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Kommunstyrelsen, chef ek enheten

Skolverkets utredning om prövning och bidrag för fristående
skolor (dnr 2005:2943), yttrande
06.190 60
Statens skolverk redovisar på uppdrag av regeringen utredning med förslag
angående prövning av och bidrag till fristående skolor. Luleå kommun är
remissinstans för utredningen. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till
barn‐ och utbildningsnämnden.
Förvaltningens förslag till yttrande:
•

Tidpunkt för ansökan och beslut om etablering
Förvaltningen föreslår att skolverkets förslag tillstyrks.

•

Konsekvenserna av en fristående skolas etablering
Förvaltningen anser att förslaget om förbättrade anvisningar för
konsekvensbeskrivningarna är nödvändiga och har därutöver inga särskilda
synpunkter på förslaget i övriga delar.

•

Bidrag

Luleå kommun har resursfördelningsmodeller för sina verksamheter.
Kommunen anser att modellerna kan ligga till grund för en tydlig
resursfördelning till fristående skolor och för en redovisning av
kostnadsslagen i bidraget. Kommunens modeller för resursfördelning
kommer att förbättras genom pågående arbete.
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Begreppet ”på samma grunder” behöver förtydligas ytterligare som
utgångspunkt för fördelning av bidrag till fristående skolor. Luleå kommun
saknar riktlinjer i förslaget för hur man ska värdera de unika mer långtgående
åtaganden som en kommun har i jämförelse med en fristående skola. Det
handlar om kraven som ställs på en kommun avseende ledning och
administrativa system när det gäller kommunens uppdrag att garantera alla
barns skolplikt, myndighetsutövning och offentlighet i all handläggning som
ej inskränks av sekretesslagstiftningen. Det handlar också om de
merkostnader en kommun har för det yttersta ansvaret avseende beredskap
för elevökningar mm vilket handlar om både personal och lokaler.
Förslaget att kommunen ska specificera kostnader i bidraget är bra men
behöver således utvecklas. Exempelvis saknar förslaget riktlinjer för i vilken
omfattning en fristående skola ska erhålla ersättning för administration och
ledning i jämförelse med en kommun. Utredningen redovisar en post för
”övrigt” i den presenterade mallen för bidrag. Luleå kommun saknar en
precisering av/exemplifiering av vad som avses. I vilken utsträckning ska
resurser fördelas till en fristående skola avseende exempelvis
kommungemensamma resurser som i huvudsak är föranledda av kommunens
myndighetsfunktion och krav på samordning pga volym och geografisk
spridning?
Svårigheterna består i att definiera vilka kostnader den fristående skolan kan
anses ha rätt att erhålla med utgångspunkt i begreppet på samma grunder. En
tydligare genomgång av hur stor del av kommunens kostnader som är skäliga
att fördela till de fristående skolorna hade förväntats i uppdraget. Luleå
kommun anser sammanfattningsvis att likvärdighet för eleven inte är
detsamma som att betala ut 100 % av de resurser som redovisas som
utbildningsverksamhet enligt SCB’s räkenskapssammandrag i den officiella
statistiken.
Oklarheter upplevs också när det gäller fördelning av bidrag för lokaler till
fristående gymnasieskolan. Kommunens resursfördelningsmodell innebär att
den fristående skolan får ersättning för snittkostnaden. Detta innebär en
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konkurrensfördel för den fristående skolan. Kommunen anser att faktisk
lokalkostnad för den fristående skolan upp till kommunens snittkostnad (tak)
vore ett bättre alternativ. Annars blir kommunens (höga) snittkostnad en
konkurrensfördel för den fristående skolan.
•

Redovisning av kostnader för olika gymnasieprogram
Förvaltningen föreslår att skolverkets förslag tillstyrks.

•

Samråd och samverkan mellan kommuner och fristående skolor
Förvaltningen föreslår att skolverkets förslag tillstyrks.
Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till barn‐ och
utbildningsnämnden.
__________
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________
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