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Dnr 31-2015:723 

Remiss från Skolinspektionen  

Alterdalens Bygdeförening har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 

nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Alterdalens skola och 

Alterdalens förskola i Piteå kommun fr.o.m. läsåret 2016/17. 

Ansökan är inskickad på en gammal blankett. Ansökan avser skolstart läsåret 2016/17.  

Skolinspektionen har inte bifogat bilaga 5 b till kommunen då den innehåller känsliga uppgifter enligt 

PuL. Önskar kommunen ta den av denna bilaga kontakta Skolinspektionen. Skolinspektionen skickar den 

då per post.   
  
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

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). 

Kommunens yttrande 

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå 

vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start 

av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år.  

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra 

bör kommunen även bifoga följande:   

1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp av elever i kommunen. Prognosen ska minst 

sträcka sig fem år framåt, men helst tio år. 

2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående fritidshem, förskoleklasser och 

grundskolor i kommunen. Av sammanställningen bör både årskurser och elevantal per årskurs i 

varje skola framgå. 
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3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i 

kommunen.  

Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionen ska, enligt 2 kap. 5 § skollagen, lämna ett godkännande om den enskilde har 

förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga 

negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i 

den kommun där utbildningen ska bedrivas.  

Remissvar 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara 

Skolinspektionen tillhanda senast den 13 april 2015.  

E-postadress: friskolor@skolinspektionen.se. Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, 104 35 

Stockholm.  

Vänligen ange ansökans 31-2015:723 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos Skolinspektionen 

ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans 

diarienummer. 
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