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Svar på remiss angående ansökan från ProCivitas 
Privata Gymnasium AB om tillstånd för utökning av 
befintligt tillstånd för fristående gymnasieskola (Dnr 
5.1 SI 2019:902) 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att lämna yttrande över ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB i enlighet med 
föreliggande förslag. 

Ärendet 

ProCivitas Privata Gymnasium AB fick 2018 tillstånd att bedriva gymnasieutbildning vid 
ProCivitas Privata Gymnasium Uppsala. Tillståndet gäller i 2 år. Tillståndet avser 
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och 
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna samhällsvetenskap samt 
beteendevetenskap. Huvudmannen har inte startat någon skola utifrån detta tillstånd 
och söker nu en utökning med sikte på att etablera den nya skolan 2020.  

Utökningen avser följande utbildningsvägar: 

Ekonomiprogrammet, inriktningarna ekonomi samt juridik. 

Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap och samhälle. 

Av yttrandet framgår att det sammantaget i fristående och kommunala 
gymnasieskolor inte saknas elevplatser på sökta program. En ytterligare utökning av 
programmen skulle kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala 
kommun och befintliga skolor. 

Förslag till yttrande redovisas i sin helhet i bilaga. 

Utbildningsförvaltningen 

Birgitta Pettersson  

Utbildningsdirektör 

Datum: Diarienummer: 
2019-03-29 UBN-2019-1457 

Utbildningsförvaltningen Utbildningsnämnden 

Handläggare:  
Ingrid Holström 
Katarina Håkansson 
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Yttrande angående ansökan från ProCivitas Privata 
Gymnasium AB om tillstånd för utökning av befintligt 
tillstånd för fristående gymnasieskola (Dnr 5.1 SI 
2019:902)  
 

Skolinspektionen har i en skrivelse berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över 
rubricerad ansökan och vill med anledning av detta framföra följande: 

Ansökan 

ProCivitas Privata Gymnasium AB fick 2018 tillstånd att bedriva gymnasieutbildning vid 
ProCivitas Privata Gymnasium Uppsala. Tillståndet gäller i 2 år. Tillståndet avser 
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och 
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna samhällsvetenskap samt 
beteendevetenskap. Huvudmannen har inte startat någon skola utifrån detta tillstånd 
och söker nu en utökning med sikte på att etablera den nya skolan 2020.  

Utökningen avser följande utbildningsvägar: 

Ekonomiprogrammet, inriktningarna ekonomi samt juridik. 

Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap och samhälle. 

ProCivitas Privata Gymnasium planerar att erbjuda 108 utbildningsplatser för 
ovanstående sökta program vid fullt utbyggd verksamhet läsåret 2022/2023.  

Faktaunderlag 

Uppsala kommuns bedömning bygger på det faktaunderlag som redovisas i bilaga till 
yttrandet, där följande punkter redovisas: 

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 
2019 -2024).  

2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i 
kommunen som idag erbjuder de sökta programmen och inriktningarna.  

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och 
inriktning vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen. 

4. Uppgift om vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda läsåret 
2019/2020.  

5. Uppgift om vilka kommuner/förbund Uppsala har samverkansavtal med.   
 

 

 

Datum: Diarienummer: 
2019-03-27 UBN-2019-1457 

Utbildningsförvaltningen Skolinspektionen 
tillstand@skolinspektionen.se  

 
Handläggare:  
Ingrid Holström 
Katarina Håkansson 
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Uppsala kommuns konsekvensbeskrivning 

Enligt Uppsala kommuns prognos kommer antalet 16-åringar förväntas öka med cirka 
500 ungdomar från 2019 till 2024 vilket kan antas innebära att elevantalet kommer att 
öka i Uppsalas gymnasieskolor med motsvarande antal elever. Av faktaunderlaget 
framgår att det sammantaget i fristående och kommunala gymnasieskolor inte saknas 
elevplatser på de sökta programmen.  

En ytterligare utökning skulle kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser för 
Uppsala kommun och befintliga skolor. 

 

Utbildningsnämnden 

 

 

Helena Hedman Skoglund  

Ordförande   

   Jasmina Adabaniyan 

   Nämndsekreterare 
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