Remissvar - ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Praktiska gymnasiet i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden att lämna ett yttrande till kommunstyrelsen om att inte tillstyrka
ansökan från Praktiska gymnasiet att utöka sin verksamhet i Jönköpings kommun.
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har remitterat ansökan från Praktiska Sverige AB, till Vaggeryds kommun för
yttrande, gällande ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola vid Praktiska gymnasiet i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024.
Utökningen avser följande utbildningar: det nationella försäljnings- och serviceprogrammet.
Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj 2022. Ärendet har översänts från
kommunledningskontoret till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast den 30 mars 2022.
Ärende
Skolinspektionen vill med anledning av ansökan erhålla uppgifter från Vaggeryds kommun i form av
en prognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren, 2021–2026.
Prognosen ser ut som följer:
2021
176

2022
175

2023
218

2024
195

2025
187

2026
203

Skolinspektionen vill vidare få en sammanställning över antalet kommunala och fristående
gymnasieskolor i kommunen, som idag erbjuder ekonomiprogrammet inriktning ekonomi,
ekonomiprogrammet inriktning juridik, samhällsvetenskapliga programmet inriktning
beteendevetenskap samt naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap.
Skolinspektionen vill även veta hur många utbildningsplatser respektive program och inriktning har.
I Vaggeryds kommun är det Fenix Kultur- och kunskapscentrum som erbjuder det nationella
försäljnings- och serviceprogrammet (10 utbildningsplatser).
Skolinspektionen vill i sin remiss, slutligen även veta om Vaggeryds kommun avser att erbjuda
programmen och inriktningen under läsåret 2022/2023 samt om möjligt under läsåret 2023/2024.
Detta är något som Fenix Kultur- och kunskapscentrum planerar att göra.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser därför att det kommer att ge betydande långsiktiga
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för Vaggeryds kommun gällande
försäljnings- och serviceprogrammet.
Risken finns att framtida elever väljer ett gymnasium i Jönköping med samma program, istället för att
söka sig till Fenix Kultur- och Kunskapscentrum. Programmen vid Fenix kan då komma tvingas att
lägga ner. Vilket skulle innebära påtagliga och långsiktiga ekonomiska, organisatoriska och
pedagogiska konsekvenser för Vaggeryds kommun.

