatur 

i✓lC6 # 

2019-04-24 

SID 3 (10) 



SOLNA STAD 

§ 27 
Information 

Förvaltningen informerar om: 

PROTOKOLL 2019-04-24 

SID4(10) 

• Lokalanpassningar i samband med överflyttning av fritidsverksamheten för 
barn i årskurs 4- 6 från kultur- och fritidsnämnden till skolnämnden. 

• Arbetet med att hjälpa elever som har, eller riskerar att få, F i ett eller flera 
ämnen. 

Signatur / 

~{w JIJI 



SOLNA STAD 

§ 28 

PROTOKOLL 2019-04-24 

SID 5 (10) 

Yttrande till skolinspektionen över ProCivitas Privata Gymnasium 
Solna om ansökan om godkännande för en utökning av befintlig 
fristående gymnasieskola (SKN/2019:241) 

Sammanfattning 
ProCivitas Privata Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola vid ProCivitas Privata Gymnasium Solna i Solna kommun fr.om 
läsåret 2020/2021. Skolenheten har ännu inte startat och planerad start är till 
höstterminen 2019. 

Skolinspektionen har gett Solna stad möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet 
med 2 kap. 5 § skollagen (20 I 0:800) . Utökningen gäller en utökning med 

• Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi 
• Ekonomiprogrammet, inriktningjuridik 
• Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap och samhälle 
• Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap 

Skolenheten planeras vara fullt utbyggd år 2022. 

Förvaltningen bedömer att en utökning av ProCivitas Privata Gymnasium Solna inte 
för med sig några ekonomiska, pedagogiska eller organisatoriska konsekvenser för 
Solnas gymnasieskolor på lång sikt. 

Yrkande 
Linda Cigehn (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändring enligt bilaga 1. 

Proposition 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; förvaltningens förslag och 
förvaltningens förslag med ändring enligt bilaga 1. 

Ordförande ställer förslagen motvarandra och konstaterar att skolnämnden bifaller 
förvaltningens förslag. 

Beslut 
Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
Skolinspektionen. 

Reservation 
Linda Cigehn (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 



SOLNA STAD 

§ 29 

PROTOKOLL 2019-04-24 

SID6(10) 

Yttrande till Skolinspektionen över Thoren Innovation School AB 
ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola fr.om läsåret 2020/2021 
(SKN/2019:264) 

Sammanfattning 
Thoren Innovation School AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren 
Innovation School i Solna kommun fr.om läsåret 2020/2021. Skolenheten har ännu 
inte startat och planerad start är till höstterminen 2019. 

Skolinspektionen har gett Solna stad möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet 
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Utökningen gäller en utökning med 

• Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen medier, information och 
kommunikation 

• Teknikprogrammet med inriktningen informations- och medieteknik 

Skolenheten planeras vara fullt utbyggd år 2022. 

Förvaltningen bedömer att en utökning av Thoren Innovation School i Solna inte för 
med sig några ekonomiska, pedagogiska eller organisatoriska konsekvenser för 
Solnas gymnasieskolor på lång sikt. 

Yrkande 
Linda Cigehn (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändring enligt bilaga 2. 

Proposition 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; förvaltningens förslag och 
förvaltningens förslag med ändring enligt bilaga 2. 

Ordförande ställer förslagen motvarandra och konstaterar att skolnämnden bifaller 
förvaltningens förslag. 

Beslut 
Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
Skolinspektionen. 

Reservation 
Linda Cigehn (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 



SOLNA STAD 

§ 30 

PROTOKOLL 2019-04-24 

S!D7(10) 

Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Thorengruppen 
AB om godkännande som huvudman för en utökning av fristående 
gymnasieskola i Solna (SKN/2019:277) 

Sammanfattning 
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Yrkesgyrnnasiet Solna i Solna kommun fr.om läsåret 2020/2021. Skolan är ännu inte 
etablerad och startar med befintliga tillstånd i augusti 2019. 

Skolinspektionen har gett Solna stad möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet 
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Utökningen gäller en utökning med 

• Handels- och administrationsprogrammet 
• Hantverksprogrammet 
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

Skolenheten planeras vara fullt utbyggd år 2022. 

Förvaltningen bedömer att en utökning av Yrkesgymnasiet Solna inte för med sig 
några ekonomiska, pedagogiska eller organisatoriska konsekvenser för Solnas 
gymnasieskolor på lång sikt. 

Yrkande 
Linda Cigehn (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändring enligt bilaga 3. 

Proposition 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; förvaltningens förslag och 
förvaltningens förslag med ändring enligt bilaga 3. 

Ordförande ställer förslagen motvarandra och konstaterar att skolnämnden bifaller 
förvaltningens förslag. 

Beslut 
Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
Skolinspektionen. 

Reservation 
Linda Cigehn (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Signatur 

~WG 



SOLNA STAD 

§ 31 

PROTOKOLL 20 19-04-24 

SID 8 (10) 

Yttrande till Skolinspektionen över Ingridskolan AB:s ansökan om 
godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående 
gymnasieskola fr.om läsåret 2020/2021 (SKN/2019:269) 

Sammanfattning 
Ingridskolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman 
för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid lngridskolans 
gymnasium i Solna kommun fr.orn läsåret 2020/2021. 

Skolinspektionen har gett Solna stad möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet 
med 2 kap. 5 § skollagen (20 I O: 800). Utökningen gäller en utökning med 

• Naturvetenskapsprograrnmet med inriktningen naturvetenskap och samhälle 

Skolenheten planeras vara fullt utbyggd år 2022. 

Förvaltningen bedömer att en utökning av lngridskolans gymnasium i Solna inte för 
med sig några ekonomiska, pedagogiska eller organisatoriska konsekvenser för 
Solnas gymnasieskolor på lång sikt. 

Yrkande 
Linda Cigehn (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändring enligt bilaga 4. 

Proposition 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; förvaltningens förslag och 
förvaltningens förslag med ändring enligt bilaga 4. 

Ordförande ställer förslagen rnotvarandra och konstaterar att skolnämnden bifaller 
förvaltningens förslag. 

Beslut 
Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
Skolinspektionen. 

Reservation 
Linda Cigehn (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 



SOLNA STAD 

§ 32 

PROTOKOLL 2019-04-24 

SID 9 (10) 

Yttrande till Skolinspektionen över Psykologigymnasiet Sverige AB 
ansökan om godkännande för en utökning av befintlig fristående 
gymnasieskola (SKN/2019:291) 

Sammanfattning 
Psykologigymnasiet Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Psykologigymnasiet i Solna kommun fr.om läsåret 2020/2021. 

Skolinspektionen har gett Solna stad möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet 
med 2 kap . 5 § skollagen (2010:800) . Utökningen gäller en utökning med 

• Naturvetenskapsprogrammet 
• Handels- och administrationsprogrammet 
• Ekonomiprogrammet 

Skolenheten planeras vara fullt utbyggd år 2022. 

Förvaltningen bedömer att en utökning av Psykologigymnasiet i Solna inte för med 
sig några ekonomiska, pedagogiska eller organisatoriska konsekvenser för Solnas 
gymnasieskolor på lång sikt. 

Yrkande 
Linda Cigehn (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändring enligt bilaga 5. 

Proposition 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; förvaltningens förslag och 
förvaltningens förslag med ändring enligt bilaga 5. 

Ordförande ställer förslagen motvarandra och konstaterar att skolnämnden bifaller 
förvaltningens förslag. 

Beslut 
Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
Skolinspektionen. 

Reservation 
Linda Cigehn (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag . 

Signatur 

~(OG, 



SOLNA STAD PROTOKOLL 

§ 33 
Anmälan av delegationsbeslut 

Skolnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 

SKNdel/2019 §§ 64- 91 

Beslut om skol placeringar under perioden 2019-03-0 I - 2019-03-31. 

§ 34 
Post- och ärendelista 

Skolnämnden tar del av utsänd post- och ärendelista. 

§ 35 
Övrigt 

Inget övrigt vid detta sammanträde. 

Signatur 

~etc, ~ 

2019-04-24 

SID 10 (10) 



Bilaga 1 SKN/2019-04-24 § 28 

Yrkande 

Solna den 24 april 2019 
Skolnämnden 

SKN/2019:241 , Ärende 5 
Yttrande till Skolinspektionen över ProCivitas Privata Gymnasium Solna ansökan om godkännande 

som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola fr.om läsåret 2020/2021 

Jag yrkar att förvaltningen ändrar fjärde stycket i yttrandet till: 
Förvaltningen bedömer att en utökning av ProCivitas Privata Gymnasium Solna kan föra 
med sig ekonomiska, pedagogiska eller organisatoriska konsekvenser för Solnas 
gymnasieskolor på lång sikt. 

Jag vill härutöver anföra: 
Skolinspektionen ger Solna stad möjlighet att yttra sig om ProCivitas Privata Gymnasium 
AB:s ansökan om att från och med läsåret 2020/2021 få utöka den fristående 
gymnasieskolan vid ProCivitas Privata Gymnasium Solna med fyra program. Skolan är ännu 
inte etablerad och planeras att starta med befintliga tillstånd i augusti 2019. Stadens yttrande 
är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om 
etableringen av den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra 
påtagliga negativa följder för skolväsendet i Solna stad . 

Förvaltningen anger i sitt svar att befolkningsprognosen visar på att antalet invånare i 
åldersgruppen 16 år kommer att öka med 17 4 personer ( ca 33 procent) från 522 år 2019 till 
692 år 2024. 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 fristående gymnasieskolor i Solna. Vänsterpartiet vill att skolor 
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 är oroväckande att ProCivitas Privata Gymnasium inte har angett i sin 
ansökan hur lokalerna för idrott kommer att lösas. 

Linda Cigehn 
Vänsterpartiet 



Bilaga 2 SKN/2019-04-24 § 29 

Yrkande 

Solna den 24 april 2019 
Skolnämnden 

SKN/2019:264, Ärende 6 
Yttrande till Skolinspektionen över Thoren Innovation School AB ansökan om godkännande 

som huvudman för en utökning av fristående gymnasieskola fr.om läsåret 2020/2021 

Jag yrkar att förvaltningen ändrar fjärde stycket i yttrandet till: 
Förvaltningen bedömer att en utökning av Thoren Innovation School Solna kan föra med sig 
ekonomiska, pedagogiska eller organisatoriska konsekvenser för Solnas gymnasieskolor på 
lång sikt. 

Jag vill härutöver anföra: 
Skolinspektionen ger Solna stad möjlighet att yttra sig om Thoren Innovation School AB:s 
ansökan om att från och med läsåret 2020/2021 få utöka den fristående gymnasieskolan 
Thoren Innovation School Solna med två program . Stadens yttrande är ett viktigt underlag för 
Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av den sökta 
utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för 
skolväsendet i Solna stad . 

Förvaltningen anger i sitt svar att befolkningsprognosen visar på att antalet invånare i 
åldersgruppen 16 år kommer att öka med 17 4 personer ( ca 33 procent) från 522 år 2019 till 
692 år 2024. 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 fristående gymnasieskolor i Solna. Vänsterpartiet vill att skolor 
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 innebär pedagogiska konsekvenser för skolans och stadens elever då 
det framgår av ansökan att TIS idag hyr in sig i speciallokaler för idrott under cirka 50% av 
undervisningen. Jag anser att det är en dålig lösning som innebär att eleverna måste förflytta 
sig från skolan till en annan lokal många gånger under skolåret. En sådan lösning är varken 
tids- eller miljöekonomisk. 

Linda Cigehn 
Vänsterpartiet 



Bilaga 3 SKN/2019-04-24 § 30 

Yrkande 

Solna den 24 april 2019 
Skolnämnden 

SKN/2019:277, Ärende 7 
Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande 

som huvudman för en utökning av fristående gymnasieskola i Solna 

Jag yrkar att förvaltningen ändrar fjärde stycket i yttrandet till: 
Förvaltningen bedömer att en utökning av Yrkesgymnasiet Solna kan föra med sig 
ekonomiska, pedagogiska eller organisatoriska konsekvenser för Solnas gymnasieskolor på 
lång sikt. 

Jag vill härutöver anföra : 
Skolinspektionen ger Solna stad möjlighet att yttra sig om Thorengruppen AB:s ansökan om 
att från och med läsåret 2020/2021 få utöka den fristående gymnasieskolan vid Yrkes
gymnasiet med tre program . Skolan är ännu inte etablerad och startar med befintliga tillstånd 
i augusti 2019. Stadens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av 
ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av den sökta utbildningen vid den fristående 
verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i Solna stad. 

Förvaltningen anger i sitt svar att befolkningsprognosen visar på att antalet invånare i 
åldersgruppen 16 år kommer att öka med 17 4 personer ( ca 33 procent) från 522 år 2019 till 
692 år 2024. 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 fristående gymnasieskolor i Solna. Vänsterpartiet vill att skolor 
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 innebär pedagogiska konsekvenser för skolans och stadens elever då 
det framgår av ansökan att Yrkesgymnasiet kommer att hyra in sig i speciallokaler för idrott 
under cirka 50% av undervisningen. Jag anser att det är en dålig lösning som innebär att 
eleverna måste förflytta sig från skolan till en annan lokal många gånger under skolåret. En 
sådan lösning är varken tids- eller miljöekonomisk. 

Linda Cigehn 
Vänsterpartiet 



Bilaga 4 SKN/2019-04-24 § 31 

Yrkande 

Solna den 24 april 2019 
Skolnämnden 

SKN/2019:269, Ärende 8 
Yttrande till Skolinspektionen över lngridskolan AB:s ansökan om godkännande som huvudman 

för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola fr.om läsåret 2020/2021 

Jag yrkar att förvaltningen ändrar femte stycket i yttrandet till : 
Förvaltningen bedömer att en utökning av lngridskolans gymnasium i Solna kan föra med sig 
ekonomiska, pedagogiska eller organisatoriska konsekvenser för Solnas gymnasieskolor på 
lång sikt. 

Jag vill härutöver anföra : 
Skolinspektionen ger Solna stad möjlighet att yttra sig om lngridskolan AB:s ansökan om att 
från och med läsåret 2020/2021 få utöka den fristående gymnasieskolan vid lngridskolans 
gymnasium i Solna med ett program. Stadens yttrande är ett viktigt underlag för 
Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av den sökta 
utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för 
skolväsendet i Solna stad. 

Förvaltningen anger i sitt svar att befolkningsprognosen visar på att antalet invånare i 
åldersgruppen 16 år kommer att öka med 17 4 personer ( ca 33 procent) från 522 år 2019 till 
692 år 2024. 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 fristående gymnasieskolor i Solna. Vänsterpartiet vill att skolor 
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. 

Linda Cigehn 
Vänsterpartiet 
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Yrkande 

Solna den 24 april 2019 
Skolnämnden 

SKN/2019:291, Ärende 9 
Yttrande till Skolinspektionen över Psykologigymnasiet Sverige AB ansökan om 

godkännande för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola 

Jag yrkar att förvaltningen ändrar fjärde stycket i yttrandet till : 
Förvaltningen bedömer att en utökning av Psykologigymnasiet i Solna kan föra med sig 
ekonomiska, pedagogiska eller organisatoriska konsekvenser för Solnas gymnasieskolor på 
lång sikt. 

Jag vill härutöver anföra: 
Skolinspektionen ger Solna stad möjlighet att yttra sig om Psykologigymnasiet Sverige AB:s 
ansökan om att från och med läsåret 2020/2021 få utöka den fristående gymnasieskolan vid 
Psykologigymnasiet i Solna med tre program. Stadens yttrande är ett viktigt underlag för 
Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av den sökta 
utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för 
skolväsendet i Solna stad . 

Förvaltningen anger i sitt svar att befolkningsprognosen visar på att antalet invånare i 
åldersgruppen 16 år kommer att öka med 17 4 personer ( ca 33 procent) från 522 år 2019 till 
692 år 2024. 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 fristående gymnasieskolor i Solna. Vänsterpartiet vill att skolor 
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. 

Linda Cigehn 
Vänsterpartiet 


