Beslut
2021-06-11
Dnr 2021:2760
1 (4)

DBGY Kronan AB
Orgnr. 556566-8794
ann-marie.viiala@academedia.se

Beslut efter etableringskontroll–
utökning av verksamhet
Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö Möllan
i Malmö kommun

Skolinspektionen, Telefon: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se
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Skolinspektionens beslut
Skolinspektionen avslutar ärendet.

Motivering
Det har vid etableringskontrollen inte framkommit annat än att DBGY Kronan AB med
organisationsnumret 556566-8794 har förutsättningar att starta utbildning på det nationella samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap i enlighet med författningarna.

På Skolinspektionens vägnar

X

Claes Börjesson

Beslutsfattare
Signerat av: Claes Börjesson

X

Madeleine Olofsson

Föredragande utredare
Signerat av: Madeleine Olofsson

Bilaga 1. Fakta om DBGY Kronan AB
Bilaga 2. Information om Skolinspektionens etableringskontroll

2021:Skolinspektionen
2021-06-11
Dnr 2021:2760
3 (4)

Bilaga 1. Fakta om DBGY Kronan AB
DBGY Kronan AB med organisationsnumret 556566-8794 godkändes 2020-09-10 som
huvudman för utbildning på det nationella samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap, dnr: 2020:1101.
Skolinspektionen har under våren 2021 genomfört etableringskontroll för utökning av
verksamhet vid Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö Möllan inför skolstart läsåret
2021/22.
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Bilaga 2. Information om Skolinspektionens etableringskontroll
Etableringskontrollen är en del av Skolinspektionens tillsyn av fristående skolor. Den
innebär att Skolinspektionen inför verksamhetens start granskar att huvudmannen
uppfyller de krav som följer av skolförfattningarna.
Underlaget för Skolinspektionens granskning utgörs av den dokumentation som huvudmannen sänt in på begäran av Skolinspektionen samt i de flesta fall intervjuer med
representanter från huvudmannen. Kontakter med kommunen och avtalspartners är
exempel på andra källor som kan utgöra underlag i granskningen.
Etableringskontroll ska göras när en enskild huvudman startar en helt ny fristående
skola (nyetablering) eller när en huvudman utökar verksamheten vid en redan befintlig
skolenhet (utökning). Etableringskontrollen innebär att Skolinspektionen, efter det att
ett beslut om godkännande fattats men innan skolan startar, granskar om huvudmannen har förutsättningar att starta utbildningen.
Syftet med etableringskontrollen är att säkerställa att huvudmannen har ordnat nödvändiga materiella och personalmässiga resurser samt har ekonomiska förutsättningar
för att från start kunna bedriva en verksamhet som lever upp till författningarnas krav
Kraven på att ägare, ledning och andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet har erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för skolverksamheten samt lämplighet att bedriva denna ingår
också i Skolinspektionens etableringskontroll.
För mer information se Skolinspektionens hemsida www.skolinspektionen.se/inspektion-och-tillstand/ansok-om-tillstand/etableringskontroll/

