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Bildningsnämndens presidium
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-03-24

BIN 2020/3340

Plats och tid

Dunkerska salen, Henry Dunkers gata 1, deltagande på distans (via Skype
företag) kl. 17.00–18.05

Beslutande

Lars Mikkelä (M), Ordförande
Ann Lundström (KD), 1:e vice ordförande, (Deltagit på distans)
Mathias Andersson (SD), 2:e vice ordförande, (Deltagit på distans)

Övriga

Ester Alavei, Förvaltningschef
Nina Dakwar, Nämndsekreterare
Calle Karlsson, Stabschef
Lindha Makne, Kvalitets- och myndighetschef, (Deltagit på distans)
§§ 36-42
Ulrika Gyllenberg, Verksamhetscontroller, (Deltagit på distans) §§ 36-40
Sammanträdet har genomförts så att deltagare på distans och övriga
deltagare, genom ljud- och bildöverföring i realtid och på lika villkor,
kunnat se och höra varandra (§11 Arbetsordning)

Justeringens plats och tid

Bildningsförvaltningens förvaltningskontor 2021-03-31

Paragrafer

36–51

Sekreterare
Nina Dakwar
Ordförande
Lars Mikkelä (M)

Justerare

Ann Lundström (KD)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Bildningsnämndens presidium

Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats

Bildningsförvaltningen, Henry Dunkers gata 1

Underskrift
Nina Dakwar

Justerares signaturer
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§ 49 JENSEN education college AB:s ansökan
om godkännande som huvudman för
nyetablering av grundskola i Trelleborgs
kommun - Remiss från Skolinspektionen
Dnr BIN 2021/357

Beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att fastställa presidiets förslag till remissvar avseende remiss från Skolinspektionen
gällande JENSEN education college AB:s ansökan om godkännande som
huvudman för nyetablering av grundskola i Trelleborgs kommun
att skicka beslutet och remissvaret inklusive bilagor till Skolinspektionen
att skicka beslutet och remissvaret inklusive bilagor till kommunstyrelsen för
kännedom.

Sammanfattning
JENSEN education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för nyetablering av en förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9
och fritidshem vid JENSEN grundskola Trelleborg i Trelleborgs kommun fr.o.m.
läsåret 2022/23.
Trelleborgs kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap.
5 § skollagen (2010:800). Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen
tillhanda senast den 23 april 2021. Bildningsförvaltningen har utarbetat
föreliggande förslag till remissvar inklusive bilagor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – JENSEN education college AB:s ansökan om godkännande som
huvudman för nyetablering av grundskola i Trelleborgs kommun - Remiss från
Skolinspektionen, dnr SI 2021:825 (daterad 2021-03-17)
Förslag till remissvar – JENSEN education college AB:s ansökan om godkännande
som huvudman för nyetablering av grundskola i Trelleborgs kommun - Remiss
från Skolinspektionen, dnr SI 2021:825 (daterat 2021-03-17)
Bilagor till yttrandet:
- Lokalrevision bildningsnämnden 2021 (daterad 2021-01-21, korrigerad 2021-0204) inkl. bilagor
- Befolkningsprognos 2020-2035 rapport
- Sammanställning kommunala och fristående grundskolor i Trelleborgs kommun
(daterad 2021-03-12)
- Karta grundskolor omnejd (daterad 2019-01-09)
- Karta grundskolor tätort (daterad 2019-01-09)
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Remiss från Skolinspektionen, dnr 2021:825 - Ansökan från JENSEN education
college AB
Ansökan SI 2021-825

Yrkande
Ordföranden yrkar att presidiet ersätter bildningsförvaltningens förslag till yttrande
med följande yttrande:
"Bildningsnämndens yttrande
Bildningsnämnden ställer sig sammantaget positiv till friskolors etablering i
Trelleborgs kommun. Skolplatser behövs. Fördelen med en friskola är att den kan
locka elever från ett större upptagningsområde. Därmed kan friskolan avlasta
behovet av skolplatser i de centrala delarna av tätorten, där det är svårt att hitta
mark till en ny skola. Bildningsnämnden bedömer också att en friskoleetablering
kan bidra till att attrahera nya medborgare till Trelleborgs kommun, vilket på sikt
kan bidra till en generell ökning av utbildningsnivån i kommunen. Föräldrarnas
utbildningsbakgrund är en viktig faktor för hur väl elever lyckas i skolan.
Behov av nya grundskoleplatser i Trelleborgs tätort
Bildningsnämnden beslutade den 10 februari 2021 (BIN 2021-02-10, § 18) om
Lokalrevision för bildningsnämnden 2021 (se bilaga). Lokalrevisionen är
kommunens verktyg för att möta behoven av skolplatser i egen regi.
Av lokalrevisonen framgår att det uppstår ett överskott på skolplatser i Trelleborg
när IES etablerar sig läsåret 2022/23 och sedan utökar verksamheten under
läsåren 2023/24 och 2024/25. Överskottet möts av en planerad avveckling av
skolpaviljonger i enlighet med beslut i kommunfullmäktige att avveckla samtliga
paviljonger senast 2022. Lokalrevisionen visar att ytterligare kommunala
skolplatser kan behöva avvecklas för att möta en framtida överkapacitet. I
lokalrevisionen finns utpekade objekt som kan avvecklas då de är mindre
ändamålsenliga och det blir framtida revideringar av lokalrevisionen som ska
hantera eventuell överkapacitet och anpassning till den beslutade
skolorganisationen med inriktning på ett 1-16-årsperspektiv.
Konsekvenser av Jensens etablering i Trelleborgs kommun
Enligt Jensens ansökan till Skolinspektionen ska verksamheten starta läsåret
2022/23 med 348 elever. Fullt utbyggd är skolan år tre, dvs. läsåret 2024/25, en
två-parallellig F-9-skola med 582 elever. F-9 stämmer överens med kommunens
beslutade 1-16-årsperspektiv. Bildningsförvaltningen har varit i kontakt med
Jensen som har svarat att skolan kommer vara ”centralt belägen nära
kommunikationer”.
Det finns en risk för att det kommer uppstå en överkapacitet avseende
grundskoleplatser i tätorten om Jensen etablerar sig som planerat.
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Med hänsyn till det totala behovet och den totala tillgången till skolplatser i
tätorten, så kan Jensens etablering innebära att behovet av nästa nya skola i
tätorten kommer senare. I det här sammanhanget blir det viktigt var Jensens nya
skola kommer vara lokaliserad.
Sammanfattande bedömning
Bildningsnämnden är positiv till att Jensen vill etablera sig i Trelleborgs kommun.
När det gäller planeringen av kommunens behov av lokaler kommer
Bildningsnämnden att behöva noga följa utvecklingen för att anpassa egna
utbyggnadsplaner."

Beslutsgång
Ordföranden finner att presidiet enas om att föreslå bildningsnämnden besluta att
fastställa presidiets förslag till remissvar i enlighet med yrkandet, att
skicka beslutet och remissvaret inklusive bilagor till Skolinspektionen, och att
skicka beslutet och remissvaret inklusive bilagor till kommunstyrelsen för
kännedom.

Beslutet skickas till
Skolinspektionen (skickas till tillstand@skolinspektionen.se, dnr SI 2021:825)
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

