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Yttrande till Skolinspektionen – Ansökan från Futuraskolan AB 
om godkännande som huvudman för internationell skola på 
grundskolenivå   

Sammanfattning 

Futuraskolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 

internationell skola på grundskolenivå i Täby kommun från och med läsåret 2022/2023. När 

Skolinspektionen prövar ansökan ska den ge den kommun där utbildningen ska bedrivas 

tillfälle att yttra sig. 

Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun förhåller sig positiva till godkännandet. 

Förslag till beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att översända yttrande daterat den 25 mars 2021 till 

Skolinspektionen som sitt svar på remiss om Futuraskolan ABs ansökan om godkännande som 

huvudman för internationell skola på grundskolenivå (dnr 2021:832). 

Ärendet 

Futuraskolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 

internationell skola på grundskolenivå i Täby kommun från och med läsåret 2022/2023 (dnr 

2021:832). 

Enligt skollagen är en internationell skola en skola där utbildningen följer ett annat lands 

läroplan eller en internationell läroplan, och som i första hand riktar sig till elever som är 

bosatta i Sverige för en begränsad tid.1 I förarbetena anges att ett övergripande syfte med 

internationella skolor är att underlätta för företag, universitet och andra arbetsgivare att 

attrahera kvalificerad arbetskraft från utlandet.2 

Futuraskolan ABs ansökan gäller de internationella läroplanerna International Primary 

Curriculum (IPC) i årskurs 1-5 och International Middle Curriculum (IMYC) i årskurs 6-9. 

                                                        
1 24 kap. 2 § skollagen (2010:800). 
2 Prop. 2015/16:17, Internationella skolor, s. 21. 
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Skolan planerar att ha en fullt utbyggd verksamhet läsåret 2024/2025 och då ha plats för 234 

elever. I ansökan finns inte någon lokal för verksamheten angiven.  

Avgifter och bidrag från hemkommunen 

Elever som har skolplikt kan under vissa förutsättningar fullgöra sin skolplikt i en 

internationell skola. I sådana fall får den internationella skolan bidrag från elevens 

hemkommun på i princip samma sätt som fristående skolor.3 

En fristående huvudman för en internationell skola får också ta ut en avgift för att täcka 

rimliga merkostnader som hör samman med att utbildningen följer ett annat lands läroplan, 

följer en internationell läroplan, eller i första hand riktar sig till elever som är bosatta i Sverige 

under en begränsad tid.4  

Skolinspektionens prövning 

För att Skolinspektionen ska lämna godkännande krävs att det kan antas att det kommer att 

finnas ett tillräckligt elevunderlag för att driva en stabil verksamhet.5 Futuraskolan AB har 

genomfört en digital enkät för att visa på elevunderlaget. Enkäten skickades ut i januari 2021 

till vårdnadshavare för barn och elever i deras skolor och förskolor samt i deras kö. 

När Skolinspektionen prövar en ansökan ska den ge den kommun där utbildningen ska 

bedrivas tillfälle att yttra sig.6  

Ekonomiska aspekter 

Etableringen bedöms inte att medföra några ekonomiska konsekvenser för Täby kommun. 

 

 

Maria Assarsson 

Utbildningschef 

Bilagor 

1. Yttrande till Skolinspektionen – Ansökan från Futuraskolan AB om godkännande som 

huvudman för internationell skola på grundskolenivå (dnr 2021:832), daterat den 25 

mars 2021 

2. Ansökan från Futuraskolan AB om godkännande som huvudman för internationell 

skola på grundskolenivå (dnr 2021:832) 

                                                        
3  Prop. 2015/16:17, s. 45. 
4 9-10 §§ förordning (2015:801) om internationella skolor. 
5 24 kap. 3 a § skollagen. 
6 14 § förordning (2015:801) om internationella skolor. 
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