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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Svar på remiss från Skolinspektionen - SI 2021:649 Ansökan om godkännande som huvudman för
Tellusskolan Robinson AB läsår 22/23
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag
på remissvar som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
Den 9 februari har en remiss inkommit till utbildningsförvaltningen från
Skolinspektionen gällande att Tellusskolan AB hos Skolinspektionen har ansökt om
godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem vid
Tellusskolan Robinson i Enköpings kommun fr.o.m. läsåret 2022/23.
Utbildningsförvaltningen ombeds lämna ett yttrande över ansökan. Syftet med
utbildningsförvaltningens yttrande är att bidra med underlag för att
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen
skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som
anordnas av det allmänna i kommunen.
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 23 april 2021.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Nedan följer utbildningsförvaltningens konsekvensbeskrivning.
Efter att utbildningsförvaltningen har tagit del av de delar som beskriver de
pedagogiska ställningstagandena i ansökan har kommunen inget att invända. En
utökning av verksamheten bedöms inte medföra några negativa pedagogiska
konsekvenser för Enköping kommuns grundskolor.
Enligt utbildningsförvaltningens prognos kommer kommunen att ha platsbrist för
sina grundskoleplatser under kommande år. En utökning av verksamheten skulle

1 (2)

2 (2)

därför leda till ett minskat tryck på kommunala grundskolor. Detta bedöms inte
medföra några negativa organisatoriska konsekvenser för Enköpings grundskolor.
Utbildningsförvaltningen noterar att verksamheten endast kommer att ha 28 elever
under läsår 1 och 98 elever först läsår 4 när verksamheten är fullt utbyggd. Att
driva en verksamhet med endast 28 elever kan medföra ekonomiska utmaningar.
I ansökan har Tellusskolan AB i punkt 3.3 angett fel grundbelopp i samtliga fall.
Totalt sett skiljer det 3 tkr i intäkter för år 1.
Utbildningsförvaltningen noterar vidare att lokalkostnaderna beräknas att öka med
åren. Det framgår inte av ansökan om detta beror på att lokalerna ska utökas eller
om det finns andra anledningar till varför lokalkostnaderna ökar.
I övrigt bedömer utbildningsförvaltningen att en utökning av verksamheten inte
medför några ekonomiska konsekvenser.
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