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Interpellation – samtal med friskolor 
 

 

 

Barnen är framtiden 
 

 

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande av Sverker Scheutz, 
Vänsterpartiet i Enköping. 

 

 
  



Till kommunstyrelsens ordförande! 

 

Interpellation – samtal med friskolor 
Även om skollagen tillåter friskolor är det Vänsterpartiets åsikt att kommunen inte ska 
uppmuntra sådana. Skola – liksom vård och omsorg – bör bedrivas i egen regi för kom-
munmedlemmarnas bästa. Den 12 januari 2023 fanns en artikel i Enköpings-Posten om 
etablering av Internationella engelska skolan i Enköping (bifogas som bild nedan). Med 
anledning av vad som framgår i den vill jag ställa en interpellation med följande frågor. 

1 Vilka samtal har förts och förs med Internationella engelska skolan och andra 
friskolor om etablering i Enköping? 

2 Om sådana samtal har förts eller förs, hur har det motiverats att kommunen ska 
vara aktiv i sådana samtal?  

3 Annorlunda uttryckt, finns det en vilja hos kommunledningen om att få en ytter-
ligare friskola att etablera sig i kommunen? 

4 Såvitt känt samtalar kommunledningen endast med ett friskoleföretag om nyeta-
blering i kommunen. Stämmer det? I så fall varför inte med flera? 

5 Om sådana samtal har förts eller förs, har de omfattat att kommunen ska göra en 
markanvisning rörande kommunalt ägd mark? Har det i så fall övervägts att göra 
en markanvisningstävling?  

6 Om sådana samtal har förts, eller förs, har de omfattat möjlighet att ge extra 
lokalkostnadsbidrag enligt 14 kap. 6 § andra stycket skolförordningen 
(2011:185)? Om så varit fallet, ungefär vilka belopp är aktuella? 

7 Om samtal förts på det sätt som synes framgå av den bifogade artikeln hur för-
håller sig dessa till regeringsformens krav på likabehandling, saklighet och opar-
tiskhet (1 kap. 9 §)? 

8  Finns det behov av både en friskola och Lillsidanskolan i den delen av staden som 
anges i artikeln, eller kommer de konkurrera om eleverna och skapa en ineffektiv 
lokalanvändning i framtiden? Har hänsyn tagits till den senaste befolknings-
prognosen (från hösten 2022) i denna bedömning?  

9  När skulle i så fall friskolan börja byggas, och hur sammanfaller det med tidpla-
nen för avflyttning från den tillfälliga förskolan söder om tomten? Det är viktigt 
att byggandet inte stör de yngsta barnens miljö.  

10 Om det blir aktuellt med ett avtal mellan kommunen och en friskola eller ett 
företag som avser att bygga en skola kommer det då att före beslut tas upp i kom-
munfullmäktige? 



 

 

 

Sverker Scheutz  
 



Protokollsutdrag  1 (1) 

Sammanträdesdatum  
2023-02-06  

 

Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 3 Ärendenummer KF2023/19 

Interpellation - samtal om friskolor (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får framföras. Kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M) 
besvarar interpellationen vid nästa sammanträde.  

Sammanfattning 
Sverker Scheutz (V) har inkommit med en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M) angående samtal om friskolor.  

Beslutsunderlag 
Sverker Scheutz (V) interpellation, 2023-01-26 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Peter Book (M), för åtgärd 
Sverker Scheutz (V), för kännedom 
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