














 Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (2) 

2019-02-25 UAN2019/161 
  

 

Utbildningsförvaltningen 
Måns Hellström 
0171-625803 
mans.hellstrom@enkoping.se 

  

Remiss från Skolinspektionen dnr SI 2019:874 
Ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB, Västerås 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att skicka in 
nedanstående yttrande till Skolinspektionen.  

Beskrivning av ärendet 
Ljud & Bildskolan LBS AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid LBS Kreativa 
Gymnasiet Västerås i Västerås kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. 
Utbildningsförvaltningen har givits möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet 
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta 
samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Kommunens remissvar i form av 
inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 27 mars 2019 att 
återremittera ärendet till förvaltningen, med delegation för nämndens arbetsutskott 
att fatta beslut i ärendet vid sitt nästa sammanträde. Margareta Ekblom (NE), 
Johan Engwall (S), Per-Anders Staav (NE) och Solweig Eklund (S) reserverade sig 
till förmån för förvaltningens ursprungliga förslag om avslag. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Konsekvensbeskrivning: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
avstår ifrån att yttra sig kring vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes utbildning.  
 
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (2019 
- 2024): 
2019 2020               2021               2022               2023               2024 

525                 537                 548                 579                 545                 600 
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2. I Enköping har vi: 
-Teknikprogrammet med inriktningarna design och produktutveckling (TEDES) 
samt informations- och medieteknik (TETEK) 

I samverkan med Uppsala kommun erbjuder vi: 
-Estetiska programmet med inriktningarna bild och formgivning (ESBIL) och Estetik 
och Media (ESEST)  

3. Teknikprogrammet har totalt 64 platser (fördelas mellan de olika inriktningarna).  

4. I dagsläget avser kommunen att erbjuda sökta program och inriktningar även 
läsåret 2019/2020 och 2020/2021.  

 
 
 
Frank Stoor 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Måns Hellström 
Utredare 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
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Utbildningsförvaltningen 
Måns Hellström 
0171-625803 
mans.hellstrom@enkoping.se 

  

Remiss från Skolinspektionen SI 2019:902 Ansökan 
från ProCivitas Privata Gymnasium AB, Uppsala 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att skicka in 
nedanstående yttrande till Skolinspektionen.  

Beskrivning av ärendet 
ProCivitas Privata Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående  
gymnasieskola vid ProCivitas Privata Gymnasium Uppsala i Uppsala kommun 
fr.o.m. läsåret 2020/2021. Utbildningsförvaltningen har givits möjlighet att yttra sig 
över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Skolinspektionen 
ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Kommunens 
remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska 
vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 27 mars 2019 att 
återremittera ärendet till förvaltningen, med delegation för nämndens arbetsutskott 
att fatta beslut i ärendet vid sitt nästa sammanträde. Margareta Ekblom (NE), 
Johan Engwall (S), Per-Anders Staav (NE) och Solweig Eklund (S) reserverade sig 
till förmån för förvaltningens ursprungliga förslag om avslag. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Konsekvensbeskrivning: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
avstår ifrån att yttra sig kring vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes utbildning.  
 
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (2019 
- 2024): 

2019 2020               2021               2022               2023               2024 

525                 537                 548                 579                 545                 600 
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2. I Enköping erbjuder vi: 
-Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och juridik (EKEKO, EKJUR) 
-Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna naturvetenskap och 
samhälle (NANAT, NANAS).  

3. Ekonomiprogrammet har i dagsläget 64 platser (fördelas mellan de olika 
inriktningarna). Samhällsvetenskapliga programmet har i dagsläget 75 platser 
(fördelas mellan de olika inriktningarna). 

4. I dagsläget avser kommunen att erbjuda sökta program och inriktningar även 
läsåret 2019/2020 och 2020/2021. 

 
 
 
Frank Stoor 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Måns Hellström 
Utredare 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
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Utbildningsförvaltningen 
Måns Hellström 
0171-625803 
mans.hellstrom@enkoping.se 

  

Remiss från Skolinspektionen SI 2019:925 Ansökan 
från Nordens Teknikerinstitut AB, Uppsala 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att skicka in 
nedanstående yttrande till Skolinspektionen.  

Beskrivning av ärendet 
Nordens Teknikerinstitut AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående  gymnasieskola vid NTI 
Gymnasiet Uppsala i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. 
Utbildningsförvaltningen har givits möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet 
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta 
samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Kommunens remissvar i form av 
inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 27 mars 2019 att 
återremittera ärendet till förvaltningen, med delegation för nämndens arbetsutskott 
att fatta beslut i ärendet vid sitt nästa sammanträde. Margareta Ekblom (NE), 
Johan Engwall (S), Per-Anders Staav (NE) och Solweig Eklund (S) reserverade sig 
till förmån för förvaltningens ursprungliga förslag om avslag. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Konsekvensbeskrivning: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
avstår ifrån att yttra sig kring vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes utbildning.  
 
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (2019 
- 2024): 

2019 2020               2021               2022               2023               2024 

525                 537                 548                 579                 545                 600 
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2. I Enköping har vi: 
-El- och energiprogrammet med inriktningen dator och kommunikationsteknik 
(EEDAT) 
-Estetiska programmet med inriktning musik (ESMUS) 
-Naturvetenskapliga programmet med inriktning naturvetenskap (NANAT) 
-Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning medier, information och 
kommunikation (SAMED) 
-Teknikprogrammet med inriktningen informations- och medieteknik (TETEK) 

3. El- och energiprogrammet har år 1 32 platser och år 2 16 platser till inriktningen 
dator och kommunikationsteknik. Estetiska programmet har 30 platser. 
Naturvetenskapliga programmet har 64 platser (fördelas mellan de olika 
inriktningarna). Samhällsvetenskapliga programmet har 75 platser (fördelas mellan 
de olika inriktningarna). Teknikprogrammet har totalt 64 platser (fördelas mellan de 
olika inriktningarna).  

4. I dagsläget avser kommunen att erbjuda sökta program och inriktningar även 
läsåret 2019/2020 och 2020/2021.  

 
 
 
Frank Stoor 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Måns Hellström 
Utredare 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
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Utbildningsförvaltningen 
Måns Hellström 
0171-625803 
mans.hellstrom@enkoping.se 

  

Remiss från Skolinspektionen SI 2019:926 Ansökan 
från Nordens Teknikerinstitut AB, Västerås 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att skicka in 
nedanstående yttrande till Skolinspektionen.  

Beskrivning av ärendet 
Nordens Teknikerinstitut AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående  gymnasieskola vid NTI 
Gymnasiet Västerås i Västerås kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. 
Utbildningsförvaltningen har givits möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet 
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta 
samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Kommunens remissvar i form av 
inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 27 mars 2019 att 
återremittera ärendet till förvaltningen, med delegation för nämndens arbetsutskott 
att fatta beslut i ärendet vid sitt nästa sammanträde. Margareta Ekblom (NE), 
Johan Engwall (S), Per-Anders Staav (NE) och Solweig Eklund (S) reserverade sig 
till förmån för förvaltningens ursprungliga förslag om avslag. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Konsekvensbeskrivning: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
avstår ifrån att yttra sig kring vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes utbildning.  
 
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (2019 
- 2024): 

2019 2020               2021               2022               2023               2024 

525                 537                 548                 579                 545                 600 
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2. . I Enköping har vi: 
-El- och energiprogrammet med inriktningen dator och kommunikationsteknik 
(EEDAT) 
-Estetiska programmet med inriktning musik (ESMUS) 
-Teknikprogrammet med inriktningen informations- och medieteknik (TETEK) 

3. El- och energiprogrammet har år 1 32 platser och år 2 16 platser till inriktningen 
dator och kommunikationsteknik. Estetiska programmet har 30 platser. 
Teknikprogrammet har totalt 64 platser (fördelas mellan de olika inriktningarna).  

4. I dagsläget avser kommunen att erbjuda sökta program och inriktningar även 
läsåret 2019/2020 och 2020/2021.  

 
 
 
Frank Stoor 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Måns Hellström 
Utredare 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
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Utbildningsförvaltningen 
Måns Hellström 
0171-625803 
mans.hellstrom@enkoping.se 

  

Remiss från Skolinspektionen SI 2019:627 Ansökan 
från Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten, 
Uppsala 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att skicka in 
nedanstående yttrande till Skolinspektionen.  

Beskrivning av ärendet 
Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet har hos 
Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en 
befintlig fristående  gymnasieskola vid Internationella Gymnasiet i Uppsala 
kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. Utbildningsförvaltningen har givits möjlighet att 
yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019. 
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från 
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 27 mars 2019 att 
återremittera ärendet till förvaltningen, med delegation för nämndens arbetsutskott 
att fatta beslut i ärendet vid sitt nästa sammanträde. Margareta Ekblom (NE), 
Johan Engwall (S), Per-Anders Staav (NE) och Solweig Eklund (S) reserverade sig 
till förmån för förvaltningens ursprungliga förslag om avslag. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Konsekvensbeskrivning: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
avstår ifrån att yttra sig kring vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes utbildning.  
 
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (2019 
- 2024): 

2019 2020               2021               2022               2023               2024 

525                 537                 548                 579                 545                 600 
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2. I Enköping har vi: 
-Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningen beteendevetenskap 
(SABET) 
-Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och juridik (EKEKO, EKJUR) 

I samverkan med Uppsala: 
-Hotell- och turismprogrammet med inriktningarna hotell och konferens (HTHOT) 
samt turism och resor (HTTUR) 

3. Samhällsvetenskapliga programmet har 75 platser (fördelas mellan de olika 
inriktningarna). Ekonomiprogrammet har 64 platser.  

4. I dagsläget avser kommunen att erbjuda sökta program och inriktningar även 
läsåret 2019/2020 och 2020/2021.  

 
 
 
Frank Stoor 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Måns Hellström 
Utredare 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
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Utbildningsförvaltningen 
Måns Hellström 
0171-625803 
mans.hellstrom@enkoping.se 

  

Remiss från skolinspektionen 32-2018:11944 Ansökan 
från Hvilan Utbildning, Uppsala 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att skicka in 
nedanstående yttrande till Skolinspektionen.  

Beskrivning av ärendet 
Hvilan Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående  gymnasieskola vid Hvilan 
Gymnasium Uppsala i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. 
Utbildningsförvaltningen har givits möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet 
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta 
samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Kommunens remissvar i form av 
inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2019. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 27 mars 2019 att 
återremittera ärendet till förvaltningen, med delegation för nämndens arbetsutskott 
att fatta beslut i ärendet vid sitt nästa sammanträde. Margareta Ekblom (NE), 
Johan Engwall (S), Per-Anders Staav (NE) och Solweig Eklund (S) reserverade sig 
till förmån för förvaltningens ursprungliga förslag om avslag. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Konsekvensbeskrivning: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
avstår ifrån att yttra sig kring vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes utbildning.   
 

1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (2019 
- 2024): 

2019 2020               2021               2022               2023               2024 

525                 537                 548                 579                 545                 600 

2. I Enköping har vi: 
-Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningen beteendevetenskap 
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(SABET) 
-Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och juridik (EKEKO, EKJUR) 
-Naturvetenskapliga programmet med inriktning naturvetenskap (NANAT) 
 
3. Samhällsvetenskapliga programmet har 75 platser (fördelas på de olika 
inriktningarna). Ekonomiprogrammet har 64 platser (fördelas på de olika 
inriktningarna). Naturvetenskapliga programmet har 64 platser (fördelas på de olika 
inriktningarna).  
4. I dagsläget avser kommunen att erbjuda sökta program och inriktningar även 
läsåret 2019/2020 och 2020/2021.  

 
 
 
Frank Stoor 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Måns Hellström 
Utredare 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
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Utbildningsförvaltningen 
Måns Hellström 
0171-625803 
mans.hellstrom@enkoping.se 

  

Remiss från Skolinspektionen SI 2019:793 Ansökan 
från Thoren Innovation School, Västerås 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att skicka in 
nedanstående yttrande till Skolinspektionen.   

Beskrivning av ärendet 
Thoren Innovation School AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren 
Innovation School Västerås i Västerås kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. 
Utbildningsförvaltningen har givits möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet 
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta 
samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Kommunens remissvar i form av 
inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 27 mars 2019 att 
återremittera ärendet till förvaltningen, med delegation för nämndens arbetsutskott 
att fatta beslut i ärendet vid sitt nästa sammanträde. Margareta Ekblom (NE), 
Johan Engwall (S), Per-Anders Staav (NE) och Solweig Eklund (S) reserverade sig 
till förmån för förvaltningens ursprungliga förslag om avslag. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
 Konsekvensbeskrivning: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
avstår ifrån att yttra sig kring vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes utbildning.  
 
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (2019 
- 2024): 

2019 2020               2021               2022               2023               2024 

525                 537                 548                 579                 545                 600 
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2. I Enköping har vi: 
-Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningen medier, information och 
kommunikation (SAMED) 

- Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik (TINF). 

- El- och energiprogrammet med inriktningen dator och kommunikationsteknik 
(EEDAT).   

3. Samhällsvetenskapliga programmet har totalt 75 platser (fördelas mellan de 
olika inriktningarna). Teknikprogrammet har totalt 64 platser (fördelas mellan de 
olika inriktningarna). El- och energiprogrammet har totalt 32 platser år 1, 
inriktningen EEDAT har totalt 16 platser år 2.  

4. I dagsläget avser kommunen att erbjuda sökta program och inriktningar även 
läsåret 2019/2020 och 2020/2021.  

 
 
 
Frank Stoor 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Måns Hellström 
Utredare 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
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