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Svar på remiss från Skolinspektionen – Ansökan från Täby 
Yrkesgymnasium AB om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola –     
hantverksprogrammet  

Sammanfattning 

Täby Yrkesgymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman 
för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Täby Yrkesgymnasium i Täby 
kommun från och med läsåret 2021/2022. Täby Yrkesgymnasium har ansökt om att starta 
hantverksprogrammet med den nya sammanslagna inriktningen frisör, barberare och 
hår‐ och makeupstylist.  

Gymnasie- och näringslivsnämnden förhåller sig mycket positiva till att fler gymnasieplatser 
tillhandahålls i kommunen och inom Nordostklustret. 

Förslag till beslut 

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtande daterat 12 
maj 2020 till Skolinspektionen som sitt yttrande över remiss SI 2020:2839. 

2. Gymnasie- och näringlivsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart 
justerad.  

Ärendet 

Täby Yrkesgymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman 
för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Täby Yrkesgymnasium i Täby 
kommun från och med läsåret 2021/2022, diarienummer SI 2020:2839.  

Täby Yrkesgymnasium erbjuder idag utbildning på det nationella programmet fordons- och 
transportprogrammet med inriktningarna personbil, karosseri och lackering samt transport. 
Skolan ligger på Enhagsvägen 11 och har 123 elever.  
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Täby Yrkesgymnasium har ansökt om att starta hantverksprogrammet med den nya 
sammanslagna inriktningen frisör, barberare och hår‐ och makeupstylist.1 Skolan planerar att 
ha en fullt utbyggd verksamhet år 2025 och då ha plats för totalt 54 elever, fördelat enligt tabell 
nedan. 

Befintliga lokaler kommer att byggas om och anpassas till verksamheten. Skolan har även ett 
kontrakt för att hyra en ytterligare fastighet.  

Program/inriktning År 1 År 2 År 3 Totalt 

Frisör, barberare och hår‐ och makeupstylist 18 18 18 54 

 

Ekonomiska aspekter 

Beslutet föranleder inga ekonomiska överväganden.   

Överväganden 

Svar på remiss från Skolinspektionen – Ansökan från Täby Yrkesgymnasium AB, 
diarienummer SI 2020:2 839.  

Gymnasie- och näringslivsnämnden i Täby kommun förhåller sig mycket positiva till 
godkännandet och har inga övriga synpunkter vad gäller ekonomiska, organisatoriska eller 
pedagogiska konsekvenser avseende etableringen av den sökta utbildningen. Enligt en rapport 
från Storsthlm om framtida behov av gymnasieplatser inom regionen, kommer antalet 
ungdomar i gymnasieåldern (16-18 år) öka från drygt 77 000 till 97 100 personer mellan 2018 
och 20272. Storsthlm bedömer att det behövs cirka 20 000-22 000 nya gymnasieplatser fram 
till 2027 för att motsvara behoven. Nämnden menar att nyetableringar av gymnasieskolor samt 
utökning av befintliga gymnasieskolor är en förutsättning för att motverka den brist av 
gymnasieplatser som prognostiseras uppstå, inte bara i Täby utan i hela regionen, inom kort. 

Täby kommuns elever är genom kommunens samarbetsavtal med de övriga kommunerna i 
Stockholms län förstahandssökande till alla kommunala utbildningar inom regionen liksom till 
fristående skolor. På samma premisser är elever från övriga kommuner i regionen 
förstahandssökande till de kommunala och fristående skolorna i Täby kommun.   

                                                        
1 Från och med läsår 2021/22 görs ett antal förändringar inom gymnasieskolan https://www.skolverket.se/regler-
och-ansvar/aktuella-regelandringar/forandringar-i-gymnasieskolan#h-HantverksprogrammetHV 
 
 
2 Gymnasiebehovet 2019, trender och kunskap om Stockholms läns gymnasieregion. Rapport från 
Storsthlm. 
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Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2020-2025): 

Ålder 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

16 år 1 070 1 090 1 140 1 140 1 220 1 190 

Ingen skola i Täby erbjuder hantverksprogrammet med inriktningen frisör. Den fristående 
skolan Praktiska gymnasiet i Täby erbjuder hantverksprogrammet med inriktningen hår- och 
makeupstylist. 

I dagsläget är följande antal elever inskrivna på programmet på Praktiska gymnasiet:   
 
År 1 – 12 elever 
År 2 – 11 elever 
År 3 – 8 elever 

Inför läsåret 2020/21 har Praktiska gymnasiet öppnat upp ansökan för följande inriktningar 
inom hantverksprogrammet:  

Hår- och makeupstylist: 14 platser 
Hår- och makeupstylist, lärling: 14 platser  

 

 
 
 
 
Maria Assarsson 
Utbildningschef 

 

 

Bilagor 

1. Remiss från Skolinspektionen SI 2020:2839 
2. Ansökan från Täby Yrkesgymnasium om godkännande som huvudman för utökning av 

en befintlig fristående gymnasieskola  

 


