1(3)
Remissvar
2014-10-02

Dnr
KS 2014/149-02
BGN 2014/103-02
GVN 2014/50-02

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Birgitta Ehne Hörnström

Promemorian Internationella skolor (U2014/5177/S)

Remissvar Täby kommun 0160
Täby kommun är en av remissinstanserna för promemorian ”Internationella
skolor”.
Regeringskansliet beslutade den 3 juli 2012 att ge en utredare i uppdrag att
biträda Utbildningsdepartementet med att utreda och utarbeta förslag om
internationella skolor, utlandsskolor, europaskolor, riksinternatskolor,
internationell gymnasieutbildning (IB- utbildning) och svensk gymnasieutbildning
på engelska.
I föreliggande promemoria redovisas den del av utredningsarbetet som avser
internationella skolor.
Täby kommun har i detta remissvar följt den numrering av förslagen som
förekommer i promemorian. På följande sidor redogörs för Täby kommuns
ställningstaganden gällande utredningens förslag.

Täby kommuns generella synpunkter
Täby kommun finner, utifrån Utbildningsdepartementets promemoria, att de
förslag som läggs fram kommer att leda till en förbättrad struktur, tydlig
kategorisering av aktuella elevgrupper och mer lika villkor för internationella
skolor, fristående gymnasieskolor och kommuner.
Täby kommun är positivt inställd till att även kommuner ska ges möjlighet att
bedriva internationella skolor. Sett ur ett riksperspektiv är det angeläget att skapa
förutsättningar för internationella skolor även i kommuner utanför
storstadsregionerna där de flesta internationella skolor finns idag. Det är också
ett sätt att ge förutsättningar för att öka utbudet av utbildningsplatser i förhållande
till efterfrågan.
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Täby kommuns ställningstaganden

1. Författningsförslag
Täby kommun har inget att erinra mot förslagen till förändringar i
skollagen.
2. Närmare om uppdraget och dess utförande
Täby kommun har inget att erinra mot vare sig uppdraget eller dess
utförande men vill framhålla att det är ytterst viktigt att regelverken för
internationella skolor och det övriga skolväsendet överensstämmer i så
hög utsträckning som möjligt.
3. Internationella skolor med enskild huvudman
Täby kommun är positiv till att utredningen lyfter fram att huvudregeln bör
vara att elever som är bosatta i Sverige och har skolplikt ska gå i skolor
som följer svensk läroplan.
De förslag till förändringar som läggs fram ger en tydligare struktur och
tydligare definitioner av elevgrupper och internationella skolors
verksamhet och förutsättningar.
Täby kommun ställer sig undrande till att såväl undervisning i svenska
som om svenska förhållanden ska tas bort från undervisningen i
internationella skolor med motiveringen att sådan inte ingår i IButbildning. Undervisning i/ information om svenska samhället borde ge
vistelsetiden i Sverige ett mervärde utöver de kunskaper som utbildningen
innehåller.
Täby kommun är positiv till de förslag som ställs i fråga om grundprinciper
för elevavgifter men instämmer i att det bör övervägas i vilken mån det är
befogat att huvudmannen ska kunna ta ut elevavgifter för utbildningen.
4. Internationella skolor med kommunal huvudman
Täby kommun är positiv till de lagda förslagen.
5. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Täby kommun är positiv till de lagda förslagen.
6. Följdändringar
Täby kommun är positiv till det lagda förslaget.
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7. Konsekvenser
Täby kommun har inget att erinra mot beskrivna konsekvenser.
8. Författningskommentarer
Täby kommun har inget att invända mot de författningsändringar som
föreslås i 24 kap., 26 kap., 29 kap. skollagen.

