Frågor och förslag om kommande skoletablering
Presidiet i förskole- och grundskolenämnden.
Det har kommit till min kännedom att skolkoncernen Internationella Engelska Skolan (IES)
planerar att etablera sig i Österåker.
Utifrån den informationen vill jag presentera tre förslag och ställa fem frågor och som
jag önskar blir besvarade vid nästkommande nämndsammanträde.
Bakgrund
Alliansen, med majoritet i kommunstyrelsen, röstade igenom ett beslut att låta det kommunägda
bolaget Armada att fortsätta förhandlingar för att sälja fastigheten Hackstaskolan till exploatören
Nystad stadsutveckling AB. I försäljningspaketet ingår befintlig skolbyggnad, kök, matsal och
idrottshall (Hackstahallen)
Nystad har bekräftat att avsikten me att köpa gamla Hackstaskolan är att hyra ut det till
skolkoncernen IES. Idag ägs IES av riskkapitalbolaget Paradigm Capital. Detta riskkapitalbolaget har
som affärsidé att köpa och sälja företag med lånade pengar och att undvika betala skatt genom att
leda vinsterna till skatteparadis och utnyttja kryphål i lagstiftningen. Paradigm Capital styrs från
Tyskland, men ägandet ligger i fonder i Luxemburg och lågskattedelstaten Delaware i USA.
Med tanke på tidigare erfarenheter med friskolor som gått i konkurs och att kommunen fått ta
ansvar för eleverna och kostnaderna är det här en viktig faktor att överväga i beslutet om en
etablering. En långsiktig plan är att föredra om vi ska kunna uppnå målet att bli Länets bästa skola.
Frågor
1. Kommunen har utbudsansvar som garanterar att alla elever erbjuds en plats i skolan. Hur
kommer den kommunala skolan att kompenseras för detta?
2. Hur mycket kommer en överetablering att kosta kommunen?
3. Vad kommer det att hända med de kommunala skolor som inte har tillräckligt med elever för
att kunna bedriva en verksamhet?
4. Kommer skolkoncernen IES att gynnas på något sätt för att etablera sig i vår kommun?
5. Kommer kommunen att ge IES strukturbidrag för att kompensera, en för de, låg skolpeng?
Förslag
1. Att frågan om etablering av den internationella skolkoncernen IES tas upp till diskussion i
Förskole- och grundskolenämnden innan ett beslut tas.
2. Att Förskole- och grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en
riskbedömning och en konsekvensanalys.
3. Att Förskole- och grundskolenämnden lämnar en rekommendation inför beslutet i
Kommunfullmäktige.
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