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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 

Utredningsenheten 

Anton Mälberg 

GYMNASIE- OCH 
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

2022-04-28 

Yttrande till Skolinspektionen – Ansökan från 
Täby Yrkesgymnasium AB om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola  

Förslag till beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att översända yttrande daterat  

den 3 april 2022 till Skolinspektionen som sitt svar på remiss om Täby 

yrkesgymnasium ABs ansökan om godkännande som huvudman för en utökning 

av en befintlig fristående gymnasieskola (dnr 2022:1064). 

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 2023/2024. Ansökan 

avser barn- och fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt och socialt arbete. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden i Täby kommun förhåller sig positiva till ett 

godkännande och har inga övriga synpunkter vad gäller ekonomiska, 

organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser avseende etableringen av den 

sökta utbildningen. 

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 2023/2024.  
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Kommunen ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 

skollagen (2010:800).  

Täby yrkesgymnasium har ansökt om att starta barn- och fritidsprogrammet 

inriktning pedagogiskt och socialt arbete från och med läsåret 2023/2024. Skolan 

planerar att ha en fullt utbyggd verksamhet år 2026 och då ha plats för 60 elever. 

Skolan uppger att den idag har lokaler som inte utnyttjas fullt ut. Om ansökan 

godkänns kommer befintliga lokaler att byggas om och anpassas till 

verksamheten. 

Befintliga program och befolkningsprognos 

Täby kommun 

Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete ges 

för närvarande på en skola i Täby kommun, Åva gymnasium, med 24 platser per 

årskurs. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutade den 16 september 2021,  

§ 58, att barn- och fritidsprogrammet inte längre ska erbjudas på Åva gymnasium 

från och med läsåret 2022/2023. Elever i redan påbörjade årskurser 2 och 3 får 

fullfölja sin utbildning. 

I figur 1 nedan framgår att antalet folkbokförda 16-åringar kommer att ligga 

ganska stabilt, med en mindre ökning, fram till 2027.  

Figur 1. Prognostiserat antal folkbokförda 16-åringar i Täby kommun 2022-2027 

 

Kommunkluster nordost 

Sedan 2011 söker och mottas elever på lika villkor till samtliga gymnasieskolor i 

region Stockholm, oavsett var eleven är folkbokförd. Nuvarande samverkansavtal 

gäller sedan 2015 där länets kommuner tillsammans med Håbo kommun har 

tecknat avtal om gymnasieutbildning. 

Under våren 2019 tog den politiska styrgruppen för gymnasieregionen beslut om 

att Storsthlm1 ska fortsätta arbetet med att stödja en gemensam planering för 

gymnasieskolans utveckling i form av kluster sammansatta av kommuner utifrån 

elevernas pendlingsmönster. I kommunkluster nordost ingår följande 

kommuner: Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.  

                                                        
1 Storsthlm är ett förbund som ägs och styrs av de 26 kommunerna i Stockholms län. 
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Vid sidan av Åva gymnasium ges barn- och fritidsprogrammet på följande skolor 

inom kommunkluster nordost (inriktning inom parentes): 

 Carl Wahren Gymnasium, Norrtälje (fritid och hälsa, fritid och hälsa 

lärling, pedagogiskt och socialt arbete, pedagogiskt och socialt arbete 

lärling) 

 Rodengymnasiet, Norrtälje (pedagogiskt och socialt arbete) 

 Tibble gymnasium campus Täby, Täby (fritid och hälsa med profilen 

idrott, hälsa & ledarskap) 

 Vallentuna gymnasium, Vallentuna (fritid och hälsa lärling, pedagogiskt 

och socialt arbete lärling) 

Synpunkter 

Gymnasie- och näringslivsnämnden i Täby kommun förhåller sig positiva till ett 

godkännande och har inga övriga synpunkter vad gäller ekonomiska, 

organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser avseende etableringen av den 

sökta utbildningen.  

I sin ansökan skriver Täby yrkesgymnasium AB att de ”i dialog med Täby 

kommun beslutat ansöka om utökning av Barn‐ och fritidsprogrammet utifrån att 

Täby kommun uttryckt ett starkt önskemål om detta". Gymnasie- och 

näringslivsnämnden är generellt positiv till att gymnasieskolor breddar sitt 

programutbud och utökar sina programplatser inom kommunen. Nämnden vill 

dock framhålla att den inte uttalat ett specifikt önskemål riktat till en enskild 

huvudman om att ansöka om en utökning av sin verksamhet. 

Ekonomiska överväganden 

Förändringen bedöms inte medföra ökade kostnader för Täby kommun. 

Bedömningen har baserats på huruvida förändringen påverkar kommunens 

lokalkostnader och kommunens gymnasieverksamhet i egen regi.  

Maria Assarsson 

Utbildningschef 
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Henrik Mattisson 

Stabschef 

Bilagor 

1. Yttrande till Skolinspektionen - Ansökan från Täby Yrkesgymnasium AB 

om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 

fristående gymnasieskola (dnr 2022:1064), daterat den 3 april 2022 

2. Remiss från Skolinspektionen (dnr 2022:1064) Ansökan från Täby 

yrkesgymnasium AB 

Expedieras 

Skolinspektionen, tillstand@skolinspektionen.se 
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