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Inledning1

i bidragssystemetändringarFlera1.1

grundskolorna hartill de friståendebidragsgivningenförReglerna se-
förändrats vidför debatt och ocksåföremåltillbaka varittiddan lång

statsbidrag be-1980-talet varitbidragen påtillfällen. Frånflera att som
bidragssystemjuliinfördes den 19921regeringenslutats nyttettav

bi-ochhemkommunenskulle lämnasbidragetinnebar attatt avsom
genomsnitts-kommunensminst 85 %skullestorlekdragets avvara

grundsko-kalenderår iföregåendeunderoch stadiumelevkostnad per
kunnaavdrag på högst 15 %ord skulleandra göras.Medlan. ett

innebarkraft.bidrag i Dessareglerträddejuli 1995Den 1 omnya
elev fickbidragetvid beräkningen görahemkommunenatt av-perav

blanddärvid beaktaskullehögst %. Kommunen annatmed 25drag om
försärskilda kostnader,hadegrundskolanfristående t.ex.den moms

huvud-enskildden drevsgrundarbetsgivaravgifter, påoch att avav
särskilda stödin-behovelever medomfattadeåtagandedessatt avman,

bi-ändringskolhälsovård.erbjöd En attdeneller attsatser varannan
och årskurselevgenomsnittskostnadenpåskulle beräknasdraget per

föregående år.ochför stadiumställetkalenderår ipågåendeunder per
bruk ansågsresurstilldelning varit iförolikatvåDe systemen som

nå-innebära intesades kunnaochorättvisa att togmånga mansomav
gick iför de eleverbehov fannsolikatill vilkahänsyn ensomsomgon

föranleddesremissbehandlingVid dengrundskola.fristående avsom
villkorlikautbildning påLikvärdigbetänkandeFriskolekommitténs

kommuner-förflera remissvar vissframkom i109 attSOU 1995: oro
skullegrundskolorna intefriståendetill deberäkna bidragensätt attnas

godtycklig behand-förskolornakorrektpå utsättasätt, utangöras ett
Fristående skolorpropositioneniaviserade regeringenDärförling.

1996/97:14rskr.1996/97:UbU4,bet.1995/962200, attprop enm.m.
bidrags-följa utvecklingenförskulle tillsättasexpertkommitté att av
proposi-Med anledninggrundskolorna.friståendedetillgivningen av

blandoktober 1996denriksdagen 21beslutade annat atttionen nya
grundskolorfriståenderesursfördelning tillför kommunernasregler

med den juli 1997.från och 1tillämpasskulle
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1.2 Vad innebär de nya
resursfördelningsreglerna

De bidragsreglema för fristående grundskolor innebär i lagnya en reg-
lerad skyldighet för elevernas hemkommuner bestämma det bidragatt

skall lämnas för varje elev med hänsyn till skolans åtagandetagensom
och elevens behov efter grunder kommunen tillämpar vidsamma som
fördelning till de grundskolorna. Förutsättningen ärav resurser egna
dock den fristående grundskolan har till bidrag, någotatt rätt Sta-som

skolverk beslutar i samband med godkännandet.tens En skola harom
inte till bidrag kommunen kan påvisarätt skolans verksamhetattom
skulle innebära påtagliga och bestående negativa följder för skolväsen-
det i den kommun där skolan belägen.är

Enligt skollagen 1985:1100 skall fristående grundskolaen vara
för alla. likhet medI vad gälleröppen vid fördelningen eleversom av

mellan olika enheter inom den kommunala grundskolan skall dock en
fristående skola inte skyldig elev mottagandetatt ta emotvara en om
medför betydande organisatoriska eller ekonomiska effekter för skolan.

konsekvensI härmed kommun inte heller skyldig lämnaär bidragatten
till särskilt stöd det därför uppstår betydande organisatoriska ellerom
ekonomiska svårigheter för kommunen. elev friståendeEn i grund-en
skola skall bedömas på villkor och ha till stödrättsamma samma som

elev kommunali grundskola.en en
förutsättsDet kommunerna utvecklar tydliga principer föratt resurs-

fördelningen och dessa går utvärdera. kommunen,För i vilkenatt att att
den fristående grundskolan belägen, skall kunna be-är rättvisgöra en
dömning skolans bidragsbehov grundat skolanspå åtagandeärav som
och elevernas behov, har kommunen till insyn skolansirättnumera
verksamhet. skall ocksåInsynen offentliga medel förgarantera att ut-
bildning används för avsedda ändamål. Vidare förutsätts kommunenatt
beaktar den fristående grundskolan har vissa högre kostnader tillatt
följd skillnaden huvudmannaskap,i till exempel det gällernärav mer-
värdesskatt.

Vidare innebär beslutet Statens skolverk i regleringsbrev för åratt
1997 har fått uppdragi följa hur fristående grundskolor och kom-att

tillgodoser behoven hos särskilt stödkrävande elever och där-attmuner
vid belysa effekterna valfrihetssynpunkt. Skolverket skall redovisaur
detta uppdrag den oktoberl 1998.senast
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uppdragExpertkommitténs1.3

detillämpningutvärdera kommunernasochföljaskallKommittén av
under läsårengrundskolorfriståendeförresursfördelningsreglemanya

1998/99.och1997/98
resursfördel-olika kommunersanalyseraochkartläggaskallDen
tillämpning-effekternadärvid belysaskallKommitténningssystem. av

skallSärskiltför kommunerna.grundskolorfriståendeförsåväl somen
för elever istöd ochsärskiltmed behovför eleverbelysaseffekterna av

kostna-grundskolorsfriståendeskall frågorglesbygden. Dessutom om
profilsärskildmedskolorför sådanakostnaderochskollokalerförder

belysas.
tillkan haSkolverketerfarenheterdebeaktaskallKommittén som

begränsadfölja fråganuppdragnämndasitt attföljd om enovanav
kom-förrespektiveelevskolorfriståendeför emotskyldighet att ta en
eko-ellerorganisatoriskabetydandefalldebidrag ilämnaattmuner

dedrabörKommitténuppstå. nyttaävenskullesvårigheternomiska av
utvärde-uppföljnings-,Skolverketsframkommerunderlag genomsom

tillsynsverksamhet.ochrings-
förföreträdaremedreferensgruppknytatill sigskallKommittén en

Svenska Kom-exempeltillområdet,inomintresseorganisationerolika
Waldorfskolefederationen,Riksförbund,Friskolomasmunförbundet,

Waldorfskolors För-FriståendeSverigesRiksförbundet,Sverigefinska
Kristnaoch SverigesMontessoriförbundetSvenskaäldraförening,

Friskoleråd.
och1998oktoberden ldelrapportskall lämna senastKommittén en

1999.oktoberden luppdragetslutredovisa senast

innebördUppdragets1.4

olikauppdragetsiinnebördentillställninghaftharKommittén taatt
Uti-utvärdera.ochföljainnebäruppdragetövergripande attdelar. Det

kommitténsfölja enligtarbetetskallbeslutfattade attriksdagensfrån
till debidragsgivningenbeskriva hurochstuderauppfattning attvara

1998/99. Dettaoch1997/98läsårenfungerargrundskolornafristående
bildobjektivochsamladresultera itid ochskeskall alltså avöver en

innebärutvärdera attsker. Attbidragssystemetutvecklingenhur av
skallstudierdessaområden ochbegränsade attstudera vissanärmare

värderingar.ochförklaringarresultera i
olika kommunersanalyseraochkartläggavidareskallKommittén

detundersökainnebärkartläggaAtt attresursfördelningssystem. om
därefterochfördelaochberäknaolikamångafinns sätt att resurserna
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systematisera dessa. Att analysera innebär bland undersökaannat att
kommuners olika strukturer påverkar resursfördelningssystemetom

och på vilket påverkar verksamhetensätt systemet på kort och på lång
sikt.

Vidare skall kommittén belysa olika slags effekter de regler-av nya
Bland innebär detta på fråganannat detattna. systemetge svar om nya

har lett till någon förändring och falli så på vilket Utifrån den in-sätt.
formation inkommit under arbetet kommittén det viktigtsom attanser
påpeka inom vilka områden det har sina brister ochsystemetsom nya
vad dessa grundar sig på.

Kommittén har däremot inte inom uppdragets kommaatt medram
eventuella förslag till förändringar i de resursfördelningsreglema.nya
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Arbetsmetod2

undersökningenInför2.1

resursfördelnings-deträttvisande bild hurfåkunnaFör att av nyaen
till Attdet olika görafinns väga.fungerar sätt ettreglerna att

innebäroch kommunerfristående grundskolorurvalslumpmässigt av
kom-förutsättningarna itanke påmeduppgiften begränsas, attatt men

totalundersökning,valdeskiftande visåskolor göraoch attär enmuner
deoch kommunergrundskolorfristående ävensamtligadvs. att som-

skulleingå.skulle Dettakommunenskolor inomfriståendeharinte -
finnsförutsättningarskiftandebeskriva demöjligheterbättre att somge

fri-kommuner isåväl ioch kunskaperstrukturstorlek,gällervad som
grundskolor.stående

grundskolor ochfriståendefölja huruppdragfått iharSkolverket att
elever.stödkrävande Dettasärskilthosbehoventillgodoserkommuner

kommit-samtidigtdvs.oktober 1998,den 1skall redovisas senast som
gäller den-detvaltDärför har viskall redovisas. närdelrapport attténs

Skolverketsfrånresultatetavvaktadelvisdel uppdragvårt upp-na av
framkommit. Ivadredovisasamband med slutrapportenoch idrag som

olika delar.regeringsuppdragetsdelrapportenvi iövrigt redovisar
nödvändig från kom-informationerhålla den ärkunnaFör att som

genomföra enkätun-har valtgrundskolor vifriståendeoch att enmuner
medvetna deVimed intervjuer.kompletterats ärdersökning omsom

enkätenomfattande kanenkäter. Hurskickafinnsrisker utatt varasom
Och vilkenmeningsfullt svaradetskall attför am-att mottagaren anse

frågornaformuleraviktigtocksåhaskall enkäten Detbitionsnivå är att
emellertidErfarenheten visartolkas på attkande bara sätt.så ettatt

enstakanågonmissuppfattasalltidformuleringnågon svarsperson.av
besva-medhåll och arbetetfrån olikaenkäterfår ofta attKommunerna

och inteifrågasättsenkäternainnebärkraft.tid och Detdessa atttarra
kommerenkätsvarenintesidan, eftersom attsällan läggs atttrorman

enkäter påfylla iuppdragetläggsIblandtill någon attnytta. envara
för dåkunskap.erfarenhet eller Dettahar såintetjänsteman storsom
förRiskenifrågasättas.kantillförlitligheten imed sig att ensvaren
ocksåkommundelsnämndermedkommuner ärsamordning ibristande

be-emellertid den kanskriftlig enkätmedFördelenuppenbar. är atten
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vid lämpligt tillfälle och i ostörd miljö. Dessutom kan jämfö-svaras en
relse tid skicka enkäteröver göras vid två olika tillfällen.att utgenom

För eliminera eventuella risker för felsvar har vi valtatt att genom-
föra muntliga intervjuer med urval kommuner och fristående grund-ett
skolor. har föregåttsIntervjuerna telefonkontakter och några veckorav
i förväg utsända frågor diskutera vid intervjuerna.att

Beskrivning2.2 vad vi gjortav

Enkät sekretariatettill kommunerna. utarbetade förslag till enkätett
därefter skickades till sju kommuner med önskan synpunktersom om

frågomaspå konstruktion. Utifrån de synpunkter korn tillbakasom som
reviderades enkäten och skickades i mitten oktober 1997 tillsvar av

landetssamtliga 288 kommuner, vilka har stadsdels-/kommun-13av
delsnämnder. Vi valde alltså skicka enkäten till alla kommuner,att även
till de kommuner har friståendeinte grundskolor kommunen.isom

kan dettaKommunen ha elever valt i friståendetrots attsom en
grundskola kommun och för vilkai bidrag skall lämnas. Sam-annan
manlagt skickades 415 enkäter. Svarsfrekvensen på kommunenkäten är
99,3 vilket innebär fattas från endast%, två kommuner.att svar

friståendetill likhetEnkät de grundskolorna. I med kommunen-
käten skickades enkäten avsedd för de fristående grundskolorna påut

skolor. Efter revidering skickadesi sju enkäten till alla godkändatest
fristående grundskolor vid tillfället för enkäten uppgick till 313som
skolor. dessa ligger åtta skolorAv i glesbygdskommuner. skolor19
hade inte Svarsfrekvensen dennapå enkät 98,6 %. För-ännu startat. är
delningen skolornas inrikming/kategori och framgårstorlek ned-av av
anstående diagram.
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endastotillräckligthar bedömt detViintervjuer.och attStudiebesök
påSvarenunderlag förenkätsvarenanvända rapporten.somoss av

skolor ochmed urvalkontaktkrävde vienkätfrågornågra etttogatt
ville dock möj-Vikontrollera riktigheten iförkommuner att svaren.

tillräcklig informa-för fåspeciella frågorvissadiskuteraligheter attatt
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tion hur det förhåller sig i skolorna och i kommunerna.om Under det
första halvåret 1998 besökte vi 13 kommuner, träffade kommunrepre-

och i respektive kommunsentanter besökte vi fristående grundskola.en
Följande 13 kommuner har vi hittills besökt: Lund, Hörby, Höör, Mal-

Haninge,mö, Botkyrka, Göteborg, Örebro,Borås, Lerum, Mölndal,
Nora och Karlskoga.

Vid val kommuner och fristående grundskolor skulle besö-av som
kas utgick frånvi kommunernas strukturatt och storlek skulle oli-vara
ka och de fristående grundskolornaatt skulle ha olika inriktning och

skiftande storlek. Vid besöken har kommunernavara vanligtvisav re-
den tjänsteman ellerpresenterats de tjänstemän besvaratav enkä-som

och/eller harten för resursfördelningsfrågoma och ekonomin.ansvar
Intervjuerna har föregåtts telefonsamtal. Kommunerna och de fristå-av
ende grundskolorna har i förväg erhållit lista på de frågeområden som
varit aktuella vid intervjuerna. Vid de fristående grundskolorna har
mestadels rektor och den ekonomiskt ansvarige deltagit vid intervjuer-
na.

Kommittén har mål inför slutrapporten ha besöktatt 30 % desom av
120 kommuner har fristående grundskolor belägna i kommunen,som
dvs. cirka kommuner.40
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besökvidochenkäteriIakttagelser3

Kartläggningssvårigheterl

förförutsättningarnaskäl harekonomiskapedagogiskasåvälAv som
inne-Tidigareförändrats.bidragochkostnaderskolanskartläggaatt

Lokaler-l-9.årskursernaför elever iundervisninggrundskolanfattade
och dåverksamhetföromfattningendast i ringautnyttjades annanna

skolmatsal. Id-ochslöjdsalaridrottshall,såsomlokalerendast vissa
elleridrottsföreningarolika slagsutnyttjadeoftastrottshallama avvar
ochkursverksamhetofta föranvändesSlöjdsalamaprivatpersoner.av
förIntäkternaolika slag.förbruki mötenstörreskolmatsalarna togs av

aktu-deninteoch komtill kommunendirektgickverksamheterdessa
del.skolan tillella

Kommuner-förändratsbilden avsevärt.hartillbakaårnågraSedan
resulte-blandharekonominkommunala annatdenklarasträvan attnas

gällerDetskollokalema.iintegreratsharverksamheterandrai attrat
harflertal skolorfritidshemsverksamhet. Ettochförskole-alltframför

sådantpå sättlokalerna attettombyggnationer anpassat exem-genom
skoldag, kansamladför ut-fritidsverksamheten, inompelvis enramen

skol-förendasttidigare använtsandraochklassrumnyttja ytor som
arbetsupp-lärarnasochfritidshemspersonalensmellanbruk. Gränserna
diffusa.blivitskolanläggningarmångaockså påhar därförgifter mer

medochfrånskyldighetkommunernas attföljdDelvis avensom
harskolanbörjasexåringarför allamöjlighet attjanuari 1997den 1 ge

lokaler.skolansflyttat in igradhögförskoleverksamheten iockså
redo-ioch kommunerskolortillbidragithar atttillsammansDetta

bi-kostnader ochskolanssärskiljasvårtkostnader har attvisningen av
personallokalersåväleftersomverksamheters,övrigafrån somdrag

samnyttjas.
kommundels-hartill kommunerknutensvårighet ärEn somannan

kommun-harkommunerdet 13finnsnärvarandenämnder. För som
organisationcentralharkommunerdessaVissadelsnämnder. enav

vilketgmndskoloma,friståendede olikatillfördelar resursernasom
tillbidragfördelasandra kommuner ettsamordning. Igaranterar en

skol-tillbidragomfattaskallblandkommundel annatrespektive som
harfristående. Dettadenkommunalasåväl denverksamheten, som
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medfört principerna för resursfördelningen i vissa fallatt olika iutser
olika kommundelar. Arbetet med få in enkätema från kommuneratt
med kommundelsnämnder har varit omfattande det varit medänmer
andra kommuner, delvis på grund samordningssvårigheter.av

Kommunernas organisationsmodeller för utbildningsverksamheten
olika Senare års decentralisera såsträvan mycketut. möjligtattser som

för besluten skall kunna fattas så verksamhetenatt möjligt harnära som
bidragit till storleken på den centrala skolförvaltningen minskatatt och

organisationsstrukturer har uppstått. Skolornaatt oftaärnya numera
resultatenheter med totalt för bland ekonomin med allt vadannatansvar
det kan innebära. Samtidigt har många kommuner förändrat den cent-
rala skoladministrationen. Ett med beställar- och utföramämn-system
der finns inrättat på några håll.

De förändrade strukturerna och arbetsuppgifterna har på vissa håll
resulterat i bristande kunskap för vissa frågor.om vem som ansvarar
En orsak till samordningen svår klara omsättningenatt är ärattannan

personal. Vid flera kontakter med kommuner har det framkommit attav
det inte finns skriftliga uppgifter hur det förhållit sig tidigare och attom
ingen kan hurpå det varit. Detta tyder på det i del kommu-attsvara en

finns brister i uppföljningen.ner
kommunerI många och vid friståendemånga grundskolor har alltså

kartläggningssvårighetema varit uppenbara. Det gäller då framför allt
redovisa kostnader för sådana verksamhetersättet sker integre-att som

och där det svårt särredovisa kostnaderna på relevantärrat att ett sätt.
berorDetta på nuvarande redovisningssystem och statistikinsamlingatt

till delar inte anpassade till den verklighet råder i skolorna.är som

3.2 Starkt skiftande resursfördelningssystem

beslutet resursfördelningsreglerI förutsätts kommunernaattom nya
utvecklar tydliga regler för sin resursfördelning och dessa gåratt att
utvärdera. förutsätter också den friståendeDet grundskolan får insynatt
i hur bidraget beräknas. På så skall skolan kunna preliminärsätt göra en
uppskattning bidraget för kommande år. Kommitténs arbete harav
bland varit utifrån kommunernas resursfördelningssystemannat att
följa de fristående grundskolorna fått bidrag hänsynmed tillupp om
skolans åtagande och elevens behov efter grunder kommu-samma som

tillämpar för de grundskolorna. harVi också frågat bådenen egna
kommunerna och de fristående grundskolorna de fristående skolor-om

har möjlighetergivits till insyn i kommunens beräkna bidra-sätt attna
frågat de fristående skolorna kommunens bidragsmodellsamtgen om

möjlig förstå.är att
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starkt reglerade. Tidi-grundskolan har tidigare varittillResursema
för-form basresurser,statligt tilldelade imedsystem resurser avgare

statsbidrags-speciallärarresurser har reglerats iochstärkningsresurser
antalhaft bestämmelserFrån haför grundskolan.förordningen att om

grund-årskurs beskriveroch grupptimmarundervisningstimmar per
respektive underomfattningenendasttimplanskolans ämneavnumera

garanterade undervisningstimmar.totalt antalgrundskoletiden samt
dispo-fått frihethar dettaskolornaoch större attKommunerna genom

Tanken be-finns.de faktiska behovefter ärsina attsomresursernera
möjligtverksamhetenskall såresursanvändning närasluten tas somom

bästapåutnyttjaså kunna sätt.för på sättatt resurserna
kom-för landetsresursfördelningssystemenhetligtfinns ingetDet

bedöma vadoch mångaMängden är sätten attär stortsystemavmuner.
alltförskulle här krävasvilken del Detingåskall i systemet.avsom

beräkningssystemde påbeskriva alla varianterattstort utrymme som
tillredovisningbegränsaalla kommuner. Attlandetsfrånredovisats en

för plats.skulle ocksåfristående skolorharkommuner storde tasom
kan intressantasakerfinns det några nämna.attDäremot varasom

saknar 27fristående grundskolorharkommuner ettde 120Av som
för såväl deskall gällaresursprinciperbeslut vilkapolitiskt egnasom

Åtta saknar politisktskolorna. kommunerfriståendedeskolorna som
Tolvfristående.beslut för deharskolor,beslut för sina menegna

friståendeför deinteskolor,beslut för sinaharkommuner menegna
poli-andra ordsaknar medtredjedel kommunerna ettskolorna. En av

skall till-grundskolornafriståendetill debeslut hurtiskt resursernaom
förmöjligheter tjänstemändärmedkommuner attdelas dessaI ges

grundskolorna. Kom-friståendetill detilldelningenbeslutasjälva om
tillgår ihandläggningenundersökt hurinteharmittén närmareännu

kommuner.dessa
fördelningssystemanvänder i sittsigkommunerallra flestaDe enav

bestårgrundbidragetutgångspunkt. Vadgmndbidrag avtyp somav
momsersättninglokalkostnader,inkluderarkommunerskiftar. Vissa

bidragenharelever. Andra kommunerstödkrävandeföroch resurser
varjeredovisardel kommunergrundbidraget. Enutanfördessa delarför

Storleken pådetta.medan andra integrundbidraget göridelpost
finnshurockså beroende pågrundbidragen varierar stor somresurs
skolafriståendehär innebärcentralt kommunen. Detreserverad i att en

får skiftandekommundelarellerolika kommunerfrån fleramed elever
till sko-bidragandra ord olikamedElevernabidragsbelopp. genererar

för skolan inne-betraktasEftersomlan. gemensammasomresurserna
bekos-bidrag delvishögrepraktiken kommunerbär detta i att som ger

med lägrefrån kommunerkommerför eleverundervisningentar som
bidrag.
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olika konstruktionernaDe på grundbidrag det svårt jämföragör att
dessa sinsemellan. finnsDet också andra delar och andra påsätt att se
resursfördelning omöjliggör rättvisa jämförelser. Några kommunersom
använder sig behovsprövning. dessaI kommuner lämnar den fristå-av
ende skolan in begäran med redovisning sina fak-en om resurser en av
tiska kostnader. Utifrån denna kommunen bedömning hurgör storten
bidrag skolan skall få.

Cirka kommunerna15 % använder sig social viktning detnärav av
gäller tilldelning till de och till de fristående skolorna. Viktningenegna
baseras på antal olika kriterier kopplade tillett skolornaär ärsom var
belägna och vilket elevunderlag skolorna har. Kriterierna kan olikase

i olika kommuner. kommunerI med kommundelsnämnderut kan sys-
skifta, dvs. vissa kommundelar har socialtemen viktning medan andra

inte använder sig detta. Hur går i dessa kommuner tillväga närav man
det gäller beräkna bidragen till fristående skolor har elever frånatt som

Ärupptagningsområde omfattar flera kommundelarett systemetsom
med social viktning lämpligt eller möjligt använda sigrent att närav av
det gäller de fristående skolorna

flestaDe kommuner med kommundelsnämnder har inte siganvänt
social viktning det gäller beräkna friståendenär Deattav resurserna.

grundskolorna får, vilkeni kommundel de ligger, bidrag utifrånoavsett
den kommundel har den lägsta kostnaden följaktligenoch detsom
lägsta bidraget. Fristående skolor andrai kommundelar får på detta sätt
bidrag efter andra grunder de kommunala skolorna. detta harän Trots
majoriteten fristående skolor i dessa kommuner fått högre bidrag än
tidigare.

Eftersom det finns så många variationer i beräknasättet att resurser
och fördela dessa det för friståendemånga grundskoloräratt ett pro-
blem sig in de olikai Det gällersätta inte bara be-att systemen. att
gripa i den kommunen, eftersom många skolor har ele-systemet egna

från flera kommuner eller kommundelar. uppenbartDet är attver en
fristående grundskola har elever från till 25 olika kommuner/som upp
kommundelar har helt andra förutsättningar sig bekant med allagöraatt
olika skola med elever endast från den kommunen.änsystem en egna
Detta har också framförts många för de friståenderepresentanterav
skolorna vid våra intervjuer. När vi frågat de fristående skolorna deom
givits möjligheter till insyn i kommunens beräkna bidragen harsätt att

hälften 49 % nej.närmare svarat
Beslutet resursfördelningsregler för de fristående grund-om nya

skolorna har resulterat i 55 % kommunerna ändrat sina tilldel-att av
ningsprinciper både för de och för de fristående. Förändrade prin-egna
ciper har också inneburit lägga tid för de fristående skolornaatt ner mer

dessai kommuner sig dessain i fördelningsprinciper.sättaatt Vinya
har frågat de fristående skolorna kommunens bidragsmodell ärom
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nej på frå-tredjedel skolorna harför dem förstå. Enmöjlig svaratatt av
skolors förutsätt-många friståendekonstateradetta kan viAv attgan.

det gäller kom-villkor finnssamråd på lika inteförningar närännu att
på kommunernatilldelning bidrag.skolans Kravetöverens avomma

regler för sin resursfördelningutvärderingsbaratydliga ochutarbetaatt
gäller beträffandeinfriats.inte Detsammakommunerhar i många ännu

beräknas.få hur bidragenmöjlighet insyn ifristående skolornasde att

med andra bidragssystemSkolor3.3

internationellanärvarandefinns förskolor. DetInternationella sex
ochBladins skola i Malmö iSchool Danderyd,iBritish Primaryskolor:

Stockholm, Lycée FrancaisSchool ofInternationalfinnsStockholm
Ytterligare skolaTyska skolan.SchoolThe TantoSaint Louis, samt en

Internationella skolan i Göte-nämligen1997/98,läsårettillkommithar
ochkommunägda skolaförstaskola landetsborgsregionen. Denna är

huvudman. inne-kommunalförbund DetGöteborgsregionenshar som
till skolan. Dekommunerpraktiken 13 ägarebär i äratt gemensamma

kortareför endastavsedda för eleverinternationella skolorna är ensom
få utbildning iandra skälden harlandet ellertid bosatta i attär ensom

innebär ock-fristående skolorbeslutetskola.internationell Det omnya
andrafårmedgivande regeringen,efterskolor,dessa emotså taatt av

gällt.tidigarevadelever än som
bidragssystemomfattas inteinternationella skolornaDe sammaav

från kommunerna,till bidraghar intebeslutat. Deriksdagen rättsom
bidrag från kommunernaEftersomstatsbidrag elev.erhåller ettutan per

ochfritt själv bestämmadet varje kommunreglerade står attinte är om
till denberedd betala inter-denelevbidragfall hur äri så attstort per

nationella skolan.
till delarskolan skiljer sigoch TyskaLouisSaintLycée Francais

stödfår ekonomisktdeskolorna eftersominternationellaandrafrån de
tyskarespektivefranskafrån den staten.

riksintematskolor: Gränna-finnsSverigeRiksinternatskolor. I tre
Storfors kommunskola iLundsbergskommun,Jönköpingsskolan i

kommun.Läroverket i Sigtuna FörHumanistiskaSigtunaskolansamt
kapitel. skolla-bestämmelserna i skollagens 9 Igäller intedessa skolor

riksin-bidrag tillskall lämnakommunenkap. 1 §10 sägs att encgens
utlandssvensk. deFörelev intetematskola för är att anse somsomen

utlands-betraktasgmndskoledel ochskolansgår ielever somsomsom
statsbidrag.utgårsvenskar

landet tio-finns iDetstödkrävande elever.särskiltSkolor för ett
sammanlagt cirka 100behandlingshem medochkombinerade skol-tal
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elever. Upptagningsområdet för dessa skolor vanligtvis ochär stort om-
fattar många kommuner. Några har hela landet upptagningsområ-som
de. Placering elever sker ofta via socialförvaltningama betalarav som

vårddygnsavgift för varje elev i vilken skolkostnadema vanligtvisen
Skolförvaltningeningår. betalar vanligtvis den del vårddygnsavgift-av

gäller skolkostnadema.en som

3.4 Skiftande hyreskostnader

kommunala skolornaFör de har det i tidigare oftast förhållit sigsystem
så de bekymrainte behövde sig lokalemas kostnad. gälldeDetatt om
förutom kapitalkostnaden också kostnaderna för drift och underhåll.
Anledningen lokalkostnaderna sköttes centralt och alltså inteattvar
ingick i den skolan fick till del.sig Detta innebar såväl fördelarresurs

nackdelar. Fördelen skolan med tilldeladesin kundeattsom var resurs
fokusera resursfördelningen undervisningsverksamheten.på Nackdelen

från skolansdet sida inte fanns någon motivation utnyttjaatt attvar
lokalytan funktionelltså möjligt för därigenom kunna skära nedattsom
kostnaderna för lokalerna.

har skolornas resurstilldelningssystemPå år i de flesta fallsenare
radikalt förändrats. den tilldelasI skolorna ingår alla kost-resurs som
nader och skolan måste hänsyn till många kostnadertanumera som

centraltidigare skötts på nivå, bland lokalkostnaderna. Etable-annat
ringen fristående skolor har också bidragande faktorvarit till attav en
intresset för lokalkostnaderna har ökat. Eftersom dessa normalt utgör
cirka fjärdedel skolans budget kan nedskäming lokalkost-påen av en
naderna innebära ganska kan överföras till undervis-att stora resurser
ningsinsatser.

lokalkostnaderna beräknas och vad kostnaderna bestårHur ärav
dock frågor fortfarande bekymrar framför allt de fristående sko-som

finns allmänlorna. misstänksamhet kommunerna hosDet gentemoten
flertalet fristående skolor. Misstänksamheten kan möjligen bero på att
beräkningarna lokalkostnaderna så komplicerade de svåraär ärattav

förstå. ocksådet kan bero på de fristående skolornaMenatt att tror att
möjligheterkommunerna minskade bidrag till lokalerattser genom

kunna på kommunens utgifter. har därför deVi fristå-noterat attspara
ende skolorna har intresse beräkningsgrundema för lo-ett stort attav
kalkostnaderna skall så tydliga de går förstå. De uppleveratt attvara

lokalkostnadsbidragenockså inte efter grunder tillatt ges samma som
de kommunala skolorna.

"Skolan JämförelsetalSkolverkets för skolhuvudmänI rapporter -
finns bland redovisat både kommunernas och de friståendeannat

lokalkostnadergmndskolomas elev. dock svårt exaktDet är attper re-



Iakttagelser enkäter och vid besök 19iSOU 1998:112

grund mellan skola,kostnader på integreringenskolansdovisa attav
vanligare. integrering gäl-fritidshem blivit allt Dennaochbarnomsorg

redovisalokalutnyttjande, vilket det svårtblandler gör attannat re-
detta det in-lokalkostnader Trotsverksamhetsspektive ärseparat. av

och dekommunala skolornasjämförelser mellan devissagöraatttresse
jämförelse ochlokalkostnader. Vid åren 1995fristående skolornas en

generellt lägregrundskolorna harfriståendededet sig1996 visar att
skolorna harfriståendekommunala skolorna.de Delokalkostnader än

m2.kostnadsamtidigt högreharelev,mindre lokalyta perenmenper
lokalkost-del den totala budgetenhurjämförelseVid stor somavaven
lägrefristående skolorna liggerdedet sigvisarnadema attupptar pro-

fristående grundskolandenförklaras delviscentuellt Detta attsett. av
antal klasser ochpå organisationstorleken sinsjälv bestämmer genom

antal elever.
gäller åren in-redovisade siffrornadehär viktigtDet veta attär att

lcraft. deOmresursfördelningsregler ibeslutet trätt nyanyaomnan
fristående skolornaför deförändra kostnadsnivånkommerreglerna att

bedöma.stund omöjligtskrivandei attär

totalkost- lokalkost-kostnad/kostnadlokalyta
m2mZ/elev nadnad/elev i %elev

kr 48 800 kr 25,2kr 300820 1215kommunala skolor
1995

kr 200 kr 24,9kr 500 50850 1215kommunala skolor
1996
Ökning/minskning %1,6% 2,93,7%0,0%

kr 20,9kr 300kr 900 47900 911fristående skolor 1995

kr 21,5kr 46 600kr 10 0009401996 11fristående skolor

Ökning/minskning %1,54,4% 1,0%0,0% -

grundskolor friståendekommunalalokalkostnaderJämförelseTabell I vs
förJämförelsetalSkolverkets "SkolanUppgifter frångrundskolor -

och106 134.skolhuvudmän rapporter nr

efterbekant lämnasskallgrundskolornafriståendetill deBidragen som
friståendemångakommunala skolorna. Förtill degrunder somsamma

reella kost-kommunensberoende pådetta svårtskolor avgöra attär att
Anledningenskolbudgeten.redovisas ilokalerna inte ärnader för att

fastighetsbolagkommunenetableratkommuner ägtett som ansvararav
skallfastighetsbestånd och dessutomtotalaför kommunens varasom
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självfinansierat. Vid förfrågan till de fristående skolorna visar deten
sig endast hälften skolorna visste lokalkostnadernaatt ingår iattav
skolbudgeten. Knappt hälften 45 % visste inte de ingick. delIom en
kommuner redovisas vissa kostnader, till exempel kapitalkostnader, i

verksamhet medan underhålls- och driftskostnader ingår skol-iannan
budgeten. kan därför förDet många fristående skolor redovisnings-av
tekniska skäl svårt få något helhetsgrepp lokalkostnadernasattvara om
storlek. Ser därtill på vilket kommunen har, eller inte har,sättman re-
dovisat lokalkostnadsbidraget blir situationen för många fristående
skolor hart omöjlig det gäller storlekennär på bidraget.när Avatt veta

i enkäten till de fristående skolorna framkommer hälftenöverattsvaren
skolorna 59 får% inte lokalkostnadsbidraget redovisat separat.av

dryg fjärdedelEn 28 % de 120 kommuner har friståendeav som
grundskolor tillämpar vad kallar marknadsmässiga hyror skol-påman
lokalerna. vadMen marknaden för skollokaler Priset på marknadenär
regleras normalt vilken efterfrågan råder. Och efterfråganav som
bestäms oftast vilket läge lokalerna har. Och vilken efterfrågan finnsav

skollokalerpå Vilka har intresse köpa eller hyra skollokalerattav
föräldrar och eleverFör det självklart olika lokalkostnader inteär att

skall inverka på skolans möjligheter bedriva undervisning utifrånatt ett
likvärdighetskrav. Kostnader och bidrag måste därför lika relate-vara
rade till varandra skolan belägen och det kom-oavsett är ärvar om en
munal eller fristående skola. emellertidDetta går inte utläsaatt av en-
kätsvaren.

Både de fristående skolorna och kommunerna har fått förfrågan om
lokalkostnadsbidraget innefattar lokalemas faktiska kostnad eller om
bidraget uträknat efter andra principer. från de friståendeAvär svaren
skolorna framgår 21 % inte hur det förhåller sig. Resterandeatt vet svar

erhåller den faktiskavisar 19 % kostnaden, 33 % erhåller kom-att att
genomsnittskostnad och får den faktiska10 % kostnadenattmunens

till kommunens genomsnittskostnad. Ytterligare några 15 %upp sva-
bidraget beräknat på hälftenKnappt de kommu-är sätt.att annatrar av

har fristående grundskolor 46 % bidraget utgörsattner som svarar av
kommunens genomsnittskostnad, 25 % kommunerna betalar de fak-av
tiska kostnaderna och betalar den faktiska17 % kostnaden tillupp
kommunens Fördelningengenomsnitt. framgår nedanstående tabell.av
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46%

Elfristäendeskolor33%35% kommuner
25%

21%

15%
11%

l 0%0%
wapå ingetbidragtaktisk sättfaktisk genomsnms- annat vetkostnadkostnad kostnad upptillgenom-snittskostnad

till fristående grundberäkna lokalkostnadsbidragOlika3Diagram sätt att
skolor.

använder principerkommunerna sighar undersöktVi närav sammaom
till detill de fristående gmndskolomatilldelningendet gäller som

friståendevid våra intervjuer medVi har ocksåkommunala skolorna.
kanvilka följder de olika alternativendiskuteratskolor och kommuner

modellkunnat finna någonhar resulterat i vi intefå. Diskussionerna att
grunder tillresurstilldelning efterkraven påmotsvarar somsammasom
därför granskalokalkostnader.det gäller Låtkommunalade när oss

problemen.för tydliggöraalternativrespektive att

erhåller för lokalernas faktiska kost-bidragAlternativ Skolan
alternativ kunnaborde rimligen dettagranskningVid förstanad. en

fristående och för kom-förtilldelning efter principermotsvara samma
genomföra. dedock det svårt Förskolor. visar sigmunala Det äratt att

nybyggnationinnebär detta alternativkommunala skolorna att av enen
frånskolan. kan utgådrabbar undervisningen i Viskola inte att ett ny-

arbetsmiljön. Samtidigtstandard det gällerhögrebygge innebär nären
skolan behöverutifrån faktisk lokalkostnad intebidraginnebär attett

skullelokalutnyttjandet.effektivisera Dettabemöda sig att annarsom
utöka andraminskade lokalkostnader kundeinnebärakunna att resurser

för skolan.
skall erhålla bidrag uti-de fristående skolornauppstårProblemet när

finnaSkolhuvudmannens ambitionerfaktiska kostnaden.från den att
kommunen skallbetecknas små, eftersomlokaler måstebilliga som

skolan anskaf-vilka lokalerfaktiska kostnaden,betala den oavsett som
skolatak för kostnaden skulle i principfinns någotfar. det inteOm en
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kunna förläggas lokaler till följdi centralt läge harett extremtsom av
hög hyra. Tänk situation då fristående skola hyr lokaler ier en en
Stockholms eftertraktade läge. skulleDetta naturligtvis inte fungemest

skullealternativ också kunna innebära fristående skolaDetta attra. en
kompletterar skolan med ytterligare lokaler vilka kommunen tvingadär

betala kostnaderna för. beslutetOm resurstilldelningen skallatt attom
efter grunder för de fristående skolorna för de kom-göras samma som

skall efterföljas kan användamunala inte sig detta alternativman av
såvida kommunen direkt beslutsrätten vad gäller den fri-inte övertar
stående skolans lokaler.

erhållerSkolan bidrag innefattarAlternativ 2. kommunenssom
alternativ innebär kommunen räknargenomsnittskostnad. Detta att ut

förgenomsnittskostnaden de kommunala skolorna och beräknar sedan
för de fristående skolorna utifrån detta. Jämförtlokalkostnadsbidraget

med det förra alternativet detta föredra för de fristående skolorär att
lokalkostnad Differensen kommerhar billigare genomsnittet.änsom en

verksamhet till del. billigare lokaler destodå skolans övriga Ju mer
då finnastill skolan kan det viss motivationFöröver attannat.pengar

lokalutnyttjandet lösgöra tilleffektivisera och på så sätt mer resurser
fristående skolor får enligt detta alternativflestaDeannat. som resurser

eftersom de generellt har billigare lokalerbra,är settatt systemetanser
förlokalstandard ofta får stå tillbakade kommunala och kraven påän

fristående skolor harskolans inre arbete. desatsningar på För som en
genomsnittskostnad innebärhögre kommunenslokalkostnad är änsom

skulle kunnaproblem, eftersomdetta alternativ resurser som annars
användasläroböcker till del måsteanvändas till lärarlöner, vissm.m. nu

för lokaler.till betala kostnaderatt
differensen mellanfungera så längeAlternativet kan genom-

Problemetoch högre kostnad relativt begränsad.snittskostnaden ären
grund elevökningkommun sig påuppstår när tvungen att av enseren

höga lokalkost-produktionskostnader såbygga skola, är attvarsen ny
kommunens tidigarebetydligt mycket högrenaden blir än genom-

skulle denna nybyggda skolasnittskostnad. Enligt detta alternativ vara
för lokalerna resterandebetala så hög kostnad atttvungen att passen

och skol-skulle räcka till acceptabel nivå på lärartäthetmedel inte en
medel för kom-Därför måste kommunen skjuta tillmaterial. extra att

tilldel-kostnaden. och med detta spricker kravet påden högre Ipensera
grunder. detta alternativ skall kunnaning efter För att vara an-samma

den fristående skolan få bidrag vidvändbart måste också ett extra en
ombyggnad. beslutet resurstilldelningentillbyggnad eller Om attom

grunder för de fristående skolorna för deskall eftergöras somsamma
dettakommunala skall efterföljas kan inte heller använda sigman av

alternativ.
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erhåller faktiska kost-bidrag för lokalernasAlternativ 3. Skolan
innebärde fristående skolornaFörtill genomsnittsstandard.nad upp
finnamotivationen sålikhet med alternativalternativ, idetta attatt

stark.möjligt särskilt Förändamålsenliga lokaler intebilliga och ärsom
eftersom det för-alternativ föredra,däremot, dettakommunen, är att

skaffar lokaler överstiger kommu-fristående skolahindrar att somen
problem.de det det skolansgenomsnittskostnad. Om ärgör egetnens

för kommunalainnebära problem vissaalternativSamtidigt kan detta
lokalkostnad får endast kommunensmed högskolor. Skolor genom-

med medelden höga kostnadenmåstesnittskostnad och somparera
arbete. Vad viktigtämnade till skolans inreskulle är ärsomvaraannars

personalen, och deden undervisandedvs.personelladeatt resurserna,
bekostafårläromedel och utrustning intemateriella annanresurserna

alternativ skullelokalkostnad. i 2Påorimligt hög sätt ensomsammaen
förmedelskola framkommunal tvinganybyggnation attextraenav

för verksamhet.förutsättningar sinha acceptablaskall kunnaskolan
grunderefterresurstilldelningen skallbeslutet görasOm att sammaom

efterföljas kankommunala skallför defristående skolornadeför som
detta alternativ.använda sighellerinte avman

före-fristående grundskolanågonknappastfinns givetvisDet som
grundskolorna, skullekommunalaför deliksomställer sig att man,

bely-för investeringar.kostnadsbidrag Resonemangetautomatisk ovan
innebära.teoretiskt skullelikabehandlingvadenbart rentenser

utifrånerhåller bidrag för lokalerna4. SkolanAlternativ annanen
Åtta friståendeharde kommuner120beräkningsgrund. somav

tilldelningberäkningsgrund föranvänder siggrundskolor en annanav
och mångaiBeräkningsgrundema varierarlokalkostnadsbidrag. ärav

fristå-för berördaproblemdet tordekompliceradefall så att varapass
förhål-exempel påmed Somförtrognaskolor bliende systemet.att en

får denNynäshamnberäkningsgrund kan ienkellandevis nämnas att
dockfaktisk kostnad,lokalkostnadsbidrag utifrånskolanfristående
kost-har högstkommunala skolalokalkostnaden för dentillhögst som

där bidragetdetaljerad modellanvänder signad. Västerås merav en
denfasta delen 45 %rörlig del.fast och Denbestår utgör avenav en

sophämtning,el,innefattar kallhyra,hyranfaktiska värme, vatten,som
högasärskiltutjämnaförsäkring och Snöröjning. Förunderhåll,inre att

högkostnadsskydd.benämnsutgår ersättninghyreskostnader somen
kommu-överstigandehyreskostnad 135 %harTill de skolor avensom

kvadratmeter lämnas ersättninghyreskostnadgenomsnittliga pernens
högkostnadsgränsen.ligger Denhyreskostnadenför hela rör-översom

kvadratmetergenomsnittskostnadkommunensdelen baseras påliga per
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beräknat behov verksamheten.i handlingarnasamt Avett av area
framgår dock hur detta behovinte beräknas.

Vi har undersökt vad ingår i det lokalkostnadsbidrag ut-som som
delas. enkäten har viI nämligen kapitalkostnad,angett tre stora poster,
underhållskostnad och driftskostnad. Det visar sig de allra flestaatt av
de kommuner på frågan och har fristående grundskolorsvaratsom som
har alla inräknade i bidraget 95 %. Endast fem kommunertre poster
avviker, har då driftskostnaden inräknad i samtliga fall. Två kom-men

har inte kapitalkostnaden inräknad. vad ingårMen egentligen imuner
de olika kostnaderna

3.5 Skolor med särskild profil

kommitténs uppdrag ingår belysa kostnader för friståendeI grund-att
profil.skolor med särskild Uppdraget innebär också följaatt upp om

kommunerna förekommande falli bidrag till sådana skolor utifrånger
grunder för de skolorna.samma som egna

Vad innebär då begreppet särskild profil och vad motiverar i sådana
fall kommunen tilldela skola för detta Och i vil-att extraen resurser
ken utsträckning finns det skolor får tackmedel deextra attsom vare
har särskild profil har de enkäterVi i skickades till kommuneren som
och fristående skolor frågat förekomsten sådana skolor, vilkenom av
särskild profil dessa har och den särskilda profilen innebär extraom
kostnader.

sakens friståendeligger i många grundskolor harDet natur att en
inriktning. nedan fördelningen skolornasviss Diagrammet visar in-av

riktning. Allmän inriktning har de skolor vid godkännandet intesom
ha någon speciell pedagogisk eller speciell inriktning.anses annan

Bakom stapeln Speciell pedagogik finns waldorfskolor, montesso-
riskolor och freinetskolor. dessa skolor109 61 %Av 66är st montes-

waldorfskolor ochsoriskolor, 40 36 % 3 3 % freinetskolor.st st
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1992193I
1993/94I
1994/95D
1995/96E
1996/97I
1997/98I

20

Allmän speciell Konlessionellspeciell ÖvrigasprákliglelniskInternationellRiksinlemat
pedagogik amnespmñl
Fördelning olikaDiagram 4 skolkategorier läsåren 1992/93 1997/98.-

Enkätsvaren från de fristående skolorna visar har88 % påatt svarat
frågan skolan har särskild profil eller inriktning. inkomnaAvom en

har 90,4 % och 9,6 % alldelesnej. En överväldi-svarat svaratsvar
gande alltsåmajoritet vad kan förvänta sig, nämligen deattanser man
har särskild profil eller inriktning. Vi frågade också de skoloren som

245 skolor skolans profil innebär kostnader. 182svarat extraom
skolor 74,3 svarade% ja. dessa får elvaAv bidrag for detta frånextra
kommunen %.6,0

frågatVi har kommunerna de har några skolor harom egna som en
särskild profil eller inriktning innebär bidrag. Tolv kommu-extrasom

har på frågan. dessaAv tolv kommuner har åtta friståendesvaratner
grundskolor inom den kommunen. Vid granskningnärmareegna av
vilken profil respektive skola har visar det sig de flesta endast haratt
klasser med särskild profil. alltsåDet endast undantagsvis helär som en
skola har särskild profil innebär tilldelning medel. Viextraen som av
har också frågat friståendenågon skola får speciellt bidrag för sär-om
skild profil eller inriktning. kommunerFem har fråganpå ochsvarat

kommuner förhandlingari pågick tillfälletvid för enkäten. Vitre note-
det i 276 kommuner finnsinte några skolor, varken kommunalaattrar

fristående,eller har särskild profil innebär bidrag.extrasom en som
Vad profilskola och vad krävs for den skall kunna betraktasär atten

profilskola Och vad krävs för den skall motivera bi-att extrasom en
drag har ställt frågorVi dessa till de företrädare för kommunerna som

besökt. skiftar,vi Svaren vanligast för bli betraktadär att attmen som
proñlskola skall skolans verksamhet den uttaladeen genomsyras av
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profilen. följer det räckerDärav inte med klasser, tillvissaatt att exem-
pel musikklasser, finns på skolan. fåFör bidrag krävs sko-att extra att
lan profilenkan påvisa medför för profilen skallatt extra attresurser
kunna behållas.

flesta fristående grundskolorDe sig ha särskild profil. Vianser en
har delockså dessa, framför allt skolorna mednoterat att storen av en

profil,speciell pedagogisk den särskilda profilen medföratt extraanser
skolorna konfessionellkostnader. med inriktningAv knapptanser

hälften skolor 48 profilen innebär21 kostnader. Endastatt extraav en
dessa, Hillelskolan i Stockholm, har fått bidrag med anledningextraav
skolans judiska profil. Profilen medför kostnader för kosher-extraav

och modersmålsundervisning i hebreiska. princip gällerSammamat
också för den kommunala skolan Real, dit eleverna flyttar efterVasa att
ha gått Hillelskolan.i

förhållandevis liten del de fristående grundskolorna erhållerEn av
alltså bidrag från hemkommunen. har detta kunnatVi inteextra trots

uttalat bland de friståendenågot missnöje skolorna.notera
fallfristående skola kan i vissa ha möjlighet elevav-En att ta ut en

profilengift den särskilda medför kostnader. Beslutetextra om nyaom
resursfördelningsregler innebär detta gäller fråninte och med den 1att

frågat skolorna dettajuli har innebär de måste avstå1998. Vi attom
profil. Enskilda Stockholmfrån särskilda gymnasiet i sinsin anger som

har fler vecka matematik,profil eleverna timmar i ämnenaatt per
och Möllebacksskolansvenska, engelska B-språk. i Landskrona är en

fristående grundskola för elever med behov särskilt stöd och somav
läsåret 1997/98 har nio elever. Endast dessa två skolor har påsvarat
frågan.

bidragProfil/inriktning Antal skolor kostnaderExtra Extra

6Allmän 109 55
66 40 0Montessori

Konfessionell 48 21 1
Waldorf 40 30 2
Språk/etnisk 28 20 1
Freinet 3 O O
Totalt antal 294 166 lOsvar

Olika skolkategoriers kostnader och bidrag.Tabell 2 extra extrasvar om

Noterbart de tio skolor fått bidrag sju skolorärär att extra av-av som
sedda för särskilt resurskrävande elever.
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sker tilldelningenvåra intervjuer döma tillAv att extraav resurser
fristående skolor med särskild profil på till kommunalasättsamma som

helt enligt de reglerna resursfördelningskolor, dvs. sägernya om som
skall lämnas för varje elev med hänsyn till skolans åtagandebidragatt

behov efter grunder kommunen tillämpar vidoch elevens somsamma
till de grundskolorna. dock barafördelning Det är ettresurser egnaav

fårlandet, kommunala eller fristående,antal skolor ilitet extrasom
bidrag för profil.sin

satsningar i kommunerna3.6 Extra

arbetsformer har förändrats år. Mångaoch påSkolans arbetssätt senare
blandgenomför för närvarande satsningar, inom IT-kommuner annat

genomföra.denna förändring svårlärareområdet. mångaFör är att
särskilda för detta.kommuner FörDärför många attavsätter resurser
innebär många kommunerkrav dettadebättre avsättermöta nya som

dels till utbild-dels till inköp datorer,speciellt avsedda avpengar
före-punktinsatser kanlärare. andraning/fortbildning Men ävenav

har granskatsatsningar på miljöområdet. Viexempeltillkomma, extra
gällerfristående skolorna detförhåller sig till dekommunerna närhur

skolorna del dede friståendeFårsatsningar. extraextra resurser somav
till skolornafördelarkommunen

fråga. dehar på denna Av 288få kommunerFörvånansvärt svarat
resterande kommunernade 129inte Avhar 159kommunerna svarat.

nej 31 %.och 40 kommuner69 %kommunerhar 89 svaratsvarat
skolorna med dede fristående intejämställs alltså40 kommunerI

sådana satsningar.det gällerkommunala när
skolor avståttfristående skolorna har 26frågat devi harNär att sva-

skolorhar vet inte. tiooch skolor Dessafrågan tio ärpå svarat san-ra
deellerdet satsningar Avinformeradenolikt inte görs extra res-om

Innebärskolor % ja.har endast 46 18,8skolornaterande 245 svarat
harspeciella Antagligenfår del satsningarskolor inte199detta att av
hu-den kommunende intenejmånga övervettrots attsvarat om egna

genomfört några satsningar.vud hartaget
beslutet in-följa de föreskrifter detskallkommunernaOm nyasom

fristå-till dekommuner intenebär vi mångakonstaterar att ger resurser
de skolorna.utifrån grunderende skolorna som egnasamma
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Handläggning momsfrågor3.7 av

Landets kommuner har erhålla momsersättning 6 %rätt att en om av
skolbidraget. Syftet med denna ersättning täcka de merkostnaderär att

till exempel fristående skolaföljer inte har tillatt rättensom av samma
återbetalning ingående mervärdesskatt kommunerna på grundav som

huvudmannaskap. detta följerskillnad i kommunerna skallAv attav
beakta de fristående grundskolomas till momskompensation på derätt

momspliktiga. kommunerna handskas olikaområden Men medärsom
fråga.denna

budget består huvudsak olika delar, nämligenskolas iEn treav
2/ lokalkostnader 3/ material ochpersonalkostnader, utrustning.samt

normalt cirka hälften skolans budget.Personalkostnaderna utgör av
varierande beroende personalenshär kan något påProcentsatsen vara

skola med erfaren personal med lång lärartjänstgöring in-löneläge. En
högre vid skola med lärarenebär lönedelen är avsevärt änatt en som

Möjligheten med individuellaså länge.inte tjänstgjort sättaatt numera
påverka denna bild.sannoliktlöner kommer att

olikadessa också förklarliga skäldet gäller lokalkostnaderNär är av
skola glesbygdområde skola belägen. iberoende på i vilket Enären

har sannolikt lägre lokalkost-område inte så attraktivteller i ärett som
elev skola liggerkvadratmeter, högrenader änmen per en somper

lokalkostnadernybyggd. Problematiken rörandecentralt eller ärsom
Skiftande hyreskosmader". genomsnitttidigare i avsnittet Ibeskrivs

lokalkostnaderna cirka skolans budget.dock 25 %omfattar av
förgrundskolorna behöver betalafristående inteEftersom de moms

resterande de-lokalkostnader återstår alltså denpersonalkostnader och
fjärdedel, kunna disponera tilldvs. cirkaskolans budget,len attenav

fulldenna del skolan betalarpåmaterial och utrustning. Det är som
detta innebäraskolans totala budget skullenämligen %. På25moms,

skolbud-momspliktigt delpå % 25 %momsersättning 25 avaven
beroendekan sedan variera någotgeten 6,25 %. Denna procentsats

skolans delar har till varandra.vilket förhållandepå tre
de friståendedet gällerdå kommunernaHur ersättanär attgör
tänka och oli-framkommer olikagrundskolorna för moms Här sätt att

de enkätsvar de lämnatFlera kommuner har enligtka utbetala.sätt att
kommitténsalls till skolorna. Enligtbetalt någon ersättninginte sättut

dessabestämmelserna. Eventuellt kandetta inte enligtbedöma äratt
har skett i någonretroaktivt betala momsersättning.kommuner Detta

bevaka detta.fortsatta arbete kommer vikommun. vårtenstaka I att
till skolorna.betalar momsersättningkommunernaVanligt är attannars

den fri-kommunen betalar 6 det bidragvanligaste %Det är att av som
erhålliterhållit. Eftersom kommunen 6 %stående skolan attmananser

förhålla sig tillenklaste och rättvisadetta det sättetär attmest moms-
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frågan. Andra bakarkommuner in momsersättningen det grundbeloppi
friståendeden skolan får. innebärDetta skolan inte huratt vet storsom

vilket också kanmomsersättningen medföra skolan inte fårär, att
momsersättning på de den har till. Malmö använder sigrättposter av en

beräkningsgrund innebär momsbidragatt ettannan som man ger som
utgår från elev och år.viss summa peren

finns också antal kommunerDet momsersättning utifrånett som ger
faktiska kostnader den friståendede skolan haft för momspliktigasom

delar. betalar kommunen fullHär momsersättning, dvs. de25 % av
kostnaderna. detta skallfaktiska För kunna ske måste den friståendeatt

redovisaskolan till kommunen dessa kostnader lämna inattgenom
på dessa. både den fristående skolan kommunenkvitton För och inne-

detta betydande administrativt merarbete.bär ett

140-
125

120

100-

ao

55eo-
42

40-
21

20
3

ái0 . L
faktiska InbakalI intealls velprocentav

utbetaltbidrag grundbeloppetkostnader
betalaDiagram 5 Kommunernas sätt momsersättning.att

har fristående grundskolor betalarallra flesta de kommunerDe av som
bidragsbelopp. finns kommunerskolans totala dockalltså 6 % på Detut

andra kommuner utdelaranvänder sig Några 3 %procentsatser.avsom
från momskostnadematill skolorna. dessa har utgått inomI en av man

skola sedan sig ha högre utgifterbarnomsorgen. Om 3 %änanseren
de ansöka ytterligare momsbidrag. Mölndals kommun harmåste Iom

undersökt hur momsberättigad del finns kommunenistor to-man som
kommit fram till alltså dennatalt och 3,6 %. Det är procentsats som

fristående skolan. Uppsala har från ochbetalas till den I utgått 6 %man
vad praktiken momsberättigat och har dåsedan kontrollerat i ärsom

de fristående verk-funnit bidrag på 3 % till skolorna motsvararatt ett
ligheten.



1998:112SOUbesökoch videnkäterIakttagelser i30

exempel kanockså. SomförekommerberäkningarandrafåtalEtt
skolanfriståendetill denfritillhandahållerkommun matnämnas att en

utbe-detdelar till 5 %momsbelagdaövrigaberäknatdärföroch har av
skolan.tilltalda bidraget

resursfördelningsreglerbeslutetbedömasvårtDet är att om nyaom
till demomsersättningbetalaviljakommunernaspåverkat uthar att

skolor-friståendedeenkätmaterial fråndetgrundskolorna. Ifristående
högrebeslutet iefterkommunernabilddockframkommer attavenna

momsersättning.betalartidigaregrad än

stödsärskiltbehovmedElever3.8 av

inneburit bety-harskolsektorninomnedskärningarårensDe senaste
personalbåde skolansgällerverksamheten. Detpåpåfrestningardande

i tioundersökninggenomförde 1995Skolverketelever.och dess en
skolanspåverkathadenedskärningarnavilketpå sättkommuner orga-

ned-drabbatseleverdeframkom mestattnisation. Av avsomsvaren
ha-speciallärareAntaletstöd.med behovelevernaskärningarna avvar

minskat iocksåhadeoch kuratorpsykologoch tjänsterminskatde som
förklassernaigrupperingarskapamellanvalet störreomfattning. I att

valdeklasstorlekarnabehållaochspeciallärarebehålla attkunnaatt
speciallärar-bekostnadpåklasstorlekarnabehållamånga avatt

ocksånaturligtvisskolan harpånedskärningarKommunernasresursen.
skolorna.friståendetill depåverkat resurserna

Statligastark.tidigareskolans resurserStyrningen varresurserav
reglerades ispecialresurserochförstärkningsresurserbasresurser,som

hurregleratläroplan fannsgrundskolansIstatsbidragsförordningen.
25-varjeförerhölls nyttanvändas. Basresursenskulle somresurserna

medundervisningstimmarantaltäckaskulleelever30-tal ettrespektive
specialundervisningFör-föroch timmarhalvklasstimmarförundantag

halvklass iiundervisningtillåtaavsedd för attstärkningsresursen var
skolor-skulleSpecialresursenelev.beräknadesochvissa geämnen per

stöd-hadede eleverhjälpaförspeciallärarehamöjlighet att somattna
förerhållasocksåkundeSpeciellaundervisningen.behov i resurser

minskatregleringenharSuccessivthandikapp.fysiskaolikamedelever
erhålleravskaffad. Kommunernapraktisktdag tagetför i nu-att vara

olikamellanfördelasskallsedansektorsbidragstatligtett sommera
ordmed andrastårfinns. Detbehovde olikautifrånverksamheter som

dels inomresursfördelningsmodellerkonstruerafrittkommunen att
tilldeladeSkolansområde.skolansdels inomhelhet,kommunen som

betyderbehov.skolas Detutifrån varjefördelastänktalltså attärresurs
förundervisningochmindreigrupperingarbehovetinte grupperatt av
harfördelaFrihetenförsvunnit.harstödbehov attmedelever resurserna
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skolorna, vilket också innebär förförts till dessaöver ett attansvar re-
används effektivt möjligt för eleverna skall kunnaså attsurser som

förnationella kunskapmålen grundskolan. gäller både deuppnå de Det
och de fristående grundskolorna.kommunala
följer olika både vid de kom-detta organisationernaAv att ut,ser

fristående. skillnader vad gällermunala skolorna och vid de Några re-
fördelning går dock kommunala skolornaDeatt notera. ten-sursemas

grad ha klasser eller med fler eleverhögre grupperingarderar i änatt
skolorna. flesta kommunala skolorvad gäller de friståendei Desom

bruk många år och har delvis behållit den organisationhar varit i i som
period. här innebär de kommunalaskapades under regleringens Det att

förefter behålla sin organisation speci-skolorna fortfarande strävar att
därför ha klass- eller gruppstorlekaralundervisningen och måste ärsom

grundskolor har klasser ellerflesta friståendeDe ärstora. grupper som
har speciallärare utsträck-bekostnad de inte imindre på att sammaav

för specialundervis-Olika omfattningalls.ning eller inte resurserav
klass- eller gruppstorlekar mel-förklara differensen ikan alltsåningen

de fristående grundskolorna. Förutsättningarnakommunala ochlan de
medsärskilt stöd bli undervisad läraremed behovför elever att avav

med andra ord olikaspecialpedagogisk utbildning ut.ser
elev skall beteck-vad krävs förUppfattningen skiftar att enom som

till del för-särskilt stöd. kan vissmed behov Dettaelev avnas som en
definition vadfinnsmed det inte någonklaras närmareatt menassom

innefattargrundresurs normaltEftersom skolanssärskilda behov.med
möjligheterna be-dessa elever skallskall tillgodoseden attsomresurs

mycketför stödkrävande elevercentralt avsattagära extra vararesurser
välflesta kommunala skolorför debegränsningarbegränsade. Dessa är

förhåller sig dettveksamt hur detmedan det däremotförankrade, närär
fristående skolorFöljden blir mångafristående skolorna.gäller de att

har fåttstödåtgärder, de redan iförbegär extra resurser somresurser
de friståen-kommunerna ochleder till irritation igrundresursen. Detta

enligt deras mening,får för det de,de inteskolornade att resurseranser
till.egentligen har rätt

kunnacentralt förhar medelalla kommunerI avsatta attsettstort
särskilt stöd. kanelever med behov Detförundervisningenklara avav

medelocksåkommunenverksamhetergälla sådana attstartat, mensom
verksamhe-kommunalt anordnadeExempel påfördela till skolorna.ut

förberedelseklasser.terapiskolor, hörselklasser ochskoldaghem,ärter
för modersmålsundervisning,medel gäller medelAndra centralt avsatta

fördela till ele-andraspråk medelsvenskaundervisning i attsamtsom
fysiskatill elever medstödbehov, inte minstmed extremt storaver
skiftar.reserverade medlenStorleken på de centraltfunktionshinder.

del centralt, eftersommycket litenkommunerVissa manreserverar en

18-52722
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enskilda skolorna. blir dålösas vid de Detskallproblemenattanser
för finna lösningar påharrektorhuvudsakligen ansvaret att pro-som

ochdel centralt harkommunerblemen. Andra större se-reserverar en
skallfördelninghurdan speciella avgör resursenen avpersoner som

eller vilka sköter dennakommunernahar frågatske. Vi re-somvem
förvaltningschef eller den politiskavanligastesursfördelning. Det är att

medharMånga kommunerdetta.nämnden ett resurscentrumgör psy-
bedömningarna.speciallärarekolog och görsom

finns för betalavilka skälfrågat kommunernaVi har ut extraattsom
kommunalastöd såvälsärskilt imed behovför elever somavpengar

harfristående grundskolorharde kommunerskolor.fristående Av som
harresterande kommuner inteOrsaken tillendast 68 % attsvarat. sva-

fristående skolorna harinför deställtsde harintekan attattrat vara
de viställning.därför behövt Avmedel och inteansökt taextra svarom

krä-funktionshinder ocksåhandikapp/fysiskavanligastefått detär som
psyko-socialaorsakervanligaAndraassistent.personlig är pro-ver

dyslexi och DAMP.konstateradläkareblem, av

39,9%
40,0%

35,0%
KommunerEI
FriståendeskolorI30,0%

25,0%

209% 17.9%
15.4% 15,0%

15,07a I 114%IJ/oo 10,6%-4
10,0% 8,1% 731%w

5,0%-
0.0"/n i0,0% ,F .. DAMP Koncentra-DyslexiPsyko-Fysiska tionssvárig-socialahandikappl

heterproblemfunküons-
hinder

bidrag respek-sökagrundskolornafriståendedeSkäl för6 att extraDiagram
bidrag till de fristå-medgekommunernakrav fråntive att extra

grundskolorna.ende

ni be-grundskolorna. Omfriståendeställdes till defrågaMotsvarande
skäl anförstöd, vilkasärskiltmed behovför eleverbidraggär extra av

skiljerungefär desamma,Skälenför detta procentsatsemani är men
diagramfrån kommunernas,sig se
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finns tecken tyderDet på antalet elever med behov stödattsom av
ökar i den svenska grundskolan. Undersökningar pekar på mångaatt
barn och ungdomar mår bland grund detpå rådandesämre, annat av
arbetsmarknadsläget. Föräldrars mista sina arbeten påver-över attoro
kar barnen Många föräldrar har blivitnegativt. arbetslösa, vilket natur-
ligtvis också många gånger påverkat barnens vardag negativt. Men
kommunernas krympande ekonomiska förutsättningar med nedskär-

områdepå skolans har också förändrat skolklimatet.ningar Större klas-
och minskade för elever med stödbehov försämratharser resurser

möjligheterna stöd och hjälp till dessa elever. ställer alltDettaatt ge
lärarpersonalen. få uppfattningkrav på För hur situa-större att en om

vid de fristående grundskolorna har frågat antalettionen viutser om
med stödbehov har ökat eller minskat detelever året. deAvsenaste

skolor frågan antalet elever harpå 54 % ökat. En-svarat attsom anser
dast fem minskat medan resterande skolor harinteprocent svarar

förändring.någonnoterat
effekter då de resursfördelningsreglema haft förVilka har ele-nya

med behov särskilt stöd kunna på detta det vik-För ärattver av svara
aktualisera hur reglerna har påverkat resurstilldelningentigt återigenatt

de fristående skolorna. har för de flesta skolorna 66till Systemet % av
bidragskolor svarat inneburit högre bidrag. mycket högrede Hursom

fått skiftar, genomsnittligt ligger siffran påskolorna 9,7 %. Detmen
fått bidrag fåttfinns också skolor lägre l8,2 % ochsom som samma

fått bidragbidrag %. de 24 skolor de lägre15,0 För attsvaratsom
ligger genomsnittet på 2,4 %.

frågat de fristående grundskolor fått högre bidrag på vil-Vi har som
och verk-detta högre bidrag har påverkat skolans organisationket sätt

antal elever stödbehov detsamhet. Med tanke på det ökande med är
till dessa.konstigt den vanligaste insatseninte är attatt ge mer resurser

läromedel till eleverna tycks ocksåmaterial ochBehovet stort.varaav
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det högregrundskolornade friståendeEnkätsvar hur utnyttjatDiagram 7

bidraget.

däremot i förstatidigare harlägre bidragfåttde skolorFör än mansom
emellertidVadläromedelsdelen.material- ochminskat på ärhand som

specialunder-påhar minskatdrygt tioanmärkningsvärt är procentatt
åren.tycks ha ökat de Ibehovet sådanvisningen, senastetrots att av

detta deklasserna innebärfått fler elever imedkombination attatt man
tidigare.till hjälpfått möjligheter änstödkrävande eleverna sämre

liten.bidrag relativtskolor med lägreandelenLyckligtvis är

25,0%

20.0%v

15.0%

10.2%10,2%
10.0%l

5.0%
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grundsko-påverkat de friståendebidragethur det lägreEnkätsvar8Diagram

lornas organisation.
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resursfördelningsreglema inneburitdeSammanfattningsvis har nya
fristående grundskolorna.knappt de Dettabidrag för 70 %högre av

stödkrävandetilltillhar utnyttjbidraghögre mest attats ge mer resurser
möjligheter uppfylla deeleversförbättrat dessaoch alltsåelever att

för and-återstår dockställs.och färdigheter Detkunskaperkrav på som
skolan fårsådantanvänds på sätt ut mestaett attatt resursernaomra se

aktualiseras då blandtilldelade Härresultat denmöjliga resursen.av
hur undervisningenochundervisningkvaliteten i lärarnasannat anpas-

förläraren kompetensmöjligheter.och Harbehov rätttill elevenssas
så vissastöd det ocksåmed behov Kaneleverundervisa attatt varaav

minska elevantalet iresurstilldelning tillanvänderskolor attextraen
möjligheter till ska-bättretill dettahänvisningmedklasserna attatt ger

upptäckaoch det blir lättareundervisningsmiljöbra attatt even-pa en
från kommunensuppföljningeneleverna Härsvårigheter hostuella är

avsedda för.deanvänds till detsida viktig så äratt resurserna
behovför elever medansökerskolorDe extra avresurseromsom

och de fri-grundskolornakommunalabåde dedet gällersärskilt stöd -
kommunala in-behandladeansökningarfår sinastående sammaav-

förvalt-nämnd, särskiltpolitiskgällakan resurscentrum,Detstans.
förhålla sigplacerad Dettacentralt tjänsteman.ningschef eller sätt att

resurstilldelningsreglema inne-vad deföljerresurstilldelningentill nya
bär.

uppmärk-stöd vill vi härsärskiltmed behoveleverdet gällerNär av
skall redovisasfått ochSkolverketuppdrag senastdet somsomsamma

fristående skolorhurföljaUppdraget innebäroktober 1998.den 1 att
särskilda behov ochmedhos eleverbehoventillgodoseroch kommuner
Med anledningvalfrihetssynpunkt.effekternasamtidigt belysa avur

tyngdpunktenläggafortsatta arbetetkommittén detikommerdetta att
uppdraget.delarandrapå av

uppföljningoch3.9 Insyn

beslutetmed detgrundskola i ochfriståendeEftersom om re-nyaen
ochåtagandetill skolansbidrag med hänsynerhållasurstilldelning skall

vid för-tillämparkommunengrunderefterbehovelevens somsamma
dendet viktigtskolorna,till dedelning är att egnaegnaresurserav

verksamhet.skolornas Dettade friståendeihar insynkommunen även
rättvisskall kunnahemkommunenförförutsättning göraattär enen

resursbehovet.bedömning av
med kommunendet lämpligauppfattningarolikafinns attDet om

haskallomfattning insynencentral fråga vilkentillhar insyn. En ärrätt
Skallinnefattas insynen.skall iverksamhetenoch vilka delar somav
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kommunen kunna ha uppfattningar och synpunkter i pedagogiskage
frågor insynen innefattaKan sådant gäller budget, organisationsom
och skolans resultat Vad innebär egentligen begreppet fristående
Vilken kompetens krävs för utifrån insyn kunna objektivatt göraen en
bedömning skolans behov frågorDetta sysselsätter många,ärav som
både på kommunal nivå och de friståendei grundskolorna.ute

den proposition 1995/962200 därI föreslårregeringen denatt
kommunala skall tillämpas,insynen utvecklas inte vadnärmare som

med framhållerinsynen. syftetDäremot med insynen inteattavses man
främst kontrollera skolan följer de nationella regler finns.är att att som
Avsikten med främstinsynen kommunen skall kunnaär att göra en

bedömning skolans bidragsbehovrättvis grundat skolanspåärav som
åtagande och elevernas behov. skall ocksåInsynen offent-garantera att
liga medel för utbildningen används för avsedda ändamål. Dessutom
fördjupas förståelsen för den fristående skolans och förutsätt-särart

skall första hand gällaningar. i sådana omständigheterInsynen som
kommunen måste känna till för kunna tillämpa sitt resursfördel-att

skall hurningssystem. Däremot insynen inte skolan sköts övrigt.iavse
Eftersom kommunernas till insyn bara har gällt harläsårrätt ett

former och metoder inte utvecklats särskilt långt. också högDet iär
grad fråga viktig diskutera friståendei samråd med deär atten som
skolorna. Samtidigt kan kommunal insyn möjligheter till etten ge sam-
arbete leda till utveckling både förkan positiv de fristående ochsom en
de kommunala skolorna. Kommittén kommer det fortsattai arbetet att
följa frågan utvecklas de kommuner friståendehur insyn i harom som

och påverkar kommande resurstilldelning.grundskolor insynenom
skola har styrelsefristående har formulera målEn atten egen som

Skolverket skall godkännaför dess verksamhet. skola denen om ger
kunskaper och färdigheter till och väsentligennivåart motsom svarar

kunskaper och färdigheter grundskolan skall förmedlade och ävensom
de allmänna mål och den värdegrund gäller föri övrigt motsvarar som

utbildning det offentliga skolväsendet.inom Detta uttrycks i skollagens
fristående skolan kan formulera9 kap. 2 mål kom-Den egna som

plement. kommunal nivå detta skolplanen.På i För målstyrdgörs att en
skall fungera krävs kopplingverksamhet mellan mål och resul-näraen

följa resultaten har möjlighetDet ärtat. att attgenom upp som man se
uppfyllts.målen harom

fristående grundskolorna skyldiga delta den uppföljningDe iär att
skolväsendet genomförsoch utvärdering Skolverket.av som av

beslutet innebär de också skyldiga delta denDet iäratt attnya upp-
följning och utvärdering kommunen skolor.sinagörsom av egna

bestämmer dock vilken omfattning detta ochKommunen i skall ske på
vilket hänsyn skall till de fristående skolornas speciella inrikt-sätt tas

samarbetsformernaning. Hittills har mellan de fristående skolorna och
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omfattande från början ha-de kommunala inte varit så regeringensom
har dock samarbete med de fristå-de Många kommuner näraetttrott.

Vad gäller de fristående grundskolornasende skolorna i kommunen.
kommunala uppföljningen och utvärderingen sko-medverkan i den av

verksamhet har det hittills inte under läsåret 1997/98 framkom-lornas
fakta värde. återstår verksamheten mednågra Detmit attav se om upp-

under läsåret 1998/99 kommer utvecklas.och utvärderingföljning att

Fristående grundskolor i glesbygd3.10

haft grundskolorresurstilldelningsreglema påVilka effekter har de nya
allmänhet och på fristående grundskolor iligger i glesbygd i syn-som

glesbygd förändrade förutsättningar förbor inerhet eleverHar som
skolgångsin

definitionenhand viktigt få klart för sig vadförstaDet i ärär attsom
kommunförbundet har delat landetsglesbygd innebär. Svenska inför

variabler folkmängd, läge,utifrån antal olikakommuner tät-ett som
kmz näringsstruktur. Glesbygdskommunortsgrad, invånare ärsamtper

kmzfem och med mindremed mindre invånaredå kommun än peren
glesbygds-har med denna definitionSverige 3120 000 invånare.än

fristående grundskolor godkända Skol-vilka åtta harkommuner, avav
Älvdalen,Ljusdal, Pajala, Vilhelmina,nämligen Härjedalen,verket,

ÅreÅre.Överkalix, och Skolan i kommun har inteSollefteå ännu star-
grundskola vardera.har friståendeandra kommunernaDetat. en

fri-från det bara finns verksammaskall dock utgå sjuinteMari att
finns troligen flera. exaktgrundskolor glesbygd. Attstående i Det veta

konstate-dock eftersom vi för det första måstedessa ligger svårtärvar
glesbygd ligger kommuner intefinns skolor i idet äratt somsomra

exempel. Stock-glesbygdskommuner. Låt Idefinierade ta ettosssom
kommun med cirka invånare60 000holmsregionen ligger Haninge, en

förortskommun, också skulle kun-definition klassas som mensom per
invånarantalet. Haningestad med tanke påbetecknas ärstörresomna

med bland och Or-utpräglad skärgårdskommun Utööarannat somen
Öarna har dettabefolkningsmängd,har mycket liten trotsnö. menen

vid skola litet blir skolor-skola. Eftersom antalet elever varjesin ärvar
Öarna har begränsade förbindelser med fastlan-dyra drift.mycket ina

Ärskolorna skall finnas. dessa skolor gles-det, vilket motiverar att
finnsbli på den frågan. Sverigebygdsskolor måste ISvaret natur-
glesbygdhar skolor ligger iligtvis många andra kommuner som som -

för årskurserna 1-6.kommunala och fristående vanligtvisbåde -
bor i glesbygd,finns också eleverDet är tvungna attmen somsom

finns skola i närheten.eftersom det inte någonlång till skolan,vägresa
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finns också elever bor i glesbygd och går glesbygdsskolaDet isom en
kommunalekonomiska skäl nedläggningshotad.ärsom av

nedskärningar det vanligt kommunerna undersökertiderI är attav
flytta elever till närbelägen skola hoppmöjligheterna iatt annanen om

skola, speciellt glesbygdkunna lägga någon i med tanke på attatt ner
ganska få elever i dessa skolor, skolor tidigaredet vanligtvis går som

det fanns befolkningsunderlag.hade fler elever tack störreatt ettvare
flyttat till förutsättningarna för ele-Eftersom många in tätorter är attnu

och tankar på lägga sådana skolorvunderlaget skall öka små att ner
föräldrarflera exempel på har ansöktväcks. finnsDet attatt om

fristående skola på grund kommunen beslutat läggaattstarta av neren
sådan skola innebärkommunal skola i närområdet. En start attaven

genomföra ekonomiska med nedläggning.kan vinsterkommunen inte
fortsätta ha onödigt överkapa-då tvingadKommunen är att att storen

fristående skolor ocksåkommunala skolor.befintliga Dessacitet i är
siffrordrift. Skolverkets Skolan i 1997:förhållandevis dyra i I rapport

fristå-redovisas hemkommunens kostnader för133Del Rapport3 nr
för glesbygds-glesbygdskommuner. Kostnadernaende grundskolor i
för fri-kr betydligt högre genomsnittet övrigaskoloma 52 300 är än

Skolverket skall beslutala.stående skolor 40 500 Det är om ensom
kommunalt bi-godkänd och ha tillgrundskola skall blifristående rätt

ocksåärendet, vilket vanligenhar sig idrag. Kommunen rätt yttraatt
grundskolor.Godkännande friståendedetta kapitletsker. iMer avom

föräldrarna hem-tillbaka skollagen inomSedan flera år rätt attger
föräldrarnatill bam. innebärvälja skola sina Dennakommunen rätt att

kommunal skola den kommunen anvisar.kan välja än somen annan
förfristående skola så önskas.också välja Detde kanMen äromen

framförfristående skola närområdetvälja inaturligtmånga att enen
kanlångt från hemmet. kommunenskola ligger Omkommunal som

skulle medföra påtagliga negativasådan skolapåvisa att start av enen
skolväsendet kan Skolverket avslåkommunalakonsekvenser för det en

föranleddeskola. möjlighetfristående Dennaansökan startom av
godkännande Skol-skolor skulle nekasbefara mångamånga attatt av

Skolverket pekar allting påi kontakt medverket. Efter ha varit attatt
detta står läsahittills haft någon grund.dessa farhågor inte Mera attom

grundskolor.Godkännande friståendei kapitlet av
inneburit försämringar ellerresurstilldelningsreglemadeHar nya

fri-grundskolorna glesbygd de sjuför de fristående i Avförbättringar
fått hög-glesbygdskommuner har femgrundskolor ligger istående som

skolorna harmed genomsnitt 9,8 %.bidrag tidigare Enän ett av avre
nystartad och har alltsåfrågan. sjunde skolanpå Deninte ärsvarat

fått bidrag. ökade bi-jämföra med. skola har lägre DetIngeninget att
för hjälp till elever med behovdraget har använts attmest avge mer

effek-läromedel. tyder påinköp material och Dettastöd till attsamt av
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fristå-glesbygdskommuner och går ide elever bor iförterna somsom
förutsättningar bedri-har fått bättreskolornaende grundskola attär att

tidigare.skolverksamhet änva

fristående grundskolortillInställning3.11

resursfördelningsreglernadeoch nya

delökatfemårsperioden har iunder denElevantalet storsenaste aven
kommunerkostnader. de 120medfört ökade Avvilketkommunerna,

harkommunerdet endast åttagrundskolorfriståendehar är somsom
harMinskningenfemårsperiod.under dennaelevminskninghaft en

utveck-vi påSeröverstigitoch intetämligen blygsam procent.varit tre
haftharkommunernadet 14läsårende tvålingen ärsenaste som enav

glesbygds-kommunerdessaTvåpå högst 3,5 %. ärelevminskning av
vanliga i kommunerna. Haralltså varit detharElevökningkommuner.

grund-till friståendeinställningför kommunernashaft betydelsedenna
bevak-massmedialadendenna påverkatharvilketskolor och på sätt
inställ-påverka kommunernasskulle detfriskolefrågan Hurningen av

skullefortsättningsvisoch detskulleelevökningenning avta varaom
elevantalet mins-detskullevarje år Hurelevantaloförändrat ut omse

alternativen.de olikapåår Låtkade varje seoss

innebär kommu-elevökningEnelevunderlag.ökat attAlternativ 1 -
kom-dessa eleverundersökaochför fler eleverplaneramåste varnen

ganska litenkommunenelevökningen iOm ärskolgång.ha sinattmer
detta lösaselevplatser kanöverkapacitet påharoch kommunen storen

måstekommunentroligtdetskolor. Annarsbefintliga är attinom
eller byggalokalerytterligareskolor medbefintligakomplettera ny

vilket ined-kostnader,ökadeför kommuneninnebärhärskola. Det
skolor kanfriståendepopulärt. Kommunensskämingstider inte är ge-

förnegativ lösningsådantill delareleverfleremotatt ta parera ennom
harfristående skolornadesjälvklartdet inteMenkommunen. attär

benägenkommunensådant lägefler elever. I ärmöjlighet ettemotatt ta
fri-ytterligareetableringansökantillpositivtsigyttra enatt avomen

till-lokaler inteverksamhet iförlägger sin ärstående skola somsom
skulle kommunensåskolverksamhet. På sättgängliga för kommunens

skolorna kan påfriståendenybyggnation.för Dekostnaderhögaslippa
inställningproblem. Kommunenslösa kommunenssnabbaredetta sätt

skolor positiv.friståendetill är
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Alternativ 2 oförändrat årelevantal år.efter kommunEn harsom-
eller flera fristående skolor och har elevunderlag likaett ären som som

år efter år har i samband med de fristående skolorna startade haftatt
ökade kostnader, eftersom överkapaciteten i de kommunala skolorna
ökade. små kommuner harI detta påverkat verksamheten iän storamer
kommuner, där möjligheterna sådana ökade kostnader för-att parera
modligen långPå sikt lär dock den kommunalaär skolbudgetenstörre.
regleras med tanke på de fristående skolornas verksamhet. De behöver
därför inte bli ekonomisk belastning för kommunen. kanDet i ställeten
bli så de fristående skolornas inriktning och verksamhet kanatt utgöra
något förpositivt de kommunala skolorna under förutsättningäven att

Ävenkonstruktiva samarbetsformer kommer till stånd. här finns det
anledning kommunen de fristående skolorna till-att tro att ser som en
gång.

Alternativ 3 minskat finnselevunderlag. kommunerDet har ettsom-
stadigt minskade elevunderlag. dessa blirI inställningen till fristående
skolor något annorlunda. Effekterna för det kommunala skolväsendet
blir tydligt kännbara. Vid minskande elevunderlag blir kommunensett
överkapacitet vilket innebär ökade kostnader elev. Det inne-större, per
bär fall kommuneni många måste lägga skolaatt överväga att ner en
och placera dess elever i andra kommunala skolor för klara skol-att
budgeten. elever går de friståendeDe i skolorna skulle kunna pla-som

de kommunala skolornai och på så minska överkapaciteten.sättceras
Om kommun allt lägga kommunal skolaärtrots tvungen atten ner en
på grund bristande elevunderlag kan inställningen till friståendeav
skolor negativ. Skulle dessutom föräldrar på nedlägg-vara reagera
ningshot skola ansöka få friståendeatt att startaav en genom om en
skola kommunen ofta i sitt yttrande till Skolverket det ärattanser
olämpligt. fristående skolornaDe då hinder för kommunenutgör ett att
minska kostnaderna för skolverksamheten. Inställningen till fristående
skolor blir negativ.

då inställningen landetsHur i kommuner till fristående grund-är
skolor Tidigare har olika inställningar kunnat märkas beroende på vil-
ken partipolitisk majoritet kommunen haft. Vi har märkt attitydenatt
till fristående skolor blivit positiv tidigare. Kommuner medänmer
minskande elevunderlag har dock negativ inställning andraänen mer
kommuner. med friståendeKommuner många grundskolor intar en mer
restriktiv hållning till skolornas verksamhet. kan härDet intressantvara

hur andel elever friståendegår i grundskolor kommu-iatt storse som
Enligt de uppgifter kommittén fått från kommunerna gårnerna. som

cirka fyra landets grundskoleelever friståendei grundskolorprocent av
läsåret 1997/98. högstaDen andelen elever i fristående grundskolor har
Sollentuna kommun med 11,6 %.
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Diskussionerna friståendevärdet grundskolor och debattenom av
deras eller inte inför det beslutet tämligen inten-om vara vara var nya

beslutetsiv. Sedan tagits och de reglerna krafti har däremotträttnya
debatten och praktisktavtagit Orsaken till detta kantaget tystnat. vara

de flesta fristående skolorna fått högre bidrag. Andelen skoloratt som
fått lägre bidrag liten och för de flesta dessa skolor sig det läg-är rörav

bidraget, med några få undantag, endast Som viett procent.re om par
tidigare flestahar de kommunerna med fristående grundskolornämnt

elevökning. kommuner inte de fristående skolornaDessaen ser som
eftersom dessa många kommuner harnågot negativt, i varit till hjälp

de med sin verksamhet inneburit kommunerna sluppitatt attgenom
skolor. fåtalpå bygga kommuner harDesatsa att ettpengar nya som

elevunderlag har fallminskande i några uppmärksammats i samband
handläggning friståendemed Skolverkets ansökningar startaattav nya

kapitletskolor. detta i Godkännande fristående grundsko-Mera avom
lor.

för kommunernaBåde och de fristående grundsko-representanter
loma har varit angelägna bidra med synpunkter på de resursför-att nya

friståendedelningsreglema. Många grundskolor hade förhoppningar att
från till och därförbidraget skulle stiga 75 % 100 % kände sig besvikna

med automatik ändrat bidraget detkommunerna inte påöver sättet.att
förbisett antal kostnader kommunen har räknathar dåMan ett som av,

instiftadeför centralt såsom skoldaghembland Enannat grupper m.m.
kostnaderna fördel kommuner har räknat dess överkapacitet, det viav

skolpliktskostnader, innan fördelning resterande medelkan kalla ägtav
flesta kommunerna haftövrigt har de storlek på gmndbi-I sammarum.

för såväl de kommunala de fristående skolorna.draget som
framhållitfristående skolorna har också de resursfördel-De att nya

inneburit betydligt ökad administration. Framför alltningsreglema en
gäller detta de skolor har elever från flera olika kommuner ellersom
kommundelar. del skolor skulle fått speciella medelEn attanser man
för klara denna administrativa börda. Många de fristående grund-att av
skolor fått högre bidrag har sig med bidraget blivit högrenöjt attsom

förhandlingaroch har inte brytt sig ha med kommunerna. Andraattom
skolor har fått lägga möda på till bidragen efterstor att attner se ges

grunder för de kommunala skolorna. deMerpartensamma som av re-
för fristående skolor intervjuats önskar enklaresigpresentanter som

för det tidigare medregler tilldelningen och undreatt systemetanser en
föredra. harNågra det rättvistprocentgräns är att ansett att mestvore ur

likvärdighetssynpunkt bestämmer skallvissatt staten en summa som
Överelev. hälften de fristående grundskolorna attavges per anser

bidragsmodell möjlig förstå.kommunens inte naturligtvisDettaär äratt
tillfredsställande inför de samråd/förhandlingar skallinte isom mynna
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överenskommelse bidragets storlek. förutsätt-Många atten om anser
för samråden/förhandlingama skallningarna kunna ske på likvärdi-att

finns. förstårvillkor inte många inte kommunens bi-Förutom attga
dragsmodell sig inte ha något det förslag tillsättaatt emotanser man

fram.bidrag de kommunala tjänstemännen lägger Ofta blir det intesom
information från kommunen hur bidragsamråd, utan stortmer enens

får. fristående skolorna oftade fristående skolorna tvingas,De un-som
det bud kommunender protest, att acceptera som ger.

har också synpunkter på deför kommunerna givitRepresentanter
och vilka effekter dessa haft för kommu-resursfördelningsreglemanya

förväntas kostnadsneutralt harEftersom det visystemetnya varanen.
bildeller det blivit dyrare.frågat det så Derasär svar enom ger avom

dock alltför få kommunerblivit dyrare. Det är svarat,att systemet som
fortsatta undersöka vilka effekterdet arbetetvi kommer i att sys-men

har elever fristående skolor.för samtliga de kommuner ihafttemet som
flestafristående skolorna de kommunerna delikhet med deI attanser

innebär ökad administrativ insats.resursfördelningsreglema ennya
och de samrådde fristående skolorna har ökatdiskussioner medAntalet

Även här det siglängre tid tidigare. visarhar tagit än attägtsom rum
admi-lättaredet tidigaremånga kommuner attatt systemetanser var

dock försiktigtotalt billigare.och dessutom Mannistrera är att ut-sett
fördelar och nackdelar, eftersomnuvarandedettala sig systemetsom

de fristående skolorna behöverbåde kommunerna ochochdet är nytt
kommittén följakommer därför itill det Vitid sig attatt nya.anpassa

1998/99.under läsåretutvecklingen sighur ter

Ökade skolorbidrag för många3.12

vid beräkningenhemkommunenjuli 1997 gälldetill den 1Fram att av
högst kommunensavdrag med 25 %bidraget fick göra av genom-

till blandden skulle hänsynsnittskostnad elev, annattaatt ommenper
förhade särskilda kostnader,fristående grundskolanden t.ex. moms

enskildden drevs huvud-arbetsgivaravgifter, på grundoch att avav
särskildaåtagande omfattade elever med behovskolansatt avman,

bi-skälen tillden erbjöd skolhälsovård.eller Ettstödinsatser attatt av
kommunen hadefristående grundskolan lägretill dendraget attvar var

efter behov och vissamedel skulle fördelascentralt attavsatta som
tillverksamhet. Bakgrundengällde kommunenskostnader endast att

likvärdigadet skulle gällaresursfördelningsregler infördes attvarnya
fristående skolor ochkommunala skolor ochVillkor för att systemet

och friståendesamarbetet mellan kommunerbidra till stärkaskulle att
dra slutsatserår det någraskolor. efter endast iAtt systemetett omnya

Kommittén harutvecklats dock inte möjligt.samarbetsforrnerna har är



besökoch vid 43enkäterIakttagelser i1998:112SOU

fri-ochkommunerredovisaslutrapportenavsikt ifördäremot att om
ökat.harsamarbetetskolorstående attanser

för utbild-föreskrifterallmännainnehållerkapitelförstaSkollagens
grund-förhuvudmankommunenbland ärfastslås attningen. Där annat

dessieleverskolpliktigaallaförhar attskolan. Kommunen ansvar
skyldighetocksåhar attskolgång. Kommunenfullgör singrundskola se

utbild-tillfår sinkommunenbor i rättbarnskolpliktigaallatill att som
detanordnasskolformerdesidanVidtillgodosedd. avning somav

ellerfysiskaenskildaanordnasskolorfinnasdetkanallmänna avsom
dock inteomfattasskolor. Dessafriståendejuridiska avpersoner

kommunen.skyldigheter somsamma
ele-skolpliktigaför allaplatsberedauppdragetkommunala attDet

skolpliktskostnader. Des.k.kostnader,innebärhemmet extranäraver
be-räknatlokaler. Grovtochbåde tjänsteromfattarkostnadernahögre

2/ lo-personalkostnader,nämligendelar,budgetskolansstår treav
läromedel. Per-ochmaterialkostnader,3/ övrigaoch t.ex.kalkostnader
totala budgetendencirka 50 %normalt tilluppgårsonalkostnaderna av

till-delartvå utgör%. Dessacirka 25påliggerlokalkostnadernaoch
skola.förkostnadernadelenallraden största enavsammans

Manpåtarden sig.uppgift änskolan harfristående ingen man"Den annan
därför hela kostna-harkommunala skolanelevantal. Densjälvbestämmer sitt

hållaalltid vissapraktikenden måstedvs. ifluktuation,elevantaletsförden
1992:38SOUöverytor".

skol-allaförbereda platsalltsåliggeruppdragetkommunala attdetl
sko-skall börjaAntalet eleverbor.dessabarnpliktiga oavsett somvar

olikadärförlärareoch ut.lokalerBehovetfrån år.skiftar årlan serav
förha visstalltid utrymmereserveratmåsteskolorna ettkommunalaDe
förnybörjare,för ävenskolstartenmedsambandielevökningar men

årskurs. Hurbörja iskallnyinflyttade ocheleverandra är annansom
beroendekommunrespektive ärfinns iplatservakanta avmånga som

tätbebyggd kommun,ellerglesbygdskommunkommunen varär enom
sko-hurbostäder,befintligatill storaförhållandeibelägnaskolorna är

innebäröverkapacitetsker. Dennaelevutvecklingenhurlorna är samt
skolan.kommunaladenelev ikostnaderhögre per

Eftersomannorlunda.förutsättningarnaskolanfristående ärdenFör
skyldighetochuppdragharskolan intefriståendeden sammasamma

självkan denskolan,kommunaladenplatsertillhandahållaatt som
skall bära sigskolanförbedöms attelevermångareglera hur passasom

skolankommunaladen ärfrånutgåkandetta attekonomiskt. Av man
bidragsmodelltidigareskolan.fristående Idenelevdyrare ännågot per
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detta motiveringen för del det lägre procentuella bidraget tillvar en av
fristående grundskolor.

I enkätsvaren från kommunerna och vid de intervjuer som genom-
förts med för kommunerna framkommerrepresentanter alla kom-att

inte hänsyntagit till denna kommunala extrakostnad vid bi-muner
dragsgivningen till de fristående grundskoloma.

De bidragsreglerna innebär elevernas hemkommuner skallattnya
bestämma bidraget elev till de fristående grundskolorna med hän-per

till skolans åtagande och elevens behov efter grundersyn samma som
tillämpas vid fördelning till de grundskolorna. Det finns mångaegna
olika uppfattningar vad formuleringen efter grunder inne-om samma
bär, både i kommuner och fristående skolor. Olika tolka dettasätt att
begrepp har medfört många kommuner har höjt bidragen tillatt de fri-
stående skolorna. Samma sak gäller begreppet skolans åtagande.

deI tidigare gällande bidragsreglerna, dvs. de fristående skolornaatt
skulle erhålla minst 75 % respektive 85 % kommunens genomsnitts-av
kostnad elev i grundskolan, sades vid avdraget från kom-attper man

genomsnittskostnad bland skulle beakta den friståen-annatmunens om
de skolan hade särskilda kostnader på grund skolans åtagandeattav
omfattade elever med behov särskilda stödinsatser. Meningen attav var
schablonregeln med minst 75 % respektive 85 % inte beaktade kostna-
der för Skolhälsovård, undervisning för elever med särskilda behov,
hemspråksundervisning och skolskjutsar. Om den fristående skolan
hade denna kostnader för elever med behov särskilttyp stöd bor-av av
de bidraget höjas miniminivån. Detta sammanfattadeöver underman
benämningen skolans åtagande. Det gällde alltså områden den fri-som
stående skolan inte hade skyldighet för. Inför beslutet deatt svara om

resursfördelningsreglema stod följande i propositionennya
1995/962200:

"Fristående skolor skall, utifrån kostnader,sina för den utbild-ersättning
de erbjuder och vad härning till utbildningen, dvs skolans åtagande.som

Hänsyn skall till elevernas behov. Förutom sådant elev behövertas varje isom
form lärare, lokaler, läromedel för utbildning, kan ele-sin vissaattav m.m.

ha behov särskilt stöd, stödundervisning eller hemspråk. Kommu-t.ex.ver av
skall bidragssynpunkt behandla de fristående skolorna på sättnerna ur samma

eleverna funnits den kommunala skolan.i "som om

ställetI för frånutgå miniminivå gäller eventuellaatt avdragatten nu
från de fristående grundskolornas bidrag skall utifrån sådana fak-göras
tiska kostnader den fristående skolan inte har.som

På frågan de resurstilldelningsreglema inneburit skolanattom nya
inför hösten från1997 hemkommunen fått lägre eller högre bidrag per
elev tidigare svarade drygt hälftenän de fristående skolorna deattav
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svarade de fått lägretidigare.fått högre bidrag Tretton attän procent
bidraget.fått storlek pådebidrag och drygt sju attprocent samma

60,0%W
53,1%

50,0%

40,0%.

30,0%

20,0%r
13,0% 11.3%

10,0%-

0.0%
nystartadelägre vethögre svarsamma

resursfördelningsreg-efter beslutetFördelning9Diagram om nyaav resurser
skolor inkluderade.Nystartadeler.

med tidigarejämförelseidet bidragssystemetpekar påSvaren att nya
deskolorna.del Dettaförbidraghögre trots attstorsystem en avger

skolverksam-budgeten för sinminskatlandet harikommunernaflesta
lägre bidragskolorna fåttkommunalaföljd de änfått tillvilkethet, att

nystartade ochskolorde 11,3 %borttidigare. Om vi ärtar somsom
harskolor intemed dejämföra svarathar någotinte samtatt som

högre bidrag:skolor fåttandelenökar2,4 % som
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583%70,0%l

50,0%

50,0%

40,0%-

30,0%

20,0% 16,7%

Po3
högre lägre vetsamma

Fördelning efter beslutetDiagram 10 resursfördelningsreg-av resurser om nya
ler. Nystartade skolor medtagna.

fördelningenVi har här redovisat hur procentuellt. frågadeViutser
också fristående skolornade hur många högre respektive lägreprocent
bidrag de erhållit. Vi fick följande bild det gällde de högre bidra-när
gen:

40,0,

35,0

30,0

i25,0

li
20,0

15,0

Medelvärde9,7%
10,0

l
ll0,0

xo--uomao-ao-go-nañaøwtøñuo-tø-ao u;u--mmmwvcvnmxguømmmmmmoo
Procentuell fördelningDiagram 11 defristående grundskolornas högreav
bidrag.

Som vi diagrammet skiljer storlekensig väsentligt på de högreser av
bidragen. exempelSom kan skola erhållithar 37,3 %nämnas att en
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tidigare resurstilldelningssystemet.högre bidrag i det Vad finns detän
fåttför orsaker till vissa skolor så mycket högre bidrag tidi-änatt pass

kunna få jämförbarhet har vi jämfört det grundbidraggare För att en
fristående skolorna med det grundbidrag gällergäller för de somsom

skolor. har kontaktat de skolor har fåttför kommunens Vi 20 %som
för få reda på anledningen till höjningen. Vidbidrag ellerhögre attmer

har det sig flera dessa skolor räknat fel ochkontakter visatdessa att av
högre bidraget minskat något vid kon-storleken på det närmareatt en

1996/97 och 1997/98 för dessaDifferensen mellan läsårentroll. är
marginell, några skolor har uppgivit betydligtde flesta fallskolor i men

vad gäller.högre procenttal än som
kontaktpersoner de kommuner höjt bi-också talat med iVi har som

invånareskolor. kommun med cirka 27 000dragen till dessa Höganäs
fristående grundsko-elever grundskolan haroch med drygt 500 i2 tre

bidrag. har blivit så myckethögre Bidragetlor fått 30 %över passsom
låga bidrag.kommunen tidigare lämnade Dedärförhögre extremtatt

bort resterandeoverheadkostnadema innan 75 %kommunala togs av
minskningenfördelades, vilket innebarkommunala att togs utresurser

skolornas faktiska lokalkostnad.inkluderadetvå gånger. Resursema
Helsingborgs kommun också sko-grundskolorna ifriståendeDe är

för fristående skolor-bidrag. defått rejält höjda Representanterlor som
fristående sko-mycket inställd tillkommunen positivtärattna uppger

komplement till de kommunala sko-värdefullalor och dessaser som
dvs.lämnades lägsta möjliga bidrag, %1996/97 75lorna. Läsåret av
ytterligare bi-lämnade ingetmedelkostnad. Kommunenkommunens

efter1997/98 har skolorna fått bidraglokalkostnader. Läsåretfördrag
skolornaskolorna. lokaler harde kommunala Förgrunder somsamma

harmaximalt kronor. Sammantagettill ll 000fått bidrag elevper upp
Helsingborg, tackfristående grundskolorna idedetta inneburit att vare

har fåttoch kommunens inställning,resursfördelningsreglemade nya
tidigare.betydligt högre bidrag än
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Procentuell fördelning defristående grundskolornas lägreDiagram 12 av
bidrag.

kontaktat de skolor och de kommuner förhar härVi även som svarar
bidrag. Fördelningen framgår ovanståendehögst fem lägreprocents av

fåttorsakerna till dessa skolor lägre bidrag tidi-diagram. Vad änär att
skolorna skall få bidrag efter grunder detrots att somnu sammagare

förklaring kommunen till friståendekommunala varit positivEn är att
medfört den fristående skolan tidigare fått bi-skolor, vilket att samma

nedskämingkommunala och skolan vid kommunaldrag de att ensom
kommunenelev.fått mindre bidrag En är störreatt avsatt ettannanper

fördela till elever stödkrä-centralt för kunnabelopp är extremtatt som
kommunala dehar då minskat för såväl deGrundbidragetvande. som

nedskäming den kommunala skol-skolorna. allmänfristående En av
till friståendenaturligtvis också förklaring vissabudgeten är atten

ha förändratsbidrag. Skolans elevunderlag kan ocksåskolor fått lägre
med bidrag har slutat vid skolan, vilket fått tilleleverpå så sätt extraatt

följd bidraget sänkts.att
frågat på vilket de högre respektivehar, tidigareVi sättnämnts,som

skolans de skolorlägre bidragen har påverkat organisation. Av som
för-bidrag kan nedanstående diagram hurerhållit högre vi i se svaren

har skolorna det högre bidragetdelar vi kan utnyttjatsig. Som mestse
Ävenelever med behov stöd.till lägga på posternaatt mer resurser av

material/läromedel och kompetensutveckling högt. Behovetprioriteras
till stödkrävande elever med andra ordfördela är stortatt resursermer

flermånga skolor. vi dessutom till cirka % harpå Lägger 9att avsatt
till specialundervisning framstår behovet tydligare.timmar ännu
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Procentuell fördelning hur skolorna det högre bidraget.13Diagram använtav

de fått lägre bidrag tidigare har dettade skolorFör änangett attsom
bort för läromedel och material.har tagitsinneburit att mest resurser

Även skolledning/administration och till kompetensutveck-tillresurser
förfått tillbakaling har stå annat.

25,0%

21,6%

20,0%

15,0% 135%
l

10,2% 10,2%
10,0%

5,0%

1,1%.v i i i "av0,0% 7k Elm/mmmMmdllBldlngIEI MinskadFIMalive: Anm Fina Minskad AvgvllfoMmdveMinskad ;humanahemmenspocmlun-puklnsa eleviimmuIokdyupeng-unadml-kannautveckling damsmngmun/namrusualiovilrkoliadnvemodel
bidrag.Procentuell fördelning ejfekter skolornas lägreDiagram 14 av av

oförändradede fristående skolorna har de fått%Nära ll svarat attav
gmndbidraget tidigare läsår. Mångabidrag, dvs. äratt samma som av

vid tillfället för enkäten inte fått besked det bidra-dessa hade om nya
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därförstorlek och har uppgivit storleken på det tidigare bidraget.gets
Förhandlingar med kommunen pågick fortfarande och tills dessa var
avslutade fick skolan det gamla bidraget. skolor har varit starktDessa
kritiska till kommunens sköta bidragsgivningen, eftersom sko-sätt att
lorna har kunnat planera läsåret utifrån faktiskainte harDeresurser.

bidraget skulle förändras till det bättre eller vilketinte ej, in-vetat om
för skolornaneburit svårigheter planera sin organisation. skolaEnatt

femårigt fasthar meddelat skrivit avtal med kommunen ochettatt man
följddetta inte har skrivits de resursfördelnings-att om som en av nya

fristående skolorreglerna. Många förhandlingarna med kom-attanser
avseende skall avslutade innan läsåret börjar.munen resurserna vara

de flesta fristående grundskolor landet harVi kan konstatera iatt
införandetfått högre bidrag och med resursfördelningsregler.i av nya

bidragen beroendeStorleken på de högre varierar på kommunens sätt
tolka begreppet efter grunder. Många kommuner har inteatt samma

till de skolpliktskostnader kommunerna hartagit hänsyn extra,som
bort kommunens overheadkostnader innanandra har inte tagit resurser-

friståendetill de fristående grundskolorna. Många defördelats avna
fått eller lägre bidrag ligger i kommuner inte iskolor somsom samma

resursfördelningen till följd lagändringen.alla delar förändrat Deav
genomförts med pekar på storle-hittills kommunernaintervjuer attsom

ökat propositionen Friståendeken på bidragen har regeringen itrots att
det skulle kostnads-skolor utgick från systemetatt nya varam.m.

skulle få förändradealltså innebära kommunerna inteneutralt och att
dra slutsatserdock för tidigt redan någrakostnader. Det är att nu av

kommer kommittén beva-det fortsatta arbetetdetta, i noggrantattmen
ka detta.

i detTröghet3.13 systemetstarten av nya

grundbidragetsfristående skolorna fått beskedhar frågat deVi när om
skolor har sko-storlek och kan 248 143att svaratsvaren se av somav

först skolanfått besked gmndbidragetlor, dvs. 60 %, närnärmare om
1997/98. har försvårat skolornas planeringhar läsåret Dettastartat av

fått vilka de skallverksamheten, eftersom de inte reda på inom ramar
skolorna fått besked kom-hålla Anledningen till såsig. äratt sent att

beslut resursfördelningen.alltför tagitsent ommunerna
skolor vid förfrågantidigare det mångaSom vi nämnt är angettsom

resurstilldelningsreglema någon effekt ochde förändrade inte givitatt
bidrag tidigare. Anledningen till dettaskolorna erhålleratt somsamma

tillfället för enkäten, dvs. början på november må-skolorna vid iär att
fått besked skolan skulle få ochnad, fortfarande inte vilket bidragom
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beslut.avvaktan på kommunens Detgamla bidraget idärför fått det rör
fristående skolor.sig 30om

skolornaavtal med de friståendehar skrivitkommunerVissa som
fristå-får denavtalstiden gåravvaktan påflera läsår. Ilöper utattöver

avtalet. inne-överenskommits i Detutifrån vadskolan bidragende som
bidragsgiv-följer de reglerintekommunenbär praktikeni att nya om

julioch med den 1997.från 1gällerning som
framförts uppfattningarskolor har ocksåfriståendemångaFrån om

skolor på-till friståendeinställningkommunpolitikemas allmännaatt
genomförs. Kommu-tillförändringenhur snabbtverkar ett nytt system

snabbaretenderarfristående skolorinställning tillpositivmed attenner
prioriterarAndra kommunerunderlätta planeringen.besked för attge

fristående sko-debesluten rörandetill följdvilket fårfrågor,andra att
fördröjlorna s.

deterfarenheterHittills gjorda3.14 nyaav

systemet

utgångspunkt för detbildade1995:109SOUbetänkandedetI som
friskolekommitténutgickoktober 1996fattades iriksdagsbeslut som

medföraskullefristående skolornatill de ettresurstilldelningenfrån att
hittillskontaktermöjligt. Deadministrativtså enkelt systern somsom

pekar påskolor och kommunerfriståendebåde motsatsen.medtagits
procentuell minimi-medföregåendedetMånga systemetatt enanser

elevbidraget föredra. Detkommunala systemetdet är attgräns nyaav
med hän-elevlämnas för varje...bidrag skallmed formuleringen att

grunderbehov efteråtagande och elevernastill skolans somsammasyn
grundsko-till devid fördelningtillämparkommunen egnaresurserav

olika tolkningar. Ut-föremål förblivitkommunerhar i mångaloma.
deinneburitvilketför olika saker,stårgrunder atteftertrycket samma

fristå-och demellan kommunernaförtsförhandlingarochsamråd som
fristå-långdragna. Dekomplicerade ochhar varitgrundskolornaende

all denkunnabegränsadegrundskolorna har avsättaende attresurser
in-detkommunernödvändig. Många systemettid attär nyaansersom

friståendemed deökad tid förochadministrationnebär ökad möten
initialsvårig-möjligt dettaDetgiundskolomas ärär attrepresentanter.

för-kommerså småningomrutinernade administrativaheter och attatt
inblandadedock deuppfattarHittillsoch effektiviseras.bättras parterna

krävande.administrativtdet systemet som mernya
utvecklaskullekommunernariksdagsbeslutetiförutsattesDet att

utvärdera. Mångagårresursfördelningenförtydliga principer attsom
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fristående skolor tycker kommunernas modeller för resursfördelningatt
otydliga och hälften skolornaär över modellerna omöjli-att ärav anser

förstå. alarmerande.Detta är Dessutomatt visar det sig nästanga att
hälften skolorna enligt deras enkätsvar inte givits möjligheter tillav
insyn kommunensi beräkna bidragen.sätt Kommunernasatt ärsvar
helt annorlunda på denna punkt. framkommerHär 94 % kommu-att av

de fristående skolorna givits möjligheter tillatt insyn.nerna anser
En trolig orsak till det uppstått svårigheter kanatt 55 %attvara av

kommunerna har förändrat sina förprinciper resursfördelning som en
följd de reglerna för resursfördelning, det kan inte denav nya men vara
enda orsaken. Efter ha studerat del kommunernas model-att storen av
ler för resursfördelning visar det sig modellerna i många fall svåraatt är

Olika delar verksamheten ingåratt i grundbidrag,ettgrepp om. av
vilket det svårt jämföra bidragets storlek olikagör i kommuner.att Mo-
dellerna för sociala viktningar skiljer sig och kan också svåra attvara
begripa.

Följdema otydliga eller obegripliga modeller för resursfördelningav
blir för de fristående skolorna det dagsatt förrepresentanterna när är
samråd och förhandlingar kommande bidrag omöjligen kan välom vara
förberedda inför dessa. Förutom många har dåliga kunskaper huratt om
skolbudgeten uppbyggd gäller det också hur den kommunalaär att veta
ekonomin fungerar.i kommunalaDe tjänstemännen till skill-stort är,
nad de fristående skolornas väl insatta i skolbud-mot representanter,

och har också varit föransvariga hur modellen för resursfördel-geten
ning skapats. dettaAv det inte svårt konstatera de samråd ellerär att att
förhandlingar skall för komma bidragetsäga överensattsom rum om
storlek sker likvärdigainte på villkor. därförDet viktigt skapaär att
bättre samarbetsformer mellan kommunerna och de fristående skolorna
och dessa bygger förtroendepå emellan och inte på miss-att parterna
troende.

den uppföljningI vi hargjort vi undersökt hur kom-närmaresom
med kommundelar handlägger frågor resursfördelning-rörmuner som
flestaDe beslutar centralt grundbidrag och överlåter sedanetten. om

till kommundelarna besluta andra delar bidraget. Vissa kom-att om av
mundelar använder sig social viktning innebär skolorna fårattav som
olika bidrag elev beroende på vilken skola det sig Medrör tan-per om.
ke på kommundelarna tilldelas medel för olika för-att gemensamma
valtningar kan storleken på grundbidraget skilja sig. bör dockDet inne-
bära skolor inom kommundel har grundbidrag ochatt samma samma

det sedan till beslutsfattare fördela eventuella medelatt är att extraupp
till skolorna.

Beslutet regler för resursfördelningen innebär de fristå-attom nya
ende grundskolorna skall tilldelas bidrag efter grunder desamma som
kommunala skolorna. några kommunerI med kommundelar sker
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fristående grundskolorna efter and-emellertid resursfördelningen till de
kommundelen,valt den billigasteMalmö harprinciper. I att tamanra

för fördelning till de friståendeLimhamn-Bunkeflo, utgångspunktsom
kommunen deinnebär fristående skolor, iskolorna. Det oavsettatt var
får ställetutifrån kommunens genomsnitt. De ifår bidragligger, inte ett

kommundelen Dal-utgått frånBorås kommun harlägre bidrag. I man
genomsnittligadenbudget fick 90,9 %sjöfors i 1997 års resurs-avsom

likhet med Malmö har Boråstill skolan. Ifördelningen invånareper
för tilldelningkommundel utgångspunktbilligarealltså använt somen

ÖrebroÄven där denanvänderkommun sigbidrag. systemettavav
kommunde-den billigastegrundresursen bygger påbeslutadecentralt

Almby-Norrbyås nivå.lens
minskai kommunernahar präglatsåren strävanDe attsenaste av en

skolor harkommunalaskolsektom. Mångaför blandkostnaderna annat
med påfrestningar påtill %för nedskärningar 25blivit storautsatta upp

friståendeberört deNedskärningama har ocksåföljd.skolorna som
deskall fria. siginte gå Det visareftersom dessaskolorna, att nyanu

detta 70 %resursfördelning har givitreglerna för närmaretrots av
fått lägre bidragfåtal skolor hartidigare.bidrag Etthögreskolorna än

efteruppfatta vad bidragi kommunernaOlikatidigare. sätt attän sam-
grundskolor i vis-följd friståendeha fått tillinnebär kangrunder attma

kom-bidrag tidigare. Höganäsbetydligt högrefåttkommuner änettsa
resursfördelningfördetdetta.exempel på Att systemetär ett nyamun

intemed det gamlakostnadsneutralt jämförelsei stämmerskulle vara
flesta kommu-kostnader för deinneburit högreställethar ihittills. Det

effektdennakunna påarbete kommerVårt fortsatta att svara omnerna.
idén detpåpekas självabör ocksådethåller sig.i Men attatt nya sys-

det tidigarelogiskt förutsätterkostnadsneutraltskulle bli atttemet sys-
vad gällerexakthetgenomsnittskostnaden hademed %75temet enav

fallet.naturligtvis integrunder, vilketsamma var
del speci-skolorna fåfristående intetycks dekommunermångaI av

IT-området. Kommunernatill exempel inom attella satsningar, anser
fristå-kommunala skolorna. Degälla deenbart skallsådana satsningar

fel ochdettadettaintervjuatsende grundskolor är attattanseromsom
till utveckling.möjligheter Dehaskolor skalldessaäven menarsamma

förgrunder bi-medvadmeddetta inte stämmeratt sammamenassom
drag.
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Godkännande fristående4 av

grundskolor

ansökningar har ökat stadigt sedan de fristående skolorna fickAntal rätt
bidrag den juli fristående grundskolorna hartill offentligt l 1992. De

antal. olika skolornas inriktning har kategoriseratsdess ökat isedan De
ha indelats fyra olika kategorier har antaletoch från från början iatt

följande kategorier: skolor med allmän in-ökat för dag beståiatt av
Waldorf,med speciell pedagogik Freinet, Montessori,riktning, skolor

skolor med språklig/etnisk inriktning, skolor medkonfessionella skolor,
riksintematskolorämnesprofil, internationella skolor,speciell öv-samt

godkända fristående grund-Tabellen nedan visar antaletskolor.riga
1992/93 -läsåret 1997/98.skolor läsåret

1992/931993/941994/95 1995/96 1996/97 1997/98
69 8314 49 55 64Allmän

10964 83 91 102Speciell pedagogik 45
45 49 54Konfessionell 28 31 45

6 9 10ämnesproñl 0 0 5Speciell
21 220 8 16 18Språklig/etnisk

5 6Internationell 5
3 3Riksintemat

Övriga 4 519 7
266 295217 238Totalt 106 164

fristående grundskolor läsåren 1992/93Antalet godkändaTabell 3 -
7/98.199

med allmänunder perioden 69 st deökatAntalet skolor ärmestsom
Även ök-speciell pedagogik redovisarskolor medinriktning. storen

Övriga förklaraskategorin kan delvisMinskningen underning 64 st.
läsåretfanns med denna kategoride skolor inågraatt somav av

därpå med anledningtill kategori läsåret1992/93 fördes över avannan
Ävenkategoriindelning. procentuelltSkolverket förfinad svararen av

1997/98 denför den ökningen. Läsåretkategorin Allmän största var
mellan de olika kategorierna följprocentuella fördelningen
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InternationellRiksinlemalovriga1%2% .speciellamnesproñl
3%

Språklig/etnisk
7%

Procentuell fördelning fristående grundskolor läsåret 1997/98.Diagram 15

fanns åsikter på vilket riksdagsbeslutetolikaDet sättom om nya resurs-
skulle påverka antalet ansökningar få fristå-fördelningsregler att starta

uppfattning det skulle bli mycket svåra-ende grundskolor. En attvar nu
kundegodkännande Skolverket, eftersom kommunernaatt yttrare av

fristående grundskola skulle innebä-och påvisasig startatt en av en ny
bestående ekonomiska effekter för kommu-påtagliga och negativara

skullemenade andra skolorna efter beslutetSamtidigt att mernen.
förfogande och detta skulle leda till fler ansökningartill sitt attresurser

behandling.till Skolverket förkom in
till Skolverket har varierat med åren. LäsåretAntalet ansökningar

ansök-läsåret därefter inkom 1041994/95 inkom 146 ansökningar,
fick Skolverket ansökningar. Sista da-1996/97 122ningar och läsåret

friståen-den april för året efter kunnaför ansökan lär startaatttum en
till Skolverket denansökningama korn alltså 1de skola. 122De senast

fått godkännande har möjlighetapril och de skolor1997 att startasom
1998/99. Eftersom beslutet resursfördel-verksamhet läsåretsin nyaom

kan liten ökning ansök-ningsregler i oktober 1996 vi noteratogs aven
Ansökningama till Skol-efter beslutet fram till den 1 april 1997.ningar

april april har, jämfört med åretverket under perioden l 1997 l 1998-
Skolverkets uppgifter har ansökning-ökat med Enligt 154innan, 26 %.

behandlas under tidenunder denna period och kommerkommit in attar
aprilfram till den 1999.1

hanterat degranska hur Skolverket harkan intresseDet attvara av
aprilinkom under perioden april 1996ansökningar l l122 som -

ansökan haransökningar har 19 avskrivits, dvs.dessa 1221997. Av
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tagits tillbaka. ansökningarTre vilande femoch ärenden dettaär är när
skrivs färdigbehandlade. Som tidigare har kommunerna möj-nämnts
lighet ochsig kunna avstyrka ansökan skolstart skulleatt yttra om en
innebära påtagliga negativa konsekvenser för kommunen. Skolverket
har haft ställning till 36 negativa yttranden från kommuner. Avatt ta
dessa har ansökningar,22 kommunens avstyrkan, fått godkännan-trots
de. Skälen till kommunerna avstyrkt ansökan för dessa 22 varierar,att
delvis beroende på vilken inriktning skolan skall ha. skolorFör med
allmän inriktning 15 skolor har de flesta kommunerna anfört negativa
ekonomiska effekter för kommunen skäl. Exempel andrapå skäl ärsom

kommunens satsning på 1-9-sko1or måste avbrytas skolansatt samt att
budgetplan tveksam. För skolor med konfessionell inriktning 4är
skolor skälen delvis annorlunda. Dålig elevprognos, bristandeär öp-
penhet med följd ifrågasättandesegregation och skolans värde-som av
grund några exempel på skäl anförts. För skola medär språk-som en
lig/etnisk inriktning har kommunen i sitt yttrande ifrågasatt huvudman-

förmåga driva skolverksamhet. Kommunerna har inte i någotattnens
fall kunna sådana påtagligapåvisa och bestående negativa effekter för
kommunens skolväsende lett till Skolverket kunnat hänsynatt tasom
till dessa.

Skolverket har fall avslagiti 19 ansökningar skola.att startaom
Dessa cirka 20 % inkomna ansökningar. Kommunerna harutgör av
avstyrkt dessa ansökningar varierande skäl och huvudsakiav som

de skäl anförtsmed för de skolor22 ansöktöverensstämmer som som
fått Vad skiljeroch godkännande. dessa ansökningar från de andrasom

och fått Skolverket avslå ansökningarna de skäl Skol-att ärsom som
verket dessutom framfört avgörande för avslag. gällerDet iettsom
några fall ofullständigt underlag och brister vad timplan och bud-avser

de ansökningarna har för allmänAv 19 åtta sökt inriktning, fem förget.
konfessionell inriktning, fyra för språklig/etnisk inriktning och en var-
dera för och waldorfpedagogiskmontessori- inriktning. Vid närmareen
granskning de åtta skolorna allmänmed inriktning visar det sig attav
sju dessa egentligen skulle kunna kategoriseras ha språklig/attav som
etnisk inriktning. Skolverket har för dessa anfört den arabiskasju attav
delen undervisningen har för omfattning och tyngd för destor attav
nationella kunskapsmålen skall kunna uppfyllas. fyra fallenI harav
Skolverket också ifrågasatt huvudmannens förutsättningar bedrivaatt
skolverksamhet.

Skolverket har godkänt fristående74 grundskolor, vilket omfattar
78 % inkomna ansökningar. dessa har fått utökat godkännan-Av 13av
de, dvs. skolan har tidigare varit godkänd för årskurser,vissa men nu
fått godkännande för ytterligare årskurser. skolor61 Skolornasär nya.
inriktning för dessa 74 skolor följande:är
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27Allmän
pedagogik 18Speciell

Konfessionell 7
ämnesprofil 11Speciell
etnisk 7Språkli

Övriga 4

Waldorf, Freinetpedagogik innefattar Montessori,speciellInriktningen
Övriga skoldaghem.skolornabestårUnder inriktningenoch Emilia. av

har avslagitgodkänt två skolor, ansö-Skolverket har dessutom men
båda fallenkommunalt bidrag.till Iberättigarden delkan i grun-som

påskulle riskerakommunal skolapå stängasbeslutetdar sig att en
skola i Sol-gällerGodkännandenafriskoleetablering.grund enenav

kommun.Dals Edsoch ilefteå kommun en
besluten harfall.i tio Sexhar överklagatsbeslutSkolverkets av

ochlänsrättenfemdessa harkommuner. Av prövatsöverklagats avav
överklagandebeslut.Skolverkets Ettförändringlett till någoninte av

Inriktningenställningstagande.lett till länsrättensdetta skrivshar när
Tvåöverklagat varierar.godkännande ochfåttde skolorpå avsomsom
språk-harmuslimsk, tvåkonfessionell inriktningharskolorna

båda tvåinriktningallmänoch två hararabiskainriktninglig/etnisk
Skolver-överklagatsökanden harglesbygd.i Fyraliggakommer att

skrivandeöverklaganden idessaResultatet äravslag.beslutkets avom
klart.stund inte

friståendetill länsrätteninlämnatsöverklaganden harNågra av
för-gällande kommunernasprövning sättfå attgrundskolor för att en

Emiliaskolan i Bo-Höör,oktober 1996.beslutet iutifråndela resurser
någraGöteborgMartinaskolan iochBorås ärskola irås Kristna exem-

överklagandet avvi-skola harBeträffande Borås Kristnapel på detta.
för beslut.skrivs i kammarrättendettaliggerlänsrätten, närsats menav

sedan beslutetökatansökningarantaletkan konstateraVi att nyaom
Ökningen märk-dock intekanresursfördelningsregler sägastogs. vara

uppgifterutifrån dedärför svårtår.tidigare Detbart är attänstörre som
antalet ansökningarökadehuruvida detinkommittén samlat avgöra

resursfördelningsreglema eller ej.deberor på nya
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uppdrag skall resultera dels denna delrapport, delsKommitténs i i en
innebärslutrapport. förklarliga skäl detta innehållet i delrappor-Av att

heller inte bör, heltäckande. Som i inled-inte kan, och nämntsten vara
för-delrapport beskrivande och endast delvisblir dennaningen avav

effekterna orsakerna tillkaraktär. analysera ochklarande Att närmare
kommer däremot fåi delrapporten,dessa låter sig inte göras attmen

slutrapport.i kommitténsutrymme
det viktigtkommitténs uppdrag sträcker sig två årEftersom över är

både deresursfördelningsreglerna påverkarfölja hur deatt nyaupp
under denna tid.grundskolorna och de kommunala skolornafristående

förkunna jämföra förhållandena årenmed andra ordVi kommer att
eventuella förändringarkunna studeraoch och på så1997 1998 sätt

skick-detta kommer ytterligare enkätmöjliggöratid. För attöver att en
och till kommunerna. Vi kommerfristående grundskolornatill deas

gälla endast de kommu-kommunenkäten tillemellertid begränsa attatt
grundskolor eller har elever går ifriståendehar som an-somsomner

genomföra antal inter-kommer ocksåfriskola. Vikommuns ettattnan
fristående grundskolor. Sam-för kommuner ochmed företrädarevjuer

grundskolor kommeroch friståendekommuner 50manlagt cirka 40 att
besökas.

och hanteringenfinns delar i beräkningenfunnit det vissaVi har att
studerasför resurstilldelning börde reglerna noggrantextrasomav nya

gäller blandinför slutrapporten. Detpresentationen sättetannat attav
det regellokalkostnadema. Hittills tycksberäkna bidrag för mervara

fristående grundskolorna beräknas påför deundantag bidragenän att
för de kommunala skolorna. intressantannorlunda grunder Ettän annat

gäller för resurstill-vilka kriterierområde följa närmare äratt somupp
med kommun-fristående grundskolorna i kommunerdelningen för de

för den billigaste kommunde-Utgångspunkten mångadelsnämnder. är
fristående skolan belägen.kommunen denlen, i äroavsett var

de fristå-delrapporten har 70 %framgått tidigare iSom närmare av
Eftersom införandetfått högre bidrag tidigare.ende grundskolorna än

dettaförväntades kostnadsneutralt tyderde bidragsreglema varaav nya
Orsakerna till dettaför ökade kostnader finns.resultat på riskenatt

efter förklara. kommer ocksåskall kommittén Detsträva attatt vara av
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intresse studera många kommuner kommer förändra sinaatt attom
regler för kunna kravet på tilldelning efter grunderatt motsvara samma

till de reglerna inte innebär högre kostnader.samt att attse nya
Vi hade förväntat det skulle finnasinte så många olikaatt sätt attoss

beräkna och konstruera modeller för resursfördelning. Vissaresurser
modeller så komplicerade de fristående skolorna har mycketär attpass

förståsmå möjligheter uppbyggnad. I den propositionatt systemets
låg till grund för det kommande riksdagsbeslutet förutsattes attsom

kommunerna skulle utveckla tydliga regler för resursfördelningsin som
friståendegår utvärdera. skolornas enkätsvarDe visar många inteatt att

förstår hur kommunens bidragssystem konstruerat. Förutsättningarnaär
för den fristående skolan föra förhandling med kommunen äratt en
därför har våra med de fristående skolornassmå. Vi i intervjuer repre-

fått besked det föreligger brister detnärsentanter att attanserom man
gäller informera bidragssystemets uppbygg-kommunernas sätt att om

fortsattanad. Vi uppmärksamma detta i vårt arbete.attavser
kommitténs uppdrag ingår belysa resursfördelningens effekterI att

Innebär de reglerna ökade kostnader för gles-för glesbygden. nya
bygdskommunema kommunernas möjligheter vidKommer att en an-

påtagligasökan fristående skola sig eventuellaatt starta yttra omom
effekter försvåra etablering fristående sko-ekonomiskanegativa att av

för få besvarade.glesbygd frågor återstår kommitténlor i Dessa att
haftbeslutet resursfördelningsregler harVilka effekter närom nya

behov särskilt stöd så länge svårtdet gäller elever med är ännu attav
genomförakommuner har varitbedöma, eftersom många tvungna att
friståendeskolbudgeten. Kommande intervjuer mednedskärningar i

förhoppningsvis underlag bedömaskolor och kommuner större attger
Kommittén återkomma i slutrap-effekterna lagändringen. attavserav

eventuella effekter för elever med behov särskiltangåendeporten av
stöd.

område kommittén fortsättningsvis sigfinns inteDet ett ansersom
kostnader för skolor med särskildbehöva följa gällerDetnärmare upp.

det endast få skolor tio sko-profil. Enkätsvaren har visat någraäratt
bidrag för särskild profil. dessalor landet erhåller Avi ärextra ensom

skolor kan betraktas skolor för särskilt stöd-de flesta sådana som som
får bidrag andra grunder andra skolor.krävande elever och på änsom

skolas särskilda profil föranleder kom-normala alltså inteDet är att en
därför det fort-bidrag. Vi ingen anledning iattatt extramunerna ge ser

belysa detta område.arbetet närmaresatta
kontakter kommittén haft med fristående skolor ochomfattandeDe

skolväsendetskommuner vissa de begrepp ingår ivisar att av som re-
ifrån klara till innebörd. gäller blandgelkomplex långt sin Detär annat
tillsyn och åtagande, också regleringen ele-begreppen insyn, avmen
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fullfölja utbildning friståendei skola.rätt Kommitténattvers en avser
återkomma detta i slutrapporten.att om
Som framgått delrapporteni finns fördet närvarande svagheter och

brister kommunernasi hantera bidragsgivningen till de friståen-sätt att
de grundskolorna. ingår enligt kommitténsDet mening inte uppdrageti

komma förslagmed förändringar,på det hindrar inte vi iatt attmen
slutrapporten sannolikt kommer peka på vad borde förändras.att som
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Kommittédirektiv

resursfördelning till fristående grund-Uppföljning av

skolor Dir. 1997:55

regeringssammanträde den maj 1997.vid 15Beslut

uppdragetSammanfattning av

utvecklingen kommu-uppgift följatillkallas medkommittéEn att av
skallgrundskolor. Kommitténtill friståendebidragsgivningnernas

resursfördelningsregler kommunernadeoch analyserakartlägga som
tillämpar.

Kommittén därvidskall

grundskolorför såväl friståendeeffekterresursfördelningensbelysa0
för kommuner,som

särskilt stöd,med behovför eleverbelysa effekterna av0

glesbygden,effekterna förbelysa0

och kostnaderför lokalergrundskolors kostnaderfriståendebelysa0
profil.med särskildför sådana skolor

Bakgrund

LikvärdigbetänkandeFriskolekommitténsremissbehandlingenVid av
uttryckte flera1995:109lika villkor SOUutbildning på

skulle kommakommunerför del interemissinstanser attatt enoro
skolor korrekttill fristående påberäkna bidragsina sätt utanett

för godtycke.skolornautsätta
Fristående sko-propositionenmed anledningRiksdagens beslut av

l996/97:l41996/97:UbU4, rskr.bet.1995/962200,lor prop.m.m.
till fristå-resursfördelningregler för kommunernasinnebär bl.a. att nya

18-52723
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ende grundskolor skall tillämpas fr.o.m. den l juli 1997. I propositio-
aviserade regeringen expertkommitté skulle tillsättas föratt attnen en

följa utvecklingen bidragsgivningen till fristående skolor.av
bidragsreglema för friståendeDe grundskolor innebär laginya en

reglerad skyldighet för elevernas hemkommuner bestämma det bi-att
drag skall lämnas för elevvarje med hänsyn till skolans åtagandesom
och elevens behov efter grunder kommunen tillämpar vidsamma som
fördelning till de grundskolorna.av resurser egna

Enligt skollagen 1985:1100 skall fristående skola öppenen vara
för alla. likhet med vad gäller förI kommunal grundskola skallsom en
dock skola inte skyldig elev, mottagandetatt ta emoten vara en om
medför betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för
skolan. konsekvens härmed kommun heller skyldigI inte läm-är atten

bidrag till särskilt stöd, skola elev hartar emot ettna enom en som om-
fattande behov särskilt stöd och det därför uppstår betydandeav orga-

förnisatoriska eller ekonomiska svårigheter kommunen. elevEn i en
fristående grundskola skall bedömas på villkor och hasamma samma

till stöd elev i kommunal grundskola.rätt som en en
förutsätts kommunerna utvecklar tydliga förDet principeratt resurs-

fördelningen går utvärdera. Vidare förutsätts kommunenatt attsom
beaktar den fristående skolan har vissa högre kostnader till följdatt av
skillnaden huvudmannaskap, det gäller mervärdesskatt.i närt.ex.

skolverk har regleringsbrev för fåttStatens i år 1997 i uppdrag att
följa fristående skolor och kommuner hoshur tillgodoser behoven sär-

ochskilt stödkrävande elever därvid belysa effekterna valfrihets-att ur
synpunkt. Skolverket skall redovisa detta uppdrag den oktober1senast
1998.

Uppdraget

skall följa och utvärdera kommunernas tillämpning deKommittén av
resursfördelningsreglema för fristående läsårengrundskolor undernya

1997/98 1998/99.och
skall kartlägga och analysera olika kommunersKommittén resurs-

fördelningssystem. Kommittén skall därvid belysa effekterna till-av
friståendelämpningen såväl för grundskolor för kommunerna.som

Särskilt skall effekterna belysas för elever med behov särskilt stödav
och för elever glesbygden. skall frågor friståendei Dessutom om

förgrundskolors kostnader skollokaler och kostnader för sådana skolor
med särskild profil belysas.

deKommittén skall beakta erfarenheter Skolverket kan ha tillsom
följd nämnda uppdrag följa frågansitt begränsadattav ovan om en
skyldighet för fristående skolor förelev respektive kom-att ta emot en
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lämna bidrag de fall betydande organisatoriska eller eko-iattmuner
nomiska svårigheter skulle böruppstå. Kommittén dra deäven nytta av

framunderlag kommer Skolverkets uppföljnings-, utvärde-som genom
och tillsynsverksamhet.rings-

skall till referensgrupp med företrädare förKommittén sig knyta en
Kommunför-olika intresseorganisationer inom området, Svenskat.ex.

bundet, Friskolomas Riksförbund, Waldorfskolefederationen, Sverige-
Fristående Waldorfskolors Föräldrafö-finska Riksförbundet, Sveriges

Montessoriförbundet och Friskoleråd.rening, Svenska Sveriges Kristna

för utredningens arbeteRamar

delrapport den oktoberKommittén skall lämna 1 1998.senasten
uppdraget den oktober 1999.skall slutredovisa 1Kommittén senast

samtliga korn-utredningsarbetet gäller regeringens direktiv tillFör
utredare angående redovisning regionalpolitis-mittéer och särskilda av
1992:50, offentliga åtaganden dir.konsekvenser dir.ka prövaattom

jämställdhet mellan könen dir. 1994:124 och1994:23, attomom
brottsförebyggandeför brottsligheten och detredovisa konsekvenser

arbetet dir. 1996:49.

Utbildningsdepartementet
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referensgruppeniDeltagare

RiksförbundFriskolornas
StockholmTunhammar,Johanna

KommunförbundetSvenska
HuddingeLaila Kämpe,

MontessoriförbundetSvenska
FalköpingJonnéus,Peter

RiksförbundetSverigefinska
StockholmSchmidt,Helena

FöräldraföreningWaldorfskolorsFriståendeSveriges
StockholmLindeberg,Karin

riskolerådFKristnaSveriges
Åke HultsfredNilsson,

Waldorfskolefederationen
StockholmCarlbaum,Christer
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