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Svar på interpellation angående ägarskap hos Internationella Engelska skolan
Siw Hallbert (S) har i interpellation som inkom den 22 mars 2021 ställt följande frågor
till välfärdsnämndens ordförande:
• Vet den politiska majoriteten i Härryda kommun vilka fysiska personer som är
ägare av den Internationella Engelska skolan som majoriteten vill ska etablera
sig i Härryda kommun?
• Vet den politiska majoriteten vem eller vilka som plockar ut den vinst som Internationella Engelska skolans genererar, dvs vart tar kommuninvånarnas
skattemedel vägen?
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas i § 77/2021.
Svar
Skolinspektionen uppdrag är att pröva ansökningar om att driva fristående skolverksamhet, rätt till bidrag och statlig tillsyn. Myndigheten ska följa upp beslut om tillstånd
eller rätt till bidrag i nära anslutning till verksamhetens start. Men även sprida kunskap
om vad som krävs för att starta fristående förskoleklass eller en fristående skola. Därav
ligger frågan hos Skolinspektionen att bedöma detta och inte kommunen.
Samma sak gäller frågan om ägar- och ledningsprövning. Sedan 1 januari 2019 ställs
särskilda krav på ägar- och ledningskretsen samt på ekonomiska förutsättningar hos
fristående huvudmän. Bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet av eller på annat sätt
förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för skolverksamheten samt lämplighet att
bedriva denna. Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även
andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet. Om det skett
förändringar inom ägar- och ledningskretsen är man som huvudman skyldig att anmäla
detta inom en månad till Skolinspektionen. Frågan ligger därmed inte på kommunen att
utreda ägar- och ledningskretsen hos huvudmannen utan det är Skolinspektionens
ansvar.

Maria Kornevik Jakobsson
Ordförande välfärdsnämnden
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Interpellation till välfärdsnämndens ordförande
Vern äger IES?

I tidningen Skolvärlden skriver Gunilla Svanstorp, ordförande i riksdagens utbildningsutskott,
tankeväckande om lnternationella Engel ska Skolan (IES) och det svenska friskolesystemet.
Det är fortfarande en hemlighet vem som äger en verksamhet som ansvarar for över 26 000
svenska elevers utbildning. Samtidigt som Skolinspektionen kämpar for att ta reda pa vem
som numera äger IES fortsätter koncernen expandera och slussa iväg skattemedel till sina
ägare.
Den som viii starta en skola ska inte bara uppfylla skollagens krav. Hos verksamhetens ägare
och ledning ska ocksa fin nas kunskap om hur man bedriver en skola. Personer med
inflytande över verksamheten fr inte heller ha begätt nägot allvarligt
hos Kronofogden.

brott eller ha skulder

Det är inga orimliga krav pa den som ansvarar för att ge undervisning till barn och
ungdomar.
Det är Skolinspektionens uppgift att göra dessa ägarprövningar. Men det harvisat sig vara
lättare sagt än gjort.
IES, som är en av de största friskolekoncernerna, ägs sedan november 2020 av ett
investeringsbolag med säte i Luxemburg och USA, som i sin tur har kopplingartill en massa
oli ka familjer, fonder och stiftelser.
"Säledes är det höljt i dunkel vilka fysiska personer som egentligen äger och ansvarar för
skolverksamheten for 26 000 svenska elever"
Det kan inte ses som affärshemlighetervilka fysiska personersom äger och ansvarar för
undervisningen avsvenska barn och ungdomar.
Det kan inte vara meningen hos riksdagsmajoriteten (M, C, L, KD och SD) att skolan ska vara
en spelplats för kommersiella eller religiösa intressen med oklara mäl. I sä fall är Sverige illa
ute.
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Därförvill jag ställa följande frägor till välfärdsnämndens ordförande:

Vet den politi ska majoriteten i Härryda kommun vil ka fysiska person er som är ägare av den
lnternationella Engelska skol an som majoriteten viii ska etablera sig i Härryda kommun?
Vet den politi ska majoriteten vem el Ier vil ka som plockar ut den vin st som lnternationella
En.gel ska skolans genererar, dvs vart tar kommuninvänarnas skattemedel vägen?

För Socialdemokraterna
Siw Hallbert
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