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Ordförandeförslag 

FGN 2021/0235 

Datum: 2021-04-27 

Till: Förskole- och 

Grundskolenämnden 

 

Svar på etableringsfrågor avseende skola 

Sammanfattning 

Mauricio Contreras har 2021-01-18 inkommit med fem frågor och tre förslag 

till Förskole- och grundskolenämnden, enligt bilaga 1, som berör den 

internationella skolkoncernen Internationella Engelska Skolan (IES) med mera. 

Beträffande de fem frågorna har dessa besvarats vid Förskole- och 

grundskolenämndens sammanträde 2021-01-26. 

 

Beslutsförslag 

Ordförande föreslår Förskole- och grundskolenämnden besluta  

 

1. Frågan om etablering av den internationella skolkoncernen IES inte tas 

upp till diskussion i Förskole- och grundskolenämnden innan ett beslut 

tas, med hänvisning till ordförandes slutsatser enligt följande: Frågan 

om etablering av IES togs upp i skolnämnden 2017 då ett yttrande 

lämnades till Skolinspektionen. Någon ny remiss har inte inkommit 

varför frågan inte för närvarande är aktuell för FGN.  

I samband med att remiss från skolinspektionen inkom 2017 avseende 

etablering av IES Skolförvaltningen gjordes en riskbedömning som del 

i framtagandet av det yttrande som lämnades till Skolinspektionen. 

Någon ny remiss har inte inkommit från Skolinspektionen.  

Uppdrag att lämna rekommendation till Kommunfullmäktige inför 

beslut om etablering av skolor ligger inte inom ramen för reglementet 

för Förskole och grundskolenämnden. 

 

2. Förskole- och grundskolenämnden inte ger förvaltningen i uppdrag att 

upprätta en riskbedömning och en konsekvensanalys, med hänvisning 

till ordförandes slutsatser enligt följande: Frågan om etablering av IES 

togs upp i skolnämnden 2017 då ett yttrande lämnades till 

Skolinspektionen. Någon ny remiss har inte inkommit varför frågan 
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inte för närvarande är aktuell för FGN.  

I samband med att remiss från skolinspektionen inkom 2017 avseende 

etablering av IES Skolförvaltningen gjordes en riskbedömning som del 

i framtagandet av det yttrande som lämnades till Skolinspektionen. 

Någon ny remiss har inte inkommit från Skolinspektionen.  

Uppdrag att lämna rekommendation till Kommunfullmäktige inför 

beslut om etablering av skolor ligger inte inom ramen för reglementet 

för Förskole och grundskolenämnden. 

 

3. Förskole- och grundskolenämnden inte lämnar en rekommendation 

inför beslutet i Kommunfullmäktige, med hänvisning till ordförandes 

slutsatser enligt följande: Frågan om etablering av IES togs upp i 

skolnämnden 2017 då ett yttrande lämnades till Skolinspektionen. 

Någon ny remiss har inte inkommit varför frågan inte för närvarande 

är aktuell för FGN.  

I samband med att remiss från skolinspektionen inkom 2017 avseende 

etablering av IES Skolförvaltningen gjordes en riskbedömning som del 

i framtagandet av det yttrande som lämnades till Skolinspektionen. 

Någon ny remiss har inte inkommit från Skolinspektionen.  

Uppdrag att lämna rekommendation till Kommunfullmäktige inför 

beslut om etablering av skolor ligger inte inom ramen för reglementet 

för Förskole och grundskolenämnden. 

 

4. Notera till protokollet att såväl frågor, se protokoll i FGN 2021-01-26,  

som förslag har bemötts. 

Bakgrund 

Mauricio Contreras (V) har 2021-01-18 inkommit med fem frågor och tre 

förslag till Förskole- och grundskolenämnden med anledning av skolkoncernen 

Internationella Engelska Skolan (IES) eventuella etableraring i Österåker. De 

fem frågorna besvarades vid FGN sammanträde 2021-01-26.  

Ordförandes slutsatser 

 

Frågan om etablering av IES togs upp i skolnämnden 2017 då ett yttrande 

lämnades till Skolinspektionen. Någon ny remiss har inte inkommit varför 

frågan inte för närvarande är aktuell för FGN.  

 

I samband med att remiss från skolinspektionen inkom 2017 avseende 

etablering av IES Skolförvaltningen gjordes en riskbedömning som del i 

framtagandet av det yttrande som lämnades till Skolinspektionen. Någon ny 

remiss har inte inkommit från Skolinspektionen.  
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Uppdrag att lämna rekommendation till Kommunfullmäktige inför beslut om 

etablering av skolor ligger inte inom ramen för reglementet för Förskole och 

grundskolenämnden. 

Tidigare beredning 

Förskole- och grundskolenämnden 2021-01-26 §1:9 

Förskole- och grundskolenämnden 2021-03-16 §2:10 

Bilagor 

1.  Frågor och förslag om kommande skoletablering 

   

Hampe Klein (M)   

Ordförande Förskole- och 
grundskolenämnden 
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