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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Maria Järgenstedt 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-03-15   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 

  2022VFN100 

 

 

Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från 
Donnergymnasiet AB 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från 
Donnergymnasiet AB från sektorn för utbildning, kultur och fritid som sitt 
eget yttrande till Skolinspektionen. 
 
Paragrafen justeras omedelbart.  

 
Sammanfattning av ärendet  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett 
Härryda kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl 
nyetablering, utökning samt ansökan om särskild variant av 
gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför läsåret 2023/2024 
inom Göteborgsregionen.  
 
Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning om en 
etablering av den sökta utbildningen medför negativa följder för den 
kommunala verksamheten. Förvaltningen yttrar sig över samtliga inkomna 
ansökningar, även de etableringar som inte bedöms inverka på 
organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun.  
  
Ansökan från ansökan Donnergymnasiet AB avser förlängning av 
godkännande som huvudman för särskild variant inom 
naturvetenskapsprogrammet. Den särskilda varianten är inom det estetiska 
området. 
  
Förvaltningens bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. 
Bedömningen är att en förlängning av en redan pågående och inarbetad 
särskild variant inom naturvetenskapsprogrammet inte påtagligt kommer 
påverka Hulebäcksgymnasiets organisation.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 15 mars 2022 
• Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Donnergymnasiet 

AB, 15 mars 2022 
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• Ansökan till Skolinspektionen från Donnergymnasiet AB 
 
 
 
 
Päivi Malmsten Camilla Ahlin 
Sektorschef Skolchef gymnasiet 
 

 

Page 207 of 547



  

 

Skolinspektionen 
tillstand@skolinspektionen.se 
dnr 2022:950 

Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Maria Järgenstedt 
 

 

Datum   Dnr  
2022-03-15   2022VFN100 

 

 

 
  

  

H
K1

00
1,

 v
1.

0,
 2

01
6-

03
-0

9 
   

 
Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från 
Donnergymnasiet AB  
 
Bakgrund 
Donnergymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för särskild variant för gymnasieskolan fr.o.m. läsåret 
2023/2024.  
 
Enligt ansökan avser utbildningen omfatta 96 elever vid fullt utbyggd 
verksamhet. Den särskilda varianten är inom det estetiska området. 
Donnergymnasiet har sedan hösten 2015 bedrivit den utbildning de nu söker 
förlängt tillstånd för. Gymnasieskolan avser att erbjuda följande program:  

• Naturvetenskapsprogrammet 

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
I Härryda kommun finns två gymnasieskolor, kommunala 
Hulebäcksgymnasiet och fristående Fridagymnasiet.  
 
Hulebäcksgymnasiet erbjuder följande program och inriktningar: 

• Barn- och fritidsprogrammet 
- Pedagogiskt och socialt arbete 
- Fritid och hälsa 

 
• Ekonomiprogrammet  

- Juridik 
- Ekonomi 

 
• Estetiska programmet 

- Bild och formgivning 
- Dans 
- Estetik och media 
- Musik 
- Teater 
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• El- och energiprogrammet 

- Elteknik 
 

• Fordons- och transportprogrammet 
- Personbil 

 
• Försäljnings- och serviceprogrammet 

 
• Naturvetenskapsprogrammet 

- Naturvetenskap och samhälle 
- Naturvetenskap 

 
• Samhällsvetenskapsprogram 

- Beteendevetenskap 
- Medier, information och kommunikation 
- Samhällsvetenskap 

 
• Teknikprogrammet 

- Informations- och medieteknik 
- Teknikvetenskap 
- Design och produktutveckling 

 
Fridagymnasiet erbjuder följande program och inriktningar: 

• Ekonomiprogrammet  
- Juridik 
- Ekonomi 

 
• Naturvetenskapsprogrammet 

- Naturvetenskap och samhälle 
- Naturvetenskap 

 
• Samhällsvetenskapsprogram 

- Beteendevetenskap 
- Samhällsvetenskap 

 
• Teknikprogrammet 

- Teknikvetenskap 
 

Preliminär antagningsstatistik  
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i mars 2021 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2022/23 till 12 171, detta är en minskning med 
267 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte minskat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 554 elever i relation till föregående läsår och 
uppgår till 12 141 elever.   
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Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från mars 2022. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal förstahandssökande sökande per plats i procent), 
antalet sökande (behöriga till 1:a handsval) samt antalet platser på de 
aktuella programmen på Hulebäcksgymnasiet och Fridagymnasiet. Antalet 
platser på inriktningarna bestäms av hur eleverna väljer inför årskurs 2. Med 
anledning av Härryda kommuns samverkansavtal med GR redovisas även 
preliminär antagningsstatistik för de aktuella programmen i hela regionen.   

  
Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2022-2023 

Program  
Söktryck i 
procent, 
1:a hand  

Antal sökande (behöriga 
till 1:a handsval)  

Antal  
platser  

Barn- och fritidsprogrammet 48% 12 25 
Ekonomiprogrammet 123% 115 93 
El- och Energiprogrammet 136% 41 30 
Estetiska programmet ES - Bild 
och formgivning 92% 12 13 

Estetiska programmet ES - Dans 113% 17 15 

Estetiska programmet ES - 
Estetik & media 62% 8 13 

Estetiska programmet - Musik 20% 6 30 

Estetiska programmet ES - 
Teater 73% 11 15 

Fordon- och 
transportprogrammet 81% 13 16 

Försäljnings- och 
serviceprogrammet 103% 31 30 

Naturvetenskapsprogrammet  61% 76 124 
Samhällsvetenskapsprogrammet 93% 115 124 
Teknikprogrammet 103% 64 62 

Totalt antal förstahandssökande till Hulebäcksgymnasiet.  
Källa: Indra 22-03-10 
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 Preliminär antagningsstatistik Fridagymnasiet 2022-2023 

Program  
Söktryck i 
procent, 
1:a hand  

Antal sökande (behöriga 
till 1:a handsval)  

Antal  
platser  

Ekonomiprogrammet 101% 30 28 
Naturvetenskapsprogrammet  14% 4 28 
Samhällsvetenskapsprogrammet 82% 23 28 
Teknikprogrammet 39% 11 28 

Totalt antal förstahandssökande till Fridagymnasiet.  
Källa: Indra 22-03-10 
 
 
Preliminär antagningsstatistik Göteborgsregionen 2022-2023 

Program  Söktryck 
i procent  

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)  

Antal  
platser  

Barn- och fritidsprogrammet 31% 87 277 
Ekonomiprogrammet 84% 2223 2 633 
El- och Energiprogrammet 56% 352 627 
Estetiska programmet ES alla 
inriktningar 51% 599 1 186 

Fordon- och 
transportprogrammet 30% 160 534 

Försäljnings- och 
serviceprogrammet 39% 258 669 

Naturvetenskapsprogrammet  69% 1656 2 390 
Samhällsvetenskapsprogrammet 66% 1973 3 005 
Teknikprogrammet 66% 1256 1 908 

Totalt antal förstahandssökande sökande inom GR  
Källa: GR Qliksense 22-03-11 
 
Befolkningsprognos 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
 

Befolkningsprognos 16-åringar  
 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Härryda 578 644 695 633 727 644 
Göteborgsregionen 12 589 12 783 13 088 13 494 13937 13309 

Källa: Statistik om gymnasieskolan och yrkesvuxenutbildningen i 
Göteborgsregionen 2022 
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Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
För att kunna bedriva kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet på 
naturvetenskapsprogrammet på Hulebäcksgymnasiet krävs det fulla klasser 
varje år. 
 
Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på 
Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande 
antal programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser 
skulle även innebära övertalighet av personal på Hulebäcksgymnasiet.  
 
En överetablering av gymnasieskolor och program kan leda till 
nedläggningar av program och skolor inom hela Göteborgsregionen vilket 
kan få konsekvenser för gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda 
kommun.  
 
Härryda kommuns bedömning 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  
 
Bedömningen är att en förlängning av en redan pågående och inarbetad 
särskild variant inom naturvetenskapsprogrammet inte påtagligt kommer 
påverka Hulebäcksgymnasiets organisation.  
 
 
 
SEKTORN FÖR UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID 
 
Camilla Ahlin 
Skolchef gymnasiet 
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Ansökan om särskild variant för gymnasieskolan

Sida 1 av 5

99Procent av antagna elever som 
efter tre år lämnat utbildningen 
med gymnasieexamen

175Antal elever som totalt har 
antagits till utbildningen

2015Sedan vilket år

JaSkolan har efter 2011 bedrivit 
utbildning med motsvarande 
innehåll

0768852051Telefon (dagtid)
marie.fredriksson@academedia.seE-post
Marie FredrikssonNamn

GöteborgKommun
info@donnergymnasiet.seE-post
GöteborgPostort
41762Postnummer
Celsiusgatan 10Utdelningsadress
78397312Skolid
DonnergymnasietSkolans namn

StockholmPostort
101 24Postnummer
BOX 213Utdelningsadress
marie.fredriksson@academedia.seSökande huvudmans e-post

5565408381Sökande huvudmans 
organisationsnummer

JaEnskild huvudman
Donnergymnasiet ABSökandes huvudman

Ansökan om särskild variant för gymnasieskolan
Sökande

Huvudman för utbildningen

Skola

Kontaktperson

Ansökan

Tidigare erfarenhet av utbildning med motsvarande innehåll

Tidigare särskild variant
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Ansökan om särskild variant för gymnasieskolan
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Donnergymnasiet har haft utbildningen som vi söker tillstånd för sedan 
hösten 2015. (Dnr 37-2018:1079 samt Dnr 320-2014:6152) Vi har under 
dessa år fyllt våra utbildningsplatser och ser en ökad efterfrågan på våra 

Redogör på vilket sätt elever 
med särskilda färdigheter inom 
det estetiska området efterfrågar 
utbildningen

Målet för den sökta utbildningen är flera utifrån det som skrivs ovan. Ett 
mål är att stärka elevernas kreativa kompetens genom att erbjuda dem 
studier i både naturvetenskapliga ämnen och i musik. Ett annat mål är 
genom denna särskilda variant på naturvetenskapliga programmet kunna 
möta en elevgrupp som vi vet existerar och som efterfrågar kurser i musik 
under sin gymnasieutbildning. Ytterligare ett mål är att våra elever som vill 
läsa kurser inom ämnet musik ska kunna välja en studieväg där de inte 
behöver komplettera sin gymnasieexamen med ett naturvetenskapligt basår 
för att få denna behörighet.

Mål för utbildningen

Syftet med utbildningen är att möta de elever som har ett stort intresse för 
både naturvetenskapliga ämnena och för ämnet musik. Skolan har sedan 
GY11 infördes märkt att elever på det naturvetenskapliga programmet både 
saknar och efterfrågar möjlighet att kunna läsa flera estetiska kurser. 
Nuvarande programstruktur på det naturvetenskapliga programmet 
möjliggör inte för en sådan kombination, där både estiska kurser och en 
naturvetenskaplig behörighet med fullmeritpoäng kan uppnås. 
Donnergymnasiet har sedan hösten 2015 bedrivit den utbildning vi nu söker 
förlängt tillstånd för och har sedan läsåret 2017/18 en fullt utbyggd 
organisation för detta. Vi ser att syftet, möjligheten att kombinera ett 
naturvetenskapligt program med estiska kurser, är en populär 
utbildningsväg och har många sökande. Vidare menar vi att kombinationen 
av naturvetenskapliga studier och estetiska ämnen stärker den gemensamma 
kunskapsbasen och kompletterar gymnasieskolans bildningsuppdrag.

Utbildningens syfte och 
innhehåll

Inom utrymmet för inriktning och programfördjupningTyp av avvikelse från nationellt 
program

JaDen särskilda varianten är inom 
det estetiska området

NaturvetenskapsprogrammetSärskild variant inom program

Särskild variant inom det estetiska området (NAMUSWE)Beslutade utbildningar

180724Beslutsdatum för tidigare 
särskild variant

JaSkolan har efter 2011 bedrivit 
utbildning med motsvarande 
innehåll

Beskrivning av utbildningen

Utbildningens syfte och mål

Elevers efterfrågan av utbildningen
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Ansökan om särskild variant för gymnasieskolan

Sida 3 av 5

Färdighetsprovet består av följande delar: Lyssningsprov: Alla sökande gör 
detta prov samtidigt på morgonen, innan de enskilda delproven fortsätter. 
Spelprov: Här träffar de sökande några av musiklärarna och visa dina 
musikaliska färdigheter på ett eller flera instrument. Gehörsprov: I samband 

Beskrivning av särskilt prov

JaFörutom betygen kommer 
kompletterande urvalsgrunder 
att användas

Antagningen sker genom att elevens betyg från årskurs 9 är ett underlag 
samt ett separat färdighetsprov som eleven gör på Donnergymnasiet. För att 
kunna tillgodogöra sig innehållet i musikkurserna är det bra att inte vara 
novis inom dessa områden. Vi möter varje elev som sökt oss för att få en 
bild av förkunskaperna inom sitt instrument samt gehör. Poängen från 
färdighetsprovet och betygspoängen läggs ihop, så att eleven kan få max 
620p. (340p betyg, 280p färdighetsprov)

Beskrivning av de särskilda 
förkunskapskraven

JaSärskilda förkunskapskrav 
kommer att tillämpas

Prognosen grundar sig på det söktryck vi sett tidigare år samt hur vi önskar 
organisera skolan. Vi har under åren sett ett ökat intresse för utbildningen 
och ser samma mönster i den ansökningsprocess som pågår just nu inför 
läsåret 2022/23. Där det finns mer än en sökande per tillgänglig plats. Vi 
vet också att fler elever kommer lämna grundskolan kommande år jämfört 
med tidigare år.

Beskrivning av vad 
elevprognosen grundar sig på

Enligt nuvarande ersättningsnivå är elevpeng per elev på den utbildningen 
vi söker tillstånd för 110 226 SEK/läsår/elev. En uppräkning kommer ske 
på ca 3%, vilket motsvarar 113530 kr, beroende på dyrare 
musikundervisning och lokalbehov.

Skillnad mot riksprislista

113530Beräknad utbildningskostnad 
per elev och läsår

utbildningsplatser. Vi har sökande från hela regionen och tillgodoser 
därmed både lokala och regionala behov. Vidare så har eleverna en mycket 
god måluppfyllelse och hög grad av nöjdhet med sitt gymnasieval.

Uppgift om kostnaden för utbildningen

Elevprognos

Beräknat antal elever

Årtal År 1 År 2 År 3
2023 32 - -
2024 32 32 -
2025 32 32 32

Antagning
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Skolan har mycket goda lokala förutsättningar utifrån flera olika perspektiv: 
Lokaler: Skolan har ändamålsenliga lokaler. Från och med vårterminen 
2022 har skolan nya moderna och ändamålsenliga lokaler som är anpassade 
för utbildningen och elevernas behov. I detta ingår nya musikrum, studios 
och laborationssalar. Lärarresurser: Skolan har behöriga lärare med god 
erfarenhet och hög kompetens inom respektive ämne. Organisation: Skolan 
har en fullt utbyggd organisation och god erfarenhet att bedriva sökt 
program på ett framgångsrikt sätt. Efterfrågan: Skolan har sedan 2015 ett 
gott söktryck på utbildningen vi söker tillstånd för. Vi bedömer att behovet 
kommer stärkas ytterligare i och med större elevkullar.

Lokala förutsättningar

Eftersom skolan redan har en fullt utbyggd organisation i relation till sökt 
utbildning har vi redan de kompetenser och lärartjänster som krävs. Skolan 
har elever i samtliga årskurser på såväl det naturvetenskapliga programmet, 
det estetiska programmet som det naturvetenskapliga programmet med 
särskild variant musik. Samtliga lärare som undervisar på utbildningen är 
behöriga, har god erfarenhet och hög kompetens inom respektive ämne.

Lärarresurser

med spelprovet får den sökande härma försjungna melodier. Rytmprov: I 
samband med spelprovet får den sökande härma klappade rytmer.

Skolans resurser

Ämnen och kurser inom det utrymme som motsvarar inriktning och programfördjupning

Befintligt ämne

Ämne Kurs Poäng Valbar
Moderna språk 100 Ja

Befintligt ämne och kurs

Ämne Kurs Poäng Valbar
Biologi Biologi 2 100 Nej
Matematik Matematik 4 100 Nej
Musik Ensemble 1 100 Nej
Musik Instrument eller sång 1 100 Nej
Musikteori Gehörs- och musiklära 1 100 Nej
Kemi Kemi 2 100 Ja
Musik Ensemble 2 100 Ja
Fysik Fysik 2 100 Ja
Matematik Matematik 5 100 Ja
Engelska Engelska 7 100 Ja
Estetisk kommunikation Estetisk kommunikation 1 100 Ja

Bifogade dokument
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Fullmakt_Marie Fredriksson_DBGY_Teoretiska VO [t.o.m. 220831].pdf
B.Försättsblad_Donner.pdf
B.Försättsblad_Fullmakt_Anna Andersson_Donner.pdf
B.ÄLP1_7.1-7.3_Donner.pdf
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