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Yttrande till Skolinspektionen angående 
ansökan från Gluntens Montessoriskola AB om 
byte av huvudman (SI 2021:7188)  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att lämna yttrande över ansökan från Gluntens Montessoriskola AB i enlighet 

med bilagt förslag. 

Ärendet 

Uppsala kommun ges möjlighet att yttra sig till Skolinspektionen över ansökan från 

Gluntens Montessoriskola AB.  Skolinspektionen anger att myndigheten ska hantera 

ansökningar skyndsamt om sökanden har lämnat särskilda skäl med hänsyn till elevers 
möjlighet att fullfölja sin utbildning. I den nu aktuella ansökan från Gluntens 

Montessoriskola AB har sökanden bedömts ha sådana skäl och ansökan ska därför 
hanteras skyndsamt. Remisstiden för kommunen är därför endast två veckor.  

Som skäl anges att ”Gluntens Montessoriskola AB (559265-9667) har den 2 

november 2021 ansökt om godkännande som huvudman vid Gluntens 
Montessoriskola i Uppsala kommun. Sökanden har angett att ansökan ska prövas 

skyndsamt med anledning av att Skolinspektionen prövat och godkänt en annan 

huvudman än Gluntens Montessoriskola AB som huvudman i beslut dnr 2021:1577. 

Det har inte varit avsikten att Stiftelsen Gluntens Montessoriskola ska vara 
huvudman för skolverksamheten, utan dess dotterbolag Gluntens Montessoriskola 
AB.” 

I Skolinspektionens remiss anges att lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag 

för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta 
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som 
anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet).  

 

Utbildningsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Utbildningsnämnden 2021-11-10 UBN-2021-07232 

  
Handläggare:  

Ingrid Holström 

 

 
 

mailto:utbildningsforvaltningen@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (2) 

Beredning 

Ärendet har beretts i utbildningsförvaltningen.  

Förslaget har inga konsekvenser sett ur barn-, jämställdhets- eller 
näringslivsperspektivet. 

Föredragning 

Stiftelsen Gluntens Montessoriskola bedriver idag verksamheten vid Gluntens 

Montessoriskola i Uppsala. Ansökan till Skolinspektionen avser en förändring av 
huvudmannaskapet av skolan. Stiftelsens dotterbolag Gluntens Montessoriskola AB 

ansöker om att överta huvudmannaskapet för skolan.  

Förvaltningen föreslår att ett yttrande från kommunen lämnas till Skolinspektionen 

där det framgår att utbildningsnämnden bedömer att det inte sker någon förändring 

av verksamheten som kan komma att påverka övriga grundskolor som är belägna i 

Uppsala.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 10 november 2021 

• Bilaga 1, förslag till yttrande  

 

 

 

 

Utbildningsförvaltningen 

 

 

Susana Olsson Casas  
Utbildningsdirektör  
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Skolinspektionen har i en skrivelse berett Uppsala kommun möjlighet att yttra sig 

över rubricerad ansökan.  

Kommunen vill med anledning av detta framföra följande:  

Ansökan 

Stiftelsen Gluntens Montessoriskola bedriver idag verksamheten vid Gluntens 

Montessoriskola i Uppsala. Ansökan till Skolinspektionen avser en förändring av 

huvudmannaskapet av skolan. Stiftelsens dotterbolag Gluntens Montessoriskola AB 
ansöker om att överta huvudmannaskapet för skolan.  

Uppsala kommuns konsekvensbeskrivning 

Utbildningsnämnden bedömer att det inte sker någon förändring av verksamheten 

som kan komma att påverka övriga grundskolor som är belägna i Uppsala.  

 

Utbildningsnämnden 

 

Helena Hedman Skoglund  Susanna Nordström  
Ordförande    Nämndsekreterare 

    

 

 

 

 Datum: Diarienummer: 

Utbildningsnämnden 

Yttrande 

2021-11-10 

 

UBN-2021-07232 

 

305867 Ingrid Holström 
       

   Skolinspektionen, tillstand@skolinspektionen.se 
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