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Internationella skolor
Statskontoret avgränsar sitt remissvar till promemorians huvudfråga om
kommunala huvudmäns möjlighet att bedriva internationella skolor för
elever i grundskolan. Övriga förslag i promemorian lämnas utan synpunkter.
Statskontoret avstyrker promemorians förslag om att ge kommunala huvud
män tillstånd att bedriva internationella skolor för elever i grundskoleålder.
Skälet är att förslaget inte är tillräckligt motiverat. Statskontoret kan inte
utifrån promemorian ta ställning till omfattningen och betydelsen av de
problem som förslagen är avsedda att rätta till och därmed inte heller
bedöma om förslagen är rimliga. Statskontoret vill även lyfta fram att
promemorians förslag i sin nuvarande form riskerar att leda till snedvridna
konkurrensförhållanden och en oklar roll för kommunerna vad gäller
internationella skolor.
Omfattningen av problemet är oklart
Enligt promemorian erbjuds internationella utbildningar i dag i för liten
utsträckning och hindrar att kompetent utländsk arbetskraft lockas till
Sverige. Statskontoret har svårt att bedöma problemets omfattning, eftersom
promemorian inte presenterar några data om hur många elever som i dag
nekas plats i en sådan skola. Av promemorian går det heller inte att bilda sig
en uppfattning om hur stor den potentiella målgruppen för dessa internatio
nella utbildningarna kan vara.
Kommunala huvudmäns rättigheter jämfört med enskildas
Statskontoret konstaterar att förslaget ger kommunerna en mer avgränsad
rätt att driva en internationell skola jämfört med enskilda huvudmän. Inter
nationella skolor med enskild huvudman föreslås behålla ensamrätten att
driva utbildning enligt ett annat lands läroplan. Bara skolor med enskild
huvudman får dessutom ta in elever som uppfyller språkvillkoret, dvs. talar
skolans undervisningsspråk med minst en vårdnadshavare.
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Omfattningen av förslagen är således begränsad. Så vitt vi kan se, blir den
huvudsakliga förändringen att de kommunala huvudmännen när de erbjuder
internationella program inte behöver anpassa undervisningen till svensk
läroplan. En internationell skola omfattas inte av skollagen och svenska
läroplaner tillämpas följdenligt inte i denna skolform. Promemorian ger inte
underlag för att bedöma hur stort problem det skapar att alla kommunala
skolor idag behöver anpassa undervisningen till svensk läroplan, varför det
inte är möjligt att bedöma om det är motiverat med en förändring av detta
krav. Det är inte heller möjligt att utifrån underlaget i promemorian bedöma
om just denna förändring är den mest ändamålsenliga för att skapa fler
elevplatser i internationella skolor.
Risk för snedvriden konkurrens
Enligt förslaget är ett tillstånd till en kommunal huvudman att driva en inter
nationell skola beroende av att enskilda huvudmän inte finns att tillgå eller
att de inte lyckas erbjuda platser i tillräcklig omfattning. Bara i dessa fall får
en skola med kommunal huvudman etableras. Ytterligare villkor som måste
uppfyllas för att etablera en internationell skola är att elevunderlaget måste
vara tillräckligt för att säkra en stabil verksamhet över tid.
Promemorians konsekvensanalys pekar på risken att vissa enskilda huvud
män kan komma att konkurreras ut om kommunala huvudmän får driva
internationella skolor. Enligt konsekvensanalysen gäller det små företag.
Statskontoret bedömer att alla enskilda huvudmän kan komma att påverkas
negativt, eftersom elevunderlaget är litet och kommer att variera över tid.
Även kommunernas roll vad gäller internationella skolor kan komma att bli
oklar utifrån förslaget.

Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Utredningschef
Marie Uhrwing och utredare Ingrid Skare, föredragande, var närvarande vid
den slutliga handläggningen.
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