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statsrådetTill Ylva Johansson

Den 21 februari 1995 bemyndigade statsrådregeringen det tillharsom
uppgift föredra ärenden det friståendeoffentliga skolväsendet ochatt om
skolor tillkalla parlamentarisk kommitté U95:O2 för utredaatt atten
frågor godkännande, tillsyn,rör bidrag avgifter fri-och avseendesom
stående skolor grundskolenivå. Samtidigt fastställdes direktiv för
utredningen dir. 1995:16.

ÖlvebroSom ordförande tillkallades kommunalrådet Ulla och som
sekreterare förordnades undervisningsrådet Sten Ljungdahl. leda-Som

tillkallades beslutmöter den 27 1995 studeranden Erikagenom mars
Andersson, folkhögskoleläraren Catrine borgarrådetArvidsson, Jan
Björklund, riksdagsledamoten Inger Davidson, naturbruksläraren Anna
Fält, riksdagsledamoten Ulf Melin, riksdagsledamoten Mellqvist,Arne
kommunalrådet Kjell Norberg, ekonomen Conny Tyrberg och riksdags-
ledamoten Ingegerd Wärnersson. Som sakkunniga har medverkat för-
bundsjuristen Ingegärd Hilborn, Svenska Kommunförbundet, departe-
mentsrådet Agneta Rönn-Diczfalusy och departementssekreteraren
Catharina Wettergren. Som har medverkat hovrättsassessom Larsexpert
Borg.

Utredningen, har arbetet under Friskolekommittén, harnamnetsom
Ändringhaft 9 sammanträden. Kommittén har besvarat remissen om av

regleringen för riksintematskolor. Kommitténs ordförande och sekretare
samråtthar friståendemed utredningen gymnasieskolor. Friskole-om

fårkommittén efter avslutat arbete härmed överlämna sitt betänkande.
Ledamöterna ochAnna Fält Conny Tyrberg har lämnat sin reser-var

vation. Ledamöterna Björklund,Jan Inger Davidson och Ulf Melin har
lämnat reservation.en gemensam

Ledamöterna Jan Björklund och har lämnat sittAnna Fält var
särskilda yttrande.

Stockholm den 14 november 1995

ÖlvebroUlla MelinUlf
Erika Andersson MellqvistArne
Catrine Arvidsson Kjell Norberg
Jan Björklund Conny Tyrberg
Inger Davidson Ingegerd Wärnersson
Anna Fält

LjungdahlSten
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Sammanfattning

skolväsendesvensktplats i ettfristående harskolorVi somatt enanser
tillbidrarfristående skolorna attskolor. Dekommunalatillkomplement

regler,Genomskolväsendet.inomfömyelsenmångfalden ochöka som
stabila.fristående skolornadeförförutsättningarnalångsiktiga, blirär

friståendeskolor ochkommunalaförvillkorekonomiskaLikvärdiga
val-skall haoch eleverföräldrarallaförförutsättningskolor attär en

förutsägbaraochStabilastarkaekonomisktbaraoch intefrihet grupper.
bidragssystemetföreslagnaonödiga. Detockså avgifterskallregler göra

skolor.friståendeochkommunermellansamarbetetstärkatillsyftar att
erbjudavillkorpå likamöjlighetbörfristående skolorna attDe ges

villkorenAttgrundskolanmed denlikvärdigutbildning är ger.somsom
inteinnebärlikvärdig, attskallutbildningenochlikaskall att varavara
under-skolansoffentligalikformig med denmåsteundervisningen vara

arbetsformerväljafrittskall hafristående skolorna rätt attvisning. De
värde-denmåste ärdäremot gemensamtVadoch arbetssätt. varasom

barnutbildningenmålen förochbyggerutbildningengrund avsom
ungdom.och

tidigareså det§9 kap. 2skollagens attföreslår ändringVi aven
väsentligeni övrigt motutbildning ävenskolansvillkoret svararatt

utbildningskolansvillkoretmålallmänna ersätts attgrundskolans av
och all-värdegrundgrundskolansväsentligenövrigti motäven svarar

mål.männa
ansökningarprövningsinvidSkolverket,skalldagi omLiksom av

finnsdethuruvidabedömningfristående skolor, göragodkännande enav
grundläggandeläroplanenstilllevakanskolangrund attantaatt upp

tillsigansluterfristående inteskolamål. Enallmännaochvärden som
skolplikt.fullgörandeförgodkännasmål skall inteochvärdendessa av

bakomdetskall godkännas,fristående skola inteVi omatt enanser
skolansskälorganisation attantafinns atthuvudmannen som geren

värderingar.demokratiskapräglaskommerinteverksamhet att av
läsårenförstadeförelevprognosrimligtdet treVi att enanser

fristående skola.godkännandeansökanbifogas enavomen
tolvtillfastställseleverför antaletföreslår nedre gränsVi att en

skola.friståendegodkännasskall kunnaskolaförelever somatt en
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Skolverket föreslås få möjlighet undantag frångöra dådennaatt regel,
särskilda skäl föreligger.

Lärarnas kompetens förmågaoch viktig förutsättningär för atten en
skola skall kunna skollagens krav och läroplanens mål.mot Visvara

kraven ämneskunskaper ochatt pedagogisk erfarenhet ianser prak-
tiken inte kan lägre för de friståendesättas skolorna för grundskolan,än
varför vikt bör fästas vid dessastor krav såväl vid prövning av
ansökningar godkännande i tillsynen.om som

föreslårVi bestämmelse införs iatt skollagen det viden attom en
fristående skola skall finnas företräder skolan. Dennaen person som

bör utbildning eller erfarenhet ha förvärvat pedagogiskperson genom
insikt.

Vi principen fristående skolaatt skallatt för allaöppenanser en vara
bör framgå uttrycklig bestämmelse i skollagen. Några särskildaav en
intagningsprinciper skall därför inte kunna tillämpas för enskilden
skola. föreslårVi dock bestämmelse in i skollagenatt tasen attom en
fristående skola inte skyldigär elev, mottagandetatt ta emot en om
skulle medföra betydande organisatoriska elleratt ekonomiska problem
uppstår för skolan.

föreslårVi och vid intagningatt test elever friståendetillprov av
skolor inte fåskall förekomma vid intagning årskursernatill 1-5 och
därefter inte i de ämnen självautgör kärnan i grundskolans utbild-som
ning. Regeringen fåbör bemyndigande meddela föreskrifterett att om
villkor för antagning till fristående skola.en

Vi Skolverket fortsättningsvisävenatt skall fatta beslutanser om
godkännande fristående skolor med utbildning grund-av motsvararsom
skolan. Skolverket ocksåskall fatta beslut till bidrag för denrättom
fristående skolan. föreslårVi berörda kommuner skall beredas till-att
fälle sig ansökningaröveratt godkännande.yttra om

Vi föreslår fristående skola Skolverketatt godkänts ochen som av
förklarats berättigad till bidrag, skall tilldelas bidrag den kommun därav
skolan belägen utifrån åtagandeär skolans och elevernas påbehov sam-

grunder och enligt principer gäller för kommunensma samma som egna
grundskolor. Skäl för skola skall kunna förklarasatt inte ha tillrätten
bidrag därvid bör godtas är, etableringen bidrags-attsom av en ny
berättigad fristående skola medför kostnadsökningar, får betydandesom
negativa konsekvenser för andra elever i berörda kommuner eller om
etableringen i övrigt kan få allvarliga negativa effekter för kommunens
grundskoleverksamhet helhet.som

Den kommun i vilken skolan belägenär skall skolan bidrag inomge
för den treåriga elevprognos skall bifogas ansökanramen som anser

till Skolverket. Om skolan treårsperiodenefter fåönskar bidrag för fler
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berörda kom-eller andrabelägenskolanfrån därden kommun ärelever
samförståndielevantalet skerökningendettaförutsätter att avmuner,

skolan och kommunen.mellan
tillhaskallbelägen rättskolandärföreslår kommun ärdenVi att

från hemkommun.elevenskostnadersinaersättning för
förbidragtillochgodkännandegäller rättenvadbeslutSkolverkets

ochfristående skolandenöverklagaskunnafristående skallskola aven
förvaltningsdomstol.allmänhosberörda kommunerav

kostnadsökningnågonskall innebäravåra inteförslagbedömerVi att
1995.julidenfr.o.m. lgällervadjämfört medtotalt sett som
får offentligtfristående skolaiföreslår utbildningenVi att somen

vadnågon elevavgift utöverskall hastöd inte accep-rätt utatt ta som
få förekommaendastverksamheten börskolan. Ioffentligai denteras

Omeleverna.kostnad förobetydligföranledakaninslagenstaka ensom
kaninteavgifterkommunalt bidragfårskola ansestar ut somsomen

tillförklaragäller rättenpåSkolverket sättskallskäliga, nusamma som
förverkad.bidragfortsatt

tillsyn.Skolverketsståskall underfristående skoloriUtbildningen
hosverksamheteninsyn itillskall haföreslår kommunerna rättVi att

får offentligt stöd.fristående skolor,de som
friståendedehurskall inriktastillsynSkolverkets motVi attanser
resultatetkravläroplanensoch motuppfyller skollagens samtskolorna

redanskebörtillsynSkolverketsviVidareutbildningen. attanserav
verksamhetsår.skolas förstafr.o.m. en

fristående skolorförskall lagfästasskyldighetföreslårVi även att en
utvärderingochsådan uppföljningmedverka istödfår offentligt attsom
kommunenochbedriverbelägenskolandär ärkommunen somsom

erforderlig.anser
i riks-deltaskyldighetfristående skolornasde attVi attanser

omfatta äventillutvidgassvenska böri attomfattande ämnesprov
matematik.ochengelskaämnena

personalförtystnadsplikt införsbestämmelseföreslårVi att omen
fristående skolor.vid

kommitténbidragsgivningförföreslår detviSlutligen systematt som
dedelrapport närutvärderasochföljasskallföreslagit engenomupp
deår slutrapport närochundertillämpatsbestämmelserna ett ennya

år.tvåundertillämpats
tilläm-skallgodkännandebestämmelserna förföreslår deVi att nya

Engodkända.blivitredanskolorför dejuli 1997den 1fr.o.m. sompas
automatisktskalljuli 1997denverksamhet före 1bedrivitskola som
kraft.iträderbestämmelsernabidragsberättigad denär nyavara
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Författningsförslag

Förslag till
lag ändring i skollagen 1985:1100om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 Friståendekap. skolor

Skolplikt får fullgöras i fristående skola, skolan godkänd enligten ärom
2§.

Ärenden Ärendengodkännandeom godkännandeav om av
fristående skolor friståendemotsvarar skolorsom motsvararsom
grundskolan eller Särskolan prö- grundskolan eller särskolan

Statens skolverk.vas av prövas Statens skolverk.av
Berörda kommuner bere-skall
das tillfälle sig överatt yttra
ansökan.

Ärenden godkännande fristående skolorom av motsvararsom
specialskolan prövas styrelsen för den specialskola förav som ansvarar
utbildning handikappgrupp där skolan belägen.av samma är

En fristående skola En friståendemot- skolasom mot-som
grundskolan skall god-svarar grundskolan skall god-svarar

kännas, skolans utbildning kännas,om skolans utbildningom
kunskaper och färdigheterger kunskaper och färdigheterger
till och nivå väsentligenartsom till nivåoch väsentligenartsom

de kunskaper ochmotsvarar de kunskaper ochmotsvarar
färdigheter grundskolan färdighetersom grundskolansom
förmedlar och skolan iäven förmedlar och skolan iäven

Lydelse enligt 199495:212.prop.

2 Lydelse enligt 199495:212.prop.
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väsentligenövrigt motväsentligen svararövrigt motsvarar
värdegrund ochgrundskolansmål.allmännagrundskolans

mål.de allmännabeaktassärskiltskallHärvid
§2kap.1ikrav angessom

styckena.tredjeandra och

godkännande krävs attFör
deuppfyllerdessutomskolan

§§.2ikrav a cangessom -

skallspecialskolanellerSärskolanfristående skola motsvararEn som
väsentligenutbildningeleverna svararskolangodkännas, somengerom

ytterligareEnspecialskolan.särskolan ellerfå iskullededenmot som
beredsutbildningenmedsambandielevernaförutsättning är att

erforderliga omsorger.
skallspecialskolanskola angesgodkännandet motsvararI somenav

godkännandethandikappgruppervilka avser.som

2a§

tolvminstskall haSkolan
hadockfårskolaelever. En

det finns sär-elever,färre om
skäl.skilda

2b§

skallskolafriståendeEn vara
enligtbarnallaföröppen som

be-enligtellerlag,denna
medmeddelatsstämmelser som

tilllag, harstöd denna rättav
Engrundskolan.utbildning i

skyldigdock inteskola att taär
mottagandetelevemot omen

organisa-betydandemedför att
svårig-ekonomiskaellertoriska

skolan.uppstår förheter

meddela före-fårRegeringen
antagningvillkor förskrifter om
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till fristående skola.

2c§

Vid fristående skola skall deten
finnas företräderen person som
skolan.

6§3

En godkänd fristående skola En friståendegodkänd skola
grundskolanmotsvarar grundskolansom motsvararsom

skall tilldelas bidrag för denskall därkommunav
verksamheten elevernas skolan belägen tilldelasärav
hemkommuner. För elevvarje bidrag utifrån skolans åtagande
skall lämnas belopp och elevernas behov påett som samma

den genomsnittliga grunder och enligtmotsvarar prin-samma
kostnaden elev i hem- ciper kommunen tillämparper som
kommunens grundskola det frågai de grund-om egna
pågående kalenderåret denpå skolorna. Om elev har etten
årskurs eleven tillhör. Vid omfattande behov särskiltsom av
tilldelningen får kommunen stöd, kommunen skyldiggör inteär

avdrag uppgår till högst lämna bidrag till den fri-ett attsom
25 den framräknade stående skolan det särskildaförprocent av
genomsnittskostnaden. När stödet kommunens skolorga-om
kommunen bestämmer nisation kan tillgodose elevensav-
dragets storlek skall den beakta behov särskilt stöd. Kom-av
bland den fristående skyldig lämnaannat ärom attmunen
skolan har särskilda kostnader bidrag endast detför högst
på grund elevantal den friståendeav som

skolan drivs enskild skolan sambandi med ansökanatt av en
fysisk eller juridisk och godkännande beräknatharperson om
inte kommunen, deför första åren.av tre

skolans åtagandeatt
omfattar elever med behov av
särskilda stödinsatser,

skolan erbjuder skol-att

3 Senaste lydelse 1995:816. Lydelsen enligt 199495:212 ocksåhar beaktats.prop.
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hälsovård.
myndighetdenellerRegeringen

fårbestämmerregeringen
avdrag 25medge änstörreett

särskildadet finnsprocent, om
skäl.

verk-fristående skolansOm denförberäknasTilldelningen
betyd-medföraskullesamhetsänder. Varjebidragsår iett

grund-följder förandejuli. negativadenbörjar 1bidragsår
berördaskoleverksamheten ipågrundasTilldelningen
skolverkfår Statenskommunerfrån kommunen iantalet elever

godkännandetmed15 sambandden ifristående skolanden
skall haskolanbesluta intebidragsåret.underseptember att

enligt förstabidragtillmedutbetalasBidraget skall rätten
månad. Utbetal- stycket.tolftedel varje

juli-septemberiningarna
beräknatefter ettavpassas

regleringantal elever och görs
oktober. Förvid utbetalning i

nystartad, fårskola ärsomen
tiden juli-bidrag, avsersom
betalasmånad,september ut

september. Församlat i att en
tillskall hanystartad skola rätt

skolandockbidrag gäller att
god-bliskall ansöktha attom

kalender-aprilden 1känd före
börjar.bidragsåretåret innan

skallnystartad skoladen Förelev slutar iOm att enen
skolanskallbidragtillden 15 haskolanfristående efter rätt

godkändbliha ansöktbidragsåret hem-september är attom
kalenderåretaprildenskyldig före 1intekommunen att

skolanbidrag längre innanförtilldela skolan startar.
kalender-medtill ochtid än

elevendådenmånaden efter
slutade.

skola,friståendebidrag enligt OmUtbetalning somenav
enligt förstamedeltilldelatsgrundas på harstycket fårandra

elevhar tagit instycket,hemkom-kostnadden somensom
hemmahörande kom-ibudget för intefaställt i sin ärmunen

tillhar kommunendet rättkalenderår. Omrespektive munen
kostnaderför sinaersättningbli högreutfallet skulleslutliga
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det budgeteni fastställdaän för elevens utbildning från elev-
har den fristående skolan hemkommun.rätt ens

motsvarande mellan-att ut
skillnad. Sådan slutreglering
skall ske två månadersenast
efter det kommunens års-att
redovisning detför aktuella
kalenderåret har lämnats över
till fullmäktige.

Vad i första-fjärdesägs styckena gäller inte friståendede skolor försom
vilka regeringen har beslutat statsbidrag särskilda föreskrifterom genom
eller andra särskilda beslut och inte heller skolor, för vilka huvud-

skriftligen avstått från medelstilldelnin sådanaeller skolormannen g som
Statens skolverk enligt 7 § förklarat sakna till bidrag.rätt

7

Fristående skolor, har Utbildningen friståenderätt vidsom
till bidrag enligt 6 får för de fårskolor, 6bidrag enligtsom

Velever bidragen skall för de eleversom avser som
endast elevavgifter bidragen avgiftsfri.ärta ut som avser vara
skäliga med hänsyn till de Eleverna kostnadskall hautan
särskilda kostnader skolan tillgång till böcker, skriv-som
har, förutsatt kostnaderna material, andraverktyg ochatt
kan rimliga för verk- hjälpmedel behövs föranses som en
samheten. tidsenlig utbildning. I verksam-

heten får dock förekomma
enstaka inslag kansom
föranleda obetydlig kostnaden
för eleverna.

Fristående skolor har till bidrag 6 fårrätt enligt § för eleverdesom a
bidragen endast elevavgifter skäliga med hänsynta ärutsom avser som

till de kostnader skolan har, förutsatt kostnaderna kanattsom anses
rimliga för verksamheten.

Om Statens skolverk, vid Om Statens skolverk, vid

4 Senaste lydelse 1994:739.
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ansökanprövningansökanprövning en omom avav en
igodkännande 2igodkännande 2 avsessomsom avses

elevavgiftema vid finner skolanfinner ta utattattatt avser
strider förstaskäliga, avgifterskolan inte kan motanses som

eller andra stycket, skall verket,skolan god-skall verket, om
förklaraskall godkännas,känns, förklara den inte skolanatt om

tillenligt 6 eller inte skall haha till bidrag skolan rätträtt att
6 eller 66 bidrag enligt aa

vidarevidare skallSkolverket skall Skolverket
bidragbidrag till fortsatttill fortsatt förklaraförklara rättenrätten

efterefter skolaskola förverkad,förverkad, en om enom
avgifterelevavgiftergodkännandet godkännandet tar uttar ut

ellerskäliga. strider förstakaninte motsomsom anses
sådantsådant beslut fattas andra stycket. InnanInnan ettett

skolanskall skolan möjlighet beslut fattas skallatt gesges
avgiftensstorlek. ändraandra avgiftens möjlighet att

storlek.
inteskola inte skolaBeslut Beslut attatt en enom om

får fårfå upphävas få upphävasskall bidrag skall bidrag avav
elevavgiftema avgifternaSkolverket, Skolverket, se-om om

stridaskäliga. intebedöms bedöms motsenare som nare
andra stycket.första eller

utbildningfråga sinFristående och skall iskolor i l 5 §§ omsom avses
stå skolverk. Skolornaunder tillsyn ärskolpliktiga elever Statensför av

skolväsendetuppföljning och utvärderingdelta i denskyldiga att somav
skolverk.genomförs Statensav

fristående skolorfrågaI om
skall6 §får bidrag enligtsom

där skolanden kommun är
belägen verksam-ha insyn i

Sådana skolorheten. är
den utsträckningskyldiga iatt

del-bestämmerkommunensom
ochuppföljningdeni ut-ta

värdering kommunen görsom

5 1993:1679.lydelseSenaste
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skolväsende.sitt egetav

Fristående skolor i 1 § vidare skyldiga delta iär attsom avses
riksomfattande i den utsträckning föreskrivs regeringenprov som av
eller den myndighet regeringen bestämmer. ocksåSkolorna ärsom
skyldiga informera eleverna och vårdnadshavarederasatt elevensom

sådanaresultat vid prov.

16a§

Den eller har varitärsom
vidverksam fristående skolaen

får obehörigeninte vadröja
han den elevvårdande verk-i
samheten har fått veta om
någons personliga förhållanden.
Han får heller obehörigeninte

ärenderöja uppgift i om
tillrättaförande elev ellerav en

skiljande frånelevom av en
vidare studier.

17

Beslut Statens skolverk i Beslut iStatens skolverkav av
ärenden godkännande eller ärenden godkännande ellerom om
återkallande återkallandegodkännande godkännandeav av
för fristående skola enligt friståendeför skola enligten en

eller5 beslut12 § i ärenden5 eller 12 § isamt om
ärenden elevavgifter enligt bidrag enligt 6 andra stycket§om

får7 § överklagas hos allmän i ärenden elevavgiftersamt om
förvaltningsdomstol. fårenligt 7 § överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol.

Beslut styrelsen för utbildningen i ärenden ellergodkännandeav om
återkallande godkännande friståendeför skola tredjeenligt 1 §av en
stycket fåreller2 12 § överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

6 Lydelse enligt l99495:212.prop.
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Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut styrelsen för utbildningen i ärenden i 4 och 16av som avses
får§§ överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Beslut som

fåri 3 § överklagas endast barnets vårdnadshavare. Beslutavses av som
fåri 16 § överklagas endast eleven eller företrädare för denne.avses av

Denna lag träder i kraft den juli1 1996.

friståendeBeträffande skolor har godkänts före ikraftträdandetsom
skall vid tillämpningen 9 kap. 12 fråga återkallande§ iav om av
godkännande för fristående skolor 9 kap. 2 § i sin lydelse och 9nya
kap. från2 §§ tillämpas och med den l juli 1997.a c-

Bestämmelserna i 9 kap. 11 och 17 §§ i deras lydelse skallnya
påtillämpas utbildning efter juliäger den 1 1997. Vadsom rum som

i 69 kap. § första stycketsägs kommuns skyldighet lämnaattom en
bidrag endast för visst högsta elevantal frågaskall tillämpas iett om
skolor efter den 1 juli fråga1997. I fristående skolorstartatsom om

bedrivit verksamhet dessförinnan kommunen skyldig lämnaärsom att
bidrag endast för högst det elevantal skolan fick bidrag försom
bidragsåret 199697, eller elevantalet årethögre innan, för högstom var
det elevantal skolan fick bidrag bidragsåretför 199596.som
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Fristående grundskolenivåskolor1

fristående fick till offentligtEfter det godkända skolor rättatt
julibidragsordning infördes fr.0.m. den 1bidrag enligt den som

Läsåret 199495 bedrevshar antalet skolor ökat kraftigt.1992
åren medskolor. Under de har skolorverksamhet vid 217 senaste

föroch skolor med montessoripedagogikallmän inriktning svarat
fristående uppgickelever i skolorden ökningen. Andelenstörsta

läsåret elevertill 1,9 det totala antalet199495 procent av
grundskolenivå i landet.

många enskilda1900-talets första hälft fanns detUnder 1800-talet och
ioffentliga skolornakompletterade deskolor i Sverige. Dessa skolor

reformeringalternativ till dem. Efterkrigstidensolika avseenden eller var
minskade behovetskolväsendetutbyggnad det offentligaoch avav

förskolorfanns 35 enskildaenskilda skolor. början 1980-taletI av
fåtal fick statsbidrag.vanlig skolplikt, vilka ettav

ingåendeFrågor skolplikt behandladesenskilda skolor för vanligom
angående SOU 1981:34.skolor med enskild huvudmankommitténav

friståendePå skolorinfördes beteckningenförslag kommittén som enav
dvs. skolorbenämning skolor med enskild huvudman,enhetlig för som

och kommun.huvudmanhar än staten annan
vilka,skollagen skolorFristående skolor definieras i 1 kap. 3 § som

allmänna, anordnasanordnas detvid sidan de skolformer avavav som
juridiskjuridiska Med enskildenskilda fysiska eller personpersoner.

ochideell föreninghandelsbolag, ekonomisk förening,aktiebolag,avses
stiftelse.

friståendeområdeni huvudsak fyra för dedag reglerar skollagenI
deHuvuddelenGodkännande, bidrag, avgifter och tillsyn.skolorna: av

fristående förskola skall godkännasi gäller förkrav dag att ensom
propositionenifullgörande formulerades efter förslagskolpliktens

grundläggandeenskild huvudman Soml982l83zl Skolor med m.m.
undervisninggodkännande ställdes kravet skolansförutsättning för att
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skall kunskaper och färdigheter nivåtill och väsentligenartge som
kunskaperde och färdigheter grundskolan förmedlar ochmotsvarar som

skolan i övrigt väsentligenäven grundskolans allmännaatt motsvarar
mål.

Kommunens skolstyrelse godkände skolan, medan regeringen fattade
beslut statsbidrag. En grundförutsättning för statsbidrag attom var
skolans verksamhet bedömdes värde för det allmänna skol-vara av
väsendets utveckling. Dessutom krävdes dels skolan hade särskildatt en

någotpedagogisk profil eller speciellt inslag i sin verksamhet, dels att
skolan hade kvalificerat sig år.verksam i minst Elev-att tregenom vara
avgifterna skulle skäliga och skolorna Skol-stod under tillsynvara av

SÖöverstyrelsen och länsskolnämndema, samtidigt kommunernasom
svarade för den omedelbara tillsynen. Vissa skolor fick dock statsbidrag
enligt särskilda föreskrifter.

Sixten Marklund visade i Fristående skolor och alternativrapporten
pedagogik 1986, det alternativa friståendei de skolornas pedagogikatt
framför allt baserat skolornas ochär styrelsefonn, struktur
organisation. Marklund konstaterade friståendeöverförbarheten deatt av
skolornas alternativa pedagogik detta skäl begränsad. Bl.a. motav var
denna bakgrund slopades, efter årsförslag i 1988 budgetproposition,

på friståendekravet varje skola skulle någotha i sin verksamhetatt som
bedömdes värde för det allmänna skolväsendets utveckling,vara av men
fortfarande fanns villkor för friståendestatsbidrag kravet attsom en
skola skulle ha särskild pedagogisk någotprofil eller speciellt inslagen
i sin verksamhet. Detta villkor gällde läsåret 199192.t.o.m.

till denFram 1 juli 1988 fattade Skolstyrelsen i den kommun, där
friståendeden skolan belägen beslut godkännande. Bakgrundenvar om

ansågsSkolstyrelsen den Skolmyndighet hade de bästaattvar vara som
förutsättningarna informera sig och bedöma de faktiskaatt om
förhållandena beträffande fristående skola i Skol-kommunen.en

SÖ SÖ:sstyrelsens beslut kunde överklagas hos och beslut kunde över-
klagas hos regeringen. Regeringen prövade ansökningar gällande inter-

läsåretnationella skolor. Fr.0.m. 198889 länsskolnämndemaövertog
beslutsrätten vad gäller godkännande fristående skolor för skol-av
pliktiga elever. Skälet till ändringen beslutsinstans det bedöm-attav var
des önskvärt med enhetlig beslut godkännande-praxis vid ien mer
frågor 198788:1OO bilagaprop. 10.

SÖDå länsskolnämndema och avvecklades, fr.o.m. den juli 1991,1
överfördes friståendegodkännandet för på grundskolenivåskolor inkl.
internationella skolor till det nyinrättade Statens skolverk, i fort-
sättningen kallat Skolverket. Skolverket fick för tillsynen deansvar av
fristående skolorna, styrelsen för grundskolan i den kommun därmen
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fristående för denskolan belägen skulle fortfarandeden var svara
skollagsfrågor199091 vissa m.m..omedelbara tillsynen 15prop. om

fristående skolor dels med statsbidrag delsVid denna tid fanns utan
något oftakunde frivilliga bidrag,statsbidrag. Kommunen somge

allaför statsbidrag skolan förförekom. Förutsättningar öppenattvar var
Skolverket.urvalsgrunder läroplan godkäntsoch hade samt avsom

ordning.antal enskilda skolor med bidrag i särskildDessutom fanns ett
skollags-riksdagsbehandlingen 199091:115 vissaVid prop.av om

ingådåfrågor utbildningsutskottet, alla elever skulleuttalade attm.m.
bidragfördelasektorsbidraget för skolan, skulle kommuneni det nya

fristående,såvälprinciper till alla skolor, kommunalaenligt somsamma
budgetåret till känna.199293. Riksdagen regeringen dettafr.o.m. gav

utreda vissatill särskild utredareseptember 1991 uppdrogsI atten
budgetåretfristående 199293frågor skolor.avgifter vid Fr.o.m.om

Valfrihetefter förslag i 199192:95infördes bidragssystemett nytt prop.
såfristående bidrag minst 85 kommunensoch skolor, att procentom av

från dengenomsnittskostnad i grundskolan skulle lämnaselevper
förtillbelägen. tillägg gjordes kravenkommun där skolan Ettvar

beaktas deHärvid skall särskilt kravgodkännande i skollagen: som
andra tredje skolorna§ och styckena. Vidare blevI kap. 2ianges

skolväsendetuppföljning och utvärderingskyldiga delta i denatt somav
fristående skolorVid denna tid fanns 70Skolverket.genomförs caav

med statsbidrag.
elevens199293:14 skolskjuts blevförslag iEfter om m.m.prop.

därbetala bidrag i stället för den kommunhemkommun skyldig att
beräknasbestämdes bidraget skulleskolan belägen. Vidareär att per

grundskolan.genomsnittet i helastadium i stället för
SOUValfrihet skolan, kom efterProposition 199293:230 i som

ingenmedfördeFristående Bidrag och elevavgifter,skolor1992:38 -
bidragsnivån kommunensminst 85ändring procent, menomav

då rått vadoklarhetavskaffades, det tidigare vissomedelbara tillsyn om
infördesegentligen innebar. Samtidigtbegreppet omedelbar tillsyn en

fristående skallskolaansökan godkännandebestämmelse att om avom
året bidragsåret. dettaföre Motivet förske den l augusti attsenast var

Dekommunala skolplaneringen.förutsättningar för denskapa bättre
skäligafåfristående elevavgifterskolorna skulle endast ärta ut som

förutsattsärskilda kostnader skolan har,med hänsyn till de attsom
skolarimliga för verksamheten. Omkostnaderna kan tar utenanses

från ändrarefter föreläggande Skolverket inteoskäligt höga avgifter och
förverkad.Skolverket förklara till bidragavgiftens storlek, skall rätten

Ändring bidrags-proposition l99495:l57Efter förslag i av
fristående vanlig skolpliktskolor godkända förbestämmelsema för m.m.
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skall nystartad skola för ha till bidragrätt ha ansökt bliatten attom
godkänd för vanlig skolplikt före den 1 april kalenderåret innan bidrags-
året börjar. Bestämmelsen ändrad dåtid ansökan godkännandeom om
skall ha inkommit till Skolverket skall tillämpas gångenförsta för
bidragsåret 199798. Detta innebär ansökan godkännande införatt om
höstterminen 1997 skall ha inkommit före den april1 1996. Vidare har
det frånavdrag den framräknade genomsnittskostnaden kommunsom en
får vid tilldelninggöra bidrag till fristående skola, ändrats tillav en
högst 25 I skollagen har införts bestämmelseprocent. atten om
kommunen, den bestämmer avdragetsnär storlek, skall beakta denom
fristående skolan har särskilda kostnader p.g.a.:

skolan drivs enskild fysisk elleratt juridisk och inteav en person av-
kommunen,

åtagandeskolans omfattar elever medatt behov särskildaav-
stödinsatser,

skolan erbjuder Skolhälsovård.att-

ÖkatRegeringen har i 1994952212 föräldrainflytande överprop.
utvecklingsstörda skolgångbarns försöksverksamhet föreslagit atten-
benämningama vanlig respektive isärskild skolplikt fortsättningen
skall enbart benämningenersättas skolplikt. föranlederDetta vissaav
följdändringar det gäller bestämmelsernanär friståendeför skolor. I
stället för godkännas för vanlig respektive föreslåssärskild skolpliktatt
i propositionen de olika slags fristående skolor skallfinnsatt som
godkännas grundskolan, särskolan respektive specialskolan.att motsvara,

1.1 Aktuella uppgifter

Efter det godkända fristående skolor fick till offentligt bidragatt rätt
fr.o.m. den juli1 1992 har antalet ansökningar godkännande ökatom
kraftigt och därmed ocksåsuccessivt friståendeantalet skolor. Utveck-
lingen friståendede påskolorna grundskolenivå illustreras i tabell 1av

någramed uppgifter från Skolverkets nationella uppföljning.
Andelen friståendeelever i skolor läsåretuppgick 199495 till 1,9

antalet elever grundskolenivå. Från hösten 1993 till höstenprocent av
1994 ökade friståendeantalet skolor med 31 och antalet eleverprocent
med 26närmare Högst andel friståendeelever i skolor hadeprocent.
Örkelljunga kommun med 7,6 följd storstäderna Göteborgprocent av
och Stockholm Västerås, Lidingö och Pajala.samt
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Tabell elever.1:1 Antal skolor och 199293-9495

Budgetår Antal skolor Antal elever

106199293 9 946

199394 166 68913

199495 217 17 273

frånutgångspunkt sedanMed skolornas karaktär och inriktning har de
ochdeñnieratslänge delats in i olika Grupperna har aldrig klartgrupper.

tillkommit flytande. Detvartefter skolor har blivit alltgränsernanya mer
inriktningfaktum enskild skola ibland kan hänföras till änatt enen mer

långt indelning kandriven Kategorisering vansklig. Engör äratt en grov
speciell peda-i fyra olika allmänna skolor, skolor medgöras grupper:

övrigaFreinet, Montessori, Waldorf, konfessionella skolor ochgogik
skolor.

fördelade-på inriktning.Tabell Skolor och elever % skolornas1:2
199293-9495

199495199293 199394Skolornas

inriktning AndelAndel Andel Andel Andel Andel
skolor eleverskolor elever elever skolor

22,918,1 29,9 27,5 25,8Allmän 13,2

34,032,5 37,2 29,1 38,3Spec. ped. 42,5

16,926,4 18,9 18,9 16,5 20,7Konfessionell

Övrig 26,226,8 15,217,9 30,5 14,0

religions-konfessionella skolorna utmärks de,De utöverattav
läroplanen, har kristendomsundervisningundervisning enligt t.ex. som

frånutgårfråntill skillnad religionsundervisningen inte neutralär utan
Även kanövrigtbestämd konfession. verksamheten och miljön ien

inslagkonfessionella inriktningen; medpräglas den t.ex. somav
kristnaandrajudiska, katolska ochmorgonsamling. Inom gruppen ryms
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skolor. För närvarande finns ingen muslimsk skola inom denna grupp.
De muslimska skolor hittills har godkänts har antingen allmän ellersom
språkligetnisk inriktning. Gruppen övriga skolor omfattar följande in-
riktningar: språkligetnisk, speciell ämnesprofil, internationella skolor,
riksintematskolor och övriga. Inom övriga skolor skolorutgörgruppen

språkligetniskmed inriktning den kategorin.största I denna finnsgrupp
bl.a. flera Sverigefinska skolor, Estniska skolan och Franska skolan.
Före den juli1 1992, innan nuvarande bidragssystem infördes, utgjorde
konfessionella skolor och waldorfskolor de största Sedangrupperna.
dess har de allmänna skolorna och montessoriskolorna ökat kraftigt i
antal. Tabell 1:2 visar de olika inriktningarnas procentuella andel av
antalet skolor och antalet elever under de läsåren.tre senaste

De 217 skolor lämnat statistiska uppgifter läsåretför 199495som
211 godkända huvudmän. Någrarepresenterar dessa huvudmän harav

verksamhet vid flera skolanläggningar i och kommun.en samma
Exempelvis har stiftelsen Livets Ord redovisat skolor i Uppsala.tre
Omfattningen godkännandet varierar för de 211 godkända huvudmänav

bedrev verksamhet under 199495. Vanligast godkännandetärsom att
omfattar årskurserna 1-6 och dämäst 1-9. 20 skolor godkända förär
årskurserna 1-3. Elevantalet vid skolorna läsåretvarierade under
199495 mellan 3 och 684 elever skola. 30 skolor hade färre 15änper
elever. tvåFör dessa skolor har godkännandet återkallats i sambandav
med tillsyn. 22 skolor hade fler 200 elever.än

Tabell 1:3 Antal elever Läsåretskola. 199495per

Antal elever

6-8 9-11 12-14

Antal skolor 9 9 8

Antalet godkända skolor högre framgårvad denänvar som av
offentliga statistiken. Totalt fanns 242 godkännanden giltigasom var
under 199495, tolv de godkända skolorna hade ingenprocentmen av
verksamhet under läsår.detta Hälften de skolor inte bedrevav som
någon verksamhet godkändes för inför läsåret 199495. antalAttstart ett
skolor inte kunnat planerat kan bl.a. bero brister istarta som
förberedelsearbetet. vårenUnder 1995 lät Friskolomas Riksförbund göra

undersökning bland samtliga organisationer och privatpersoneren som
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under hösten våren1994 1995 hade lämnat ansökan god-en om-
kännande fristående skola till Skolverket. Undersökningen visadeav en

drygt hälften dem sökt fåatt skola hadeatt startaav som om en ny
genomfört marknadsundersökning eller liknande bland föräldrar elleren
andra intressenter innan de bestämde sig för försöka. Ca 20att procent

de sökande visste i ingenting sin framtida ekonomi.stort settav om
friståendeDe skolorna ojämnt fördelade Friståendeär landet.över
påskolor grundskolenivå fanns läsåret 199495 i 98 landets 286av

kommuner, dvs. i 35 kommunerna. Drygt 50procent procentav av
skolorna fanns i de tätbefolkade länen.tre mest

Skolverket ansökningar friståendeprövar godkännande skolorom av
grundskolenivå. Antalet ansökningar år framgårunder senare av

tabell 1:4.

Tabell 1:4 Ansökningar godkännande. 199192-9596om

H 199192 199293 199394 199596199495

H 25 102 84 146 104

läsåretUnder 199495 hade Skolverket 146 ansökningar god-om
kännande grundskolenivå handlägga bidragsåret 199596.införatt
Av dessa ansökningar avsåg helt109 skolor och 35 utvidgningnya av
tidigare godkännanden till årskurser. Tvågälla ytterligare ansök-att

frånningar Tyska skolan respektive bådaLycée Français Louis,Saint
avsågi Stockholm, godkännande fristående vanligskola försom

skolplikt i stället för nuvarande godkännande internationell skola.som
läsåretInför 199596 har 76 skolor blivit godkända skoloroch 12nya

fåtthar sina godkännanden utvidgade årskursertill omfatta fler änatt
tidigare. 14 ansökningar har blivit avslagna, 8 har avskrivits och 2 har
återtagits. Resterande ansökningar har verksamhetsår;överförts till nästa
bl.a. beroende på de inte har hunnit kompletteras erforderligiatt
utsträckning.

friståendeDe skolor godkända läsåretför verksamhet undersom var
199495 drevs främst i form ideella föreningar tabelloch stiftelserav
1:5.

Andelen lärare med pedagogisk utbildning fri-betydligt lägre i deär
stående skolorna Läsåreti grundskolan.än 199495 hade 60 procent av

friståendelärarna vid de skolorna exkl. internationella skolor peda-
gogisk utbildning. För grundskolan motsvarande andel 94 procent.var
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friståendeHögst andel bland de skolorna hade skolor med allmän
inriktning 76 %, medan skolorna med speciell pedagogik hade den
lägsta andelen 48%.

FriståendeTabell 1:5 skolor för vanlig efter huvud-skolplikt fördelade
Läsåret 199495mannatyp.

Huvudmannatyp Antal skolor

Fysisk 1person

Aktiebolag 28

Handelsbolag 5

Ekonomisk förening 43

Ideell förening 84

Stiftelse 81

Summa 242

1.1.1 Samverkan med kommunen

Friskolomas Riksförbund gjorde hösten 1994 kartläggning somen
fristående enbartomfattade totalt 171 skolor, hade verksamhet128varav

på grundskolenivå såväl16 hade grund-och verksamhet som
gymnasieskolenivå. tillfrågades med kom-Skolorna bl.a. samverkanom

vilken relation hade till den kommunala skolan samtmunen, om man
såg på dvs.hur relationen till kommunen och skolförvaltningen,om man

till politiker och tjänstemän.
friståendeUndersökningen visade de samverkade medskolornaatt

kommunen olika samtligaavtal tjänster. 44 procentgenom om av
fristående någonskolor hade form kommunalasamarbete med denav
skolan och 10 hade samarbete med fritidshemmen. Sammantagetprocent

friståendehade någonskola samarbete medformnästan varannan av
båda.den kommunala skolan, fritidshem eller visar omfatt-Tabell 1:6

ningen samverkansavtal med kommunerna.av
ocksåSamtliga skolor fick hade till denvilken relationange man
friståendekommunala ganskaskolan. De skolornas inställning var
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positiv. Av samtliga upplevde 56 de hade bra relation tillprocent att en
den kommunala skolan. 23 tyckte de hade mycketprocent t.0.m. att en
bra relation. 29 tveksamma och ansåg7 rela-procent procent attvar

dålig.tionen var
friståendeDe skolornas inställning till kommunen och skolför-

någotvaltningen positiv. 71 ansågsamtliga skolorprocentvar mer av
relationerna bra och 9 dåliga,deatt medan 17procent attvar var

tveksamma.procent var

Tabell 1:6 Samverkan med kommunen. Hösten 1994

Inslag Samtliga % Grundskolor %

Skollokalerhyresavtal 42 47

Slöjdverksamhet 28 36

iIdrottsanläggningar 50 58

Skolskjuts 12 12

Skolmat 25 29

Hemspråksundervisning 25 27

Skolhälsovård 37 44

Friskolornas Riksförbunds undersökning bland samtliga organisationer
och privatpersoner under hösten våren1994 ansökt1995 hadesom om-
tillstånd friståendeför skola visar 40att procent nystartama ettav som
led i sitt förberedelsearbete haft omfattande kontakter med kommunen
och ytterligare 45 hade haft vissa kontakter med kommunen.att procent

1.2 Internationella skolor

Skolpliktiga barn, endast under kortare tid bor i Sverige ellersom som
andra skäl behöver internationell fårutbildning, fullgöra sinav en

skolplikt i friståendegodkänd skola med internationell inriktningen
internationell skola. För godkännande krävs utbildningenatt som
helhet betraktad likvärdig med grundskolans.är De internationella
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skolorna omfattas inte det bidragssystem riksdagen beslutadeav som
våren fårfrån1992. har inte till bidrag deDe kommunerna,rätt utan
bidrag i särskild ordning.statenav

närvarande internationellaFör finns skolor: British Primarysex
School i Danderyd, skola iBladins Malmö och i Stockholm Inter-
national School of Stockholm, Lycée Louis, TheFrançais Saint Tanto
School Tyska skolan.samt

1.3 Riksinternatskolor

fristående skolaEnligt kap. skollagen riksintematskola inte10 är en en
särskild utbildningsform. Genom beslut regeringen kanutan enen av

Såvälintematskola ställning riksintematskola. kommunerges som som
enskilda kan huvudmän för riksinternatskolor. Sverige finnsI trevara

skola i Stor-riksintematskolor: Grännaskolan i Jönköping, Lundsbergs
fors och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna.

grundskolanriksintematskola anordnar utbildningEn motsvararsom
harocheller gymnasieskolan för i första hand barn och ungdomar som

frånutlandssvenska föräldrar eller behöver miljöombyte eller ärsom
fåglesbygd och inte kan tillfredsställande inackordering.

frågariksintematskola grundskolan iDen del ärmotsvararav en som
fristående skola förfullgöra skolplikträtten att attom anse som en

fristående riks-vanlig skolplikt. skolor vilka har ställningFör som
fristående skolor iintematskolor gäller inte bestämmelserna för

skollagens kap. särskilda bestämmelser enligt förordningen9 utan
1991:1080 riksintematskolor-riksinternatskolor. Huvudmännen förom

får årskurserna i grund-statsbidrag för undervisning motsvarande 7-9na
skolan.

Utbildning ilagt 199596:89Regeringen har nyligen propositionen
Sverige för utlandssvenska barn och ungdomar.

1.4 Val skolaav

Efter styrningförslag i propositionerna Skolans utveckling och
198889:4 för skolan 19909l:18 ochAnsvaretsamt genom

skollagsfrågor ändradespropositionen vissa 1990912115om m.m.
så vårdnadshavares önskemål skallskollagen deras barn tasatt attom

så långt möjligtvid viss skola inom kommunen skulle beaktasemot en
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andra elevers berättigade påkravutan placeringatt i skola näraen
hemmet åsidosattes. Härigenom kunde föräldrar välja skola sitt barn;
antingen bland kommunens grundskolor eller fristående skola. Regelnen

barn bor skola skallnära ha företräde framföratt barn intesom en som
bor i skolans omedelbara närhet innebär dock viss begränsningen av
möjligheterna välja mellan olika kommunala skolor.att

Under december 1992 januari 1993 lät Skolverket genomföra en-
intervjuundersökning med föräldrar till barn år.mellan 7 och 14 Urvalet

l 000 statistiskt pårepresentativt bl.a. med avseendeom personer var
boendeort och utbildning. Föräldrarna tillfrågades vilken kännedom de
hade det fria skolvalet, vilken information fåttde hade och i vilkenom
utsträckning de valt eller planerade välja skola sitt bam.att
Föräldrarna fick också ansågvad de viktigt väljernärange vara man
skola sitt bam.

Undersökningen visade föräldrars attityd till välja ökadskola,att att
konkurrens mellan skolor och till fristående skolor övervägandevar

Dåpositiv. föräldrarna fick bedöma vilka dåfaktorer viktigastsom var
de skulle välja skola sitt barn, övervägde undervisningens kvalitet och
det sociala klimatet. kvalitetsaspekterDessa någotvärderades högre än

skolan ligger hemmet, kamraterna gårnära iatt skola ochatt attsamma
det inte så många bråkigafinns barn i skolan. Först tredje plats kom
faktorer rörde skolans profil eller inriktning. Ungefär tredjesom var
förälder skolans profilering eller pedagogiska inriktningattangav var
viktig och endast omkring tjugonde förälder skolansattvar angav
särskilda religiösa inriktning viktig.var

Verkliga möjligheter välja skola denatt än närmasteen annan
förutsätter kunskaper pedagogiska och andra alternativ och hurom om
olika skolor Sådanafungerar. kunskaper i allmänhet inte jämnt socialtär
fördelade. Ytterligare förutsättning för det skall möjligtatt atten vara
välja skola någotdet finnsär alternativ inom rimligt geografisktatt
avstånd. I detta avseende variationema storstadsområdenär mellanstora
och landsbygd, vilket medför valfrihet områdeinom skolans främstatt

möjlig i landetsär tätbefolkade delar.mer
Efter förslag i 199293:23O Valfrihet i skolan ändrades skol-prop.

sålagen, kommunerna vid fördelningen skolorelever olikaatt av
skall vårdnadshavaresbeakta önskemål deras barn skallatt tas emotom
vid viss skola så långt det möjligtär andra eleversutanen att
berättigade påkrav placering i skola åsidosätts ellerhemmetnäraen

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår föratt
kommunen Dessutom fick kommun i sin grundskolarätt att emottaen

frånelev kommun, i andra fall eleven medäven än nären en annan
hänsyn till sina förhållandenpersonliga har särskilda skäl för detta.
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segregationRisk för1.4.1

sammanställtsskolan Ds 1994:72,Valfrihet inomI avrapporten som
effekternaframhållerStatskontoret,Pyddoke vidRoger att avman

exempelentydiga. Somsegregation intevalmöjligheter ärökade
valmöjligheterökadekonstateratstäder i USAi vissanämns attatt man

minskandetillskolor, lettprofileringökandekombination medi av
Samtidigt fram-på ochsocialtavseendesegregation med ras.ursprung

ökadtillledavalmöjligheter kanhåller ökade presta-väntasattman
års erfa-tiofrån harSkottland, därErfarenhetertionssegregation. man

svenska, visargrad liknar deti hög attrenhet ett system somav
iutsträckning äniutbildning och inkomst störremed högreföräldrar

denskolavalde änoch inkomstutbildningmed lägreföräldrar annanen
med lägrefrån skolai genomsnittföräldrarVidare valdenärmaste. en

med högre.tillprestationergenomsnittliga en
konstaterasVal skolautvärderingsrapport attSkolverketsI manav

teckenfrämstoönskade effekter i formtill negativa,tendensersett av
utvärderingeningick istorstadskommunerdesegregation. I somen av

kunde konstateraskolledarelärarebåde ochföräldrarframhöll att man
beträffandeambitionermed högainvandrareleversvenska elever ochatt
utanför deskolorsig tillsvenska söktespråkfärdigheten ifrämst

områdena.invandrartäta
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2 Fristående skolor i Danmark,
Finland och Norge

I detta kapitel kort beskrivning fristående skolor grund-ges en av
skolenivå i Danmark, Finland och Norge.

2.1 Danmark

Enligt förordningen Lov friskoler private grundskoler 6om og m.v.
juni 1991 statsbidrag till friskolor och privata grundskolor iom
Danmark, skall statsbidraget till friskolorna och de privata grund-
skolorna relateras till kostnadsutvecklingen elev i den offentligaper
grundskolan. I förordningen har också någraförts in regler som avser

något den hittills relativtatt lösliga utvecklingenstrama friskolorav
på grundskolenivå. De omkringär 400 och i vissa kommuner har denu
blivit så många svårigheter uppstått ordna detatt kommunala skol-att

påväsendet bra sätt.ett
De flesta skolorna i dag självägandeär institutioner med föräldra-

valda styrelser. Fristående skolor vanligtvis föräldragrupperstartas av
för deras speciellamöta utbildningsintressenatt Montessori, Steiner,
Freinet elleretc. för tjäna konfessionell, politisk filosofiskelleratt en
grupp

Ca 10 eleverna i skolpliktig ålder gårprocent i statsbidragsstöddaav
fristående skolor 1991.

2.1 Villkor

För kvalificera sig för ekonomisktatt stöd måstetill skolaen ny en
föräldrar eller intresserade visa de har lämpligagrupp attpersoner

lokaler, har rektor, kan åtminstoneutsett mönstra 12 elever för deten
året,första 20 för det andra och därefter 28 kan täcka desamt att man

kostnader inte täcks bidrag. Innan preliminärt bidrag lämnas,som ettav
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säkerhets-ochmåste också lokala byggnads-deras byggnader motsvara
föreskrifter.

frihetfullfår Skolorna harfriskolor inte drivas i vinstsyfte.Enligt lag
har frihetoch -metoden Skolornavälja utbildningsprogram att utseatt

kvalifikationer.restriktioner beträffandepersonalsin utanegen
elevantal:krävs, visstfriskolaFör utöver ettstartaatt en

återbetalaspå till ministeriet,000 kr närEn deposition 30 som-
nått elevantaletstipulerade lägstaelevantalet det

Förslag till stadgar.-

få dessutom:statsbidrag krävsFör att

i dengällerregleravlönas enligtskolledare och lärareatt somsamma-
antaletsjälv bestämmadäremot kan skolankommunala grundskolan -

kompetenskravochlärartimmar

ellerföräldraavgifterredovisas, dvs.förutsättningarekonomiskaatt-
skolanbeloppstatsbidrag. lägstaDetinkomster förutomandra som

elev.stå krför 3 000elevavgifter skaregel ärsjälv i pergenom

standardlagstadgadminstskolan uppfyllerTillsynen över att
vilarengelskamatematik ochdanska,i vissa basämnenundervisningen

tidvissföräldrarskolanspå Oftast väljerföräldrarna. representanten
uppdrag.för detta

tillinsändasårligen skallräkenskaperskolansmedI och att
möjlighetForskningsministeriet har attUndervisnings- statenog

tillstånd.ekonomiskakontrollera skolans

Ekonomi2.1.2

ieleverandelenväxandefår skolor statsbidrag. DenalladagI nästan
kommuualpolitikemaSpeciellt harmedfört debatt.fria grundskolor har

Ekonomisktuppstått många platser.på strukturproblemdepekat som
skolorna.tilldirektfrån utbetalasoch kommunbidrag statenstat av

till 75grundskolenivå får bidraggenomsnittpå iFristående skolor
inkluderar lönerStatsbidraget,driftskostnader löner.sinaprocent somav

friskolomasförhandlasadministrativ personal,till lärare och genom
paraplyorganisation.
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Vid fördelningen mellan skolorna hänsyn till:tas

skolans storlek-
elevernas åldersfördelning-
lärarnas genomsnittliga löneanciennitet och stadietillägg.-

Bidragssystemet mycketär reglerat, eftersom har ambitionen attman
försöka alla skall hagarantera att möjlighet välja skolaattsamma -
oberoende förhållanden. Denyttre genomsnittliga elevkostnadenav
varierar mellanavsevärt olika delar landet. Genom regelsystemetav
försöker kompensera detta.man

Alltjämt ska fungera såsystemet tillbaka 65att staten tar procentca
sitt bidrag till kommunerna för de elever går iav privata skolorsom

kommunerna skall lämna uppgifter till undervisningsministeriets data-
med angivande elevernassystem, personnummer. Sedan tilldelarav

precis i Norgestaten privatskoloma dels huvudbidrag,som ett ett
allmänt driftsbidrag, dels antal speciella bidrag.ett

Huvudbidraget, finansielltär stöd till undervisningen, utgårettsom
med viss procentandel genomsnittskostnaden för grundskole-en av en
elev i det allmänna skolväsendet. Den beredning, föreslagit detsom nya

har andelensystemet, bordeansett 75att slutligtprocentvara men
ställningstagande årvarje riksdagen påtas regeringens förslag iav stats-
budgeten.

Utöver huvudbidraget statsbidrag till särskild vikariekassa, tillges en
specialundervisning, till undervisning i danska förextra elever medsom

hemspråk, till elevresor och friplatserannat Dessa bidrag fördelasm.m.
inte undervisningsministeriet friskolomas råd.utanav av gemensamma
Slutligen också bidrag till skolornas lokalkostnader räntor, hyra,ges
skatter och avgifter vissa ministerietsamt godkända underhålls-av
kostnader.

Kommunernas lagstadgade bidrag marginella,är varför de totala
kostnaderna för friskolorna täcks statsbidragen och elevavgiftema.av av

2.2 Finland

Privatskoloma i Finland drivs allmännyttiga samfund, fårinteav som
drivas för ekonomisk vinning.

Det finns 30 skolor, de flesta också har gymnasiedel.ca Envarav en
särskild lag 1977 auktoriserade bidrag till Steinerskolor, fastäntre
ytterligare 10 fanns i landet, de flesta små.mycketca

2 l5-l2l8
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skolorövergången privatagrundskolan förutsattes, dessaVid till att
Tyskaprivata skolor,skall följa riksomfattande läroplaner. Svenska

allmänbildandedenskolan, Adventistemas skola och Steinerskolan har
särprägel.skolans klasstadier möjlighet till vissalla samt

alter-och övrigaersättande grundskolor 13I Finland finns i dag 18
ersättande skolor-nativa privatskolor. de s.k.Den största ärgruppen

na.
går ihögstadiumeleverna grundskolansUngefär 3,5 procent av

försvinnande liten.På lågstadiet andelen eleverprivata skolor. är
går skola.privatgrundskoleelever iallaUngefär 0,13 procent av

2.2.1 Villkor

kontrollerari sin lärare,styrelser,Skolorna sina utserturutser somegna
förmål ochför schemariktlinjerfast allmännaekonomi och lägger samt

aktiviteter.icke-schemabundna
bl.a.blivit friareinställningarna är attEtt tecken att

tillståndså, statsrådet kanförändrades1991 attgrundskolelagen att ge
från denavvikerläroplanockså sådan läroanstaltprivatinrätta varsen

modellen.riksomfattande
i kom-skolväsendetmedintegreradeskolornas.k.ersättandeDe är

avgiftsfriaskallskolornadensamma,Läroplanen skall varavaramunen.
investeringsprojekt.finansieraförfår donationer attta emotmen

Varjefrån och kommun.kostnaderfår samtligabidrag tillSkolorna stat
sko-därelevupptagningsområde den kommuniskola har avgränsatett

området.kommunala skolan i detdenochlan belägen ersätterär
gäller:Följande villkor

tillstånd skolaStatsrådet inrättaattger-
ingåkanförläggningskommunskolanshuvudman och ettSkolans-

skola.ersättandeverkaskallskolanavtal att som enom

skolanDock kanläroplan.då enligt grundskolansUndervisningen sker
tillståndsådant kanstatsrådet detta.beviljar Ettläroplanfölja omegen

erkäntinternationelltgrundar sigverksamhetskolansbeviljas ettom
förtillverksamheten kanoch nyttapedagogiskt system varaansesom

Även kanolika slagövriga undantagundervisningsväsen.landets av
med kommunen.överenskommelsenmedges i

antalbestämtkommunensigmåste förbindaSkolan ettatt ge av-
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elever undervisning.

Kommunen bedömer således det finns behov privat skola, dvs.om av en
kommunen bedömer själv den villig skolväsendesittär utsättaattom
för konkurrens.

En mindre privata skolor de de s.k. motsvarandeär ärgrupp
privata skolorna, enligt särskilt beslut regeringen förkan inrättassom av
särskilda ändamål, skolor med Undervisningsspråk finskat.ex. änannat
och svenska. förutsättningEn för läroplikten skall fullgjord iatt anses
dessa skolor årligenelevernaär bevisar fåttde kunskaperatt att mot-
svarande grundskolans avlägga kunskapsprov deniattgenom
kommunala grundskolan. villkorSom för statligt stöd gäller generellt att
skolan bedriver försöksverksamhet väsentlig för landetsären som
undervisningsväsen eller den tillgodoser språkliglokal minoritetsatt en
utbildningsbehov eller fyller behov stårsärskilt slag. skolorDessaett av
under statlig tillsyn och har hela landet upptagningsområde.som

Läroplanens innehåll fastställs utgårministeriet. Statsbidrag iav
allmänhet till dessa skolor efter år.särskilt beslut varje Elevernas hem-
kommuner betalar bidrag efter bestämmande till dessa skolor. Deeget
offentliga bidragen täcker dock inte allt, varför viss elevavgift tas ut.en

2.2.2 Ekonomi

fårSkolorna dels kommunalt stöd, dels består tvåstatligt stöd. Stödet av
delar: den driftskostnader, fårinteär kostnadenöverstigaena som per
elev i statliga skolor och den andra löner, vilka täcks fullständigt.är

Bidrag i form statsandel uppgår till 50-85 skolansprocentav av
driftskostnader. Endast vissa i lagen angivna kostnader dockberättigar
till stöd lärarlöner,t.ex. fastighetsunderhåll, städning, inventariermat,
m.m.. Till den del det statliga stödet inte täcker skallkostnaderna
elevens hemkommun betala skillnaden förmåner.bl.a. studiesociala
Det kommunala bidraget varierar mellan 10-50 skolansprocent av
driftskostnader.
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2.3 Norge

till, och inteDe privata skolorna skall primärt komplementettvara
konkurrera med, offentliga skolan.den

åtskilligt betydligtfinns fler privatskolor Finland,I Norge iän men
grundskolorfärre sekundärstadieti Danmark, de flesta inom 170caän

beståroch minoritet, delsgymnasier. Grundskolorna utgör aven som
Läsåretdissentersamfund, Steinerskolor.skolor anknutna till dels av

till199394 uppgick andelen elever i privata grundskolor 1,5 procent av
grundskolenivå. 6 951med totaltantalet elever 1994 fick 61 skolor

elever statsbidrag.

2.3.1 Villkor

förmåste gällerlagar och förordningarPrivata skolor följa de som
motsvarande statliga skolor.

uppfyllamåste bidraggrundskola för kunna tilldelasEnligt lag atten
montessori-pedagogiskt alternativde t.ex.kraven utgör ettett attav -

skäl.etiskareligiösa elleroch eller de harsteinerskolor att startats av
Även får tillså denprivatskola inte kan godkännas rättattenom

likväl godkännas departementet.offentligt bidrag, kan den av
idenundervisningSkolan skall meddela mot gessomsvararsom

få godkänd departementet.sin läroplanden allmänna skolan eller av
deniför lärarekompetenskravhuvudregel gällerSom somsamma

både förskall ha daglig ledareoffentliga skolan. Skolan som svararen
administrativa ledningen.den pedagogiska och den

utdannings-skall godkända Statensoch utrustningLokaler vara av
underställt departementet.regionalt statligtkontor, är ett organsom

offentligaförfår gäller denenligt de reglerEleverna skolskjuts som
pedagogiska-psykologiskalikaså utnyttja de offentligaskolan och rätt att

skolor.motsvarande offentligatillkommertjänster, som
får hela landetoffentligt bidrag hargrundskolorPrivata somsom

inträdes-uppfyllerupptagningsområde skall för allaoch öppnavara som
offentlig skola.motsvarandevillkoren för

från vardera kom-skall finnasskolans styrelseI representanten
lärarrådet. ochelevrådet, föräldrarådet Lärareochstyrelse,munens

motsvarandeilöne- och arbetsvillkorskallskolledare ha somsamma
skola.offentlig
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2.3.2 Ekonomi

Enligt den förordningen 1986, resulterade i högre bidrags-nya som en
nivå för privata skolor de statliga till 85 och förmotsvararsom procent
dem paralleller i det offentliga skolväsendetutan till 75 procent.

För privata skolor med paralleller i det offentliga skolväsendet
grundskolor täcks 85 bidragsberättigade driftskostnaderprocent av
efter normalsats elev beräknas för varje skoltyp grundlagen per som

motsvarande utgifter för offentliga skolor.av
Om det offentliga bidraget fullt täcker fårdriftskostnaden skolanut

inte elevavgifter. Om bidraget otillräckligt fårta ut är avgift ut.tas
Storleken dåbestäms departementet.av

De norska bestämmelserna kompenserar inte för skillnader i olika
skolors faktiska driftskostnader, såsom de måndanska reglerna i viss

De byggeri stället heltgör. generellt genomsnitt. Elevavgiftemaett
torde därför variera hållolika i landet.
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fristående skolorGodkännande3 av

offentligafristående ochgälla förskallkravVi att sammaanser
föreslårmål. Vivärdegrund ochutbildningensgällerskolor vad

övrigtiävenutbildningså skolansändrasskollagen attatt
allmännavärdegrund ochgrundskolansväsentligen motsvarar

mål.
huruvidabedömningi dag,liksomskall, göraSkolverket en

läroplanenstilllevaskola kangrundfinnsdet attatt anta uppen
skolamål. Viallmännavärden ochgrundläggande att enanser

finnshuvudmannenbakomdetskall godkännas,inte enom
inte kommerverksamhetenskälorganisation attantaattsom ger

värderingar.demokratiskapräglasatt av
tolvminstomfattafristående skola skallföreslårVi att en

från dennaundantagskall kunnaSkolverket göraochelever att
möjlig-glesbygdiförföreligger,skäldå särskilda attregel t.e.x.

hem.avstånd från elevernasmåttligtskolgång inomgöra
annorlundaförskall finnasdetVi utrymmeatt enanser

friståendevidundervisningenutformningochuppläggning av
skolor.

föreslår vidare:Vi
skall finnasfristående skolaviddet sompersonenatt en-

ellerutbildningbörskolan. Dennaföreträder er-genomperson
insikt.pedagogiskförvärvathafarenhet

skolafriståendei skollageninbestämmelse atttas enomatt en-
medförmottagandet attelev,skyldiginte ta emotär att omen

uppstårsvårigheterekonomiskaorganisatoriska ellerbetydande
kommunen.skolan ochför

skallfristående skola öppenprincipenVi att varaatt enanser
Viskollagen.ibestämmelseframgå uttryckligalla börför enav

friståendetilleleverintagningvidföreslår ochatt test avprov
Regeringenl-5.årskursernafå förförekommaskallskolor inte

förvillkorföreskriftermeddelabemyndigandefåbör att om
intagning.

skall beslutafortsättningsvisSkolverket ävenVi omattanser
godkännande.
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3.1 Nuvarande förhållanden

Enligt 9 kap. 1 § skollagen får skolplikt fullgöras friståendei skola,en
Ärendenskolan godkändär för ändamålet. godkännande förom om

vanlig skolplikt Skolverket.prövas Verkets beslut i ärenden god-av om
kännande återkallandeeller godkännande friståendeför får,skolaav en
enligt 9 kap. 17 § skollagen, överklagas hos allmän förvaltningsdom-
stol.

Enligt 9 kap. 2 § skollagen skall godkännande för vanlig skolplikt
meddelas, skolans utbildning kunskaper och färdigheter tillom ger som

nivåoch väsentligenart de kunskaper och färdighetermotsvarar som
grundskolan förmedlar och skolan iäven övrigt väsentligen motsvarar
grundskolans mål.allmänna I detta sammanhang skall de krav som

i kap.l 2 § andra och tredje styckena särskilt beaktas.anges
Enligt kap.1 2 § andra stycket skall utbildningen elevernage

kunskaper och färdigheter i samarbete med hemmen, främja derassamt,
harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhälls-
medlemmar. I utbildningen skall hänsyn till elever särskildamedtas
behov.

Enligt kap.1 2 § tredje stycket skall verksamheten i skolan utformas
i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var
och verkar inom skolan skall främja aktning för varje människasen som
egenvärde och vårrespekt för miljö. Särskilt denskallgemensamma

verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen bemödasom samt
sig hindra varje försök från eleveratt andra för kränkandeutsättaom att
behandling.

3.1 Internationella skolor

Bland friståendede skolorna de internationellautgör skolorna speciellen
De godkänns enligt särskild paragraf i skollagen 9 kap. 5 §.grupp. en

Dessa skolor avseddaär för barn till utländska medborgare vistassom
här i landet under kortare tid, sådanaföräven svenska barnen men som
under del sin uppväxttidstor bosattaär utomlands och vistas ien av
hemlandet endast någonunder kortare period.

För godkännande krävs enligt 9 kap. 5 § skollagen skolansatt
utbildning helhet betraktad likvärdigär med grundskolans. Skolansom
skall förmedla kunskaper och färdigheter underlättar fortsattsom
skolgång utomlands. Undervisning i svenska och svenska för-om
hållanden skall meddelas i den omfattning de i landet för kortaresom



1995:109fristående skolor SOUGodkännande36 av

behöver.tid bosatta eleverna
språk änundervisningenskerinternationella skolorna annatI de

denläroplan änbedrivs normalt efterUndervisningensvenska. annanen
utbildning.utländskharflertalet läraresvenska och

uppfyllerinternationell skolagodkändEn skola är sommensomsom
god-blifristående givetvisskola kanpå vanligställsde krav ensom

sådan.känd ensom

förpliktelserInternationella3.2

internationella överens-behandlas i fleraundervisningtillRätten
tillträtt.harSverigekommelser som

Nationerna3.2.1 Förenta

skallkonventionerundervisning i fleratillBestämmelser rätten sesom
FNNationemasdenartikel 26 i Förentabakgrundmot avav

förklaringenallmännadecember 1948den 10generalförsamling antagna
haruttalas rättförklaringenIrättigheterna.mänskligade att envarom

skallundervisning,välja denundervisning ochtill rätten att gesatt som
föräldrar.tillkommer barnensbarnen, i främsta rummet

1960-12-undervisningendiskriminering inomUnesco-konventionen mot
14

Fördragsslutande ärartikel 5.1:Ur attz...stater ense om
målsmänsandra lagaföräldrars ochrespekteraväsentligtb det är att

desina barnläroanstalter för änandraväljafrihet, för det första somatt
demyndigheternaoffentligaupprätthålles de motsvararmen somav

godkäntsmå fastställts ellerhaundervisningförminimikrav avsom
för andra, sättoch, detmyndighetervederbörande ettatt som

tillförsäkrarättstillämpningför landetsmed formernaöverensstämmer
med derasenlighetuppfostran imoraliskreligiös ochbarnen egenen

påtvingasskallelleroch ingenövertygelse; enpersoneravperson grupp
derasellerhansmedintereligiös fostran överenstämmersom

övertygelse.
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Internationella konventionen medborgerliga och politiska rättigheterom
1996-12-18

Artikel 18 4: Konventionsstatema förpliktar sig respekteramom. att
föräldrars och, i förekommande fall, förmyndares frihet tillförsäkraatt
sina barn den religiösa och moraliska uppfostran iär överens-som
stämmelse med deras övertygelse.egen

Internationella konventionen ekonomiska, sociala och kulturellaom
rättigheter 1966-12-19

Artikel 13 Konventionsstatema erkänner för tillrättenmom. envar
utbildning. De är överens utbildningen skall syfta tillatt till fulloom att
utveckla den mänskliga karaktären och insikten människans värde,om

den skall stärka respektensamt att för mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter. De vidareär överens utbildningen skallattom

det möjligtgöra för nyttiggöra insats iatt fritt samhälle,envar etten
främja förståelsen, fördragsamheten och vänskapen mellan alla nationer
och mellan alla etniska eller religiösa ochrasgrupper, grupper grupper,

främjaäven Förenta Nationemas verksamhet för fredens bevarande.

Mom. Konventionsstatema förpliktar sig respektera föräldrarsatt
och, i förekommande fall, förmyndares frihet för sina barn väljaatt
andra skolor dem inrättasän offentlig myndighet, så vidasom av
läroplanemna täcker frånvad det offentligas måsida ha föreskrivitssom
eller godkänts minimistandard, liksom deras frihet tillförsäkrasom att
sina barn den religösa och moraliska uppfostran, står isom
överensstämmelse med deras övertygelse.egen

Mom. 4: Intet i denna artikel må såsomtolkas medförande inskränk-
ning i den enskildes eller organisationers grundarätt och drivaatt
undervisningsanstalter, under förutsättning de i förstaatt momentet av
denna artikel uppställda principerna iakttages och kravet uppfyllsatt

undervisningen vid dessaatt anstalter ståskall i överensstämmelse med
frånvad det offentligas sida angivits minimistandard.som som

FNss konvention den 20 november 1989 barnets rättigheterom

I artikel 18:1 stadgas bl.a.: Föräldrama eller, i förekommande fall,
vårdnadshavare har huvudansvaret för bamets uppfostran och utveckling.
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komma i främsta rummet.skall för demBarnets bästa

utbild-barnskonventionsstatema29Enligt artikel överensär att ettom
syfta till:ning skall

ochfråga anlagpersonlighet,möjligheter ifullaa utveckla barnets om
förmåga;fysisk psykiskoch

grundläggandeochmänskliga rättigheternaför deutveckla respektb
Nationemasuppställts i Förentaprinciperfrihetema för desamt som

stadga;

kulturellabarnetsföräldrar, förrespekt för barnetsutvecklac egen
förochvistelselandetsspråk förvärden,ochidentitet, eget egna

frånsigskiljerför kulturernationella värden ochursprungslandets som
barnets egen;

andasamhälle ifrittansvarsfullt liv iförförbereda barnetd ettett en
vänskapochkönenjämställdhet mellanförståelse, fred, tolerans,av

ochnationella och religiösaetniska,mellan alla folk, personergrupper
urbefolkningar;tillhörsom

naturmiljön.förutveckla respekte

så medförfår dettolkasdenna artikelIngenting iArtikel 29:2: att
ochinrättaorganisationersenskildes ochi den rättinskränkningar att

punktde iförutsättningdock alltid underutbildningsanstalter,driva att
uppfyllskravenprinciperna iakttas ochuppställdaartikell i denna att

överensstämmelseståanstalter skall ivid dessaundervisningenatt
minimistandar .angivitsfrån sidamed vad statens somsom

Europarådet3.2.2

till195220tilläggsprotokollet denförstaartikel. iI 2 marsav
rättigheternaangående mänskligaEuroparådets skydd för dekonvention

stadgas följande:grundläggande frihetemaoch de

denutövandetVidtill undervisning.må förvägrasIngen rätt av
ochuppfostranfrågapåtaga sig ikanverksamhet staten om

tillförsäkraföräldrarnasrespekteraskallundervisning rätt attstaten
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sina barn uppfostran och undervisning står ien överensstämm-som
else med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

3.3 Begreppet skola

I propositionen 198586:10 Ny skollag förs vissam.m. resonemang om
vilka förutsättningar måste uppfyllda för godkännandesom att ettvara
inte skall redanvägras det skälet det inte sig skola:rörattav om en

I själva ordet skola ligger det fråga verksamhet föräratt om
undervisning elever i Verksamheten måste inställd påav grupp. vara
viss varaktighet fåroch inte bara tillfällig karaktär. Denvara av
måste inriktad på gruppundervisning behöver intevara men
nödvändigtvis genomgående och vid tidpunktvarje bedrivas på detta
sätt.

Undervisning någon anordnar enbart barnför står undersom som
hans eller hennes vårdnad kan inte räknas skola. måsteDetsom

fråga verksamhet innebär anordnarenvara om att gentemotsom
utomstående åtar sig tillhandahålla undervisning.att

I dag finns inte någon absolut lägsta mångaför hur elever detgräns
måste finnas i skola för den skall kunna godkännasatten som en
fristående skola. SkolverketsI prövning ingår bedöma skolverk-att om
samheten har sådan varaktighet sådanaoch förutsättningaren att

påöverleva längre sikt den kan skola. underlagatt Somanses vara en
för sådan bedömning infordras dels uppgifter det antal eleveren om
skolan beräknas ha årskurs inklusive beskrivning eventuellaper en av
tillväxtplaner, dels översiktlig budget för skolverksamheten.en

Enköpings Kristna Skola har överklagat Skolverkets åter-beslut att
kalla skolans godkännande. Kammarrätten i Stockholm konstaterar i sin
dom 965-1995, Skolverket funnit kan inteatt skolan betraktassom

verksamhet för undervisning elever dåi antalet eleversom en av grupp,
varit endast fyra.

3.4 Likvärdig utbildning
Ett den svenska skolans främsta nationella mål skollagens kravärav
nationellt likvärdig utbildning. Detta gäller inte enbart resultatet av
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och eko-personellaorganisatoriska,undervisningen, deävenutan
utbildninglikvärdigskolverksamheten. Medvillkoren förnomiska avses

kunskaper ochfristående dels skolan skallskolorvad gäller att ge
kunskapernivå deoch väsentligenfärdigheter till motart svararsom

övrigtiskolangrundskolan förmedlar, dels ävenoch färdigheter attsom
utbildningmål. Likvärdiggrundskolans allmännaväsentligen motsvarar

elevsvarjetillundervisningen skallinnebär dessutom att anpassas
behov.förutsättningar och

får garanteradutbildning alla eleverlikvärdigGrunden för är att
eleverochenligt skollagengrundläggandeundervisningstid i ämnen att

får särskilt stöd.behov därutövermed särskilda

Kunskaper3.4.1

elevernamöjligheterfristående skall ha rimligaskolaFör attatt geen
nivå väsentligentill ochfärdigheterochkunskaper motsvararartsom

kursplaner,läroplan,ställs vissa kraverbjudervad grundskolan
frånavvikelserdärförSkolverket krävertimplan och lärarkompetens. att

skalltimplanernaochde nationella kurs-läroplanennationelladen samt
ställerfråga lärarkompetensgodkännande. Iansökanbeskrivas i omom

skolväsendet,offentligagäller inom detlika höga kravSkolverket som
huvudsakde iundervisningutbildning för denhalärare skalldvs. att

sådanmedfår endastundantagbedriva och görasskall att personerom
skälnågot särskilttillgå eller det finnsfinnsutbildning inte annatatt

till eleverna.med hänsyn
anfördeshuvudmanmed enskildSkolorproposition l98283:1I m.m.

fristående skolahinder förinte föreliggerdet självfallet att t.ex.att en
sidafrån samhälletsgrundskolan. Vadsaknas iha ämneett somsom

något väsentligtgårinte misteelevernasäkerställasskall är somatt om
fått grundskolan.ide skulle ha

målallmännaGrundskolans3.4.2

kap.enligt 1utbildningen,färdigheter skallkunskaper ochUtöver att ge
slåsutveckling. Därockså sociala ävenfrämja elevernasskollagen,2 §

medöverensstämmelseiskall utformasverksamheten i skolanfast att
verkarochvärderingardemokratiskagrundläggande attsamt somenvar

respektochegenvärdeför varje människasaktningskall främjai skolan
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vårför miljö. Läroplanen skolan skallgemensamma gestaltaattanger
och förmedla grundläggande värden människolivets okränkbarhet,som
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet
mellan kvinnor och solidaritetmän medsamt och Skolanutsatta.svaga
skall aktivt och medvetet främja kvinnors och lika och möj-mäns rätt
ligheter. Skolan har också motverkaett traditionella köns-attansvar

Det intemönster. tillräckligtär i undervisningen förmedlaatt kunskap
grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningenom skall

också bedrivas i demokratiska arbetsfomier och förbereda eleverna för
aktivt delta i samhällslivet.att
Skolan skall för skildaöppen uppfattningar ochvara uppmuntra att

de förs fram. Den skall framhålla betydelsen personliga ställnings-av
taganden och sådana.möjlighet till Undervisningen skall sakligge vara
och allsidig. Alla föräldrar skall med förtroende kunna skickasamma
sina bam till skolan, förvissade barnen inte blir ensidigtattom
påverkade förmåntill för den eller den åskådningen.andraena

Det också nödvändigtär eleverna utvecklar sin förmågaatt att
kritiskt granska fakta förhållandenoch och inse konsekvenseratt av
olika alternativ. v

Skyldigheten för fristående skola väsentligen grund-atten motsvara
skolans allmänna mål innebär skola inte kan godkännas denatt en om
brister i öppenhet och insyn eller sigägnar ensidig indoktrinering.

friståendeEn skola kan ha konfessionell inriktning. Skolverket har
i sina bedömningar vid ansökan godkännande respektive vid tillsynom

fristående skolor skolas konfessionella inriktningprofilansett attav en
kan komplementutgöra till inteett målersättning för viktiga imen en
läroplanen. Verksamheten kan inom vida präglas olikaramar av
åskådningar, fårdessa inte sådanasig uttryck läromedeltamen att

eller viktiga avsnitt någoti utelämnas. Sådanaämne yttringarcensureras
inteär förenliga med de grundläggande kraven saklighet och

allsidighet.

Öppen3.4.3 för alla

Att fristående skola väsentligen skall grundskolans allmän-en motsvara
mål har inte bara gälla själva utbildningen skolansna ansetts helautan

verksamhet. Hit hör de principer skola tillämpar i fråga vilkaen om
elever skall i skolan. För bli godkändtas krävsemot skolansom att att

ståskall föröppen alla sökande. Vikten denna upprätthållsprincipattav
har markerats i 199192:95 valfrihet friståendeoch skolor: Enprop. om
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skälallagodkännas den förskola skall inteinte är öppenLex. avom
demokratiska samhälle.vårtkaninte iaccepterassom

deltillFrågan för alla berorskola kan öppen storanses varaom en
urval elever.för intagning ochvilka principer skolan tillämpar av

ochprinciper barnprövning efter vilkagranskar vid sinSkolverket
urvalsprincipervid skolan och vilkaeleverungdomar tas emot somsom

sökandefinns fler platser.tillämpas det ännär
förhuvudmanföreningförekommitfall har det ärI flera att en som

medlems-obligatorisktfristående ansökan angivit kravskola i sinen
föräldrarvårdnadshavare. harDessutomföreningen för elevernasskap i

sigpå skall bekännamedlemmarnanågra fall förekommit kravdet i att
till viss trosinriktning.en

huvudmannensipå föräldrar skall medlemmarelevsKrav att varaen
på medlemmarkrav de skallmotsvarande liksomförening eller att vara

förenligatrossamfund har Skolverket intespeciellti ansettsett varaav
olika slagöppenhet för alla. De insatserprincipenmed somavom

måste härmed byggafristående skola i enlighetförföräldrar gör en
dockförening kanmedlemsskap igrund. Kravfrivillig accepteras,en

sindrivakunnaskolan skallförutsättning fördet är attenom
föräldrakooperativ.verksamhet; t.ex. ett

arbetsinsatserSärskilda3.4.4

huvudmannenställerSkolverket berettmånga ansökningardeI somav
sjukvikarie förföräldrar,på elevernasarbetsinsatserkrav t.ex. somav

Skolverket harSkolmåltider, vaktmästarsysslormedlärare, arbete etc.
skall byggautgått från för skolanarbetsinsatserprövningvid sin att

frivillighet.
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Överväganden3.5 och förslag tydligare-
krav för godkännande

Våra överväganden och förslag i det följande utgår från:

den grundläggande utbildningen föratt alla barn och ungdomar skall-
likvärdig huvudmanär för skolanoavsettvara vem som

den grundläggande utbildningen föratt alla barn och ungdomar skall-
bygga värdegrund och ha målen gemensam gemensamma

fristående skolor komplementatt utgör och alternativ till offentliga-
skolor

de fristående skolorna skall ha frihetatt organisera och utforma sinatt-
verksamhet så långt möjligt likvärdighetsmåletutan att äventyras

välja skola fårrätten inte inskränkasatt att särskildagenom-
inträdeskrav, fristående skola skallutan att för alla.öppenen vara

Av redogörelsen för konventionema i avsnitt framgår3.2 Sverige haratt
åtagit sig tillåta enskilda och organisationeratt driva läroanstalter. Enatt

kan kräva utbildningen sådanavidstat läroanstalteratt uppfyller vissa
minimikrav. Kraven kan undervisningens omfattning, kvalitet ochavse
allsidighet också barnen skall fostras till demokratiskaatt män-men
niskor med respekt för andra människor, jämställdhet särskiltm.m., se
FN:s konvention barnets rättigheter. De internationella för-om
pliktelsema innebär dock inte åtar sig friståendefinansieraatt stat atten
skolor med allmänna medel.

De grundläggande kraven för godkännande framgår skollagens 9av
kap. 2 Enligt 199192:95 fordras skolans utbildning ärattprop. av
god kvalitet skolan har godtagbar läroplansamt och kompetentaatt en
lärare. Skolverket utifrånhar skollagen och läroplanen framtagit
kriterier används vid verkets prövning ansökningarsom av om
godkännande.

De ansökningar godkännande fristående skolor inkommerom av som
till Skolverket mycket begränsade möjligheter till kontroll deger av
uppgifter lämnas i ansökningarna. Skolverkets prövning främstärsom

formell då det vid ansökningstillfället inte finns någonart, skola ochav
inte någraheller lärare anställda. Detta innebär ansökan närmastatt en
kan betraktas avsiktsförklaring, i vilken huvudmannensom en uppger
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vissa grund-följatill vissa krav ochavsikt levasig ha för attatt upp
förhållande hurdenhar lett tillprinciper.läggande Detta vetatt ensom

Eftersomfår godkänd.regel sin ansökanibör formulerasansökan
sökandesi denskede, kan inte riktighetendettainte finns iskolan

ochprövning. Först imed Skolverketsi sambandkontrollerasuppgifter
underförstenligt Skolverkets rutinerskolan,tillsyn görsmed somav

huruvidanågon kontrollverksamhetsår, sker egentligdess andra av
fristående skola.ställskravtill deskolan lever som enupp

utgå från ochskollagensskallUtbildningen3.5.1
målvärdegrund och allmännaläroplanens

skol-obligatoriskaårs läroplan för detträdde 1994juli 1995Den 1
läsåret 199596 förtillämpas underi kraft. Den94väsendet Lpo

års läroplan för1980successivtårskurserna för sedanl-7 ersättaatt
värdegrund ochläroplanen,grundskolan Lgr 80. Den angernya som

nationellaövergripandeskollagen demedmål, tillsammamnsutgör
tim-börjadeverksamhet. Samtidigtskolansförstyrdokumenten nyen

grundskolan gälla.förkursplanerochplan attnya
godkännas,fristående skallskolabestämmelseSkollagens att omen

nivåochtillkunskaper och färdigheterutbildningskolans artsomger
grundskolanfärdigheterkunskaper ochdeväsentligen mot somsvarar

grundskolansövrigt väsentligeniförmedlar och skolan motäven svarar
94tillämpades. Lpodå läroplanenmål, den förratillkomallmänna

frånavseenden Lgr 80.skiljer sig i flera
anpassad till denstruktur94 har ärLpo ansvars-nyasomen ny

deendastområde, vilkenenligtskolansfördelningen inom staten anger
såPåverksamhet. sättmålen riktlinjerna för skolansochövergripande

minimistandard förde kravuttrycka utgörkan läroplanen ensomanses
kort-mycketmedfört läroplanenhar ärundervisningen. Detta att numera

läroplanensdetaljreglerar verksamheten,och inte längrefattad utan att
fårtimplanochmed kursplanermål riktlinjer tillsammansoch

Läro-enskilda skolan.lokala planeringen vid deni denkonkretiseras
uppnå.målmåltvå delsmål delsslag:planens sträva attär motattav
skolan,ikvalitetsutvecklingönskadMålen uttryckersträvaatt mot en
uppnåttskall hauppnå minstmålen uttrycker vad elevernamedan att

skolan.de lämnarnär
viktenmarkeradesLäroplan 199293:220propositionen En NyI av

ansvarsfördelningmålvärdegrund, och riktlinjer,utbildningens samtatt
dennamedenlighetskolplikt. imed Förför alla barndesammaär att,



fristående skolorGodkännande 45SOU 1995:109 av

kvalitetsmässigttilloch ungdomartillförsäkra alla barn rätten ensyn,
läroplanensdenutbildning och konsekvensgodtagbar nyaavsom en
skollagensförtydligafinns anledningutformning, vi det attattanser

väsentligenfristående i övrigtpå skola ävenkrav motatt svararen
allmänna mål.grundskolans

sammanhållna skolan,undervisningen i Sverige denförGrunden är
Iutbildning.ungdomar likvärdigalla barn ochskall ettengesom

detsamhälle det angelägetmångkulturellt och pluralistiskt är att upp-
såväl sakligtill utbildningtillförsäkrasväxande släktet rätten somen

på demokratisk grund kan erbjudaoch allsidig grund gemensamensom
sammanhållna skolanvärderingar. denoch Ikunskapreferensram av

såväl kulturellbakgund,med olikaarbetar eleverundervisas och som
ochsocialskolanläroplanen skalltillsammans. Enligtsocial, envara

stärkabåde möjlighet ochharkulturell mötesplats, attett ansvarensom
ochvillkormänniskorsförstå sig in i andrafönnågan och levaatt

socialutvecklatillmed andra ord bidraskallvärderingar. Skolan att en
relationer.förmåga mellanmänskligahanterakompetens atten-

skallvärdegrunddenkunskapssyn ochdenLäroplanen somanger
ocksåslår fastLäroplanengrundskolan.undervisningen i attprägla

dettaViallsidig.skall saklig ochi skolanundervisningen attanservara
på skolformerkrav allagrundläggandemåste innebära ett gersom

utgå frånundervisningskolplikten i sinförundervisning inom attramen
tillmål kommervärdegrund och de allmännaden somgemensamma

i läroplanen.skollagen ochuttryck i
ochfristående skolorgälla förkrav börVi att sammaanser

mål. Dock börvärdegrund ochgällerdet ettoffentliga skolor när
vilkenfristående skola,förfinnasundantag utrymme engersom

kon-utbildningvillkor, singrundläggandeuppfyller dessa att enge
såändras§föreslår skollagens 9 kap. 2viprofil. Därförfessionell att

väsentligeni övrigtutbildningskolans även motvillkoret att svararatt
utbildningskolansmål villkoretallmännagrundskolans ersätts attav

värdegrund ochgrundskolansväsentligeni övrigtäven motsvarar
vibehålla i lagtextenordet väsentligenmål.allmänna Genom att avser

grundläggandeskall möjlig. Dekonfessionell profilendast att varaen
Viläroplanen.skollagen och iangivna imålen främstfinns anser

2 §kap.hänvisa till 1särskiltfinns skäldet inteemellertid attatt
skollagen.
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Öppenhet,3.5.2 tolerans och allsidighet

Sveriges utveckling etniskt heterogen mångkulturelloch nationmot en
aktualiserar frågan långthur samhället berett sträcka sigär närattom
det gäller inrätta särskilda skolor för olikaatt etniska ochgrupper
språkgrupper, för olika religiösa riktningar och sekter. Mot detattsynen
ligger särskilt värde i barn och ungdomar fårett redan i skolanatt möta
olika och uppfattningar stårsynsätt ibland frånönskan delen en
föräldrars sida skydda sina frånbarn påverkaneventuell sådantatt av

inte önskar.som man
Vi fristående såskola, länge denatt grund-anser en motsvarar

skolans värdegrund och allmänna mål, kan ha konfessionellen
inriktning, verksamheten självfallet måste vila demokratiskattmen
grund och respektera såsomvärden människors lika värde, jämställdhet
mellan kvinnor och solidaritetmän med och Givetvissamt utsatta.svaga
kan undervisningen i skola med konfessionell inriktning omfattaen
undervisning i den undervisningen såskall utformastron, attegna men
skolan inte ensidigt indoktrinerar sina elever.

Bland de konfessionella skolor i dag godkända torde detärsom
finnas relativt spännvidd vad gäller öppenheten. kristnaDestoren
skolornas konfessionella bestårprofil oftast de har kompletteratattav
religionsundervisningen med tid för kristendomsundervisning.

någraI fall har ifrågasättsdet viss konfessionell skola i sinom en
undervisning uppfyller skollagens och läroplanens krav allsidighet
och saklighet. friståendeAtt skola prägladär speciellt synsättetten av
får inte leda till undervisningen eleverna ensidig bild detatt ger en av

lärs I 198283:1 Skolor med enskild huvudmanut.som prop. m.m.
framhöll föredragande statsråd, i de fall föräldrar önskar sina barnatt ge

fostran i och till viss trosbekännelse bör krav medverkan ien en en
sådan fostran ställas kyrkor och samfund. Det med andra ord inteär
skolans uppgift fostra eleverna till trosåskådning.bestämdatt Etten
sådant mål kan knappast förenligt med villkoret skola inteattvara en
kan godkännas den sigägnar ensidig indoktrinering. Att fostraom
barnen till omfatta kristen uppgift föratt är den kristnatroen en
församlingen, konfessionell skola måste naturligtvis kunnamen en ge
fördjupad kunskap den trosuppfattning stårhuvudmannen för.om som
Att grundskolans målallmänna enligt läroplanen skall gälla fullt ärut

förutsättning för Skolverkets godkännande. såvälFör offentligaen som
fristående skolor gäller religionskunskapämnet obligatorisktatt är ett

syftarämne, till alla elever grundläggande kunskaperattsom ge om
religioner och livsåskådningar. Religionsundervisningen skall främja en

diskussion frågoröppen kring livsåskådningoch och bidra tilltros-om
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bakgrundolika traditioner och med olikartad kulturellelever medatt
förstå respektera varandra och varandras värderingar.kan och

konfessionell inriktning denskolor med innebär dettaFör att egna
Konfessionellakonfessionen inte kan religionskunskap.ersätta ämnet

komplettera religionskunskapenskolor har möjlighet t.ex.att genom
kon-särskild vikt kan läggas vid denkristendom, i vilketämnet egna

på saklighet ochläroplanens kravfessionen under iakttagande av
möjligheterför skilda uppfattningar, toleransallsidighet, öppenhet samt

harskolaställningstaganden. Den omständighetentill personliga att en
får på i under-allsidighetenprofil inte inkräkta sakligheten ochvissen

innebärgrundläggande kravet saklighet och allsidighetvisningen. Det
enskildmåste för hur starktalltid finnasdet gränsytterstaatt enen
Oavsettfå undervisningen.trosinriktning kan prägla och genomsyra

skildafristående i realiteten förskolaprofil skall öppen upp-varaen
ochskollagengrundläggande ihävda de värdenfattningar, som anges

värden.avstånd från det strider dessaklartläroplanen motsamt ta som
god-föreslår vid sin prövning ansökningarSkolverket,Vi att omav
finnsdetfristående bedömning huruvidaskolor,kännande gör enav

grundläggandeläroplanensskolan kan leva tillgrund attatt anta upp
tillfristående sigmål. inte ansluterskolaoch allmänna Envärden som

skolplikt.mål godkännas för fullgörandeoch skall intedessa värden av
ansökningarSkolverket i sin beredningdet angelägetVi att omavanser

huvudmannaorganisationemahuruvidagodkännande akt gernoga ger
ellerstadgar,antidemokratisk grundsyn, i sinauttryck för t.ex.en
lagstift-svenskuppfattningar strideruttryck försätt motannat somger

grundvärderingamaomfattar de demokratiskaskola intening. En som
står överensstämmelseverksamhet ibedrivainte förväntaskan somen

utfonnasverksamheten skallkrav,skollagens och läroplanensmed att
Somvärderingar.grundläggande demokratiskaöverensstämmelse medi

sådanafristående organisationerskolor bör inteförhuvudmän accepteras
kringgå kritisknågon organisation i syftebildats att enannanavsom

värderingar.grundläggandeegentliga huvudmannensgranskning denav
segregerande.får socialtFristående verka ekonomiskt ochskolor inte

Självasegregerande.avgifterna kan verkainte baradockDet är som
lågmedmöjligt föräldrar välja skolorförvälja detgör t.ex.rätten attatt

På så detfå sociala problem.ochandel invandrarelever sätt gynnar
framföraktiva föräldrarstarka elever mednuvarande systemet svaga

olikaförsärskilda skolorFörekomsteninaktiva föräldrar.elever med av
innebärskolor,språkgrupper, exempelvis muslimskaetniska ochgrupper

forsk-utdannings-norska Kirke-segregering. Deti sig form ogaven
tillstatsbidragavslagit ansökannyligenningsdepartementet har en om

föräldrarnashar rättI Norgemuslimsk skola i Norge. ansett attmanen
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välja skola i detta fårfallatt vika för principen integrering ochge om
jämställdhet mellan och invandrare.norrmän

En skola begränsar sin inriktning till bestämd etnisksom en grupp,
vilken dessutom språkligutgör minoritet, riskerar försvåra elever-en att

möjligheter tillägna sig tillfredsställandeatt kunskapernas i det svenska
språket och integreras i det svenskaatt samhället. Fönnågan förståatt
och tala det svenska språket kan utvecklas bättre i svenskspråkigen
miljö. mångkulturelltI samhälleett skolanär viktig mötesplats, dären
medborgarna frånredan år får tillfälle lära sig leva till-attunga att

och umgås och samarbeta,att kön, bostad,sammans social bak-oavsett
grund, religion eller etnisk tillhörighet. Det språketsvenska förut-är en
sättning för integrering och aktivt deltagande i det svenska arbets- och
samhällslivet.

För tydlighetens skull vill vi understryka detta inte innebär någonatt
begränsning den undervisning f.n. bedrivs vid de s.k. Sverige-av som
finska skolorna. Denna undervisning syftar till två-utveckla aktivatt
språkighet och bygger jämkning timplanen.en av

Europakonventionen stadgar, tidigare redovisats, skallatt statensom
respektera föräldrars tillförsäkrarätt sina barnatt uppfostran och under-
visning står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa ochsom
filosofiska övertygelse. I FN:s konvention barnets rättigheterom anges

målvissa för barns utbildning utgår från barnets bästa. Ensom
förutsättning för organisationers och enskildas inrätta och drivarätt att
utbildningsanstalter dessaär principer iakttasatt undervisningensamt att
vid dessa anstalter vad frånmotsvarar sida angivitsstatenssom som
minimistandard. Vi i konsekvens med detta principensynsätt,anser, att

föräldrarnas välja skolarätt inte kan innebäraatt fårom skolaatt en
etableras, det finns skäl skolan inte kommeratt levaanta attom att upp
till de övergripande målen för skolverksamheten och därmed inte heller
kan barnens tillantas motsvara rätt allsidig utbildning.en

Mot denna bakgrund vi fristående skola inte skallatt god-anser en
kännas, det bakom huvudmannen finns organisation skälom en som ger

skolans verksamhet inteatt anta kommeratt präglas demokratiskaatt av
värderingar, dent.ex motverkar social språkligatt ochgenom
integration. Redan i ansökningsskedet bör det möjligt för Skol-vara
verket inte godkänna skolaatt anknytning till exempelvisen vars en
rasistisk organisation uppenbar,är huvudmannenäven dentvärtemotom
bakomliggande ideologien i sin ansökan levaatt attuppger man avser

till läroplanens värdegrund mål.och Vi sådanupp attanser en
bedömning ligger inom för den prövning Skolverket skallramen som

enligtgöra 9 kap. 2 § skollagen.
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för antalet eleverNedre3.5.3 gräns

fåfristående mycketframgår skolor hardet fleraavsnittAv 1.1 att
inte hargodkäntsde skolortioelever än procentsamt att somavmer

från Fri-undersökningVidare visarberäknat.kunnat starta ensom
underhälften demRiksförbund endast drygtskolomas att somav

någon formgjortgodkännande hadeansökt199495 hade avom
denrimligtVi detmarknadsundersökning i förväg. att somanser vara

redovisar elevprognosi sin ansökan delsgodkännandeansöker enom
vidtagitsåtgärderläsåren dels dokumenterar vilkaför de första tre som

läsåret skallförstaelevantal för detberäknatför uppgiftenatt varaom
realistisk.

utvecklandeallsidiga ochsmå inte erbjuda denskolor kanMycket
tordefåtal eleverskola medläroplanen förutsätter. Enmiljö ettsom

Vidoch utveckling.social fostranmiljö för samarbete,erbjuda torftigen
Med tankeåldersblandadesmå ofta elevemaiundervisasskolor grupper.

åldersspridningen alltförintekvalitet kanundervisningens storvara
få elevermedundervisningsgrupp. skolaEnstadigvarandei geren

verksamhetunderlag förekonomisktstabiltknappast ett av meren
ställa kravetbakgrund bördennavaraktig karaktär. Mot att enman

Avstegmåste minst tolv elever.omfattagodkännasför kunnaskola att
fördå skäl finns,särskildafrån endastkrav bör attdetta t.ex.accepteras

frånavstånd elever-skolgång måttligtinomårskurser möjliggörai lägre
behandlingshemglesbygd och för skolorutprägladihem typavnas

krävsDanmarkdet ijämförelse kanterapiskola. Som nämnas atten
verksamhetsåretåret det tredjeoch 28 fr.o.m.barn det förstaminst tolv

få friskola.för att starta en
omfattaskallgodkännasföreslår fristående skola förVi attatt en

undantagskall möjlighetSkolverket haoch göraminst tolv elever attatt
då särskilda skäl föreligger.från regeldenna

innehåll omfattningochUndervisningens3.5.4

skallfristående skolpliktvanligskola förvidutbildningenKravet att en
nivå väsentligentill ochoch färdigheterkunskaper art svararsomge

måsteså detförmedlar har hittills tolkatsgrundskolanvad attmot som
degår något väsentligtinte misteelevernaärgaranteras att somom

detverksamhetengrunden resultatetfått grundskolan. Iiskulle ha är av
ochtim-Grundskolansinnehållet fonnen.viktigareochviktigaste änär

vadomfattningbehövt tillämpas i änintekursplaner har större som
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krävs för förmedla baskunskaper och basfärdigheteratt och vad isom
övrigt obligatorisktutgör lärostoff för grundskolan.

Detta har inneburit Skolverket i det enskilda fallet haftatt att ta
ställning till hur avvikelser från läroplan, kurs- och timplanerstora som
kunnat målen skall kunna bliaccepteras äventyrade. Detutan att anses
har varit möjligt ha återfinnsinteämnen i grundskolan ochatt attsom
integrera olika påämnen sätt viss pedagogiskett motsom svarar en
grundsyn. Samtidigt har påkravet valmöjligheter för eleverna inte ställts
lika högt för grundskolans del.som

Den timplanen för grundskolan den garanterade undervis-nya anger
ningstiden uttryckt klocktimmari för ochämnen ämnen.grupper av
Timplanen minimikrav förutgör den undervisning skallatt som
anordnas för varje elev. Till frånskillnad tidigare timplanen inteär
längre stadieindelad. En gårelev fåttgrundskolan skall hautsom
lärarledd undervisning i minst den framgåromfattning tim-som av
planen. I 199293:230 En läroplan timplanen skallattprop. ny anges ses

uttryck för den vikt samhället fäster vid skollagensett likvärdig-som
hetsmål. Föredragande statsråd konstaterar i detta sammanhang:

Det viktigt elever grundskolaniär och motsvarande skolfomteratt
får möjligheter skajfa sig kunskapsbas.att en gemensam

Timplanen den lärarledda undervisningens omfattning ochgaranterar
kursplanerna ämnesinnehållet.garanterar

Genom den timplanens konstruktionen såvälhar skolornasnya som
elevernas valmöjligheter ökat. Skolorna kan profilera sig attgenom
minska antalet timmar i vissa och medämnen högst 15ämnesgrupper

på såoch skapasätt för skolans val 410 timmar.procent utrymme
Eleverna kan inom för elevens val 470 timmar själva väljautrymmet

fördjupa och bredda sina kunskaper inom eller flera timplanensatt ett av
ämnen.

Den timplanen för grundskolan för flera lokalautrymmenya ger
beslut, bl.a. utläggningen timplanens garanterade undervisningstidav

årskurser.olika En konsekvens detta blir det inom kommunattav en
kan finnas behov viss samordning mellan skolor harav en som gemen-

elevunderlag vid utläggning timplanens undervisningstid. Isamt av
fall riskerar eleverna fåinte den garanterade undervisnings-annat att

tiden under sin skolpliktstid.
Det friutrymme finns för lokala beslut jämkning ochsom numera om

utläggning undervisningstid och årskurserolika medförämnen attav
den flexibilitet tidigare funnits för fristående skolor även ärsom nu
möjlig i det offentliga skolväsendet. I och med de kursplanernaatt nya
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målen bedöm-för undervisningen i olika förenklasendast ämnenanger
fristående avseende. Deinför godkännandet skola i dettaningen av en

bör ijämkningsmöjligheter timplanen för grundskolansom ger,
också rimliga förde jämkningsmöjligheter kanhuvudsak vara som anses

fristående grund-skola, den kärnan i denattutan gemensammaen
skäl förutbildningen för barn och ungdom Ettläggande äventyras. annat

omfattande avvikelser de möjligheterinte medge alltför utöveratt som
står bör för-timplan och ämnesuppsättning integenerellt till buds, är att

ochsvåra övergång i grundskolantill gymnasiestudier, eleverutan geen
kunskapsbas.fristående skaffa sigi skolor möjligheter att en gemensam

fristå-frånövergångmåste också möjligt för elever vidDet att envara
följaskola störande komplikationer kunnaende till offentlig utanen

undervisningen.
tillämpasgrundskolans inte börvill dock understryka timplanVi att

fristående skolasmåttstock vid bedömningenalltför rigoröst av ensom
gällerså vadfullständig överensstämmelse eftersträvastimplan att en

sådan denskulle inkräktaämnesbeteckningar och timmar. En strävan
grundskolan ochfristående möjligheter annorlundaskolans änatt vara

skollagenstill denna. avkallkomplement Utan göraattatt ettvara
ochtillkunskaper färdigheterutbildningen skall ochkrav artatt ge som

finnasnivå vad grundskolan skall detväsentligen ettmotsvarar ger,
utformningannorlunda uppläggning ochförskäligt utrymme aven

lärareelever ochinte själva antalet timmarundervisningen. Det är som
för ellertillbringar tillsammans inom ämnesgruppämneett enramen

resultatavgörande betydelse för undervisningenshar utan snararesom
utformas används.undervisningen och tidendet vilketsätt

alla elever i grundskolan harskyldighet göraDen ettattsom
fristående naturligtspråkval i skolor.gälla för elever Detbör är attäven

många valmöjligheterfristående erbjuda likaskola inte kan somen
be-fristående särprägel ochskolan dessmedgrundskolan. Den

måste fristående skolainnebär val i sig. Dockgränsningar ett somen
kunnaårskurserna engelskahögstabedriver undervisning i de utövertre

språk.undervisning i minst främmandeerbjuda ett

och skolledning3.5.5 Lärarkompetens

måstefriståendevalfrihet och skolorEnligt 199192:95 enomprop.
bedömningfristående lärare. Vid Skolverketsskola ha kompetenta av

bedrivafristående föruppfyller förutsättningarnaskola attom en
gällerutgångspunkten vadundervisning med kompetenta lärare är som
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för det5 offentliga skolväsendet. Enligt 2 kap. 3 § skollagen varjeär
kommung och landsting skyldig använda lärareatt har utbildningsom en
avsedd för den undervisning de i huvudsak skall bedriva. Undantag får

i göras endast sådanmed utbildning inte finns tillgåom personer elleratt
det någotfinns särskilt skäl med hänsynannat till eleverna. Frågan har
även prövats Kammarrätten i Stockholm i domav 6544-1992som en
slagit fast, utgångspunkten föratt bedöma friståendeatt skolaom en
uppfyller förutsättningarna för bedriva undervisningatt med kompetenta
lärare måste vad gäller för det offentliga skolväsendet.vara som

Lärarnas kompetens och förmåga är vikti förutsättning för atten g en
skola skall kunna skollagens kravmot och läroplanens mål. Jusvara
färre lärare skola har, desto viktigare detär denen enskilde lärarenatt
har adekvat utbildningkunskap för den undervisning skall bedrivas.som
Vi kraven på ämneskunskaperatt ochanser pedagogisk erfarenhet i
praktiken inte kan lägresättas för de fristående skolorna för grund-än
skolan, varför vikt bör fästas vid dessastor såvälkrav vid prövning av
ansökningar godkännande i tillsynen. Vi har funnitom detsom
nuvarande kravet på kompetenta lärare för undervisningen friståendei
skolor väl motiverat och finner inte anledning föreslå någon för-att
ändring beträffande kraven på lärarkompetens.

Skollagen innehåller någotinte krav det skall finnas rektoratt en
för fristående skola. Långt ifrån alla fristående skoloren i sinuppger
ansökan rekryteraatt rektormotsvarande.att Synenman avser en
varierar hur ledningen skolornas utbildning skall utformas. Iav
waldorfskolomas ideologi självstyretär överordnad princip ochen
ledningsfunktionen utövas lärarkollegiet. delgemensamt I kon-av en
fessionella skolor församlingens den har lednings-pastoranges som som
funktionen.

Med hänsyn till friståendeiävenatt skola fattas vissa besluten som
ingripandeär för den enskilde eleven och skall kunnaatt en person

utpekas ansvarig lärare, föräldrar ochgentemot elever,som bör det
finnas med formellt ledningsansvar.ett Behoveten person av en
identifierbar rektor motsvarande har påtagligt ökat dengenom
ansvarsfördelning den läroplanen förutsätter. Detsom nya yttersta

för och ledningen detansvaret pedagogiska arbetet förutsätterav en
med rektorsfunktion.person

Vi föreslår det införs bestämmelseatt i skollagen det viden attom
fristående skola skall finnasen företräder skolan. Vien person som

dennaatt utbildning elleranser erfarenhet bör ha för-person genom
värvat pedagogisk insikt.
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3.5.6 Inträdeskrav

fårEnligt 9 kap. § skollagen1 skolplikt fullgöras friståendei skola,en
skolan godkänd ändamålet. Någonförär uttrycklig bestämmelseom om

huvudmannens skyldighet friståendebarnet finns inte. Attatt ta emot en
skola skall för alla har följaöppen kravetansetts attvara av

väsentligenutbildningen i övrigt grundskolans allmännamotsvarar
mål. I 199192:95 valfrihet friståendeoch uttaladeskolorprop. om

statsrådföredragande skola inte skall godkännas den inte äratt en om
för alla skäl inte vårtkan demokratiskaöppen iaccepterasav som

samhälle.
I och friståendemed kravet skola skall för alla kanöppenatt en vara

någrainte särskilda intagningsprinciper enskildställas förupp en
fristående skola. I situation där skola har fler sökande till-änen en
gängligt antal platser blir principerna för urval för skolanavgörande om
skall för alla. Som följd öppenhetsprincipen kanöppenanses vara en av

sådanaendast urvalsgrunder inte spelöppenhetensättersom ur
exempelvis anmälningsdatum, syskon-geografisk närhet ochaccepteras,

förtur. Vi principen fristående skola skall öppenatt attanser om en vara
framgåför alla bör uttrycklig bestämmelse i skollagen.av en

slårNär det gäller grundskolan skollagen kap. 6 fast, kom-4 § att
vårdnadshavaresskall beakta Önskemål skallderas barnattmunen om

så långtvid viss skola det möjligt andra eleversärtas emot utan atten
påberättigade krav placering i skola åsidosättshemmet ellernära atten

betydande svårigheter uppstårorganisatoriska eller ekonomiska för
kommunen.

fråganDetta aktualiserar friståendebör för skolasgränsenvar en
skyldighet för alla. Om fristående tvingasskola skulleöppenatt vara en

elev vilken inte adekvatharatt ta emot atten man resurser ge en
undervisning, behöver skolan naturligtvis ersättning för detta. Vi anser

fårdet rimligt elev behöver handsärskilt stöd i förstaattvara en som
detta vid den skola han eller hon vill dockOm behovet ärsom av
sådan omfattning elevens placering friståendevid skola skulleatt en

svårighetermedföra betydande ekonomiska för skolan den kommuneller
har lämna skolan ersättning, bör för dendet möjligtattsom vara

fristående skolan under vissa förutsättningar inte eleven. Omatt ta emot
kommunen exempelvis anordnar specialundervisning under-i särskilden

någonvisningsgrupp vid de kommunala inteskolenhetema, kan detav
rimligt kräva elev placeradnonnalt skulle ha blivitatt attvara en som

vid friståendedenna skolenhet i stället skulle i därmedskola ochen
föranleda ökade skolkostnader för kommunen.

föreslår friståendeVi bestämmelse in i skollagenatt tas atten om en
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skola inte skyldig elev, medföraär mottagandet skulleatt ta emot en om
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår föratt

påskolan. Vi den enda grund friståendevilken skola skallattanser en
kunna elev förutom det självklara falletvägra äratt ta emot atten -
skolan inte har plats för alla sökande kommunen skjuter tillinteom-
särskilda därför kommunens skolorganisation tillgodosekanattresurser,
elevens särskilda behov kostnadseffektivt sätt.ett mer

del ansökningar bådeI godkännande förekommer testen om som
intagningsprincip urvalsgrund.och

Inom det offentliga skolväsendet används dock ibland test som
urvalsgrund vid skolor har viss profil, musik. Testningent.ex.som en

dåsyftar till talangurval.nännast ett
året frågan ocksåUnder det har aktualiserats isenaste testom

kunskapsämnen skall kunna Skall skola kunna vända sigaccepteras. en
begåvadeenbart till särskilt bam Skolverket har i samband med

tillsyn Enskilda gymnasiet i Stockholm sig skolanvänt mot attav
i matematik, svenska och engelska vilka eleverföranvänt avgöratest att

fåhar tillräckliga kunskaper för tillträde till skolans högstadium.attsom
Frågan huruvida och kan vid antagning tilltest accepterasprov en
fristående skola har ytterligare aktualiserats 1719-1995domgenom en
i Kammarrätten i Stockholm. Skolverket intehade i sitt beslut att
godkänna skola bl.a. bedömt de intagningsprinciper skolanatten som

på friståenderedovisat strider kravet skolan skall öppenmot att en vara
för alla. beslutet överklagats anfördeNär Skolverket:

ansökan elevernaAv framgår skall klara föratt att antastestav en
till årskurserna till det skolväsendetfyra sju. Inom offentliga

grundskolor med ellerförekommer profil. musikestetiskatt t.ex.
dans, tillämpar Intagningsbegräns-intagningsprov i profilämnet.

till avseende andraningar viss skola förekommer inte. Det ärämnen
enligt Skolverkets mening avgörande skillnad mellan intag-en
ningsbegränsningar avseende sidan ochmusik åämnett.ex. ena
sådana grundläggande bolaget användaämnen attsom avser
vidintagningen andra. Sådanaå den utbildningensingår iämnen
kärna betydelseoch för alla elever. skola kanEnär störstaav
självfallet profil betonarha kunskaper ochteoretiskaen som
tydliggöra detta marknadsföring. det enligti sin Däremot är
Skolverkets förenligt friståendeuppfattning inte med kravet att en
skola skall för alla, avseendeintagningsvillkoröppen attvara genom

dessakunskaper reglera vilkeni elevsammansättningämnen en
fristående skola skall Sådanaha. intagningsbegränsningar riskerar
enligt Skolverkets bedömning segregerande ejfekter.att ge
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Kammarrätten gjorde bl.a. följande bedömning:

handlingarnaAv framgår klartinte hur urvalet skallelever ske.av
Kammarrätten dock vidutgår bedömningsin från de eleveratt som
söker till skolan normalt skall genomgå och klara någon formav av
språklig för kunna Frågan sådant urvals-ärtest att antas. ettom
förfarande kan godtas eller det strider vad i 1 kap.sägsmotom som
2 § skollagen grundläggande demokratiska värderingar.om

Skolverket intagningsbegränsningar avseende musikattmenar ex.
godtaskan medan de intagningsprinciper bolaget attsom avser

tillämpa skulle strida principen öppenhet. Kammarrättenmot om
finner med hänsyn vadtill skollageni krav för attsom anges som en
fristående skola skall godkännas och till vad uttalats isom
förarbetena de intagningsprinciper bolaget redovisathar inteatt som
kan stå strid medi grundläggande demokratiska värderingar.anses
Skäl avslå påansökan grund de avsedda intagnings-att av
principerna föreligger alltså inte.

Skollagens kap.1 2 § utbildningen inom skolform skallvarjeattanger
likvärdig. såI Lpo 94 utvecklas detta undervisningen skallattvara

till varje elevs förutsättningar slåsoch behov. läroplanenI ävenanpassas
fast skolan har särskilt för de olikaeleveratt ett ansvar avsom

svårighetanledning har nå målen för utbildningen. Intagnings-att
principer syftar till gallra bort de elever för vilka skolan haratt ettsom
särskilt såledesstrider läroplanens värdegrund.motansvar

sammanhållenI skola för alla barn, har integration etten som som
viktigt värde, kan inte eller intagningsprov användas. Intagningsprovtest

olika slag begränsar öppenheten och därmed möjligheterna väljaattav
sådantskola. Ett urvalsförfarande kan också inverka möj-negativt

lighetema till allsidig social sammansättning. viktig dimensionEnen av
likvärdigheten likvärdiga villkor såvälgällerär för kommunalaatt som
fristående skolor. Om och eller motsvarande förtest systemprov
gallring elever skulle vid intagning och urval till skoloraccepterasav
för skolpliktiga barn och ungdomar, skulle detta riskera bidra till ochatt
förstärka icke önskvärd segregation.en

En skola skall alla barn och ungdomar grundläggandesom ge en
måsteutbildning, erkänna varje elevs utvecklas och utvecklarätt att att

sin kunskap i olika fonner. En viktig uppgift för främjaskolan är att
och stimulera elevernas allsidiga utveckling. I stället för ochtest prov

instrument för intagning elever till utbildning inom skolpliktenssom av
vill förorda frivilliga diagnostiska och vägledande samtal.testram

Genom exempelvis vägledande vårdnads-samtal kan eleven och dess
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fåhavare realistisk uppfattning vilka utbild-krav profileraden om en
ning ställer och själva sitt val grund denna kunskap.göra av

föreslårVi därför och fåinte skall förekomma vidtestatt prov
årskursernaintagning elever till 1-5. och iVi att testav anser prov

övrigt endast bör förekomma i dåundantagsfall och inte i de ämnen
själva kärnan i grundskolans utbildning. Vi be-utgör attsom anser

stämmelserna detta inte bör finnas böri skollagen, detutan attom
ankomma regeringen meddela Regeringennödvändiga föreskrifter.att

fåbör bemyndigande förmeddela föreskrifter villkorett att om
friståendeantagning till skola.en

3.5.7 Internationella skolor

ValfrihetIproposition 1992931230 i skolan gränsernasägs, ävenatt om
kanmellan internationella skolor och skolor internationell profilmed

åtskillnadflytande, det viktigt klar mellan inter-är göraattvara en
fristående språklignationella skolor skolor internationelloch med eller

inriktning.
Som i avsnitt 3.1.1 kan internationella skola vilkennämnts upp-en

fristående också godkändfyller de krav ställs vanlig skola blisom en
sådan.som en

två olika godkännanden baserade olikaFörekomsten typerav av
delvillkor medför enskild skola kan ha godkännande föratt ett enen

fristående godkännandesina elever vanlig skola och ett annatav som
sina övriga skolainternationell skola för elever. Om ochsom en samma

friståendebådegodkänd internationell skola och vanligär som som
skola sannolikt i skola.kommer den dock praktiken fungeraatt som en
För närvarande har internationell skola dubbelt godkännande.en

fri-En avgörande skillnad mellan internationell skola och enen
stående situation.för skolplikt ligger iskola vanlig eleverna och deras

internationella skolans elever bor eller tillfälligt i Sverige. DeDen vistas
får språket förhållanden i denundervisning i svenska och svenskaom
omfattning vistelse här ide behöver med hänsyn till sin begränsade

språklandet. svenska ochI övrigt sker undervisningen änannat
friståendeenligt för vanligutländsk läroplan. Eleverna vid skolaen

skolplikt i framtiden och leva i detförbereds för bo, studera, arbetaatt
samhället. förutsätter svenskasvenska Detta goda kunskaper i det

språket det svenska samhället, och historien. Därförkulturensamt om
övervägandedet nödvändigt dessa elevers undervisning till klartär att

del sker svenska och utbildningen väsentligen denatt motsvarar
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svenska läroplanen, vilket utifrån skollagens likvärdighets-sammantaget
mål skall eleverna kunskapsbas.garantera en gemensam

Vi det åtskillnadangeläget klar friståendemellangörsattanser en
skolor för vanlig skolplikt och internationella föreslårskolor och därför
ingen ändring gällande regler.av

3.5.8 Skolverket skall ansökningarpröva om
godkännande

I dag har kommunerna någotinte lagreglerat inflytande godkännandet
fristående skolor grundskolenivå. Skolverkets handläggningav av

ansökningar godkännande innefattar dock remissförfarande tillettom
den kommun där skolan bli belägen. fårGenom detta den kom-avses

i vilken skolan bli etablerad dels kännedom planerna attmun avses om
inrätta skola i kommunen dels tillfälle sig ansökan.överatt yttraen ny

Vi Skolverket fortsättningsvis skall fatta beslutävenattanser om
godkännande fristående skolor med utbildning motsvararav som

Dågrundskolan. det remissförfarande Skolverket hittills tillämpatsom
på frivillig grund det möjligt för fåverket del synpunktergör att av som

inte skulle komma till dess kännedom, viktigtdet attannars anser en
bestämmelse remiss till kommunen in i lagtexten. Kommunenstasom
yttrande bör den lokalt betingade kunskaputöver finns huvud-som om

och dennes förutsättningar också behandla elevprognosen förmannen
treårsperiodenden första och skolans översiktliga budget.

föreslårVi berörda kommuner, dvs. den kommun i skolanvilkenatt
bli belägen och de kommuner fråni övrigt vilka skolan kan antasavses

komma rekrytera huvuddelen sina elever, skall beredas tillfälleatt attav
sig ansökan. Skolverket skallöver kvalitetsprövning iyttra göra en

enlighet med de nationella kriterier i avsnitten 3.5.1-6. Ensom anges
skola bedöms de nationella kraven skall godkännas.motsom svara

3.5.9 Byte huvudmanav

Skolverkets godkännande innebär Skolverket godkänner vissatt en
huvudman för bedriva undervisning årskurseromfattande ivissaatt en
bestämd kommun. Godkännandet baseras bedömning huvud-en av

uttalade avsikter, förutsättningar mål.och Huvudmannenmannens
sedan för skolverksamheten bedrivs i enlighet med gällandeattansvarar
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vår måstebestämmelser. Enligt uppfattning konsekvens dessaen av
förhållanden överlåtas pågodkännande inte kanatt ettvara annanen
huvudman. de fall det kan bli aktuellt för skola,I byta huvudmanatt en
måste följaktligen godkännande.detta ske ansökangenom en ny om
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4 Bidrag

Kostnaden elev ungefär friståendelikaär i skolor istorper som
kommunala grundskolor. Kommunen har för allaett attansvar

fårskolpliktiga barn i kommunen sin till utbildning tillgodo-rätt
sedd. Vi finner det naturligt förutsättningarna för den grund-att
läggande utbildningen skall likvärdiga huvudman.oavsettvara

föreslår friståendeVi skola Skolverket godkäntsatt en som av
och förklarats berättigad till bidrag, skall tilldelas bidrag denav
kommun där skolan utifrånbelägen åtagandeskolans ochär
elevernas behov grunder och enligt principersamma samma

gäller för kommunens Vårtgrundskolor. förslag förut-som egna
kontinuerlig dialog och samförståndsätter mellan denetten

fristående skolan och kommunen skolans bidragsbehov ochom
tillväxttakt. Skäl för skola skall kunna förklaras inte ha rättatt en
till bidrag bör godtas etableringenär, attsom av en ny

beståendebidragsberättigad skola medför kostnadsökningar, som
får betydande negativa konsekvenser för andra elever i kom-

eller etableringen i fåövrigt kan allvarliga negativamunen om
effekter för kommunens grundskoleverksamhet helhet.som

Skolverkets beslut godkännande och till bidrag skallrättom
kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

skallKommun ha till ersättning frånför sina kostnaderrätt en
kommun, hemkommun friståendeför elev iärannan som en en

skola lägeskommunen.i
våraVi bedömer förslag inte någonskall innebära kost-att

nadsökning totalt jämfört med vad gäller fr.o.m. den 1sett som
juli 1995.

förhållanden4.1 Nuvarande

Det nuvarande bidragssystemet friståendeför skolor Skol-innebär att
verkets beslut ocksågodkännande skolan till bidrag för sinrättom ger
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från läsåretverksamhet elevernas hemkommuner. 199293 fickFr.0.m.
friståendeför vanlig skolplikt godkänd skola till medel förrätten

frånverksamheten den kommun där skolan Tilldelningenbelägen.var
på kom-medel baserades den genomsnittliga kostnaden elev iav per

föregående kalenderåret.grundskola den 1det Fr.0.m.närmastmunens
så friståendejanuari ändrades reglerna skola,1993 att varen som

för verk-godkänd för elever med vanlig skolplikt skulle tilldelas bidrag
lämnassamheten elevernas hemkommuner. För varje elev skulle ettav

elev i hem-belopp motsvarade den genomsnittliga kostnadensom per
pågående kalenderåret stadiumkommunens grundskola det det som

före-tillhörde. 1992932230 Valfrihet i skolan anfördeeleven I prop.
statsråd:dragande

kostnaderskall kommunens samtliga förenligt min mening
genomsnittskostnaden.grundskolan beräkningsunderlagetingå föri

såledesskolkostnader skall uteslutas.Inga

uppgicktilldelningen bidrag fick kommunen avdragVid göra ett somav
genomsnittskostnaden.framräknadetill högst 15 denprocent av

bestämde fick medgeRegeringen eller den myndighet regeringen ett
infördes fr.0.m.avdrag, fanns särskilda skäl. Vidaredetstörre om

få tillnystartad skola för199394 regel innebar, rättatt attenen som
åretaugusti innanbli godkänd före denbidrag skulle ha ansökt 1attom

bidragsåret började.
frånfår sinavdragmotiv för kommunenSom göra ettatt genom-

skyldigheterhar anförts kommunen har vissasnittskostnad att som en
skyldighetenfristående har. gäller dels planering, delsskola inte Det att
hemmahörandesamtliga skolpliktiga eleveri sina skolor ärta emot som

också särskiltgäller barni kommunen. Skyldigheten är resurs-som
profil ochspeciellinte i skola medkrävande, barn som passar en en

gåi fristående skola de börjatkan eller villbarn inte längre somsom en
friståendeockså skolornaandra skyldigheter deKommunen har som

tillhandahålla Skolhälsovård elevergrundskolanshar förinte t.ex. att
hemspråksundervisning grund-skolskjuts för deanordna ochsamt att

berättigade till detta.skoleelever ärsom
Ändring bidragsbestämmelsemaförslag i 1994951157Efter prop. av

fristående bidragsbestämmelser-för vanlig skolplikt harför skolor m.m.
får1995. avdrag kommunenändrats fr.0.m. den 1 juli Det görana som

från 15från högstframräknade genomsnittskostnaden har ändratsden
skall.storlektill högst 25 kommunen bestämmer avdragetsNärprocent.

påfristående kostnaderden skolan har särskildaden beakta bl.a. om
och inteenskild fysisk eller juridiskgrund den drivsatt avpersonav av
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Vidarekommunen moms, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader etc..
skall skolanskommunen beakta de kostnader hänför sig till attsom
åtagande omfattar med behov ochelever särskilda stödinsatser attav

skolhälsovård. Dåskolan erbjuder stadie-den nationella regleringen av
förindelningen i grundskolan upphör i och med den läroplanenatt nya

läsåret skalldet obligatoriska skolväsendet införs 199596,med början
den genomsnittliga årskurs stället förkostnaden beräknas inumera per

stadium. Sammantaget innebär dessa förändringar fördelningenattper
fristående utifrånförde skolorna skall behovske elevernasav resurser

åtagande. planeringstidoch skolornas För kommunerna längreatt ge en
så blihar ansökningstiden ändrats skolan skall ha ansöktatt attnu om

kalenderåret bidragsåretgodkänd före den 1 april innan börjar. Den nya
gången påtidpunkten skall tillämpas första ansökningar som avser

bidragsåret bidragsberättigad199798. För skola skallatt en ny vara
såledesfr.o.m.-.den juli skall den godkänd1 1997 ha ansökt bliattom

före den april 1996.1

4.1. 1 Internationella skolor

förförordning statsbidrag internationella skolorEnligt 1983:97 tillom
friståendeskolpliktiga elever skall huvudmannen skola hanför omen

vill förklaras berättigad till statsbidrag förordning till Skol-enligt denna
verket lämna in till regeringen ställd ansökan.en

lågtinternationella jäm-Statsbidraget till de skolorna relativt iär
förelse med det kommunala bidraget fristående skolor.till övriga För
budgetåret 199495 uppgick detta statsbidrag till 600 kronor elev.19 per

månadersperioden juli uppgår tillFör 18 1995 december 1996 bidraget-
31 500 kronor får internationellaelev. Utöver statsbidraget deper

frånskolorna dock bidragvisst del kommuner. interna-Vissaett en
fårtionella skolor utländska statsbidrag.även

4.1.2 Kostnader

Skolverkets 76:I Skolan Jämförelsetal skolhuvudmänförrapport nr -
redovisas del ekonomiska friståendeuppgifter de skolorna underen om
kalenderåret året1994. 1994 det andra då friståendehela de skolor-var

hade till ersättning motsvarande minst 85 kommunensrätt procentna av
genomsnittskostnad elev och stadium. Uppgifterna visar denattper

15-12183
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totala kostnaden friståendeexkl. Skolskjutsar i genomsnitt för elev ien
skolor ungefär lika i kommunens 46 900är grundskolor,stor som
kronor jämfört med kronor. fristående ingår47 400 Bland de skolorna

internationellade skolorna och riksintematskoloma. harDe senare
betydligt högre kostnader genomsnittet föreftersom kostnaderän

ingår.elevhem någotDe internationella skolorna har lägre kostnader än
genomsnittet eftersom det aktuella landet kan kan lämna bidrag i olika
former.

Tabell 4:1 visar kostnaderna elev för inriktningskolor med olikaper
totalt, totalt exkl. lokaler för undervisning. Uppgifterna hämtadeärresp.
från kalenderåretSkolverkets uppföljningnationella och 1994. Föravser
fristående skolor räkenskapsårmed s.k. brutet har kostnaderna i före-
kommande fall räknats med konsumentprisindex.upp

Tabell 4:1 Kostnader kr elev totalt, totalt exkl. lokaler och förper
undervisning fördelade skolinriktning. 1994

Skolor Totalt Exkl. lokaler Undervisning

46Samtliga 900 37 200 21 400

Allmänna 45 500 35 900 00021

pedagogik 46 200Spec. 37 300 22 400

Konfessionella 46 500 36 500400 21

Etniskspråkl. 45 400 35 100 21 200

Spec.ämnesprofil 10045 200 32 000 18

700Internationella 39 300 32 600 18

600 500Riksintemat 133 115 800 30

Övriga 256 400 221 100 98 800

friståendeKostnaden elev för undervisning generellt lägre iär settper
grundskolor klasstorlekenskolor i kommunala 23 500 kr,än trots att

någotoch antalet elever lärare lägre. berormindre Dettaär äratt per
fristående verksamhetsannolikt andel de skolornasstörreatt en av

vilka elevtimmama färre och lärarlönernagäller lägre stadier, är
också friståendenågot skolor,lägre. Lokalkostnadema elev lägre iärper

på mindre lokalytan elev kvadratmeter jäm-det beror den 10permen -
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friståendeKostnaden kvadratmeter dock högre ifört med 15. ärper
skolor, kronor jämfört med 820.930

kost-orsak till riksintematens höga totala kostnad elevEn är attper
ingårnaderna för elevhem i denna Gruppen övriga omfattar tresumma.

ochskolor framför allt elever med särskilda behovtar emot somsom
få skolhemterapiskolor.har elever skolaper

Fristående SOUskolor. elevavgifterbetänkandet Bidrag ochI
någonfriståendekonstaterades skola inte har1992:38 att annanen

påtar elevantal,uppgift den själv sig. bestämmer själv sittManän man
varia-skolan har hela för elevantaletsmedan den kommunala kostnaden

måste hållapraktiken alltidtion, dvs. den i vissa överytor.

regi4.1.3 Särskilda kostnader för skolor i enskild

tillvissa för bidragSom i avsnitt 4.1 har ändringar reglernanämnts av
fristående skolor skett fr.o.m. den 1 juli 1995. Dels skall bidraget utgöra

års-ochkommunens genomsnittskostnad elevlägst 75 procent av per
denskall kommunen, vid fastställandet beaktakurs, dels bidraget, omav

fristående skolankostnaderskolan har särskilda bl.a. grund attav
juridisk kostnaderdrivs enskild fysisk eller särskildaDeav en person.

arbetsgivaravgifter.kostnader för pensioner ochärsom avses moms,

4.1.4 Momskostnader

års landstingsamband med 1991 skattereform fick kommuner ochI rätt
ingående verksam-avdrag för all mervärdesskattgöraatt oavsett om

heten medförde skattskyldighet eller Syftet utjämnaatt mer-var
arbete ivärdesskattens konkurrenssnedvridande effekter vid val mellan

respektive regi.externegen
minska konkurrenssnedvridningen mervärdes-För inom deatt

områdena ocksåinfördesskattefria särskilt statsbidrag till kommunerett
m.fl. täcka indirektaför de kostnader för mervärdesskattatt som upp-

utgårkommer vid upphandling och bidragsgivning. till kom-Bidraget
frånoch landsting vid upphandling eller bidragsgivning tillmuner

områdena sjukvård, tandvård,näringsidkare inom social och ut-omsorg
bildning. Bidraget bygger uppskattning den dolda kostnadenen av

uppgårför mervärdesskatt och till 6 den kostnad kommunenprocent av
eller landstinget betalar.
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lfriståendeDe skolornas verksamhetsfonn innebär de äratt moms- .pliktiga, till skillnad från kommunerna får de inte avdrag förgöramen
sina momskostnader. iDe totala momskostnadema beräknas i nonnalfallet

omkring 5 friståendeutgöra de skolornas totala kostnader.procent av
Vissa variationer i andelen momskostnader mellan olika skolor kan
finnas, främst till följd olika påvolym inköp undervisnings-av av
materiel, eftersom inköpen relativt för delmindresettmen svarar en av
kostnaderna torde variationema totalt inte betydande.sett vara i

De bidrag kommunerna friståendebetalar till skolor skall utgöra lsom
1lägst 75 kommunens genomsnittliga kostnad elev iprocent av per jårskurser.grundskolans olika Eftersom kommunernas förkostnader

ingårinte i kostnadsredovisningen, såledesberäknas bidragetmoms
kostnadsunderlag exklusiveett ärsom moms.

l
l
1

4.1.5 Pensioner l
l

lDen 1 januari 1991 övergick lärare, skolledare och syofunktionärer i
grundskolan, frångymnasieskolan och särskolan statligt till kommunalt

Ireglerade tjänster. lämnar fr.0.m. årStaten detta förbidrag till kostnader
pensions- trygghetsförrnåneroch andra för personalen,den överförda
enligt överenskommelse mellan kommun- landstings-ochstaten,en
förbunden berörda fackliga organisationer.samt

Enligt överenskommelsen skulle bidrag fram till den juli1statens
1995 med belopp respektive kommunslandstingsutges motsvararsom
verkliga utbetalningar enligt Därefter skulle bidraget inräknas i detovan.
sektorsbidrag till årskolan infördes år1991. 1993 kan dockFr.o.m.som
sektorsbidraget gåttha i det statliga tillutjämningsbidragetsägas upp
kommunerna. Enligt överenskommelse skall bidragstatensen senare
motsvarande de verkliga utbetalningarna för pensioner framutgesm.m.

itill den juli 1996. finns1 Det f.n. inget beslut hur bidrag tillstatensom
4lärarpensioner därefter skall hanteras.
jInnebörden överenskommelsen bidrar till pensions-är att statenav

iutbetalningar dock garantipensioner för lärare i takt med attm.m.
når pensionsåldem.de såledesKommunerna har motsvarande lägre pen- j

lsionsutbetalningar. emellertid svårt långsiktigtDet i perspektivär att ett
lfastställa hur mycket lägre, främst regleringenatt statensp.g.a. av

åtagande efter den juli 1996 inte1 slutligt fastställd.är l
flertalet jI kommuner redovisas emellertid kostnad för intjänandeen

pension för lärama. I den lärarkostnad ingår iävenav som genom-
snittskostnaden ligger till grund för beräkning bidraget till fri-som av
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stående såledesskolor har gjorts lönekostnadspålägg förLKPett pen-
sioner oberoende betalarär del kommunernasatt statensom av en av
pensionsutbetalningar. Kommunerna lägger schablon-vanligen en
mässig pensions-LKP för hela personalen, ochdvs. för läraresamma
andra personalgrupper. innebärDetta genomsnittskostnaden beräk-äratt

utifrån friståendenad kommunernas pensionskostnader brutto. De
således någonskolorna kan inte ha nackdel i detta sammanhangsägas

delför kommunernas pensionsutbetalningar.att statenav svarar en av
friståendeFör skolors personal kan gälla privata pensionsavtal, som

kan innebära högre avgiftavsättning för pensioner vad kommunenänen
har. finnasDet kan olika orsaker till denna skillnad. privataEn deär att

förmånligavtalen pension. En avgiften beräknasär attger en mer annan
på kollektiv generellt har högre inkomster. Oavsett orsakenett settsom

friståendeblir personalkostnadema i dessa fall högre för skolornade än
för kommunerna motsvarande kommunala Merkostnadmed lärartjänster.

såledeskan dock i vissa fall betraktas lönefönnån. Det ärsnarast som en
inte självklart och hur merkostnaden skall detkompenserasom genom
kommunala bidraget.

4.1.6 Arbetsgivaravgifter

Riksdagen beslöt hösten 1995 del finansieringen Sve-att, som en av av
riges medlemsskap i den Europeiska Unionen införa allmänEU, en
löneavgift 1,5 och de särskilda skulle höjaslöneskattemaprocent att
i motsvarande grad fr.o.m. den januari sades den1 1995. Samtidigt att

åtgärdkommunala sektorn skulle kompenseras för denna attgenom
återförasmedel motsvarande den ökade lönekostnaden till kom-skulle

munsektom. Totalt handlade det ökad mil-kostnad 2,4om en om ca
jarder kronor för kommuner och landsting.

vårensRiksdagen har, med anledning regeringens förslag iav
årkompletteringsproposition, beslutat de medel för 1995att som

den ökade lönekostnaden skall in-användas dels för särskildamotsvarar
återförasför vissa kommuner Haninge och Göteborg och i övrigtsatser

till samtliga kommuner och landsting invånare. Tilli relation till antalet
återgårsamtliga kommuner detta miljoner kronor700sätt närmare

årför 1995, vilket 40 den lönekostnadenökademotsvarar procentca av
till följd de höjda arbetsgivaravgiftema.av

år 1996 aktuellaFör kommer de medlen, miljarder i sin2,4 kronor,
helhet användas för införandet det utjäm-statsbidrags- ochatt av nya
ningssystemet för kommuner då kraft.och landsting träda isom avses



Bidrag66 SOU 1995:109

innebärDet fördelningen medlen påblir helt beroende denatt av en-
skilda kommunens eller det enskilda landstingets utfall i det nya

Det finns därför årinte, för någon1996, koppling mellan för-systemet.
delningen EU-medlen och den enskilda kommunens lönekostnader.av

årFör tiden efter 1996 finns inget riksdagsbeslut användningenom
EU-medlen, införandereglema i bidrags- och utjämningssystemetav men

åtta år.gälla i Mycket talar därför årför medlen efterävenattavses
1996 kommer föranvändas införandet detatt systemet.av nya .

Oberoende kompenserar kommunerna särskilt ellerstatenav om
friståendekan de fåskolorna sägas automatisk kompensation för Jen

lhöjningen arbetsgivaravgiften, eftersom slårhöjningen direkt igenomav
lpå kommunernas direktaäven kostnader ocksåoch därigenom den

genomsnittskostnad lligger till grund för fastställa bidraget tillattsom
fristående skolor.

från4.1.7 Bidrag kommunerna

Svenska Arbetsgivareföreningen SAF har sammanställt rapporten om
de kommunala friståendebidragen till de skolorna i Stockholms län
vårterminen 1993. SAF konstaterar kommunernas redovisningssystematt

olika väl utvecklade och mångadet iär fall varit oklart vilka deatt
egentliga kostnaderna för skolväsendet framhållervarit. beräk-Man att
ningsunderlagen blir mycket osäkra kostnaderna skall tillbrytasnär ner

pågenomsnittskostnad elev visst stadium. Inte oväntatetten per
konstateras bidragen varierar mycket mellan olika kommuner. Iatt
extremfallet beräknar skillnaden tvåSAF mellan kommuner till 17 000
kronor år.38 elev ochprocent per

Enligt Skolverkets friståendefick de skolorna i genomsnittrapport
40 400 frånkronor elev i ersättning årkommunerna 1993. Underper

halvåretförsta 1993 ersättningen föregående årsrelaterad tillvar
kostnader halvåretoch under andra år.till kostnaderna När desamma
internationella skolorna exkluderas blir ersättningen kronor,40 000ca
vilket ungefär 90 riksgenomsittetär för kostnaden elevprocent av per
i grundskolan inkl. skolskjutskostnader 1993. Genomsnittskostnaden
i de kommuner friståendehar elever i skolor behöver dock intesom

densamma för hela landet.vara som
I enkät till landets kommuner våren288 1995 ställde Svenskaen

några frågorKommunförbundet bl.a. kommunernas bidrag till fri-om
stående grundskolenivå.skolor På203 kommuner besvarade enkäten.
frågan hur bidraget beräknades svarade 40 kommunernaprocentom av

om



Bidrag 67SOU 1995:109

bidrag motsvarandede 85 kommunensatt procent genom-gav av
snittskostnad. Bland övriga svarsalternativ redovisades kommunenatt
fastställde bidraget efter dialog med skolan, kommunen kompen-att

t.ex.skolhälsovård några fallenstakaserade skolan för och skolskjutsar. I
tillämpade modell.man en egen

överväganden och förslag4.2

utgår från:Våra överväganden och förslag i det följande

utgå frånfristående elevernasresurstilldelningen till skola skallatt en-
åtaganden, skall till debehov och skolornas varvid hänsyn tas

enskild fysiskföljer skolan drivssärskilda kostnader attsom av av en
kostnaderhänsyn skall till deeller juridisk samt att tas somperson

fristående går har behovtill det i den skolan eleverhänför sig att som
särskilda stödinsatserav

fristående skall skeavseendenresurstilldelningen till skola i allaatt en-
på för kommunensgrunder och enligt principersamma somsamma

skoloregna

såfristående skola skall medföraresurstilldelningen till ettatt en-
möjligt.administrativtenkelt system som

på använd-situation ställer effektivekonomiska kravKommunernas en
inne-ekonomiska nuvarande bidragssystemetning de Detresurserna.av

skolan,kommunalabär fler resurskrävande elever finns i denatt som
ökargenomsnittskostnaden. Därmeddesto blir den kommunalahögre

fristående för denautomatiskt. särskilt problembidraget till skolor Ett
område etab-kommunala planeringen och ekonomin inom skolans är

fristående skolor reaktion kommunsleringen strävansom en enav
åstadkomma rationell skolorganisation. Eftersom kommun äratt enen

fristående kan kommunerskyldig lämna bidrag till godkänd skola,att en
sådana få skulleökade kostnader jämfört med skolai vissa fall om en

ha blivit nedlagd.
fristående bl.a.rättvisa bidrag till skolor anförsdiskussionenI attom

lika villkor. framförs uppfattningenkonkurrens skall ske Ibland att
ellerfalleller flera skolor överkompenserade och i andraär att enen

Sådana uppstårflera skolor otillräckligt kompenserade. effekterär natur-
behovsbaseradligen i schabloniserat bidragssystem. Medett resurs-en
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fördelning, där hänsyn till elevernas olika behov och till omfatt-tas
åtaganden,ningen skolornas skiftande bortfaller de negativa effekterav

överkompensation eller otillräcklig kompensation fri-som en en av
stående skolor i vissa kommunerkommundelar kan medföra.

påStorleken friståendeersättningen till de skolorna mycketvarierar
fristående Stockholmsområdetmellan kommunerna. För skolor i t.ex.

från mångamed elever olika kommuner kan detta besvärande.vara

4.2.1 Gemensam skola gemensamt ansvar- -
finansieringgemensam

och kommun det övergripandeStat har för barns ochansvaret ung-
skolgång. mål-domars Ansvarsfördelningen i det decentraliserade och

målenstyrda skolväsendet innebär fastställer för utbildningenatt staten
fåroch kommunen skall till eleverna utbildningatt att svararse en som

målen. elever iKommunen har för alla skolpliktigamot ett attansvar
ocksåskolgång.dess grundskola och särskola fullgör sin Kommunen är

skolpliktiga inteskyldig till barn bor i kommunenatt attse som men
går på något fåroffentliga skolväsendet föreskriveni det sättannat
utbildning. har med andra för alla skol-Kommunen ord ett attansvar

fårpliktiga barn i kommunen sin till tillgodosedd.utbildningrätt
innebärAnsvarsfördelningen dock inte kommunen behöveratt vara
sådanden ende anordnaren utbildning. huvudman syftar allOavsettav

grundläggande utbildning för skolpliktiga barn och ungdomar till att ge
dem kunskapsbas.en gemensam

Med skola och det naturligtärett gemensamten gemensam ansvar
förutsättningarna för utbildningen skall vilkenlikvärdigaatt oavsettvara

huvudman för utbildningen. välja skola kan inteRätten attsom svarar
fårbli reell förrän skolor med skilda huvudmän likvärdigaarbeta under

ekonomiska villkor.
någonVi har inte kunnat finna anledning särskilda bidrags-haatt

fristående friståendebestämmelser för de skolorna. precisDe skolorna är
sinsemellande kommunala skolorna mycket olika. Med undantagsom

någraför de konfessionella skolorna fri-inte variationen mellanärav
stående skolor och kommunala skolor kommunalamellan olikastörre än
skolor.

friståendeVi till fördelas kom-skola skallattanser resurserna en av
utifrån utbildningsåtaganden utifrånde behovenskolan gjort ochmunen

frågakan medhos de elever skolan har. Det bl.a. eleversom vara om
ifunktionshinder, elever behöver stödundervisning, undervisningsom
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hemspråk andraspråk. Likasåeller i svenska bör det beaktassom om
skolhälsovård.skolan erbjuder Vi det skäl börendaattanser som

för inte kostnaderkommun lämna bidrag för särskildaattaccepteras en
dåför elev med behov särskilt stöd kommunens skolorgani-är,en av

önskemålsation kan tillgodose elevens behov. Elevens tillgodosesbör
så långt möjligt, varför kommunens möjlighet inte lämna bidrag föratt

särskildasärskilda kostnader endast bör utnyttjas vid mycket omfattande
behov handikappanpassning för rullstolsbunden elev.t.ex.som en

Vi Skolverket vid sitt beslut hörandegodkännande, efterattanser om
också skall skallberörda kommuner, fatta beslut huruvida skolanav om

bidragsberättigad eller inte. Med berörda i förstakommunervara menas
hand den kommun där skolan bli belägen. fall torde detI delavses en

frånmångadock uppenbart skolan kommer rekrytera eleveratt attvara
sådanaeller angränsande kommuner, varför fall börflera Skolverket ien

friståendekommuner. Skolverket denhöra dessa När förklaratäven att
innebär den enligtskolan har till bidrag, det har till bidragrätt rättatt

villkor likvärdiga med dem gäller för kommunensär egnasom som
grundskolor.

friståendeföreslår godkäntsVi därför skola Skolverketatt en som av
stödoch förklarats berättigad till bidrag, skall tilldelas offentligtvara av

utifrån åtagandeden kommun där skolan belägen skolans och elever-är
kom-behov grunder och enligt principernas samma samma som

grundskolor.munens egna
principer behöver inte innebäraSamma grunder och sammasamma

åtagandebelopp. kan beroende elevernas behov och skolansDet
såväl finnsinnebära högre lägre bidrag. tidigare redovisatSomsom

friståendepå skolanskillnader i förutsättningar beror denäven attsom
drivs enskild fysisk eller juridisk och inte kommunen.av en person av

fristående ochberäknasBidraget till den skolan bör praktiska skälav
skallutbetalas den kommun där skolan belägen. Denna kommunärav

frånha till för sina kostnader hemkommun.sedan ersättning elevensrätt
utgått från denVi har den kommun där skolan belägen oftastär äratt

fristående innebärkommun har flest elever i den skolan. Förslagetsom
såväl friståendeenklare administration för den skolan för kom-somen

munerna.
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4.2.2 Kommunernas roll och inflytande

Genom den ansvarsfördelning mellan och kommunstat som numera
områdegäller skolansinom har kommunerna organiseraför attansvaret

och genomföra verksamheten. I dag har inteemellertid kommunen
någon påverkamöjlighet etableringen fristående skola. Framföratt av en

småallt i kommuner kan inrättandet fristående skola negativtav en
påverka kommunens såekonomi och skolorganisation andra eleversatt
skolgång försvåras.indirekt dom frånI 793-1995 iKammarrättenen

ÖverkalixStockholm med anledning kommun överklagatatt ettav
beslut Skolverket godkänna fristående skola i kommunenattav en
konstateras, eventuella negativa konsekvenser för kommunaladenatt
verksamheten saknar betydelse i sammanhanget.

Den kommunala skolplaneringen och den kommunala ekonomin gör
frågandet friståendenödvändigt etablering och bidrag tillatt om av en

småskola i sammanhang. I kommunerprövas kan etableringenett av en
fristående påverkaskola kommunens skolorganisation och medföra
betydande kostnadsökningar. fristå-I del fall kan inrättandeten av en
ende skola leda till ökade kostnader för kommunen till följd attav
skolverksamhet lågtbedrivs i mindre effektiv omfattning och med

Överkapacitet bestå, dåkapacitetsutnyttj ande. kan i vissa fall komma att
fristående skola inrättas alternativ till nedläggningetten som av en

befintlig inte längre bärkraftig sådanaskola. fall motverkas kom-I
upprätthållaansträngningar kostnadseffektiv skolorganisa-attmunens en

tion, vilket kan leda till omvandlingen skolakommunalatt av en som
friståendeskall avvecklas till skola indirekt förminskaren resurserna

övriga elever i kommunen.
harKommunen för alla barn erbjuds likvärdigochattansvar unga en

såledesutbildning. Kommunen har detövergripande förett attansvar
finns fristående,skolor, ocheller tillräckligahar attegna som resurser
erbjuda likvärdig utbildning. måsteKommunen därvid kunna göra av-

frågavägningar i fördelning, så målen för utbild-attom resursernas
nåsningen samtidigt används effektivt sätt.ettsom resurserna

Således har kommunen för planeringen skolverksamheten.ett ansvar av
Vi därför Skolverket friståendegodkänd skola inte heltattanser en av
automatiskt skall bli berättigad till offentligt bidrag, berördautan att

måstekommuner få möjlighet anföra sina rimlighetensynpunkteratt
och omfattningen etableringen skola med offentligt bidrag.av av en ny
Vi det därför naturligt skola ansöka god-att attanser en som avser om
kännande och till bidrag i god tid före sin ansökan till Skolverketrätt

kontakt med den kommun där skolan eventuellaskall etableras ochtar
övriga berörda kommuner för klara förutsättningarna för detatt ut
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budgetunderlag och den elevprognos vi skall bifogas ansökan.som anser
Skolverket skall vid sitt friståendeövervägande den skolan skallom

förklaras berättigad till bidrag fråganbeakta de synpunkter ivara som
den berörda kommunende berörda kommunerna anfört i sitt remiss-
yttrande huvudmannens ansökanöver godkännande.om

Skäl för skola skall kunna förklaras inte ha till bidragatt rätten som
därvid bör godtas etableringen fristå-bidragsberättigadär, att av en ny
ende skola medför kostnadsökningar, får betydande negativa kon-som
sekvenser för andra ielever berörda kommuner eller etableringen iom

fåövrigt kan allvarliga negativa effekter för kommunens grundskole-
verksamhet helhet. Med betydande negativa konsekvensersom avses

tillkomsten fristående skola medför kraftigt ökade kost-t.ex. om av en
nader för kommunen friståendeeller tillkomsten skola medförom av en

exempelvis landsorts- eller glesbygdskommun tvingas läggaatt atten
ned redan befintlig skola och avståndetdetta medför till närmasteatten
skola någonökar för elever i del kommunen. böravsevärt Detav

påankomma den berörda kommunen påvisa sådana eventuellaatt
konsekvenser.

I dag innebär godkännande ingen elev-begränsning detövreett av
fåantal skolan kan bidrag för. Detta medför god-skolaattsom en som

känns med visst elevantal vid fritt utvidga sinkanett starten senare
verksamhet hänsyn till eventuella konsekvenser för denutan att ta
övriga skolverksamheten i kommunen. Vi skola inteatt auto-anser en
matiskt skall berättigad fråntill bidrag för fler elever den kommunvara
där skolan belägen eller andra berörda kommuner vadär ärän som
förenligt med kommunens behov i tid kunna planera sittgodattav
utbildningsutbud.

friståendeNär skola Skolverket blivit godkänd och förklaraden av
bidragsberättigad, skall den kommun i vilken skolan belägenär ge
skolan treårigabidrag inom för den elevprognos bifogatsramen som
ansökan till Skolverket. treårsperiodenOm skolan efter fåönskar bidrag
för fler elever, förutsätter detta ökningen elevantalet sker iatt av sam-
förstånd mellan skolan och kommunen. Innan kommunen ställningtar
förutsätts samråttden har med berörda hemkommuner.att

Skolverkets beslut vad bidrag friståendetill skola skallavser en
friståendekunna överklagas den skolan och berörda kommuner hosav

allmän förvaltningsdomstol.
När skola förklarats såbidragsberättigad, längegäller dettaen vara

skolan uppfyller de nationella kriterierna för godkännande, detdvs.som
skall någon årliginte ske frånprövning kommunens sida huruvidaav

fåskolan skall bidrag. Däremot förutsätter förslaget kontinuerligen
samförstånddialog och friståendemellan den skolan och kommunenett
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skolans bidragsbehov tillväxttaktoch i den utsträckning kommunensom
skolor berörs.

vårtI förslag, kommunerna i alla avseenden skall tilldela bidragatt
på grunder och enligt principer gäller kom-församma samma som

skolor, ligger kommunerna skall utbetala bidrag tillattmunernas egna
fristående på sådantde skolorna de kan driva sin verksamhetsätt att

likvärdiga villkor med kommunens skolor. Därför vi det inteattanser
någrabehövs särskilda bidragsårregler eller tidpunkter för utbe-om om

talning.
Vi har huruvida det finns anledning införa särskildövervägt att en

besvärsmöjlighet nivån fristå-vad gäller kommunens bidrag till en
sådanende skola. Vi har funnitdock möjlighet skulle innebära atten en

fristående frånskola, till skillnad kommunens skulleskolor, gesegna
område.möjlighet överklaga kommunens prioriteringar inom skolansatt

Naturligtvis gäller de allmänna reglerna laglighetsprövning kom-om av
beslut enligt kap. kommunallagen.munala 10

4.3 Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna kommitténs förslag skall motav ses
bakgrund skyldighet skolpliktigakommuns sörja för allaatt attav en

får grund-barn bosatta i kommunen utbildning motsvarandeärsom en
Utgångslägetskolan. bestämmelserför bedöma konsekvenserna deäratt

gäller i dag, dvs. inklusive de ändringar gäller fr.o.m. den 1som som
Utgångspunkten harjuli 1995. för de ändrade bidragsbestämmelsema

friståendevarit stödet till de skolorna skall likvärdiga eko-skapaatt
friståendenomiska förutsättningar för kommunala och skolor.

De nuvarande bidragsbestämmelsema innebär fördelningenatt av
friståendetill de skolorna sker i huvudsaklig överens-resurser nu

för efterstämmelse med vad gäller kommunens skolor, dvs.som egna
Vårtbehov. förslag innebär egentligen endast framskrivning dessaen av

föreslårprinciper med den förändringen tillanknytningenatt att en
framräknad genomsnittskostnad med det schabloniserade avdraget om
högst 25 beaktande vissa särskilda kostnader ersättsprocent samt av av

direkt anknytning till de principer förkommunen använder sinen mer
resurstilldelning till kommunens grundskolor.egna
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kostnadsnivåoförändradTotalt4.3.1 sett

ämförelsetal för76: Skolan JSkolverketsuppgifterna iAv rapport nr -
år täckte 92framgår, 1994de kommunala bidragenskolhuvudmän att

ochfristående kostnader exkl. riksintemat-skolornasdeprocent av
skolor.internationella

harjuli 1995bidragsvillkoren fr.o.m. den 1förändradedeGenom
fristående kom-ochvillkor förför likvärdigaskapatsförutsättningar

bestämmandeskyldighet vidKommunernasmunala skolor. att av
förfristående ersättningbehovde skolornasstorlek beaktaavdragets av

reform lagreglerats.redan dennakostnader harextra genom
föreslår förkopplingskyldighet och denbakgrund dennaMot av

gällergrunderprinciper ochbidragsgivning till dekommunernas som
skallvåra inteförslagbedömer viskolor,för kommunernas attegna

gällermed vadnågon kostnadsökning jämförtegentligmedföra som
juli 1995.den 1fr.o.m.
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5 Avgifter

Andelen skolor elevavgift kraftigt underhar minskattar utsom
år. närvarande beräknas fjärde skola elev-För uttasenare var

från åravgifter. Enligt uppgifter Skolverket för 1994 uppgick den
årelevavgiftengenomsnittliga detta till 300 kronor elev.l per

vårt kapitelbakgrund förslag likvärdiga bidrag iMot av om
föreslår fristående fårvi, skola offentligt inte4 bidragatt en som

någonskall ha elevavgift vadrätt utöveratt ta ut accepterassom
fåi den offentliga skolan. verksamheten endast förekommaI bör

föranleda förenstaka inslag kan obetydlig kostnadsom en
eleverna.

får kommunalt avgifterOm skola bidrag tar ut somen som
skall Skolverketinte kan skäliga, sättanses samma som nu

till fortsatt bidrag förverkad.gäller förklara rätten

förhållandenNuvarande5.1

fristående på grundskolenivå tillskolor harMöjligheten för rättsom
skollagen.kommunalt bidrag elevavgifter kap. §regleras i 9 7att ta ut

till deföreskrivs avgifterna skall skäliga med hänsynDär att vara
kansärskilda kostnader skolan har, förutsatt kostnadernaatt ansessom

elevavgiftema vidrimliga för verksamheten. Om Skolverket finner att
fristående skolanskola inte kan skäliga, skall verket,en anses om

Omgodkänns, förklara den inte skall ha till kommunalt bidrag.rättatt
skola efter godkännandet elevavgifter inte kantar ut ansesen som

förverkad.skäliga, skall Skolverket förklara till bidragfortsatträtten
ingårfriståendeI Skolverkets regelbundna tillsyn de skolornaav

1992932230prövning eventuella elevavgifters skälighet. Enligtav prop.
någraregel inte elevevgifter förValfrihet i skolan bör tas utsom

sådanväsentligt före-utbildning i allt utbildningmotsvarar somsom
måstevid kommunala skolor. Avgifter motiveradekommer sär-avvara

exempelverksamheten. följ andeskilda kostnader för I propositionen ges
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sådana särskilda kostnader:

då skolan har speciell profil, dyrare undervisningsmaterielt.ex.en
Montessoriskola, musikinstrument kostnaderi musikskola, förien en

skola med kulturprofilmm.kulturaktiviteter i en

Skolverkets bedömning huruvida elevavgifter skäliga sker i fleraärav
sådanaFörst undersöks skolan har särskilda kostnadersteg. om som

motiverar elevavgifter kan Sedan bedömninggörsatt accepteras. omen
nivå förhållandede särskilda kostnaderna till sin rimliga i till detär

ändamål de Därefter kontrolleras i formskolans intäkterattavser. av
elevavgifter de särskilda kostnaderna. Slutligen bedöms huru-motsvarar

såvida avgiften segregerande hög den i praktikenär att attgenom vara
elever.utestänger

sin godkännande förOm Skolverket vid prövning ansökanav om
vanlig skolplikt finner elevavgiftema vid skolan inte kanatt anses

skall haskäliga, skall verket skolan godkänns, förklara den inteattom
från itill bidrag elevernas hemkommuner. Skolverkets besluträtt

får,ärenden elevavgifter enligt 9 kap. skollagen, överklagas17 §om
hos allmän förvaltningsdomstol.

Särskilda kostnader och skäliga avgifter5.1.1

sådanakostnader kan motivera elevavgifterSärskilda äratt ut,tassom
profil främstkostnader kan hänföras till skolas speciellaextra som en

skalli undervisningshänseende. innebär skolans undervisningDetta att
grundskola, innebärha inriktning jämfört med kommunalen som, en

sådan utbild-kostnader. Kostnader i allt väsentligt motsvararextra som
ning förekommer i den obligatoriska skolan inteär att somansesom
särskilda kostnader i sammanhang.detta

tillKostnader för verksamhet den kommunala grundskolansom
tillhandahålla,från friståendeskillnad den skolan skyldigär t.ex.att

Skolhälsovård hemspråksundervisning, särskildaoch inte hellerutgör
förutsätts kommunenkostnader. Dessa kostnader bli täckta attgenom

reducerar sitt avdrag högst 25 procent.om
skallrimliga kostnader innebär de särskilda kostnadernaKravet att

förhållande ändamålrimliga till detjust i devara avser.
Skäliga elevavgifter innebär de samlade intäkterna i formatt av

fårelevavgifter inte överstiga särskilda Differentieradede kostnaderna.
bidragelevavgifter med motivering kommunerna lämnar olikaatt stora
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kan inte accepteras.

5.1.2 Majoriteten skolorna inte någontar utav
avgift

I Skolverkets 70: Skolan Jämförelsetalrapport för skolhuvudmännr -
redovisas del ekonomiska uppgifter de fristående skolorna underen om
kalenderåret 1993. Av framgår drygt hälftenrapporten skolornaatt av
inte någrahade intäkter från elevavgifter 1993. Den genomsnittliga
elevavgiften uppgick till 2 300 kronor exkl. internationella skolor och

Åretriksintematskolor. dessförinnan motsvarande genomsnittligavar
avgift 5 000 kronor. Bland nystartade skolor hösten 1993, kost-vars
nader inte redovisas i redovisade fjärdedelar ingarapporten, intäktertre
från elevavgifter under sitt första halvår.

Skolverkets kostnadsuppgifter för kalenderåret 1994 visar denatt
genomsnittliga elevavgiften för de skolor har fråntill ersättningrättsom

Årelevens hemkommun minskat till 1 300 kronor elev. 1994 togper en
majoritet skolorna inte någon elevavgift Tvåalls. skolorutav treav
redovisade för årdetta inga intäkter från elevavgifter. Skolor intesom

avgifter finns framförtar allt inomut skolor med allmängrupperna
inriktning och skolor med speciell pedagogik. Skolverkets statistik
omfattar skolor påbörjat sin verksamhet årunder 1993.som senast
Således ingår inte det 50-tal skolor startade under 1994 i dennasom
jämförelse.

Enligt den kartläggning Friskolornas Riksförbund gjorde höstensom
1994 Rapport 1, vilken omfattaräven skolor höstennr startatsom
1994, 23 de fristående128 påskolor grundskolenivåprocentangav av

ingick i undersökningen de hade någon form obligatoriskasom att av
avgifter. I vissa skolor lämnade föräldraräven någonbidrag i annan
form, skolans ellervänner stödfondt.ex. 28 skolorna ficketc. procent av
denna bidrag.typ av

8 skolorna betalt förprocent skolmaten. I ungefärtog 2 3av av
skolor bidrog föräldrarna andra tillsätt verksamheten. Oftast
handlade det städning eller andra inslag i driften. En tredjedelom av
skolorna hade verksamheten så upplagd föräldrarna medverkade iatt
planeringen verksamheten. Sådan medverkan vanligast bland deav var
konfessionella skolorna.
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5.2 Bidrar avgifter till segregation

Den offentliga utbildningsstatistiken innehåller någrainte uppgifter om
den sociala sammansättningen bland de elever för närvarande finnssom

friståendei skolor. FriståendeI utredningen skolor. Bidrag och elev-
avgifter SOU 1992:38 anfördes bl.a. följande synpunkter:

För skall kunna tala måste densegregation faktoratt man om som
åstadkommer detta tillstånd hindrande betydelse för vissavara av
människor, dvs. elevavgiften måste så den praktikenistor attvara

hinder för mindre bemedladeär föräldrar fritt väljaskokz förett att
Ävenbarn.sina familjer med mycket begränsade ekonomiska möjlig-

heter kan förmodligen avstå från andra utgifter till förmån för en
elevavgift begränsad till skäliga belopp.ärsom

årEfter 1992 har den ekonomiska situation i Sverige skärpts, vilket bl.a.
i förening med det arbetsmarknadspolitiska läget medfört enskildaatt
människors privatekonomi i dag generellt ansträngdär änsett mer
tidigare. Det torde i sin innebära marginalerna för skol-tur att t.ex.
avgifter i dag förr, varförär snävare än det inte längre kan givetanses

elevavgifter inte kan ha segregerande effekter.att

överväganden5.3 och förslag
Våra överväganden och förslag i det följande utgår från:

likvärdiga ekonomiska förutsättningar friståendeför och offentligaatt-
skolor i princip elevavgifter onödiga.gör

Fristående skolor, uppbär offentliga fårbidrag, inte eko-verkasom
nomiskt och socialt segregerande. Det torde knappast möjligt attvara
urskilja absolut där avgiften inte kan därförgräns skälig, atten anses

Ävenden begränsar intresserades möjligheter tillsöka skolan.att om
den återfinnstydligaste segregationen bostadsområden, såmellan olika
torde avgiftsbelagda skolor de säkraste ökasättenett attvara av
segregationen.

Elevavgiften inte alltid den enda kostnadenär för väljerden attsom
friståendei skola. Vid val fristående valskola, liksom viden av en

offentlig grundskola den kommunen anvisar, bortfalleränav en annan
eventuell till kostnadsfri skolskjuts.rätt



SOU 1995:109Avgifter78

till bidragfriståendedär den skolanbidragstilldelningVid rättgesen
gäller för kommunenslikvärdiga med demenligt villkor är somsom

så-Videlevavgifter.flertalet motiv förbortfallergrundskolor, ettegna
kostnaderobetydligaendast motsvarandebördant bidragssystem som

friståendefå skolorigrundskolan förekommaelever imedges för som
tillgäng-friståendeökar skolornasDärmed deoffentliga bidrag.uppbär

från ekonomisktför eleverlighet svaga grupper.
få likvärdigafristående skola skallVårt i kapitel 4förslag attom en

skalldärvidhänsyngrundskolorbidrag med kommunens samt attegna
ochfristående harskolanåtaganden dende faktiskatilltas som

får offentligt bidragfristående skolamedförbehov,elevernas att somen
inågon vadelevavgiftinte skall ha utöver accepterasrätt att ta ut som

stödoffentligtfristående uppbärskolaOmoffentliga skolan.den somen
haskulleskolor därutöver rättmed kommunenslikvärdiga villkor att
får arbetaintede olika skolornadetta innebäraavgifter, skulle attutta

intedäremotSkolverket godkänd skolalikvärdiga villkor. En somav
måste självfallet habidrag,till rättförklarats ha utatt tarätt

elevavgifter.
tilldelasfristående skolaföreslår utbildningen iVi att somen
kostnadoch deavgiftsfri för elevernastöd skalloffentligt utanattvara

hjälpmedeloch andraskrivmateriel, verktygtillgång böcker,tillskall ha
fåendastbörutbildning. verksamhetentidsenlig Iförbehövs ensom

kostnad förobetydligkan föranledaenstaka inslagförekomma ensom
eleverna.

kanintefår avgifterkommunalt bidragskolaOm uttar somsomen
förklaragällerSkolverketskallskäliga, sätt som nusammaanses

förverkad.bidragtill fortsatträtten
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6 Tillsyn

Skolverket skall ha tillsyn utbildningen friståendeöver vid deatt
skolorna krav. Skolverket skall tillsynmotsvarar statens utöva av

friståendehur de skolorna uppfyller skollagens och läroplanens
krav fokusera utbildningens resultat. Vi Skol-samt attanser
verkets tillsyn bör ske fr.o.m. skolas första verksamhetsår.en

dagI har kommunen tillsyn friståendeöver skolasatt en
lokaler uppfyller gällande krav brand-, miljö- och hälso-ur
vårdssynpunkt. Vårt förslag bidrag i kapitel förutsätter4 attom
kommunen har den insyn i den fristående skolans verksamhet

krävs för kunna bedöma skolans behov i jämförelse medattsom
de skolor för vilka kommunen huvudman. föreslårDärför viär

den kommun friståendedär skola belägen skall haatt är rätten
till insyn i skolans verksamhet.

föreslårVi friståendevidare skola uppbär offentligtatt en som
stöd skall skyldig delta i uppföljning och utvärdering iattvara
den utsträckning kommunen där skolan belägen finnerärsom
erforderlig.

I konsekvens med skollagens krav utbildningen inom varjeatt
skolform skall likvärdig vi friståendede skolornasattvara anser
elever, svenska, börutöver ämnet delta i riksomfattande iprov

engelska ochämnena matematik

Efter reformeringen den statliga skoladministrationen inför verk-av
samhetsåret 199192 tidigare tillsynenförnämnts, ansvaretvar, som av

friståendede skolorna delat mellan Skolverket och kommunens styrelse
för utbildningen. Dessförinnan hade friståendede ståttskolorna under

såvältillsyn Skolöverstyrelsen och länsskolnämndernaav som av
respektive kommuns skolstyrelse, vilken skulle den omedelbarautöva
tillsynen. Innebörden uttrycket den omedelbara tillsynen tolkadesav som

sådanttillsyn den dagligarör verksamheten i skolan och dessav som
förutsättningar. Efter förslag i 199293:230 Valfrihet i skolanyttre prop.

upphävdes bestämmelsen i skollagen kommunens omedelbara tillsynom
inför läsåret 199394. förändringDenna motiverades verksam-med att
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fristående utifrånskola ofta andra peda-verksamheten i bedrivsen
utgångspunkter skolan,gogiska eller konfessionella i den kommunalaän

på ochlikartat hela landetbedömningen bör ske sätt över attettatt
någon fristående ekonomiskainte bör ha tillsyn skolorskommunen över

förhållanden.
utbild-förändrade tillsynsansvaret vilar tillsynenGenom det över att

kvarstårpå Samtidigtstatliga kraven Skolverket.ningen demotsvarar
iskollagen bestämmelserskyldighet enligt och andrakommunens att

fristående skolan. Enligtavseenden följa verksamheten vid denvissa
skyldig till skolpliktiga barn,skollagen kommunen ärär att att somse

går särskola,inte i dess grundskola ellerbosatta i kommunen men
sinnågot får utbildning därigenom fullgörföreskriven ochsättannat

bestämmelserkommunen grund olikaskolplikt. Dessutom har t.ex.av
verk-skyldighet tillsyn denmiljö- och hälsoskyddslagen överutövaatt

bedrivs i kommunen.samhet som

förhållanden6.1 Nuvarande

internationellaFristående inkl.skolor godkänts för vanlig skolpliktsom
fråga utbildning förstår, skollagen, sinenligt kap. 11 § iskolor 9 om

också skyl-tillsyn Skolverket. Skolornaskolpliktiga elever under ärav
skolväsendetuppföljning och den utvärderingdiga delta i denatt av

förFristående godkäntsSkolverket. skolorgenomförs somsom av
deltaskyldigaexkl. internationella skolor vidarevanlig skolplikt är att

regeringenutsträckning föreskrivsriksomfattande i deni som avprov
julidenregeringen bestämmer fr.o.m. 1eller den myndighet som

föreslås fristående skolorEn läroplan1995. I 1992932220prop. ny
få utfärda medgodkända för vanlig skolplikt slutbetygrätt att samma

påkriterier offentliga skolornabeteckningar och enligt desamma som
och engelskai svenska, matematikvillkor de deltar i de ämnesprovatt

stödja betygssättningen.skallsom
infördesmål- skolandet och resultatorienterade förI styrsystem som

nivåläsåret nationellfr.o.m. 199192 kontrolleras verksamheten
bl.a.och Uppföljningennationell uppföljning utvärdering.genom

till sin medan utvärderingenstatistiken beskrivande ärär natur,
värderande. kunskap framförklarande och Den växer genom upp-som

påverka utvecklingföljningen och utvärderingen förutsätts skolans
informativ styrning.
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6.2 Vad innebär tillsynen

Tillsynen utbildningen friståendevid skolor innebär all Skol-av som-
verkets tillsyn kontroll skolhuvudmannen lever till sittatten av upp-

bedriva verksamheten i enlighet med de nationella författ-attansvar
ningsbestämmelsema. Eftersom tillsynen fristående skolor skallav
kontrollera utbildningen likvärdigär med grundskolans, är ävenom
resultaten utbildningen intresse i sammanhanget. Det skall dockav av

tillsynenpoängteras inte kan begränsas till enbart elevernas resultat.att
Det skall bedömas skolans utbildningär uppfyller de kravsom om som
ställs. frånResultaten, och andra kunskapsmätningar, därvidt.ex. ärprov
viktiga, alls inte de enda indikatorema.men

Tillsynen har vissa begränsningar, varför fådet inte möjligtär att en
fullständig bild skolas verksamhet tillsyn. Tillsynen inteärav en genom
någon kvalitetskontroll bedömningenutöver kraven uppfylldaärom
eller Den kompletterar den påkontroll nivånationell utövassom

nationell uppföljning och utvärdering.genom
Vid tillsyn kontrolleras dels allmänna förutsättningar för verksam-

heten begreppet skola, huvudmannens rättskapacitet och verksamhetens
stabilitet förhållandendelsm.m., kan hänföras till kravet attsom
utbildningen väsentligen skall Sådanagrundskolans utbildning.motsvara
förhållanden kunskaper och färdigheterrör grundskolans allmännasamt
mål. Dessutom kontrolleras eventuella elevavgifter skäliga.ärom

6.2.1 Hur tillsynenutövas

Som stårtidigare utbildningen friståendevid denämnts skolorna under
tillsyn Skolverket, genomför regelbunden s.k. planmässig tillsynav som

friståendealla fårskolor offentligt någonstöd i form. Enav som ny-
startad skola granskas under sitt verksamhetsårandra efter god-
kännandet och därefter med årstill fyra mellanrum. Skolverketstre
regelbundna tillsyn i eller nej till fortsatt godkännandeutmynnar ett

skolan. Härutöver kan tillsyn initieras dåanmälningar ellerav genom
Skolverket andra skäl, frånsignaler utifrån ellert.ex.av genom
Skolverkets uppföljning och utvärdering, finner anledning utövaatt
tillsyn. sådanEn tillsyn kan begränsad till frågorvissa eller omfattavara
skolans hela verksamhet.

Den regelbundna bestårtillsynen dokumentstudier och besökettav
vid skolan. Vid besöket genomförs intervjuer med företrädare för huvud-

för skolan och skolledningen. Representanter elever,förmannen
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också.intervjuas och läro-personal och föräldrar Lokaler, utrustning
granskas och lektionsbesök genomförs.medel

sammanställs vilken huvud-Efter tillsynsbesöket tillsynsrapport,en
bereds tillfälle komplettera och korrigera innan rapportenattmannen

i skolan uppfyllerfastställs. bedömningRapporten utmynnar en om
innebärskollagens Därefter fattar Skolverket beslut. Om beslutetkrav.

förhållande får huvud-Skolverket har funnit brister i till kraven,att
åtgärder vidtaviss tid redovisa vilkainom attman avsermannen en

skolanOm Skolverket därefter bedömermed anledning beslutet. attav
eller dekraven kunskaper och färdigheterfortfarande inte motsvarar

målen återkallas godkännandet. elevavgiftema bedömtsallmänna Om
från hem-det däremot till bidrag elevernasoskäliga rättenärvara

överklagasförverkad. Skolverkets beslut kankommuner förklarassom
hos i Stockholms län.länsrätten

6.2.2 Resultat tillsynenav

år.fristående skolorf.n. tillsyn vid 100Skolverket genomför perca
totalttillsyn föraugusti 1995 har beslut fattats efterHittills mitten av

friståendei regelbundna tillsynenskolor, granskats den183 avsom
kon-omedelbart har kunnatdessa har inneburitskolor. 141 att manav

fristående skolorstatliga kraven uppfyllda. Detta gällerde ärstatera att
friståendenivå.såväl gällergrundskole- gymnasial När detsom

grundskolenivå, så skolor110 147vanlig skolplikt harskolor för av
åt-behövtSåledes bristerhar 37 skolor haftuppfyllt alla krav. som

Brister harelevavgiftema.har det enbart gälltgärdas. För 11 skolor
lärarnas kompe-kunskaper och färdigheter,förelegat det gällernäräven

gällerNär detundervisningen i olikaoch omfattningen ämnen.tens av
ochmål, så intagninggällt öppenheten i formallmänna har det oftast av

urval elevernas inflytande.även t.ex.men
återkallasskollagen skall godkännandetEnligt 9 kap. 12 § om en

bris-fristående godkännande ochinte uppfyller kraven förskola längre
gällerpåpekande för huvudmannen. Detsammainte avhjälpts efterterna

fristående påpekande skyldighetinte iakttar sinskola atttrotsom en
riksomfattandeSkolverkets uppföljning och utvärdering idelta i samt

också åsidosätter skyldighetskolan singällerDetsamma attomprov.
vidvårdnadshavare resultatoch deras elevensinformera eleverna om

proven.
återkallat skolor,godkännandet för 31Hittills har Skolverket men

Återkallande oftast skettgenomförd tillsyn. harendast i fyra fall efter
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antingen skolorna inte planeratatt eller följdstartatp.g.a. som som en
verksamheten upphört.attav

6.3 Uppföljning och utvärdering

I och med för skolan har decentraliserats, såatt ansvaret har behovet av
information och kunskap skolan och dess verksamhet vuxit. Kravetom

nationellt likvärdig skola gäller inte endast de organisatoriska,en
personella och ekonomiska villkor verksamheten bedrivs under utansom

resultatetäven undervisningen.av
Uppföljning och utvärdering syftar till synliggöra resultat,att att ge

underlag för bedöma verksamhetens resultat ochatt utveckla den.att
Skolhuvudmännen för lokal uppföljning och utvärderingattansvarar

sker. Skolverket, för uppföljning och utvärdering natio-som ansvarar
nivå,nell har generellt uppdrag utvärdera verksamhetenett i detatt

offentliga skolväsendet och i de fristående skolorna de nationellamot
målen enligt skollag, skolförordningar, läro- och kursplaner.

Utvärdering innebär fördjupad beskrivning, analys och värdering
inom områden.utvalda Genom utvärdering påSkolverket reda ochtar
värderar hur verksamheten bedrivs, vilket innehåll den har och vilka
resultat uppnås. Genom utvärdering kan utbildningens kvalitetsom
kontrolleras. Det grundläggande motivet för utvärdering bidra tillär att
skolans utveckling.

6.3.1 Riksomfattande ämnesprov

Enligt skollagen friståendeär skolor godkända för fullgörandeärsom
vanlig skolplikt skyldiga delta i riksomfattande i denav att ut-prov

sträckning föreskrivs regeringen eller den myndighetsom av som
regeringen bestämmer. Denna bestämmelse trädde i kraft den julil 1995
samtidigt den läroplanen Lpo 94. För grundskolan gäller docksom nya

den upphävda läroplanen Lgratt 80 fortfarande skall tillämpas för
årskurserna läsåret8 och under9 199596 årskursför 9 undersamt
läsåret 199697. Detta innebär friståendede skolorna först fr.o.m.att
läsåret 199798 blir skyldiga delta i de riksomfattandeatt ämnesprov

skall genomföras i slutet årskurssom av
frånResultaten de riksomfattande läsåretämnesprov fr.o.m.som

199798 skall genomföras årskursi slutet kommer9 redovisas iattav
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nationella uppföljningssystem.Skolverkets

överväganden och förslag6.4

åren innebörd.givits skiftandetillsyn har underInnebörden begreppetav
någon kontroll iutgångspunkt innebär formVår tillsynär att av

medförförhållande lagstiftning och tillsynsansvartill gällande att ett en
från bestämmelser.påpekanden avvikelser gällandegörarätt att om

sanktionsmöjligheter.påpekanden kan förenad medRätten göraatt vara
dessverksamhet,möjlighet delMed insyn vi att ta av enmenar en

dock intemedförgenomförande och resultat. Insynenförutsättningar,
Utifrån dessanågon påpekanden, sanktioner.förelägganden ellertillrätt

ändamålsenligt respek-tillsynvi funnit det taladefinitioner har att om
tive insyn.

förut-Skolverket och kommunernatillsynsansvar mellandelatEtt
samordnatrollfördelning för säkerställaochklar ettsätter attansvars-en

deträttssäkerhetsskälkontrollsystem. Av ärväl fungerandeoch
utifrånsker enhetligtviktigt tillsynensynnerligen sättettatt en
sådanaför börbedömningsgrund. Reglerna tillsynen attvaragemensam

ända-dethar funnitförutsägbarhet tillgodoses. Vibehovskolornas av
kommunalföreslå kombination medmålsenligt statlig tillsyn iatt enen

till insyn.rätt

tillsyn6.4.1 Skolverkets

utbildningensmåste så hänsyn tillutformas denTillsynen störretaratt
föruppnår målen, till formernaoch intehuruvidaresultat, dvs. man

ståri med läroplanenSå överensstämmelselänge formernautbildningen.
någon fonnerna.anledning i detalj tillsyndet intefinns utöva överatt

måstefristående haskolorfrihetensligger det iTvärtom ettnatur att
utveckling.frirum för

områden. dettvå Förtillsyn i huvudsak inriktasSkolverkets bör mot
fristående skolornatillsynSkolverket hur deförsta skall utöva upp-av

andrapå detkrav undervisningen, Föroch läroplanensfyller skollagens
utbildningens resultat.bör tillsynen fokusera

nystartadinnebär tillsynordningennuvarandeDen att enavsom
ochverksamhetsår både för-andra harförst under dessaskola sker

i lugnskolanfördelperspektiv kan detnackdelar. Ur attett ses som en
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och får finna sina former under det första verksamhetsåret. Samtidigtro
kan detta innebära skolan under sitt viktigaatt uppbyggnadsskede går
miste signaler och synpunkter kan värdefulla bidrag för dessom som ge
utveckling. Vi Skolverkets tillsyn bör skeatt redan fr.0.m. detanser
första verksamhetsåret.

6.4.2 Kommunens insyn

Tillsynen fristående skolas lokaler,att liksom andra lokaler iav en
kommunen, uppfyller gällande krav brand-, miljö- hälsovårds-ochur
synpunkt vilar redan den kommun i vilken skolan belägen.ärnu
Detta följer lagstiftning skollagen.änav annan

Vårt förslag i avsnitt 4.2.1 fristående skola, Skolverketatt en som av
godkänts och förklarats berättigad till bidrag, skall tilldelas bidrag av
kommunen utifrån skolans behov på grunder och enligtsamma samma
principer kommunens grundskolor medför behov insynsom ettegna av
från bidragsgivarens sida. Detta förutsättningär för kommunenatten
skall kunna göra rättvis bedömning behovet. Genom kom-en attav

får insyn i friståendeden skolan bör möjligheterna öka förmunen ett
samarbete kan leda till ömsesidig utveckling. föreslårDärför visom att
kommunen skall ha till insyn friståenderätt i skolor får offentligtsom
stöd. Om kommun därvid finner anledning ifrågasätta huruvidaen att
undervisningen friståendei skola lever till läroplanens krav, kanen upp
kommunen anmäla detta till Skolverket, därvid har tillsyn.utövaattsom

6.4.3 Uppföljning och utvärdering

Redan i 199192:95 valfrihet friståendeoch skolor framhöllsprop. om
det väsentliga i kvaliteten friståendei de skolornasatt pedagogiska
verksamhet fortlöpande följs och utvärderas. fristå-Genom deattupp
ende skolorna blev skyldiga delta i den uppföljningatt och utvärdering

genomförs Skolverket skulle eleverna och derassom föräldrarav
det allmänna låterintegaranteras bristfälligatt verksamhet fortgåen

alternativ till skolpliktens fullgörande inom det offentligasom
skolväsendet. ansågsDet dock inte nödvändigt lagfästa skyl-attvara en
dighet friståendeför skolor medverka sådani uppföljning ochatt
utvärdering kommunen bedriver. Det naturligt för densom antogs vara
fristående kommunskolan samarbeta med denatt där skolan belägen.är
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såmånga kommuner,kan idettadock,Vi stämmaävenatt omanser
har görakommunenklart uttalas rättdetunderlätta attskulle det attom

stöd.får offentligtfristående skolauppföljningutvärdering somenav
stöd tilloffentligtlämnarkommunrimligtfinner detVi enatt somen

med skatte-finansierasverksamhetfristående insyn i denskola har som
såvälomfattarutvärderinguppföljning ochkanmedel. Dessutom som

ochlättaredetfristående skolor i kommun göraoffentliga iensom
fristående och kommunenskolandenhittills för attnaturligare än

skolornaspåverka stimuleraochNågot ömsesidigt kansamarbeta. som
förtillidéererfarenheter och ärpedagogiskautbyte gagnsomav

uppbärfristående skolaföreslår därförViutveckling.skolans att somen
utvärderinguppföljning ochskyldig delta istöd skalloffentligt attvara

bedriver ochbelägenskolandärkommunen äromfattningi den som
ikommunernaVi förutsättererforderlig.kommunen att sam-ansersom

friståendeden hänsynutvärderingochuppföljningband med tar som en
kräva.kanskolas särart

mål denoch läroplanensskollagensDå sådana aspekter somav
personlig-ochfostrandeskolansdvs.utbildningen,sidansociala av

belystablirutsträckningi begränsadendasthetsutvecklande uppgifter,
löpandei sinSkolverketvitillsyn,uppföljning eller attansergenom

friståendesåvälfördessa aspekteruppmärksammaskallutvärdering som
skolor.kommunala

Riksomfattande6.4.4 ämnesprov

skolformvarjeutbildningen inomskallskollagenkap. 2 §Enligt l vara
En199293:220i landet. Ianordnasvarhelst denlikvärdig, nyprop.

grundskolan,förbetygssystemochgrundskolanförläroplan ett nytt
konstateras,särskolanobligatoriskadenspecialskolan ochsameskolan,

kunskaperochkvalitetförbehövsnationellt mätaattprovsystematt ett
fristående skolor. lskolväsendet isåväl offentligadeti pro-som

vanliggodkända förfristående skolorföreslogs de ärpositionen att som
svenska.iskyldiga delta iendast skall ämnesprovskolplikt attvara

belysningfå bredarenationellt intresseVi det att avenvara avanser
tillfristående leverskolorvidundervisningenutsträckningi vilken upp

låta alla skolor,värde iobestridligtläroplansmålen. liggerDet attett
Vinationellaregler föromfattashuvudman, prov.oavsett sammaav

förekommafristående del börskolornasdedetdärför ävenattanser
matematik.engelska ochiriksomfattande ämnenaprov
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6.5 Ekonomiska konsekvenser

Förslaget kommunen skallatt ha insyn iom fristående skolas verk-en
samhet bedöms inte medföra någon egentlig merkostnad. I de fall före-
komsten fristående skola innebärav kommunenen kanatt ha en
skolenhet mindre vad denän skulle kunna ha den friståendeutan skolan

detär tveksamt överhuvudtaget kan talaom man merkostnad. Dåom en
insynen syftar till kommunen skallatt riktigt kunna bedöma skolans och
elevernas behov underlag för rättvis bidragsgivning,som syftaren
förslaget tillnärmast kommunen inteatt skall få högre kostnader för en
fristående skolan för sinaän skoloregna

Sammantaget bedömer vi våra förslagatt förändrat bidrags-ettom
ochsystem till insynrätt för kommunenen generellt inte kommersett

leda till någonatt egentlig kostnadsökning för kommunerna.
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Sekretess7

denmotsvarandetystnadsplikt,bestämmelseföreslårVi att omen
införsentreprenadförhållanden skolan,inomi lagenfinns omsom

fristående skolor.personal vidför

i dettystnadspliktbestämmelserfinns1980:100sekretesslagenI om
handlingar.allmännalämnaförbudochverksamhet utattallmännas om

denibegränsningarbestämmelsernainnefattarhänseendesistnämndaI
hand-allmännadelstadgadetryckfrihetsförordningen rätten tai att av

lingar.
grundskolan,kommunaladenskolväsendetoffentligadet gym-För

främstmed hänsynsekretessbestämmelserfinnsm.fl.nasieskolan om
deninomfrämstförhållanden. Detpersonliga ärenskildsskyddet förtill

uppgifter.vissaförgällersekretessverksamhetenelevvårdande som
iintegälleroch sekretesshandlingarallmännaBestämmelserna om

friståendebestämmelserdockfinnsverksamhet. Det attenskild om en
skol-uppgifter,vissalämnamyndighetertill t.ex.skyldigskola är att
hem-skall lämnafristående skolabestämmelserlagens att enom
slutarrespektiveelev börjarskolpliktiguppgift närkommunen enom

vissockså föreskrifterfinnsfristående skolan. Detdeni annanom
omfattasfristående skolorSkolhälsovården viduppgiftsskyldighet. av

lagenibestämmelserhandlingssekretess enligtochtystnadsplikt
läkaresjukvården. Lärare,ochhälso-åligganden inom1994:953 om

ochanmälnings-dockfristående skolor harvidsjuksköterskoroch
fjärdeandra och§enligt 71socialnämndenuppgiftsskyldighet till

socialtjänstlagen.styckena
ochför barnskolväsendetoffentligadetundervisning inomOm

1993:8025 § lagengäller enligtpå entreprenadläggsungdom omut
följande:skolanentreprenadförhållanden inom

verksamhetenskildverksam inomvariteller harDen är somsom
vad ihanobehörigen röjaeller 2 § får intemed stöd 1bedrivs av

personliganågonsfåttharverksamhetenelevvårdandeden veta om
ärendenuppgift iobehörigen röjahellerfårförhållanden. inteHan
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tillrättaförande elev eller skiljande elev frånom av en om av en
vidare studier.

Överväganden7.1 och förslag
Personliga uppgifter elever friståendevid skolor har inteom samma
sekretesskydd motsvarande uppgifter elever vid offentligasom om
skolor. föreslårVi därför bestämmelse tystnadsplikt,att en mot-om
svarande den vid entreprenadförhållande i skolan, införs för personal vid
fristående skolor.
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Utvärdering8

kommunaladenförföreslagnaföreslår detdenVi systemetatt
deutvärderasfristående skolor skall närtillbidragsgivningen nya
två år.underrespektiveundertillämpatsbestämmelserna har ett

bidragsgivningför kommunernasdetangelägetdetVi finner systernatt
hurviktigtdetutvärderas. Bl.a.ochföljs är attföreslagitvi seuppsom

friståendeochmellan kommunerförutsättsdialog ägaden rumsom
likvärdigafrågamedför ivad dettasärskiltochfungerarskolor om

deutsträckningi vilkenskolorfristående offentligaochför samtvillkor
vi detpåverkas. Vidareutvecklingsmöjligheterfristående skolornas ser

bidrags-få detbelyst hursammanhangi dettabetydelsefullt att nyasom
eleverhurminstinteoch kommunerskolorförfungerar samtsystemet

ochkommunermellani dialogenstöd beaktassärskiltmed behov av
fristående skolor.

delsutvärderas,frågor ochföljsovanståendeföreslårVi att upp
årundertillämpatsbestämmelserna ettefter detdelrapport attengenom

tillämpatsbestämmelsernaefter detslutrapportdelsoch attgenom en
år.tvåunder
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9 Ikraftträdande- och övergångsfrågor

Vi föreslår de bestämmelsernaatt för friståendenya skolor skall
träda i kraft den l juli 1996. För fristående skolor godkäntssom
före den l juli 1996 föreslås de kravenatt förnya att vara
godkänd skall tillämpas fr.o.m. den l juli 1997.

Vi föreslår de reglernaatt bidrag ochnya därmedom sam-
manhängande frågor skall tillämpas på utbildning ägersom rum
efter den 1 juli 1997.

Vissa Övergångsbestämmelser nödvändiga.är En tidigare godkänd skola
skall den I juli 1997senast ha sin verksamhetanpassat till de nya
kraven för godkännande. När det gäller tillrätten bidrag och därmed
sammanhängande frågor utgångspunkten,är friståendeatt skolaen som
har bedrivit verksamhet före den l juli 1997 automatiskt skall vara
bidragsberättigad.

Till följd den framförhållningav nödvändigär för såväl fri-som enstående skola för kommuns budgetplaneringsom en kan inte de före-
slagna bidrags- och avgiftsreglema tillämpas förrän fr.o.m. läsåret
199798.

För skola bedrivit verksamheten föresom den 1 juli 1997 bör
kommunens skyldighet tilldela bidragatt utgå från det elevantal som
skolan har under läsåret 199697. Om dock skolans elevantal minskat
från föregående läsår, bör kommunens skyldighet tilldela bidragatt gälla
högst det antal elever skolan hade under läsåretsom 199596.
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Reservationer

FältAnnaledamotenReservation av

föreslårbetänkandeFriskolekommitténsdelden enJag somatt avanser
denbörjar Omsidan 10 stycket6 §9 kap.ändring somav

utgå ochskallstycketförstaenligtfristående.... och avslutas ges
lydelse:följande

fristående skolaetableringnekamåste kunnakommun avEn av en
elevunderlagochbehovbristandeskälekonomiskaSåvälskäl.flera som

skallpedagogikelevenförför snävriskpå sikt gelängre samt en
friskola.etableringförhindrakommunen rätt att en nyav
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Ingerledamöterna Björklund,Reservation Janav
Davidson och Ulf Melin

friståendeFramväxten skolorav

ochoch föräldrar valfrihet. Friskolor lärareFriskolor eleverger mer ger
på inom detskolpersonal chans utveckla idéer sätt änatt ett annatnya

fri-skolsystemet. innebär den konkurrensoffentliga Dessutom som
också skolan.vitaliserande faktor för den kommunalaskolorna utgör en

fristående viktigoch driva skolor därförRätten är ytterstatt starta en
principfråga.

politikUnder 50-, 60- och 70-talen bedrev socialdemokraterna en
minskadsyftade till likforma utbildningen. ledde tillDettaattsom

offentligaför Skolpolitiken inriktadesvalfrihet eleverna. att gynna
friståendeskolor och missgynna skolor.

återstod åtta friståendeendast skolori Sverige.I mitten 1970-taletav
åtgärder de borgerliga regeringarna 1976-82 ökade antalet fri-Efter av

nivåvilket den utvecklingen stagnerade efterskolor till cirka 70, var
återtogsocialdemokraterna tiodet regeringsinnehavet 1982. Nästanatt

år tiovid den borgerliga regeringens tillträde hade endast1991,senare,
fristående tillkommit.skolornya

dåvalfrihetsrevolution, inleddes,En viktig del i den varsom
ochinförandet skolpengsystem med klara, förutsägbara reglerettav

fristående Fristående ñckekonomiska förutsättningar för skolor. skolor
ekonomiska offentliga.äntligen verka under villkor desamma som

läsåretfrånhösten har antalet friskolorSedan 1991 ökat 80 till 217
läsåret uppgå199495 och beräknas 199596 till cirka 300.nu

såledesvisarHistorien förutsättningarna för friskolomasnäratt
förbättrats och elever föräldrar möjlighetverksamhet och reellgetts en

såvälja skolorskola har antalet ökat. Detta visar tydligt valfri-att att
efterlängtad. går friståendeheten har varit I dag 20 000 elever iöver

skolor.
jämförelse med övriga nordiskaEn länder visar Imönster.samma

miniminivåDanmark och därNorge fastställts för ersättning tillen
fristående skolor har rik flora skolor fram. I Finland därväxten av

förhållandetkommunerna bidragen detavgör är motsatta.

Skillnader i synsätt

När utredningens majoritetsförslag finansieringssätt regelsystemochom

15-12184
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ställs det nuvarande finansieringssystemet och regelsystemet förmot
fristående skolor märks tydligt skillnaden i det gäller hursynsätt när
bästa möjliga förutsättningar för bra utbildningsväsende skapas.ett

Utredningen utgångspunktsin i kommunens ekonomiska förut-tar
sättningar och dess planering. Hela dokumentet bygger sin argu-

frånmentation kommunalt perspektiv där kommunalpolitiker ochett
tjänstemän skall ha avgörande inflytande friskolans existens,överett
etablering och möjlighet växa.att

utgår frånVi föräldrars och elevers rättigheter och friheter, vilket
med UNESCO-konventionenöverensstämmer diskriminering inommot

undervisningen, Internationella konventionen medborgerliga ochom po-
litiska rättigheter, konventionFN:s barnets rättigheter och Europa-om
rådets angåendekonvention skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande frihetema. årsskiftetDen sedan svensk lag.ärsenare
Utan nödvändiga ekonomiska kan praktikendessa rättigheter iresurser
bara utnyttjas de välbeställda.av

mångfalden tillgång dåVidare vi valfriheten och detanser som en
leder till flexibilitet, utveckling och kvalitetshöjning utbildnings-av
väsendet helhet. Omvärlden förändras kravenoch därmed ävensom

mångfaldutbildningens inriktning omfattning.och Med pedagogisken
och utbildningsinriktningar huvudmän,olika utvecklas olikasom av

flexibilitetoftast lokalt vid den enskilda skolan, skapas möjligheter till
anpassningsförmåga. leder till utvecklande dynamikoch Detta somen

få kvalitetsmässsigt och framtids-nödvändig vi skall godär om en
inriktad skola.

möjliggörSkolpengsystemet elever och föräldrar i ochsätter centrum
Skolverket.för dem fritt välja skola, förutsatt den godkändärattatt av

får barn har skilda Friskolor med olikaVi inte glömma bort behov.att
till offentliga kan gällainriktning alternativ den skolan. Detettger

profilering, inriktning eller alternativ pedagogik.

till minskad valfrihetUtredningens förslag leder

ersättningsnivåni våras från medsänktes i samband85 % till 75 %När
socialdemokraterna centerpartietuppgörelsen i riksdagen mellan och

utgångspunkten långsiktiga ekonomiskaskapa fastahävdades attatt var
skollagenspelregler för friskolorna. I beslut skrevs in i attsamma

också skulle särskildade 75 % beakta friskolanskommunerna utöver
Skolhälsovårdarbetsgivaravgifter,kostnader i form m.m.moms,av

halvår.långsiktighet varade i knapptDenna ett
föreslår medytterligare förändringarUtredningen antalett somnu
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något försämrade fristående skolor.undantag alla leder till villkor för
Den försämringen avskaffandet den garanterade ersättnings-största är av
nivån. försvinner.Skolpengen

Valfriheten begränsas utredningen flera sätt:av

inte godkännande,dels skall ekonomiska bidrag automatiskt följa med-
vilket leda till mycket höga elevevgifter godkända skolorkan i som

finansierasinte kommunen,av

åren fåförsta fler eleverdels skall skola de inte ersättning förtreen-
skolan,angivits i fler elever vill iän ävenprognosen,som om

fåökning kom-dels skall därefter endast antalet elever skeav om-
godkänner fler i skolan,det, elever villävenmunen om

friståendedels skall den där kunnakommun skola belägenären-
från skola.hindra elever andra kommuner i dennaatt

Enligt de inledande erfarenheterna vi har det nuvarande systemet,av
nivåerersättningsnivå,med respektive de85- 75-procents vet att som

ersättningsnivå i självafastställs och skall lägstastatenav som vara en
rådande frånverket blir den sänkningen till 75När 85 procentnormen.

många justeradegenomfördes ledde detta till kommuner automatisktatt
ersättningsnivåer. generelltsina Detta tyder kommunernaattner

ersättningsnivåema fristående skolorna.efter driva till desträvar att ner
såvälDet finns inom utredningsmajoriteten föreställning atten om

friståendeöverkompensation skolor.85 75 Dettaärprocentsom en av
vår under-uppfattning enstaka fall kommunenenligt De därär myt.en

låtit förutnyttja de dispensregler finns ligga till grundskall inteatt som
enligtändring hela skolpengsystemet. Sänkningen till 75 % haren av

vår därförmening lett till friskolorna inte fullt Viersätts attatt ut. anser
nivån skolpengen skall 85 kommunensprocentvara genom-av
snittskostnad.

friståendetillOavsett bidragsmodell skolor det angeläget kunnaär att
fastställa vad kommunens bidrag Dettill sina skolor.ärsom egna
förekommer kommuner andraundan skolkostnader undergömmeratt

så framståri budgeten totalkostnaden mindre. T.ex.poster att som
redovisar vissa kommuner kostnader lokaler underför skolans

lågDå får friståendefastighetsnämnd eller fastighetsbolag. skola fören
friståendeersättning, eftersom den skolans framersättning räknas

basis den kommunala skolans stöd. Det bör därför i skollagen införasav
bestämmelse den totala kostnaden för skolverksamhetdet äratten som
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skall grunden förutgöra schablonersättning till fristående skolor.

Godtycklig friståendebehandling skolorav

föreslårUtredningen bidragsgivningen till friståendede skolornaatt
skall utifrån samma grunder och enligt principerges samma som
kommunen frågatillämpar i de skolorna. fördelnings-Dennaom egna
princip kan vid första anblick tyckas rättvis, sanningen ären vara men

den för kommunaltöppnar vägen godtycke kraftigtatt kommerett som
försämra förutsättningarna för friståendede skolorna.att

detFör första finns det ingen klar beskrivning de grunder ochav
principer kommunen skall tillämpa den beräknarnärsom resurs-
fördelning till de skolorna. Om kommunen inte klart vilkauttalategna
principer har för resursfördelning till de vilket iskolorna,man egna
princip rådandeden ordningen så friståendeär i dag, utlämnas de
skolorna helt kommunalt godtycke.

iFör det andra har kommunen möjlighet vad gäller de skolornaegna
i samband med budgetbeslutet i kommunfullmäktige eller beslutatt t.ex.

i berörd nämnd fatta beslut nedläggning och stängning skola.om av en
deI fall detta gäller kommunal fårskola kommunen själv tasom en

konsekvenserna sådant beslut med allt vad i formdet innebärettav av
omplacering elever, personal och avvecklingskostnader. Om bidragetav

friståendetill påskola hanteras förvandlas tillochsätten samma en
besparingspost i den kommunala budgeten slås verksamheten full-
ständigt sönder. år,Inom loppet tid,eller kanske kortareännuettav
skall skolan Resultatet blir lärare successivt söker sig bortstängas. att
från skolan och undervisningen blir omöjlig fullfölja. Andra kon-att
sekvenser kommer ekonomiska förluster skolor-för de drivervara som
na.

För det tredje kan Skolverket neka skola till bidrag medrätten
friståendemotiveringen den skolans fårverksamhet betydandeatt nega-

tiva negativa konsekvenser för andra ellerelever i berörda kommuner
etableringen fåi övrigt kan allvarliga effekter förnegativaom

kommunens grundskoleverksamhet helhet. Vi motsätter attsom oss
Skolverket kan nej till etableringen skolanskolasäga trots attav en
uppfyller kraven Vår utgångspunkt friståendeför godkännande. är att en
skola uppfyller de kriterier finns för godkännande skall,ettsom som
liksom i dag, bidragsberättigad.vara

formSamma generalklausul finns gälleri förslaget detnärav en
skolas möjlighet utöka antalet elever och sin verksamhet. Dettaatt
lämnar för subjektiv behandling friståendede skolorna ochöppet en av
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såfristående populärskola blirinnebärakan till exempel att om en pass
såförlorar sitt elevunderlag kan denkommunal skola stoppas.att en

Skolverketkommunerna i samverkan medinnebär i praktikenDetta att
fristående från ochutvecklaskunna hindra skolorkommer taattatt

många eleverför hurfler elever övresätta gränsattemot genom en
tillåtas förlora bidrag.skall sittskolan emot utan attta

friståendeförslag till villkoren för deleder dessaSammantaget att
därmedvariera mellan olika kommuner, ochskolorna kommer ävenatt

långsiktigföräldrar. Möjligheten tillvalfriheten för elever ochden reella
ständigt,tvingas underoch skolorna verkaplanering elimineras ett om

politikernahur de lokalanedläggningshot allt beroendeouttalat,än -
från andra.budgetbeslutet till detdetsig förbestämmer att enaagera

fristående skolorDimensioneringen av

måstefriståendeföreslås i skolaantalet eleverutredningenI att varaen
dåfåfrån denna regel endast skall sär-minst tolv och görasatt avsteg
rimligVisserligen kan tolv eleverskäl föreligger.skilda vara enanses

få olyckliga kon-kanskola, detför vadriktlinje menanses vara ensom
små möjlig-medobjektivfastställssiffransekvenser som en normom

till undantag.heter
skolor iförändringberörs dennaskolor främst ärDe avsom
råkattillfälligtskoloruppbyggnad ochskolor underglesbygden, utsom

regel, viddennaelevunderlag. dessa skolor kanminskat Förför ett en
problem.innebära allvarligakommaalltför strikt tillämpning, att

betraktadefinition vadbättreVi är attatt som enav somenanser
3.3återges kap.framgår i utredningenden skrivningskola somav

l98586:10 Nypropositionenhämtatsskola ochBegreppet ursom
skollag m.m.:

verksamhet fördetskola ligger frågasjälva ordetI äratt om
inställd påmåsteVerksamhetenundervisning elever i varagrupp.av

måstebara tillfällig karaktär. Denfårvaraktighet och inteviss vara av
nödvändigtvisgruppundervisning behöverinriktad intepå ge-menvara

bedrivas dettavid tidpunkt pånomgående och varje sätt.
underståranordnar enbart barnnågon förUndervisning somsom

måsteskola.vårdnad kan räknas Dethans eller hennes inte varasom
utomståendeinnebär anordnarenfråga verksamhet gentemotattsomom

tillhandahålla undervisning.åtar sig att

skallSkolverketovanstående fördefinition tillräckligVi är attattanser
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kunna fatta korrekt beslut verksamheten betrakta skolaärett attom som
eller och därför förslaget utgåmotsätter definitionen skallattoss om
från strikt lagreglering fastställer miniminivå avseende antaleten som en
elever.

Avgifter

föreslåsI utredningen utbildningen skall avgiftsfri vid deatt vara
fristående erhållerskolor bidrag för sin verksamhet med vissasom
möjligheter till undantag. Den nuvarande ordningen innebär fri-att
stående skolor kan skäliga elevavgifter med hänsyn till särskildata ut
kostnader skolan kan ha och rimliga för verksamheten.som anses vara

Vår uppfattning avgiftsuttagen dåskall dessabegränsadeär att vara
kan leda till minskad valfrihet. I och med skolpengsystemetannars en

med bl.a. garanterad ersättning elev motsvarande 85 procenten per av
den genomsnittliga kostnaden för elev i den kommunala grundskolan,en

gått ocksåhar utvecklingen riktningi lägre avgifter. Detta ärmot ett
påtalasfaktum i utredningen.som

dagsläget fjärdedelI endast skolorna elevavgifter ochtar uten av
frånenligt Skolverket har den genomsnittliga elevavgiften sjunkit cirka

5 000 kronor 1992 till kronor1 300 1994. tydligt dennaDet är att
förändring friståendehar skett efter det de förbättradeskolornaatt getts
ekonomiska förutsättningar och det finns hos fri-allmän strävanatt en

hållaskolorna elevavgiftema.att nere
friståendeNuvarande ordning innebär skolor har möjlighetatt atten

skäliga avgifter. I förarbetena till den gällande lagstiftningenta ut nu
exemplifieras vad kan motiv för avgifter med merkostnadersom vara
för musikinstrument musikskolai eller kostnader för kulturaktiviteteren

fåri skola med kulturprofil. Vidare understryks avgiftsuttaget inteatten
sådant det i praktiken från friståendeelever skola.stängeratt utevara en

propositionen framhållsI 1992932230 Valfrihet i skolan även att
Skolverket har granska avgifters storlek, och risk förskälighetatt
segregerande effekt Skolverket återkalla tillståndhar förrättsamt att att
fristående skolor inte efterföljer påpekandenverkets för-som om
ändringar i avgiftsuttaget.

Således finns det redan i dagsläget klar begränsning ettaven
avgiftsuttageventuellt med tillhörande sanktionsmöjligheter. Detta

med allt färre skolor tillelevavgifter ledersammantaget att tar ut
slutsatsen det i nuläget inte motiverat med ytterligare begänsningaräratt

skolornas möjlighet elevavgifter.att ta utav



Reservationer 99SOU 1995: 109

Godkännande och tillsyn

friståendemyndighet skall godkänna skolaSkolverket denär som en
både friståendeoffentliga Verketoch tillsynen och skolor.utöva över

målockså sköta uppföljning och utvärdering dehar till uppgift att av
har Skolverketriksdag och regering Vi ävenuppsatt. attsom anser

uppgifter.fortsättningsvis skall ha dessa
föreslår friståendeMajoriteten kommunerna skall ha insyn i deattnu

Viskolornas verksamhet. detta eftersom det inte kanmotsätter oss anses
rimligt kommunen skall ha insyn i verksamhet den inte äratt en som

vissa fall till kommunalahuvudman för och i konkurrent denärsom en
skolan. Tillsyn och insyn uppgift för Skolverket.är en

ocksåföreslår skyldigafriskolorna skallMajoriteten attatt vara
imedverka i de uppföljningar och utvärderingar kommunen görsom

åläggaheller skolornasina skolor. Det inte i detta fall rimligtär attegna
fristående fristående.skyldighet. skola just Kommunendenna En är

friskolan skallnaturligtvis detta i sina skolor likvälskall göra egna som
verksamheten.och utvärderingar denuppföljningargöra av egna

äri dag, medverka de uppföljningarskall friskolorna, det iDäremot som
Skolverketoch utvärderingar gör.som
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Reservation ledamoten Conny Tyrbergav

friståendeCenterpartiet skolor har given plats i det svenskaattanser en
skolväsendet. viktigt inslagDe i den och valfrihetöppenhetutgör ett

skall känneteckna mångfaldskolväsendet. Den följer häravsom som
måste få sammanhålletutvecklas inom skolväsende, likvärdigamedett
villkor och inslag segregation.utan av

såvälvälja skola,Rätten mellan kommunala mellanskoloratt som
friståendekommunala och skolor, kan betyda enskildamycket för den

eleven, i synnerhet det sig den obligatoriska skolan.när rör om
Ambitionen skapa ökat fråni skolan elever,att ett engagemang

föräldrar och andra berörda förutsätter såväldessa har reelltatt ett
inflytande friståendevalmöjligheter. De skolorna idag förutgörsom
många elever värdefullt alternativ till skolorna.de kommunalaett

friståendeGenom det ökade mångfaldantalet skolor profileroch den av
och pedagogiska arbetssätt dessa ochökar elevernasrepresenterar,som
föräldrarnas valmöjligheter fåoch därmed förutsättningarna sina be-att

önskemålhov och tillgodosedda.
friståendeMen de skolorna har betydelse skolväsendetförävenstor

friståendehelhet. faktum deDet skolorna verkar under friareattsom
former pedagogiska metoder och arbetssätt lättare kangör prö-att nya

Därigenom kan värdefulla från fristå-erfarenheter och lärdomar devas.
ende skolorna komma de kommunala skolorna och deras elever tilläven
del.

friståendeDetta förutsätter de skolorna blir tillgängliga förävenatt
alla friståendeelever. Att inte alla ekonomiskaskolorna likvärdigage
villkor med de kommunala skolorna, riskerar leda till uppdelningatt en

förmåga.elever grundas familjernas ekonomiska och socialaav som
friståendeAlla grundskolor bör omfattas det offentliga bidragssys-av

sådanför motverka uppdelning.temet att en
Min ambition långsiktigt,i utredningen har varit bidra tillatt ett

stabilt och friståendeförutsägbart regelsystem för de skolorna som ger
förutsättningar likvärdiga med det offentliga skolväsendet. Majoritetens
förslag till regelsystem och finansieringssätt jag kan leda till ökadanser
osäkerhet och betydligt villkor för friståendede skolorna. Mycketsämre

beskrivningarna i majoritetens förslag nedlåtandeandas deav en syn
fristående skolorna. alltför sällan utgångspunkterInte majoritetensär att

friståendede skolorna ekonomisk blirbelastning. Slutsatsemaär en
därmed felaktiga. Framför allt gäller detta godkännande inteattsynen
automatiskt leder till bidrag, själva bidragsbestämmelsema bidragensoch

treårsprognosen.koppling till
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friståendeErsättning till skolor

Under förra mandatperioden infördes principen kommunala bidragom
till fristående skolor. Att detta viktig reform visas det storavar en av
antalet skolor tillkom årenunder våren1991 1995. Undernya som -
1995 centerpartiet med träffa uppgörelse med social-attvar om en
demokraterna villkoren friståendeför de skolorna. Enligt minom
mening utgångspunktdenna uppgörelse för kommitténs arbete.var

från vårenI uppgörelsen fanns viktiga principiella ställningstaganden
majoriteten i kommittén inte beaktat.tyvärrsom

Uppgörelsen innebar i huvudsak följande: fårEn kommun vid
tilldelning bidrag avdrag uppgårgöra till högst den25 %ettav som av
framräknade genomsnittskostnaden. I enlighet med centermotion in-en
fördes i skollagen bestämmelser innebär kommunnärattsom en
bestämmer avdragets storlek skall beaktas friståendeden skolan haratt
särskilda kostnader grund den såsomdrivs i enskild regiattav

pensionsavgifter, arbetsgivaravgifter Vidare skall hänsynetc.moms, tas
till de kostnader friståendeden skolan har för elever med behovsom av
särskilda stödinsatser.

Jag denna uppgörelse utgångspunkt för föratt systemettanser var en
utgårersättning förhållandei åtagandetill vilket skolan tagit sigsom

vilka behov eleverna har.samt
Således jag kommitténs förslag utgått frånborde följande:attanser

Resurstilldelningen friståendetill skola skall i alla avseenden skeen
på grunder och enligt principer för kommunenssamma samma som
skolor.

friståendeOm den skolan och kommunen kan komma överens om
ersättningen enligt skall kommunens bidrag fåaldrig understiga 75ovan

vad kommunens genomsnittliga kostnad elev iprocent ärav egen per
årskurs.motsvarande

Principen för friståendeersättning till de skolorna skall kom-attvara
skyldiga i alla delar friståendeär likabehandla ochattmunerna

kommunala skolor. majoritetensI förslag detta oklart antalär ett
punkter. Lagtexten, liksom den tycks avseddtext som vara som

utgår frånmotivtext, begreppet elevemas behov och skolornas
åtaganden. Formuleringen ligger i linje med vad i utbild-sadessom
ningsutskottets betänkande 199495:UbU16, liksom i pressmed-det
delande gjordes överenskommelsen mellannär ochsom s presen-c
terades. Det däremot någotinteär angivet vilken skainnebörd desätt
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ha i lagtext, inte heller vad ska åtagandenmed elleren som menas
behov. innebärDet allmänt politiskt uttalande flyttas in iatt ett
lagtext, betydelsen det klarläggs. Inga ytterligareutan att av resonemang
tillförs. dettaTrots begreppen utgångspunkten för hela lag-utgöraavses
förslaget. återgesDessutom meningarna Påmed olika kombinationer.
något ställe talas skolans behov, desägs utgörasom som av
utbildningsåtaganden skolan har gjort, liksom behoven hos de elever

skolan har. Lagförslaget mångaför alltför tolkningarutrymmesom ger
och kan därmed inte uppfylla kraven fullgod rättssäkerhet.sägas om

Preciseringar behövs för kommunerna dels skall kom-att attange
uppstårför skillnader till följd skolan drivsattpensera som av av en-

skild huvudman, dels skall fördela efter grunder och principersamma
i de fall där individuell prövning sker till åtarföljd skolor sigatt attav
undervisa elever med olika former särskilda behov.av

Jag dock detta inte tillfyllest för friskolornaäratt att garanteraanser
långsiktiga,och eleverna i dessa förutsägbara och stabila villkor. Vidare

jag inte skolorna, fårenbart med denna princip i lagstiftningen,attanser
tillräckligt skydd i de fall kommunerna har tillnegativ inställningett en
friståendeden skolan. Därför minimigräns för bidragen nödvändig.är en

Beslut bidrag skall kunna överklagas till allmän förvaltnings-om
domstol. jagDärutöver ersättningssystemet bör följasatt nogsamtanser
och första avstämningutvärdering år.bör redan eftergöras etten

Kommunernas roll och inflytande

Stat och kommun har det övergripande för barns ochansvaret ung-
skolgång.domars målstyrdaI det decentraliserade och skolväsendet som

håller på införas innebär detta klar ansvarsfördelning mellanattnu en
och kommun. Staten har alltjämt det ochövergripandestat ansvaret

långsiktiga målsättningarnaför fastställa de för skolan.attsvarar
bestårKommunernas uppgift i anordna utbildningen och tillatt attse

fåreleverna utbildning målsättningarna.de fastställdamoten som svarar
Men kraven nationellt fastställda målsättningarriktlinjer inne-och

bär dock inte kommunen behöver den enda anordnarenatt ut-vara av
Ävenbildning. kommunen har det övergripande för allaansvaret attom

fårelever i kommunen fullgod och likvärdig utbildning ligger det etten
låtavärde i skolor med huvudman kommunenäven änstort att annan

finnas. Det ökar elevernas valmöjligheter och det för lärare,öppnar
föräldrar och andra och bidra till barnensstörreatt ta ett ansvar
skolgång och uppväxt.

Enligt min mening skall Skolverkets friståendegodkännande av en
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skola undervisning bi-bedriva automatiskt leda till skolan bliratt att
dragsberättigad.

tillstånd frånMajoriteten i kommittén Skolverketatt ett attanser
ersättningbidragbedriva undervisning inte med automatik skall leda till

från skolan belägen. flera skäl detta fel-den kommun där Avär är en
konventionerSverige har undertecknat internationellaaktig slutsats.

såsom rättig-UNESCO-konventionen, konvention barnetsFN:st.ex. om
mellan olikaheter konventioner rättigheter kunna väljaDessaetc. attger

fristående alltsåskolor. skola godkänts Skolverket harEn rätt attsom av
erhåller från kommunbedriva undervisning den bidragoavsett om en

eller ej.
några till fri-kommunerna möjlighet inte betala bidragAtt att enge

såsomstående majoriteten min uppfattningskola, enligtöppnaranser,
fristående medrisker skolor,för orättvisor. i antalJagstora att ettser

återgåsådant verksamhetenkommer till finansieraatt attett system,
ställa sig utanför delar det kommu-med höga elevavgifter och stora av

nala och statliga systemet.
friståendelåta skolorobestridligt värde i allaDet ligger attett om-

kontroll ochfattas regler och villkor vad bidrag, tillsyn,av samma avser
uppföljning.

Likaså åberopa ekonomiskadet orimligt kommuner skall kunnaär att
utgårsvårigheter någotför inte bevilja bidrag. Synsättetskäl attsom

fristående för kom-från medför kraftigt ökad kostnadskoloratt en
skola skall inteinte. Möjligheten väljaDetta stämmer att varamunerna.

ekonomi.avhängig kommunens
viktigadessutomlagstiftning enligt majoritetens förslagEn sätter

aldrigfristående kanspel för de skolorna. Dedelar rättstryggheten urav
ekonomi ellerallvarligt hot kommunernasi förväg de ärveta ett motom

inte.

Elevprognos

fristående skallansökanVidare kommittén skola vid sinatt enanser
fonnskall sedanelevprognos. Denna avvara enavge en prognos

Majoriteten i kommittén tycksjuridiskt bindande dokument. attmena
från välja fri-kan eleverdet rimligt kommunär stoppa attatt enen

stående förevändning dessa inom denskola under att prognosryms
frånförslag kommittén innebär kommunerskolan lämnat. Detta attsom

fristående skolorSkolverket hindrai samverkan med kommer kunnaatt
mångafrån eleverför hurutvecklas sätta gränsattatt engenom en

skola kan ta emot.
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på kommit framde förslag majoritetenkan inte ställaJag upp som
ersättning tillmöjlighettill, varken vad gäller kommunernas vägraatt

hindrakommittén möjligheteneller vad anförskola att enomsomen
godkändavad i skolanseleverskola utöverta emotatt som anges

prognoser.

Elevantal

måstefriståendeföreslås skolaantalet elever iutredningenI att varaen
då föreligger.särskilda skälendast skallochminst tolv görasatt avsteg

kanriktlinje. Men detrimligtolv eleverVisserligen kan anses vara en
småmedsiffran fastställsfå konsekvenserolyckliga en normom som

möjligheter till undantag.
i gles-skolordenna förändringfrämst berörsskolor ärDe avsom

råkar förtillfälligtuppbyggnad och skolorskolor underbygden, utsom
alltförvidskolor denna regelelevunderlag. dessa kanminskat Förett en

för-innebära problem. Jagstrikt tillämpning komma attstoraatt anser
miniminivå antaletfastställerregleringslaget strikt avsom enom en

utgått.elever borde

Särskolan

förreglernautredahaft möjlighetkommitténJag beklagar attatt
givits.utredningsuppdragför detfristående särskolor inom somramen
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande ledamoten Jan Björklundav

min uppfattning elevavgifterDet utvecklingen vadär att om avser
återigen nivå måstevänder och avgiftsuttaget ökar i omfattning eller

reglerna ungefär det utredningsmajoritetensättstramas upp som
föreslår.

sådanEn förutsättning för avgiftsbegränsning skall kunnaatt en
tillämpas dock det ekonomiska istödet till friskolorär att ges en

såomfattning verksamheten kan villkorbedrivas likvärdigaatt som
%-nivån återställs.kommunala skolor, dvs. 85att
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Särskilt yttrande ledamoten Anna Fältav

Enligt min mening borde Friskolekommitténs förslag till ändring av
skollagens 9 kap. haft2 § följande lydelse:

Skolans utbildning grundskolans mål.allmännamotsvarar

Denna formulering bör användas för elevens tillrättatt garantera
likvärdig utbildning.

begreppetI skola ligger undervisning visst antal elever, varförettav
det viktigt nedre fastslås.är Jag antalet bordegränsatt atten anser vara
högre tolv för skapa goda pedagogiskaän förutsättningar.att

Förslaget införa bestämmelse i skollagenatt en om en person som
pedagogiskt företräder fårskolan inte hindra principen lärar-om
kollektivet självstyrande. I skolan detta viktig delärsom en av
ideologin.

Vidare jag det förkastligt friståendei skollag skolaattanser ge en
elev. litarrätt vägra Jag föräldrar, elever ochatt ta emot atten

från skola och kommun dialog kan hitta den förrepresentanter genom
eleven bästa lösningen.

Test och vid intagning fåelever skall aldrig förekomma. Detprov av
strider hela utvecklingspsykologin. Utvecklingssamtal mellan elev,mot
förälder och skola rättvist för eleven.är mer

Det eftersträvansvärt kommunen såvälär tillsynsansvar föratt ge
friståendekommunala skolor led i reformarbetet skolansmedsom som

Decentralisering och bärande tanke förstyrsystem. utgöreget ansvar en
framtidens skola.



E Käll- och litteraturförteckning 107SOU 1995:109

Käll- och litteraturförteckning

Offentliga utredningar

Fristående skolor för1981:34 skolpliktiga elever. DelbetänkandeSOU
angående skolor medkommittén enskild huvudman.av

Fristående skolor. BidragSOU 1992:38 och elevavgifter.

Lokal demokrati i slutbetänkandeSOU 1993:90 utveckling. av
Lokaldemokratikommittén.

offentlige utredningar lovgivningNOU 1995:18 Norges Ny om
opplaering.

Riksdagstryck

Proposition 198283:1 Skolor med enskild huvudman m.m.

198586:10 skollagProposition Ny m.m.

till budgetpropositionen 1988.1987881100 bilaga 10Proposition

Skolans utveckling och styrning.Proposition 198889:4

för skolan.Proposition 199091:18 Ansvaret

skollagsfrågorvissaProposition 1990911115 om m.m.

fristående199192:95 valfrihet och skolor.Proposition om

skolskjutsProposition 199293:14 om m.m

ochläroplan läroplanProposition 1992932220 En nyttettny en ny-
denochgrundskolan, sameskolan, specialskolanbetygssystem för

obligatoriska Särskolan.

Valfrihet i skolan.Proposition 199293:230

Vissa ändringar i skollagen.Proposition 199394:242



Käll-108 och litteraturförteckning SOU 1995:109

ÄndringProposition 1994951157 bidragsbestämmelsema fristå-förav
ende skolor godkända för vanlig skolplikt m.m.

Proposition 199596:89 Utbildning i Sverige för utlandssvenska barn och
ungdomar.

Utbildningsutskottets betänkande 199192:UbU22 Fristående skolor.

Utbildningsutskottets betänkande 199293:UbU4 Skolskjuts

Utbildningsutskottets betänkande 199293:UbU11 skollagsfrågor.Vissa

Utbildningsutskottets betänkande 199293:UbU17 Valfrihet i skolan.

Utbildningsutskottets betänkande 199394:UbU1 Ny läroplan för grund-
skolan, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 199394:UbU6 skollagsfrågor.Vissa

Utbildningsutskottets betänkande skolfrågor.199394:UbU17 Vissa

Utbildningsutskottets betänkande 199495 :UbU1 skolan.Tillsyn av

Utbildningsutskottets betänkande 199495:UbU16 Bidragsbestämm-
friståendeelsema för skolor.

Riksdagens angåenderevisorers förslag tillsyn skolan. Förslag tillav
riksdagen 199394:RR11.

Departementsserien

Ds U 1978:6 De enskilda skolornas ställning inom utbildningsväsendet.
Kartläggnings- och diskussionspromemoria.

Ds 1992:115 Valfrihet i skolan.

Ds 1994:72 Valfrihet inom skolan Konsekvenser kostnader,för-
resultat och segregation. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
ESO.



SOU 1995:000 Käll- litteraturförteckningoch 109

Rapporter

Fristående skolor och alternativ pedagogik. Sixten Marklund. Skolöver-
styrelsen R86:23.rapport

Private Non-state Education: Forms and Status in the Member States of
the European Community, Eurydice European Unit Bryssel 1992.

Årsrapport,Skolan Jämförelsetal för skolhuvudmän. augusti 1993.-
Skolverket 33.rapport nr

Val skola. Rapport valfrihet inom skolpliktens läsåretav om ram
199293. Skolverket 40.rapport nr

Fristående skolor för skolpliktiga elever Erfarenheter och synpunkter-
från åren 199192 och 199293. Skolverket dnr 93:1926.rapport

85 % vad Rapport friskolepengen till de fristående skolornaav om-
i Stockholms vårterminenlän 1993. Svenska Arbetsgivareföreningen.

Konkurrens för stimulans. Rapport från Skolverket 1993.

Omstrukturering skolsystemen Decentralisering, valfrihet ochav -
privatisering En internationell översikt. Holger Daun, Internationell-
pedagogik, Stockholms Universitet. Rapport från Skolverket 1993.

Skolan Jämförelsetal för skolhuvudmän. Delrapport, 1994.mars-
Skolverket 46.rapport nr

Skolverket central myndighet i roll: Riksrevisionsverket. RRVny-
1994:14.

Årsrapport,Skolan Jämförelsetal för skolhuvudmän. september 1994.-
Skolverket 70;rapport nr

Friskoloma i Sverige En kartläggning. Friskolomas Riksförbund-
1 1995..rapport nr

De friskolorna. Friskolomas Riksförbund 1995.2nya rapport nr

Skolan Jämförelsetal för skolhuvudmän. Delrapport, 1995.mars-
Skolverket 73.rapport nr



1995:109SOUlitteraturförteckningochKäll-110

199394.eleverskolpliktigaförfristående skolorGodkännande av
951274.Skolverket rapport

74.Skolverket1995:De1siffrorSkolan i rapport nr

75.Skolverket1995.skolverksamheten rapportBeskrivande data nrom

Årsrapport, 1995.septemberskolhuvudmän.ämförelsetal förJSkolan -
76.Skolverket rapport nr

77.SkolverketKostnader. rapport1995:De1 2siffroriSkolan nr-

Övrig litteratur

Danmark 1987.Privatskole Union,NordiskNorden,iSkolefrihed

documentISISMason.PeterEurope,in WesternEducationIndependent
1992.January34,no.

grundskolenivå. Enfristående skoloroch tillsynGodkännande av
1992.augustiSkolverketpersonal.Skolverketsförvägledning

Svenskaoch Svangren.PerJohanssonfriskola. TommyAtt starta
1994.Arbetsgivareföreningen

SvenskaSvangren.och PerJohanssonpå friskola. TommyåretFörsta en
1994.Arbetsgivareföreningen

Norge.20.09.94forskn.dep.utdannings-Kirke-, notatog

forskningsdeparte-utdannings-Kirke-,i Norge.Utdanning og
1994.mentet

förskolorfriståendevidutbildningentillsynenRiktlinjer för av
941523.dnrSkolverketskolpliktiga.

J

5
I
s

,_



W;
Kommittédirektiv

WW
W

Utredning fristående skolorom Dir.

grundskolenivå 1995: 16

Beslut vid regeringssammanträde den 21 februari 1995

Sammanfattning uppdragetav

En parlamentarisk kommitté skall frågorutreda god-rörsom
kännande, tillsyn, bidrag och avgifter friståendeavseende skolor

gmndskolenivå.

Kommittén skall

hur kommunernas inflytandeöverväga tillståndsgivningenvid-
kan stärkas,

kriteriernaöverväga för godkännande fristående skolorom av-
kan behöva ändras,

lämna förslag till delat tillsynsansvar mellan Statensett-
skolverk och kommunen,

lämna förslag till regler för bidragsgivning,-

friståendeöverväga skolor fortsättningsvisäven skall haom-
elevavgifter,rätt ochatt ta ut

föreslå de författningsändringar föranleds kommitténssom av-
ställningstaganden.
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Bakgrund

skolanDen gemensamma

sammanhållen skallskolaskolansvenskaDen är gesomen
skolansoch ungdomar. Dettill alla barnutbildning ärlikvärdig

såundervisningoch sinorganisationsinuppgift attatt anpassa
tillförutsättningaralla barns tas vara.

tillfristående ledaskolor kan riskeraväxande antaletDet att
fristående iskolor hartillBidragssystemetsegregation.ökad

på bekostnad defristående skolornamånga defall gynnat av
slå vakt denVi villskolorna.kommunala gemensammaom

skolsys-utvecklingoch bekämpaskolan mot ett segregeraten
tem.

skolaväljaRätten att

socialdemokratiskaden förrainfördesvälja skolaRätten att av
slå vaktfortsättningsvisvåren Vi vill1991.regeringen även om

denna rätt.

skolorFristående

god-fristående skola, skolanfår i ärfullgörasSkolplikt omen
Ärenden vanlig skol-godkännande förändamålet.känd för om

Skolverket.plikt prövas av
sko-meddelas,skolplikt skallför vanligGodkännande om
ochtilloch färdigheterutbildning kunskaperlans artsomger

färdigheterde kunskaper ochnivå väsentligen mot somsvarar
väsentligenövrigtskall iförmedlar. Skolangrundskolan även

mål. särskiltHärvid skallallmännagrundskolansmotsvarar
stycke-tredje§ andra ochi 1 kap. 2beaktas de krav angessom

skollagen.na
friståendeförbidragssysteminfördesjuli 1992Den l nyttett

.till-Sådana skallskolplikt. skolorvanliggodkända förskolor
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delas bidrag för verksamheten elevernas hemkommuner. Förav
varje elev skall lämnas belopp denett motsvararsom genom-
snittliga kostnaden elev i hemkommunens grundskola detper
pågående kalenderåret det stadium eleven tillhör. Vidsom

fårtilldelningen kommunen avdrag uppgår tillgöra ett som
högst 15 den framräknade genomsnittskostnaden.procent av

Fristående skolor, har till bidrag, får förrätt de eleversom
bidragen endast elevavgifter skäliga medta ärutsom avser som

hänsyn till de särskilda kostnader skolan har, förutsatt attsom
kostnaderna kan rimliga för verksamheten.anses

fristående stårDe skolorna under tillsyn Skolverket.av
Fristående skolor skyldiga delta i Skolverketsär att upp-

följning och utvärdering.
Regeringen har i ärende denna dag föreslagit änd-ett annat

ring bidragsbestämmelsema prop.199495:157, bl.a.av som
innebär kommunen vid bidragsgivningen får avdragatt göra ett

uppgår till högst 25 den framräknadeprocentsom av genom-
snittskostnaden.

Konsekvenser erfarenheteroch gällande regelverkav

Enligt regeringens uppfattning skall fristående skolor även
fortsättningsvis finnas komplement till kommunalaettsom

friståendeskolor. De skolorna kan bidra mångfaldentill ökaatt
och fömyelsen inom skolväsendet. Vi påvill emellertid peka
några problem med gällande friståenderegler för skolor.nu

Kommunen har mycket begränsat inflytandeett övernu
godkännandet skolor. En kommun har inga möjlig-t.ex.av nya
heter behov eller rimlighetpröva etablering. Enatt av en av
besparingsskäl nedlagd skola kan leva vidare med huvudmanny
och med fortsatta kommunala medel. Detta leder självfallet till

svårigheter såväl det gäller skolgångenplaneringennärstora av
för kommunens barn för kommunens ekonomi.som

En kommun någonhar heller inte insyn i verksamheten i
redan existerande skolor.



inneburitenligt regeringenharNuvarande bidragssystem en
elever-hänsyn tillresurstilldelning,schablonmässigalltför utan

åtagande.omfattningen skolornastillbehov ellerolika avnas
överkompenseradefristående skolorna blivitdevissa fall harI

kommunala skolorna.förhållande till dei
tillhar inte helleri sigResurssystemet ettuppmuntrat

fristående skolanoch denkommunensamarbete mellanutökat
samverkan.uttaladtilleller en mer

Uppdraget

bakgrund angelä-dennareglergällande ärEn översyn motav
fri-såväl kommunerambitionregeringensDet är att somgen.
fastförväntas liggafår regler kanstående klaraskolor som

tid.längreunder en

Godkännande

fristående skolor börgodkännandevidrollKommunernas av
ekonomiskaövergripandedetharstärkas. ansvaretKommunerna

fristående harskolorna. Deoch debåde skolorsinaför egna
likvärdigerbjudsbarn ochockså för allaattansvaret enunga

in-hur kommunernasskallKommitténutbildning. överväga
desamtidigttillståndsgivningen kan stärkasvidflytande som

KommitténSpelregler beaktas.fastafristående kravskolornas
den myndighetfrån Skolverket avgör,utgåskall äratt omsom

skolplikt.fullgörandeförkriteriernaskola uppfyller aven
grundskole-motsvarandefristående skolorBland de 230ca

skolornakonfessionelladenivån verksamma utgörärsom nu
ungefär 20 procent.

ifrågasätts,fåtal skolor har detdessaBeträffande ett omav
all-läroplanens kravskollagens ochuppfyllerverkligende
förKännetecknandeundervisningen.isaklighetsidighet och

religionsundervisningdels harsådana deskolor är att somen
ocksådedelsfrån inte neutral,grundskolanstill skillnad är att
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söker skapa arbetsformer och arbetsmiljö genomsyradären som
livshållning.bestämdav en

Även dessa skolor antalsmässigt få, det viktigt förär ärom
trovärdigheten till själva friståendemed skolorsystemet att
reglerna för godkännande tydligt markerar påkraven öppenhet,
tolerans och allsidighet. Bland denna bakgrund skallannat mot
kommittén kriterierna föröverväga godkännande behöverom
ändras. måsteKommittén därvid beakta de internationella för-
pliktelser åtagitSverige sig tillträda olika kon-attsom genom
ventioner. Det bör i sammmanhanget den europeiskanämnas att
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande frihetema och dess tilläggsprotokoll nu-

svensk lag.ärmera
Den läroplanen för det obligatoriska skolväsendet införsnya

läsåretsuccessivt fr.o.m. 199596. Kommittén skall överväga
införandet den läroplanen föranleder ändringom av nya en av

reglerna för godkännande.

Tillsyn

Fristående stårskolor under tillsyn Skolverket. Tidigareav
ocksåfanns bestämmelser kommunens tillsynsansvar. Des-om

avskaffades dock föregåendeden regeringen. Vi detsa av anser
ocksåviktigt kommunen har för tillsynen deatt ett ansvar av

fristående skolorna. Kommittén skall lämna förslag till hur ett
delat tillsynsansvar mellan Skolverket och kommunen kan ut.se

Bidrag

De reglerna för bidragsgivningen bör syfta till stödjaattnya en
utveckling skolväsendet.av

målEtt med bidragsgivningen skall för-attvara resurserna
delas med hänsyn till skolornas och elevernas skildatagen
behov och skolornas åtagande.varierande Eleverna skall ha rätt
till likvärdiga förutsättningar för sin utbildning, deoavsett om
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ocksåfriståendeeller skola. Detkommunal ärvalt iatt en
mellanincitament till samarbetereglernaviktigt deatt gernya

fristående skolan.och denkommunen
verksamhetförutsättningar bedrivaEventuellt skilda att

också beaktas.huvudmannaskap skallolikaberoende
bidragsgivningtill regler förförslagKommittén skall lämna

målovanstående tillgodoses.där

Avgifter

ökaelevavgifter kan riskeraFristående skolors rätt attatt utta
fri-skallKommitténi skolorna. övervägasegregationen om

likvärdigaerhåller skolormed kommunalastående skolor, som
elevavgifter.skall hafortsättningsvis rättbidrag, utäven att ta

elevernaenligt skollagenkostnaderSådana obetydliga som
fåockså före-bör dockkommunala skolorfår bestrida isjälva

fristående skolor.ikomma

arbeteutredningensförRamar

novemberdenuppdraget 1redovisaskallUtredningen senast
1995.

författningsänd-förslag till deframKommittén skall lägga
ställningstaganden.dessföranledsringar avsom

samtligatilldirektivgäller regeringensutredningsarbetetFör
angående redovisningutredaresärskildaochkommittéer av
1992:50 ochdir. prövaregionalpolitiska konsekvenser attom

mellanjämställdhetåtaganden 1994:23 ochdir.offentliga om
dir.l994:l24.könen

Utbildningsdepartementet
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