
Vilka skolor i Täby 
ska stängas?

Skolor med 

8 413 52 %
hotas av stängning i Täby går i en skola som 

hotas av stängning 

Efter att Januariöverenskommelsen förra året upplöstes har Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
anslutit sig till Vänsterpartiets ideologiska kamp mot vinstdrivande friskolor. Partierna har 
formulerat konkreta förslag som syftar till att förbjuda vinstuttag ur skolan. 

Om dessa förslag skulle komma att förverkligas efter höstens riksdagsval riskeras framtiden för 
hundratusentals elevers och föräldrars valfrihet. 

I dag drivs 7 av 10 fristående grund- och gymnasieskolor i Sverige som aktiebolag. Närmare  
8 av 10 friskoleelever – ungefär 225 000 barn och ungdomar – går i sådana skolor. 

Aktiebolaget som konstruktion bygger på att delägarna å ena sidan riskerar sitt investerade kapital, 
och å andra sidan har möjlighet att få ränta på sin investering. Om den möjligheten försvinner, 
försvinner också incitamenten för att långsiktigt behålla nuvarande friskolor – och att starta nya.

Konsekvenser för Täby om ett förbud mot 
vinstuttag införs 

I Täby går 8 426 barn och ungdomar – motsvarande 52 procent av alla kommunens 
elever – i en fristående grund- eller gymnasieskola. 

8 413 av dessa friskoleelever går i en skola som drivs som aktiebolag. 

Därtill pendlar elever från kringliggande kommuner till friskolor i Täby. Både Täby 
och andra kommuner kommer med andra ord att behöva ordna fram ett stort antal 
utbildningsplatser åt elever vars friskolor lagts ned som en konsekvens av politiska beslut. 

Se vilka skolor som kan försvinna på nästa sida »
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elever av eleverna



Grundskolor
Skola Antal elever

Byängsskolan   808

Capellaskolan Dibber 40

Futuraskolan International Bergtorp 598

Helleborusskolan Täby AB 267

Internationella Engelska Skolan Täby 1307

Kunskapsskolan Täby 306

Mellansjö skola 77

Noblaskolan Täby 448

Nytorpsskolan 49

Runborg Dibber 94

Spirande lärande i Täby AB 281

Täby Friskola-Enhagen 475

Täby Friskola-Hägernäs 139

Täby Friskola-Lilla Gribbylund/
Gribbylund

253

Täby Friskola-Ljungmyr 131

Täby Friskola-Ullna Strand 23

Totalt  5 296

Gymnasieskolor
Skola Antal elever

Mimers Gymnasium Täby 87

Praktiska Gymnasiet Täby 209

Sparre Gymnasium 102

Tibble Gymnasium Campus Täby 1698

Täby Enskilda gymnasium 890

Täby Yrkesgymnasium 131

Totalt 3 117

Dessa skolor i Täby kan försvinna

Källa: Skolverket


