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Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Yttrande till Skolinspektionen angående 
ansökan från JENSEN education college AB om 
nyetablering av fristående gymnasieskola (SI 
2021:824)   

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att lämna yttrande över ansökan från JENSEN education college AB i enlighet 
med bilagt förslag.  

Ärendet 

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

JENSEN education college AB om tillstånd för utökning av befintlig gymnasieskola. 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). I yttrandet ombeds 

kommunen att bifoga en konsekvensbeskrivning där det framgår vilka ekonomiska, 

organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start 
av utbildningen. Med lång sikt avses cirka fem - sex år. Kommunen ombeds även att 

bifoga ett faktaunderlag till yttrandet för att Skolinspektionen ska kunna göra en 

helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra. 

Beredning 

Ärendet har beretts i utbildningsförvaltningen.  

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

näringslivsperspektivet. 

Utbildningsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden 2021-04-14 UBN-2021-00802 

  
Handläggare:  

Ingrid Holström 
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Föredragning 

JENSEN education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid JENSEN gymnasium 
Wenngarn i Sigtuna kommun från och med läsåret 2022/2023.  Huvudmannen avser att 

starta nedanstående utbildningar.  

Naturbruksprogrammet med inriktningarna hästhållning (90 platser) samt djurvård (45 
platser) 

JENSEN education college AB planerar att erbjuda totalt 135 utbildningsplatser för 

ovanstående sökta program vid fullt utbyggd verksamhet år 2025.  

Uppsala kommun redovisar i bilagan till yttrandet ett faktaunderlag. Av 

faktaunderlaget framgår att det inte saknas elevplatser på det sökta programmet för 

de elever som ansöker om en utbildningsplats. Uppsalas gymnasieskolor som erbjuder 
naturbruksprogrammet har idag ett stort upptagningsområde som omfattar Uppsala 
län men även de norra delarna av Stockholmsregionen. En nyetablering i Sigtuna 

kommun kan därför komma att påverka de berörda gymnasieskolorna i Uppsala 
negativt.   

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 14 april 2021 

• Bilaga 1, Förslag till yttrande inklusive bilaga  

 

 

Utbildningsförvaltningen 

 

 

Susana Olsson Casas 

Utbildningsdirektör 
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Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Yttrande angående ansökan från JENSEN 
education college AB om nyetablering av 
fristående gymnasieskola (SI 2021:824)  
Skolinspektionen har i en skrivelse berett Uppsala kommun möjlighet att yttra sig över 

rubricerad ansökan.  

Kommunen vill med anledning av detta framföra följande: 

Ansökan 

JENSEN education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid JENSEN gymnasium 
Wenngarn i Sigtuna kommun från och med läsåret 2022/2023.  Huvudmannen avser att 

starta nedanstående utbildningar.  

Naturbruksprogrammet med inriktningarna hästhållning (90 platser) samt djurvård (45 
platser) 

JENSEN education college AB planerar att erbjuda totalt 135 utbildningsplatser för 
ovanstående sökta program vid fullt utbyggd verksamhet år 2025.  

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 2021–2025).  

2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i 
kommunen som idag erbjuder det sökta programmet och inriktningen.   

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program 

och inriktning vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i 

kommunen. 
4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program och inriktning läsåret 

2021/2022 samt om möjligt läsåret 2022/2023.   
5. Uppgift om vilka kommuner/förbund Uppsala kommun har samverkansavtal 

med.   

Uppsala kommuns konsekvensbeskrivning  

Utbildningsnämnden   Datum: Diarienummer: 
Yttrande   2021-04-14 UBN-2021-00802 

  

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


Sida 2 (4) 

 

Enligt Uppsala kommuns prognos kommer antalet 16-åringar förväntas öka med drygt 
350 ungdomar mellan åren 2021 och 2025 vilket kan antas innebära att elevantalet 
kommer att öka i Uppsalas gymnasieskolor med motsvarande antal elever.  

Av faktaunderlaget framgår att det inte saknas elevplatser på det sökta programmet 
för de elever som ansöker om en utbildningsplats. Uppsalas gymnasieskolor som 

erbjuder naturbruksprogrammet har idag ett stort upptagningsområde som omfattar 

Uppsala län men även de norra delarna av Stockholmsregionen. En nyetablering i 
Sigtuna kommun kan därför komma att påverka de berörda gymnasieskolorna i 
Uppsala negativt.   

 

 

Utbildningsnämnden 

 

 

Helena Hedman Skoglund  Susanna Nordström 

Ordförande    Nämndsekreterare 
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Bilaga 

 

1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 5 åren 
(år 2021-2025) 

Prognosen är framtagen 2020. En ny prognos tas fram i mitten av maj 2021.  

År Antal 16-åringar 

2021 2 558 

2022 2 685 

2023 2 783 

2024 2 966 

2025 2 927 

 

Siffrorna ovan avser enbart personer folkbokförda i kommunen.  
 

2. Sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i 

kommunen som idag erbjuder de sökta programmen och inriktningarna 

Efter skolans namn anges K för kommunal skola och F för fristående skola. 

Naturbruksprogrammet med inriktningarna hästhållning samt djurvård 

Realgymnasiet (F), djurvård, hästhållning 

Uppsala Yrkesgymnasium Jälla (K), djurvård, hästhållning 

Uppsalas gymnasieskolor erbjuder 108 platser till Naturbruksprogrammets inriktning 

djurvård och 60 platser till inriktningen hästhållning inför läsåret 2021/2022.   

Antalet förstahandssökande till programmet vid Uppsalas gymnasieskolor är 

oförändrad under åren 2019-2021 trots att antalet sökande elever till gymnasieskolan 

har ökat under samma år.    

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Antalet 

förstahandssökande 
elever den 15/2 

57 68 62 76 75 74 

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

Antal elever den 24/3 2021: 

Program och inriktning Antal elever 
kommunala 

gymnasieskolor 

Antal elever 
fristående 

gymnasieskolor 

Naturbruksprogrammet, 
inriktning djurvård åk 1-3 

55 31 
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(inkluderar hästhållning till och 
med läsåret 2020/2021 )  

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program och inriktning 

läsåret 2021/2022 samt om möjligt läsåret 2022/2023.  

 

Uppsala kommun avser att erbjuda Naturbruksprogrammet med inriktning djurvård 

samt inriktning hästhållning läsåret 2021/2022 samt 2022/2023.  

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

Uppsala kommun har samverkansavtal omfattande samtliga nationella program med 
Tierps kommun, Heby kommun, Älvkarleby kommun, Norrtälje kommun och Knivsta 

kommun samt samverkansavtal omfattande ett begränsat antal nationella program 
med Enköpings kommun och Östhammars kommun. Eleverna från 

samverkansområdet finns med i sammanställningen över antalet sökande den 15/2 
2021. 
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