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SOU 1999:98

Till statsrådet Ingegerd Wärnersson

Genom beslut den 15 maj 1997 bemyndigade regeringen statsrådet Yl-
Johansson tillsätta kommitté med uppdrag följaatt ochva att utvär-en

dera kommunernas tillämpning de resursfördelningsreglema förav nya
fristående grundskolor under läsåren 1997/98 och 1998/99
dir. 1997:55.

Kommittén Kommittén förantog uppföljningnamnet av resurs-
fördelning till fristående grundskolor, Fristkommittén. F.d. skoldirektö-

Sven-Åke Johansson utsågs leda kommitténs arbete. kommit-att Iren
tén har ledamöter ingått utvecklingsledaren Elisabet Nihlfors, eko-som
nomichefen Ulla Thorslund juristen Lars Werner. Undervisnings-samt
rådet Rolf Ombrant har tjänstgjort sekreterare i kommittén.som

Till kommittén har varit knuten referensgrupp med företrädareen
för olika intresseorganisationer på skolans område. Referensgruppen
har inte haft några erinringar utredningens uppläggning och redo-mot
visning. Referensgruppens ledamöter finns i bilaga Vidare har kom-
mittén anlitat för kommuner och friståenderepresentanter grundskolor
för bidra med material och lämnaatt råd ochatt synpunkter medge
anledning uppdraget.av

Ansvarig för slutrapportens produktion för heloriginal har varit Berit
Jigvall.

enlighetI med kommitténs uppdrag har delrapport redovisats ien
september 1998.

Kommittén överlämnar härmed sin slutrapport.

Stockholm den 21 september 1999

Sven-Åke Johansson

Elisabet Nihlfors Ulla Thorslund

Lars Werner

/Rolf Ombrant
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Sammanfattning

Kommitténs uppdrag har bestått i följa utvecklingen kommuner-att av
bidragsgivning till fristående grundskolor kartlägga ochnas samt ana-

lysera de resursfördelningsregler kommunerna tillämpar. Kom-som
mitténs arbete har därvid resulterat i antal iakttagelser viett som anser
värda Dessa visar främstatt notera.

77 alla fristående skolor fått högreatt bidragprocent elev ochav per
årskurs efter beslutet resursfördelningsreglerom nya
medelvärdet för det högre bidraget för dessa skolor ligger på 8,7
procent

många kommuners inställning tillatt de fristående skolorna lagöver
blivit positivmer

många kommuner vid beräkningenatt bidraget bortser från deav
skolpliktskostnader kommunerna harsom

flertalet skolor har det ökade bidragetatt främstanvänt till insatser
för elever i behov särskilt stödav

mycket få skolor fått lägre bidragatt efter beslutet om nya resurs-
fördelningsregler

fristående skolor i glesbygd har fått bättreatt ekonomiska förutsätt-
ningar tidigare, skolskjutskosmademaän att betydandetarmen en
del skolbudgetenav

momsersättningenatt varierar i storlek mellan kommunerna
antalet ansökningar godkännande, jämförtatt med tiden före deom
resursfördelningsreglema, inte ökat särskilt mycketnya

den procentuella ökningenatt antalet verksamma fristående sko-av
lor inte har påverkats de reglerna för resursfördelning ochav nya
inte förändrats sedan läsåret 1995/96

den ökade integeringen förskola skolaatt skolbarnsomsorg för-- -
svårar tillförlitlig faktaredovisning

många kommuner har så kompliceradeatt resursfördelningssystem
det försvårt friståendedeär skolorna förståatt att systemen
bidrag till lokalkostnader inte går efteratt grunderatt ge samma som

till de kommunala skolorna
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grund-med någonflesta kommunerna harde typresurssystematt av0
olika tilläggsbidragbidrag samt

detvilketgrundbidraget,ofta inkluderat imomsbidraget göräratt0
momsbidragetsför de fristående skolornaomöjligt att vetanärmast

storlek
gällandei stridkommundelsnämnder,medkommunervissa motatt0

grundskolortill friståendegrundbidragetberäknarbestämmelser,
kommundelenefter den billigaste

kommunala,såväl friståendesärskild profil,skolor medatt som0
för dennaerhålleraldrignästan extra resurs

ovanli-närvarande mycketföri kommunernasatsningar äratt extra0
undantagsvis f°ar delendastskolornafriståendedeatt avga, men

delasdessa sådananär utresurser
behöverskolorna intefriståendebeslutat dekommunervissa attatt0

utvärderingenuppföljningen ochkommunaladelta i den
vägledning vid beräk-tillräckliginteförfattningsregleringenatt ger0

bidragetningen av
defristående skolorochflertalet kommuner attatt resurs-anser nya0

reglerna.framför de tidigareföredrafördelningsreglema är att

uppgift lägga förslag påhar varit kommitténsinteDet ett nyttatt sys-
bakgrund de iakttagelserresursfördelning.för Mottem som presen-av

justeringarförslag tilländå lyfta fram någrakommitténvillterats ovan
nämligeniförbättringarkan leda till systemet,som

grundskolorna redo-friståendemomsbidrag till dekommunernasatt0
visas separat

redovisaslokalkostnadsbidraget till skolorna separatatt
den kommunalaberäknas pålokalkostnadsbidragetatt genom-0

snittskostnaden
kommunalaalltid deltar i dengrundskolornafriståendedeatt upp-0

utvärderingenföljningen och samt
åtagandeoch skolansinsyngrundläggande begreppvissaatt som0

definieras.tydligare
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Inledningl

Flera ändringar i bidragssystemet1.1

Reglerna för bidragsgivningen till de fristående grundskolorna har se-
ocksåvarit föremål för förändrats viddan lång tid tillbaka debatt och

flera tillfällen. bidragen på 1980-talet varit statsbidrag be-Från att som
infördes den juli bidragssystemslutats regeringen, l 1992 ett nyttav

skulle lämnas den kommuninnebar bidraget där skolanatt av varsom
belägen bidragets storlek skulle minst kom-och 85 procentatt vara av

genomsnittskostnad elev i grundskolan. Med andra ordmunens per
högst kunnaskulle avdrag på 15 göras.procentett
trädde regler bidrag i kraft. innebarjuliDen l 1995 Dessanya om

hemkommunen vid beräkningen bidraget ñck avdrag medgöraatt av
högst den därvid skulle beakta bland den25 att annatprocent, men om
fristående grundskolan hade särskilda kostnader, för ocht.ex. moms

grund denarbetsgivaravgifter, på drevs enskild huvudman,att attav av
elever med behovdess åtagande omfattade särskilda stödinsatserav

skolhälsovård.eller den erbjödatt
för resurstilldelning varit bruk ansågstvå olika iDe systemen som

sadesorättvisa och kunna innebära inte nå-många att togav som man
fanns för de gick ihänsyn till vilka olika behov elever engon som som

fristående remissbehandling föranleddesgrundskola. Vid den som av
villkorFriskolekommitténs betänkande Likvärdig utbildning likapå

framkom i flera remissvar viss för kommuner-SOU 1995:109 attoro
skulleberäkna bidragen till de fristående grundskolorna intesätt attnas

för behand-på korrekt skolorna godtyckliggöras sätt, utsättaett utan
skolorling. Därför aviserade regeringen i propositionen Fristående

prop l995/96:200, bet. l996/97:UbU4, rskr. 1996/97:14 att enm.m.
följa bidrags-expertkommitté skulle tillsättas för utvecklingenatt av

proposi-givningen till de fristående grundskolorna. Med anledning av
tionen beslutade riksdagen den oktober 1996 bland21 annat att nya

grundskolorregler för kommunernas resursfördelning till fristående
skulle tillämpas från med den julioch l 1997.
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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 bidragdetatt

skall lämnas för varje elev med hänsyn till skolans åtagandetagensom
och elevens behov efter grunder kommunen tillämpar vidsamma som
fördelning till de grundskolorna.av resurser egna

Enligt skollagen 1985:1100 skall fristående grundskolaen vara
för alla. likhet med vadI gäller för kommunalöppen grund-som en

skola skall dock skola inte skyldig elevatt ta emot mot-en vara en om
tagandet medför betydande organisatoriska eller ekonomiska effekter
för skolan. konsekvens härmedI kommun inte heller skyldigär atten
lämna bidrag till särskilt stöd det därigenom uppstår betydandeom or-
ganisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. elev iEn en
fristående grundskola skall bedömas på villkor och hasamma samma

till stöd elev i kommunal grundskola.rätt som en en
förutsättsDet kommunerna utvecklar tydliga principer föratt resurs-

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

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

tillgodoser behoven hos särskilt stödkrävande elever och där-attmuner
vid belysa effekterna valfrihetssynpunkt. Skolverket skall redovi-haur

detta uppdrag den oktober1 1998.sat senast

1.3 Skolor med andra bidragssystem med
mera

kommitténsI uppdrag ingår följa och utvärdera kommunernas till-att
lämpning de resursfördelningsreglema för fristående grundsko-av nya
lor. finnsDet dock fristående skolor på grundskolenivå intesom om-
fattas dessa regler, nämligen de internationella skolorna. Dessaav nya
har inte ingått i kommitténs uppdrag, det kan ändå på sinmen vara



SOU 1999:98 Inledning 11

plats uppmärksamma skolor.dessa internationella skolornaDeatt om-
fattas inte bidragssystem riksdagen beslutat för deav samma som van-
liga fristående skoloma. har inte till bidrag från kommunerna,De rätt

erhåller statsbidrag. Kalenderåret bidraget1999 uppgår till 23 000utan
kronor elev år. Eftersom bidrag från kommunerna inte regle-ärper per
rade det varjestår kommun fritt själv bestämma och i så fall huratt om

bidrag elev den beredd betala till den internationellastort är attper
skolan.

internationellaDe skolorna föravsedda elever för endastär som en
kortare tid bosatta i landet eller för den har andra fåskälär att ut-som
bildning i internationell skola. beslutet friståendeDet skoloren nya om
innebär också dessa skolor, efter medgivande fårregeringen,att taav

andra elever vad tidigare gällt.änemot som
finns förDet närvarande sju internationella skolor: British Primary

School i Danderyd och Bladins skola i Malmö i Stockholm Inter-samt
national School of Stockholm, Lycée Francais Saint Louis, Ihe Tanto
School Tyska skolan. Göteborg finnsI Internationella skolan isamt
Göteborgsregionen. skola landets förstaDenna kommunägda inter-är
nationella skola och har Göteborgsregionens kommunalförbund som
huvudman. innebär i praktikenDet kommuner13att är gemensamma

till skolan.ägare
Lycée Francais Saint Louis och Tyska skolan skiljer till delarsig

från de andra internationella skolorna, eftersom de f°ar ekonomiskt stöd
från den franska respektive tyska staten.

finns ytterligare kategoriDet skolor inte omfattas deen som av nya
reglerna för resursfördelning, nämligen riksintematskoloma. SverigeI
finns riksintematskolor: Grännaskolan i Jönköpings kommun,tre
Lundsbergs Storforsskola i kommun Sigtunaskolan Humanistiskasamt
Läroverket i kommun. dessaSigtuna För skolor gäller inte bestämmel-

i skollagens kapitel.9 skollagens kap. hem-I 10 1 § sägs attserna c
kommunen skall lämna bidrag till riksintematskola för eleven en som
inte utlandssvensk. de elever i skolansFör gårär att anse som som
grundskoledel och betraktas utlandssvenskar utgår statsbi-som som
drag.

finns landetDet i också tiotal kombinerade behand-skol- ochett
lingshem med sammanlagt cirka for150 elever. Upptagningsområdet
dessa skolor normalt och omfattar många kommuner. Någraär stort tar

elever från hela landet. Placering elever sker via socialtjänstenemot av
betalar vårddygnsavgifc skolkostnademavilken vanligtvis in-som en

går. Skolförvaltningen betalar normalt den del vårddygnsavgiñenav
gäller skolkostnadema. del bidraget skall efterDennasom av ges sam-

grunder till de kommunala skolorna, dvs. följa de reglernama som nya
för resursfördelning.
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1.4 Expertkommitténs uppdrag

direktiven för kommitténsI arbete skall följa ochden utvärde-attanges
kommunernas tillämpning de resursfördelningsreglema förra av nya

fristående grundskolor under läsåren 1997/98 och 1998/99.
Vid avslutat uppdrag skall kommittén ha kartlagt analyserat oli-och
kommunerska resursfördelningssystem. Kommittén skall därvid ha

belyst effektema tillämpningen såväl för fristående grundskolorav som
för kommunerna. Särskilt skall effekterna för elever med behov sär-av
skilt stöd och för elever i glesbygden belysta. skall frå-Dessutomvara

fristående grundskolors kostnader för skollokaler och kostnadergor om
för sådana skolor med särskild profil belysta.vara

Kommittén skall också ha beaktat erfarenheterde Skolverketsom
kan ha till följd sitt nämnda uppdrag följa frågan be-attav ovan om en
gränsad skyldighet för fristående skolor respektiveelevatt ta emot en
för kommuner lämna bidrag de falli betydande organisatoriska elleratt
ekonomiska svårigheter skulle uppstå. Kommittén bör dragithaäven

de underlag kommer fram uppfölj-Skolverketsnytta av som genom
nings-, utvärderings- och tillsynsverksamhet.

referensgruppEn med företrädare för olika intresseorganisationer
inom området, till exempel Svenska Kommunförbundet, Friskolomas
Riksförbund, Waldorfskolefederationen, Sverigefmska riksförbundet,
Sveriges Fristående Waldorfskolors Föräldraförening, Svenska Mon-
tessoriförbundet och Sveriges Kristna Friskoleråd skall ha varit knuten
till kommittén.

Kommittén skall ha lämnat delrapport den oktober 19981senasten
och slutredovisa uppdraget den oktober Delrapporten1 1999.senast
överlämnades till statsrådet den 28 september 1998.

1.5 Uppdragets innebörd

Kommittén haft ställninghar till innebörden i uppdragets olikaatt ta
delar. Det övergripande uppdraget innebär följa och utvärdera. Uti-att
från riksdagens fattade beslut skall arbetet följa enligt kommitténsatt
uppfattning studera och beskriva bidragsgivningenhur till deattvara
fristående grundskolorna fungerar läsåren 1997/98 och 1998/99. Detta
skall alltså ske tid resulteraoch i samlad och objektiv bildöver en av
hur utvecklingen bidragssystemet sker. utvärdera innebär enligtAttav
kommittén studera vissa begränsade områden och dessanärmareatt att
studier skall resultera i förklaringar och värderingar.

Kommittén skall vidare ha kartlagt analyseratoch olika kommuners
resursfördelningssystem. Vi har i begreppet kartlägga tolkat innebör-
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ochberäknaolikadet finns mångaundersökaden sätt attattsom om
ocksådessa. Vidärefter systematiserafördela och attanserresurserna

olikaundersöka kommunersinnebäranalysera bland attannat om
vilketoch påresursfördelningssystemetpåverkar sättstrukturer syste-

på lång sikt.kort ochverksamheten påpåverkarmet
slags effekter debelyst olikakommittén haVidare skall reg-nyaav

kommitténs uppfattningenligtinnebär dettaBlandlema. attannat ge
och iförändringlett till någonharfrågan detpå systemetsvar om nya

underinkommitinformationUtifrån denså fall på vilket sätt. ar-som
vilka områdenpåpeka inomdet viktigtbetet kommittén att somanser

dessa grundar sig på.och vadhar sina bristerdet systemetnya
uppgift utarbetai någotdäremot inteKommittén har nyttatt resurs-

förbättringarpeka på deVi kommer i ställetfördelningssystem. att som
ochnuvarandeinom detangelägna ävenmöjliga och systemetsär ram

funnit hosvinuvarandeuppfattningarredovisa de system somom
fristående skolor.ochkommuner
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2 Arbetsmetod

2.1 Inför undersökningen

få fram entydig bild hur de reglerna för resurstilldelningAtt en av nya
fungerar Skolverkets utgiv-har sina svårigheter. med jämna mellanrum

sko-Bilden skolan har ändrat till Bilderrapportna av numera namn av
lan. till enkel. finns inte bild skolan.Förklaringen detta Detär aven
Skolornas skiftande förutsättningar detoch kommunernas innebär att
finns bilder skolan. Enligt finnsoerhört många av samma resonemang
det naturligtvis inte endast bild hur de fristående grundskolornasen av
betingelser verksamheten ellerför Små skolor, skolor ärstora som
idébundna skolor försvarssyfte förhindraeller i förstartat attsom

skolor i glesbygd eller mednedläggning, storstadsmiljö, integrering
bamomsorgsverksamhet, skolornas olika inriktning drivkraftoch gör
det nödvändigt vid granskning hur de resursfördelnings-att, en av nya
reglerna skolornas förutsättningar, mångfacetterad bildpåverkar ge en

friståendeläget. Förutsättningarna för skola i storstad med 400-av en
500 elever med lång privatskoletradition och med mångårig erfaren-en
het helt annorlunda skolaoch kunskap för nystartad friståendeänär en
i glesbygd med endast elever. finns med endast20 Det andra ord inte

bild hur de reglerna för resurstilldelningen fungerar. Trotsav nyaen
detta finns det några bilder och problemområden vi kan konstaterasom

viktiga beskriva. har legatDessa Dettaär är attgemensamma. som
för uppläggning.grund kommitténs vidare arbetetsresonemang om

resursfördelnings-För kunna få rättvisande bild hur detatt av nyaen
reglerna olikafungerar finns det gå till Attsätt väga. göraatt ett
slumpmässigt fristående grundskolor och innebärurval kommunerav

uppgiften med tanke förutsättningarna i kom-begränsas, påatt attmen
skiftande valde vi totalundersökning,och skolor såär göraattmuner en

fristående dedvs. samtliga grundskolor och kommuner- ävenatt som
skulleinte har fristående skolor inom kommunen skulle ingå. Detta-

finnsbättre möjligheter beskriva de skiftande förutsättningaratt somge
vad gäller storlek, struktur och kunskaper i såväl kommuner i fri-som
stående grundskolor.
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För kunna erhålla den information nödvändig frånatt kom-ärsom
och fristående grundskolor har vi valt genomföra enkätun-attmuner en

dersökning kompletterats med intervjuer. Vi medvetna deärsom om
risker finns skicka enkäter. Vilken ambitionsnivå skallatt utsom en-
käten ha också viktigtDet formulera frågornaär så de bara kanatt att
tolkas på Erfarenheten visar emellertidsätt. någon formuleringett att
alltid missuppfattas någon enstaka Kommunerna får oftaav svårare.
enkäter från olika håll och arbetet med besvara dessa tid ochatt tar
kraft. innebärDet enkäterna ifrågasätts inteoch sällan läggsatt åt sidan,
eftersom inte enkätsvaren kommer till någontror att att nytta.man vara
Ibland läggs uppdraget fylla i enkäter på tjänsteman inteatt haren som
så erfarenhet eller kunskap. Detta för då med sigstor tillförlitlighe-att

i kan ifrågasättas. Risken för bristandeten samordning isvaren en
kommuner med kommundelsnämnder också uppenbar. Fördelenär med

skriftlig enkät emellertid den kan besvarasär vid lämpligt tillfälleatten
och i ostörd miljö.

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

2.2 Beskrivning vad Vi gjortav

Enkäter till kommunerna. Inför den första enkäten utarbetade sek-a.
retariatet förslag till enkät med 49 frågor därefterett skickades tillsom
sju kommuner med önskan synpunkter frågomaspå konstruktion.om
Utifrån de synpunkter kom tillbaka reviderades enkätensom som svar
och skickades i mitten oktober 1997 till samtliga landets kom-288av

vilka har13 stadsdels-/kommundelsnämnder. Vi valde alltsåmuner, av
skicka enkäten till alla kommuner, till deatt kommuner inteäven som

har fristående grundskolor i kommunen. Sammanlagt skickades 415
enkäter. Svarsfrekvensen på kommunenkäten 99,3 vilketprocent,var
innebär fattades från endast två kommuner.att svar

andraEn enkät skickades i direkt anslutning till delrapportensut
överlämnande. Tillsammans med enkäten erhöll också kommunerna ett
exemplar delrapporten. Eftersom det framkommit många lan-attav av
dets kommuner inte berörda fristående grundskolorär undantog viav
dessa kommuner denna gång. Vi skickade enkäten till kommuner med
fristående grundskolor 120 st till de kommuner inte har fri-samt som
stående grundskola i kommunen, har elever går i fristå-men som som
ende grundskolor i kommun 96 Svarsfrekvensenst. på dennaannan
enkät 99,5är procent.
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fristående medb. Enkät till grundskolorna likhet kommunen-de I
käten förskickades enkäten avsedd de fristående grundskolorna påut

i sju godkändaskolor. Efter revidering skickades enkäten till allatest
fristående tillfället för tillgrundskolor vid enkäten uppgick 312som

skolor glesbygdskommuner. hadeskolor. dessa låg åtta i skolorAv 20
inte Svarsfrekvensen på denna enkät 98,6ännu startat. procent.var

Vid tidpunkten för utskick den andra enkäten fanns friståen-389av
de Vid granskninggrundskolor registrerade godkända. nämnaresom en
visade det sig dessa inte har sin verksamhet läsåret28att startatav
1998/99. Vid ytterligare skolor har verksamheten skälåtta olikaav

forupphört. Skolverket har meddelat återkallat godkärmandetatt man
22 skolor och skola har övergått i kommunal regi. Resultatet den-en av

enkät därför på från fristående grundskolor.grundar sig 330na svaren
Även till dessa skolor skickades delrapporten tillsammans med enkäten.
Svarsfrekvensen denna gång Fördelningen skolor-98,8 procent.var av

intriktning/kategori och storlek framgår nedanstående diagram.nas av

Fördelning olika skolkategorier läsåren 1997/98 ochDiagram
1998/99.

Sxâdig/Kades-Allmän Nknes- Vlädorf Irlema- Freinet Hksirler-
sionell sori etrislt tionell nat
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Diagram Fördelning antalet skolor elevantalutifrån 1998 och 1999.

0-19 20-49 50-99 100-199 200-299 300-399 400- ejsvar

Studiebesök och intervjuer. Vi har bedömt det otillräckligt attc.
endast använda enkätsvaren underlag för Detrapporten.oss av som
finns riskalltid för feltolkningar frågor och med tanke olikapå attav

kan ha på enkätema ville vi försäkrasvarat attpersoner oss om svaren
avgivits korrekta. Därför vi detansåg viktigt besöka såvälattsom var

kommunansvariga ansvariga för de fristående grundskolorna. Visom
ville alltså kontrollera riktigheten i framför allt låtasvaren, men

vidareutveckla fördjupaoch sin på de reglernarepresentantema syn nya
för resurstilldelning. Vi ville också få möjligheter komplettera vårtatt
frågebatteri och diskutera vissa andra frågor för få tillräckligatt
information hur det förhåller sig i skolorna och i kommunerna.om
Under kommitténs arbete har vi besökt de51 117 kommunerav som
har fristående grundskolor 44 Elevantaletprocent. i dessa kommuner
omfattar hälften landets samtliga grundskoleelever. sambandIav
därmed har vi också besök minst fristående skola kommunen,ien
sammanlagt 82 skolor 330 verksamma 25 procent. Dessa 82 skolorav
har sammanlagt elevantal knappt 43ett motsvarar procentsom av
samtliga fristående grundskolor. Besökta kommuner och fristående
grundskolor finns redovisade bilagai

Vid valet kommuner och fristående grundskolor skulle be-av som
sökas utgick vi från kommunernas struktur och storlek skulleatt vara
olika och de fristående grundskolorna skulle ha olika inriktning ochatt

skiftande storlek. Vid besöken har kommunerna vanligtvisvara av re-
den eller de tjänstemän besvarat och/ellerenkätenpresenterats av som

har för resursfördelningsfrågoma och ekonomin. Intervjuernaansvar
har föregåtts telefonsamtal. Kommunerna och de fristående grund-av
skolorna har förvägockså i erhållit lista frågeområdenpå deen som
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varit aktuella vid intervjuerna. Vid de fristående grundskolorna har
vanligtvis rektor och den ekonomiskt intervjuer-ansvarige deltagit vid

Varje intervju har mellantagit och två timmar genomföra.attna. en



.
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vid besökIakttagelser i ochenkäter3

Kartläggningssvårigheter3.1

möjlig-förändringar har försvåratSåväl pedagogiska ekonomiskasom
innefattadebidrag. Tidigareheterna kartlägga skolans kostnader ochatt

årskursernaskolverksamhet, dvs. undervisning för elever igrundskolan
verk-endast i ringa omfattning förLokalerna utnyttjades1-9. annan

ochidrottshall, slöjdsalardå endast vissa lokaler såsomsamhet och
idrottsfö-slagsoftast utnyttjade olikaskolmatsal. Idrottshallarna var av
för kurs-Slöjdsalama användes oftareningar eller privatpersoner.av

olikaskolmatsalama i bruk förverksamhet och mötenstörretogs av
ochför verksamheter gick direkt till kommunenslag. Intäkterna dessa

tillkom inte skolorna del.
tillbaka har bilden förändrats Kommuner-Sedan några år avsevärt.

i andraklara den kommunala ekonomin har resulteratsträvan attattnas
för-framför alltverksamheter har integrerats i skollokalema. gällerDet

skolor harskole- fritidshemsverksamhet. flertaloch Ett genom om-
fritids-sådant exempelvisbyggnader lokalerna på sättett attanpassat

fri-för samlad skoldag eller i formverksamheten, inom avramen en
endasttidshem, utnyttja klassrum och andra tidigarekan ytor an-som

för skolbruk.vänts
från och medskyldighetDelvis följd kommunernas attsom en av

börja skolan harmöjlighet alla sexåringarden juli 1997 för1 attge
iform förskoleklasser,också Förskoleverksamheten, gånger imånga av

skolverksam-förskole- ochhög grad flyttat in i skolans lokaler. Att
fastlagdheten knyts har sedan resulterat i staten gemen-en avsamman

förskoleklassen.läroplan för grundskolan ochsam
i redo-skolor och kommunertillsammans har bidragit tillDetta att

skolansskäl har svårt särskiljavisningen kostnader förklarliga attav av
lokalerverksamheters, eftersom såvälkostnader och bidrag från övriga

redovisasblivit de siffrorpersonal samnyttjas. Följden har att somsom
betraktas ungefärliga.inte kan exakta, utan somses som mer

kommundels-medsvårighet knuten till kommunerEn ärarman
har kommun-finns kommunernämnder. närvarande det 13För som

organisationhar centraldelsnämnder. Vissa dessa kommuner enav
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fördelar till de olika fristående grundskoloma, någotsom resurserna
samordning. I andra kommuner fördelas bidraggaranterar ettsom en

till respektive kommundel bland skall omfatta bidrag tillannatsom
skolverksamheten, såväl den kommunala den fristående. harDettasom
medfört principerna for resursfördelningen i vissa fall olikaatt iutser
olika kommundelar. Arbetet med få enkätema från kommuneratt
med kommundelsnämnder har varit omfattande det varit medänmer
andra kommuner. Några dessa kommuner har anställd medav en sam-
ordningsansvar for de fristående skolorna samlat in uppgifter frånsom
respektive kommundel. För andra kommuner gäller respektiveatt
kommundel för enkäten besvarats och skickats in.ansvarat att

Kommunernas organisationsmodeller för utbildningsverksamheten
olika Senare års decentralisera såsträvan mycket möjligtut. attser som

för besluten skall kunna fattas så verksamheten möjligt haratt nära som
bidragit till storleken på den centrala skolförvaltningen minskat ochatt

organisationsstrukturer har uppstått. Skolorna oftaatt ärnya 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 utforarnämn-system
der finns inrättat på några håll. några fall finnsI kommuner bådesom
har kommundelsnämnder och beställar- och utföramämnd.

förändradeDe strukturerna och arbetsuppgiftema har i många
kommuner resulterat i bristande kunskap för vis-om vem som ansvarar

frågor. En orsak till samordningen svår klaraatt är ärattsa attannan
omsättningen personal varit Vid flera kontakter med kommunerstor.av
har det framkommit det inte finns skriñlig dokumentation huratt om
det förhållit sig tidigare och ingen kan på hur det varit. Dettaatt svara
tyder på det i del kommuner finns uppenbara brister uppfölj-iatt en
ningen, något också Skolverket tidigare konstaterat.som

åtskilligaI kommuner och fristående grundskolor har alltså kart-
läggningssvårighetema varit uppenbara. Det gäller då framför allt sättet

redovisa kostnader för sådana verksamheter skeratt integrerat ochsom
där det svårt särredovisa kostnademaär på relevantatt Dettaett sätt.
beror på nuvarande redovisningssystem och statistikinsamling tillatt
delar inte anpassade till den verklighet råder iär skolorna.som
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skiftande3.2 Starkt resursfördelningssystem

beslutet resursfördelningsregler förutsattes kommunernaI attom nya
utvecklar tydliga regler för sin resursfördelning dessa gåroch att att
utvärdera. också fristående grundskolan skulle fåDet förutsattes denatt
insyn skalli hur bidraget beräknas. På så skolan kunnasätt göra en
preliminär uppskattning bidraget för kommande år. Kommitténs ar-av
bete har bland varit utifrån kommunernas resursfördelnings-annat att

efterkontrollera de fristående grundskolorna fått bidragsystem om
grunder kommunen tillämpar for de skoloma. Vi harsamma som egna

också frågat både de friståendekommunerna och grundskolorna om
skolorna har givits möjligheter till insyn i kommunens beräknasätt att
bidragen frågat de fristående skolorna kommunens bidrags-samt om
modell möjlig förstå.är att

till grundskolan har tidigare varit starkt reglerade. Tidi-Resurserna
statligt tilldelade form ochmed i basresursersystemgare resurser av

förordning. haftförstärkningsresurser har reglerats i Från ha be-att
stämmelser bland antal veckotimmar stadium beskriverannatom per
grundskolans timplan endast omfattningen respektive ämnenumera av
under grundskoletiden totalt antal garanterade undervisningstim-samt

skolornaoch har tack detta fått frihetKommunerna större attmar. vare
disponera efter faktiskasina de behov finns. Tanken är attresurser som
besluten skallresursanvändning så verksamhetennäratas somom
möjligt för utnyttjapå så kunna på bästasätt sätt.att resurserna

finns enhetligt resursfördelningssysteminget för landets kom-Det
ochMängden många bedöma vadär är sättensystem stort attmuner. av

delskall ingå i vilken skulle krävas alltförDet härsystemet.som av
alla debeskriva varianter på beräkningssystemstort utrymme att som

redovisats från alla kommuner. begränsa redovisning tilllandets Att en
de kommuner fristående skulle också för plats.har skolor ta storsom

finns det saker kan intressantaDäremot några nämna.attsom vara
de 120 kommuner vid det första enkättillfállet hade fristå-Av som

resursprinci-ende grundskolor saknade politiskt beslut vilka27 ett om
fristående sko-skall gälla för såväl de skolorna deper som egna som

Åttaloma. kommuner politiskt beslut för sina skolor,saknade egna
hade beslut för fristående. kommuner hade för sinade Tolv beslutmen
skolor, för fristående skoloma. tredjedel kom-inte de Enegna men av

politiskt beslutsaknade med andra ord hurettmunerna om resurserna
till de fristående tilldelasgrundskolorna skall dessa kommunerI ges
därmed möjligheter för tjänstemän själva besluta tilldelningenatt om
till friståendede grundskolorna. Kommittén har inte undersöktnärmare

dessa förhållanden förändrats sedan enkättillfállet har1997,om men
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förstått antalet politiska beslut skolornas till-rörande de friståendeatt
delning har ökat.

allra flestaDe kommuner använder fördelningssystemsig i sitt av
grundbelopp utgångspunkt. Vad grundbeloppet består skif-ett som av
Vissa kommuner inkluderar lokalkostnader, momsersättning ochtar.

för stödkrävande elever. de fristående skolorna blir det dåFörresurser
hart omöjligt hur förbidraget respektive del Detnär stortatt veta
innebär friståendeockså de skolorna inte har möjlighetatt att veta
vilka grunder dessa bidrag beräknade. 86 de intervjuade skolornaär av
26 procent momsbidraget inbakat i grundbeloppet. Avärattuppger
dessa lokalkostnadsbidraget inte redovisas54 Föratt separat.uppger
dessa skolor medför detta osäkerhet de har fått de bidrag destoren om
har till.rätt

Andra kommuner har bidragen för lokaler, och extramoms resurs
för stödkrävande elever utanför grundbidraget. del kommuner redo-En
visar varje delpost i grundbidraget medan andra inte Storle-detta.gör
ken på grundbidragen varierar också beroende hurpå stor resurs som
finns reserverad centralt i kommunen för ielever behov särskilt stöd.av
Det här innebär fristående skola med elever från flera olikaatt en
kommuner eller kommundelar får skiftande bidragsbelopp. Dessutom

givetvis olika kommuner olika mycket på skolans skilda delar.satsar
Eleverna med andra ord olika bidrag till skolan. Eftersomgenererar

betraktas för skolan innebär detta i prak-resurserna gemensammasom
tiken kommuner högre bidrag delvis bekostar undervis-att som ger
ningen för elever kommer från kommuner med lägre bidrag.som

olika konstruktionemaDe på gmndbidrag det jämförasvårtgör att
dessa sinsemellan. finns ocksåDet andra delar och andra påsätt att se
resursfördelning omöjliggör rättvisa jämförelser. Några kommunersom
använder sig behovsprövning. dessa kommuner fristå-I lämnar deav
ende och de kommunala skolorna in begäran meden om resurser en
redovisning sina faktiska kostnader. Utifrån denna kommunengörav

bedömning hur bidrag skolan skall få. skiljer sig kommu-Härstorten
det gäller hur del grundskolebudgetennär stornerna av som reserveras

centralt för detta. olika socialaKommunernas struktur spelar här en
viktig roll. uppfattningen på elever i behovMen även sär-om synen av
skilt kanstöd variera. dessa skäl kan därför basbidraget grunda sigAv
på skiftande förutsättningar.

Cirka 15 kommunerna använder sig social viktningprocent av av
det tilldelninggäller till de och till de fristående skolorna.när egna

Viktningen baseras på antal olika kriterier kopplade tillärett som var
skolorna belägna och vilken elevunderlag skolorna har. Krite-är typ av
rierna kan olika i olika kommuner. kommuner med kommundel-Iutse
snämnder kan skiña, dvs. vissa kommundelar har social vikt-systemen
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i dessaning gårmedan andra inte använder sig detta. Hur manav
friståendebidragen tillkommuner tillväga det gäller beräknanär att

Är med socialflera kommundelarskolor har elever från systemetsom
det gällerlämpligt använda sigviktning eller möjligt närattrent avav

kommundels-hänsyn till varje elevsde fristående skolorna Skall tas
fram-ökad adminstrativ insatstillhörighet innebär detta förmodligen en

för för den fristående grundskolan.allt
sigharkommuner med kommundelsnämnder inteflestaDe använt

sådanaberäkna vissasocial viktning det gäller Inär att resurserna.av
grundskolorna då,kommuner sker dock detta. fristående kanDe oavsett

kommundelligger, ha fått bidrag utifrån deni vilken kommundel de
Fri-följaktligen det lägsta bidraget.har den lägsta kostnaden ochsom

efter grunder de kom-skolor får bidrag andrastående på detta sätt än
anmälanGöteborg harmunala skolorna. iKammarrätten rö-prövat en

resursfördel-kommunenskommun och konstateratrande Borås att
efteruppfyller kraven på resurstilldelningningsmodell inte samma

friståendekommunala skolorna. tilldela degrunder till de Attsom
utifrån billigaste kommundel,grundskolorna bidrag kommuns oav-en

gällan-kommundel eleverna strider alltsåfrån vilken kommer, motsett
de bestämmelser.

sko-resurstilldelningen till de friståendeolika beräknaDe sätten att
koppling till hur välvilligt inställd kommunenlorna har i många fall en

hur det ekonomiska läget i kommunen. Dettill dessa skolor ochär är
bidraget friståendevid samtal redovisar till definns kommuner som

grundskolebudgeten.totala mångaskolorna i den Hurprocent pro-av
tilldel-vad kommunen räknar fråndet sig beror på bortrörcent om

exempelvisskolorna. Nacka kommun betalarningen till de kommunala
totala undervisningskostnadema i skolpeng95,5 deprocent perenav

kommunalafristående skolornaSkolpengen lika för de och deelev. är
förhållandefristående skolorna iskolorna. Behandlingen i övrigt deav

konkurrens-kommunen helttill de kommunala betraktas därmed i som
neutral.

variationer i beräknaEftersom det finns så många sättet att resurser
fristående grundskolorfördela det för mångaoch dessa ettäratt pro-

be-gäller inte barablem sig in i de olika Det attsättaatt systemen.
har ele-eftersom många skolorgripa i den kommunen,systemet egna

framför alltkommundelar. gällerfrån flera kommuner eller Detver
fri-storstadsområden. uppenbartskolor belägna i Det är attär ensom

från till olika kommu-stående grundskola har elever 25uppsom
medförutsättningar sig bekantner/kommundelar har helt andra göraatt

från den kommu-skola med elever endastalla olika änsystem egnaen
för friståen-framförts dehar också mångaDetta representanteravnen.

frågat de fristående skolornade skolorna vid våra intervjuer. viNär om
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de givits möjligheter till insyn i kommunens bidragenberäknasätt att
har dock förändring skett mellan åren och1997 1998. Närmareen
hälften 49 svaradeprocent nej år 1997. hadeFör år 1998 procenttalet
i halverats 27 procent. Detta tyder kommunernastort på i hög-sett att

grad tidigare informerar de friståendeän skolornare resurssyste-om
uppbyggnad. bör dockDet påpekas fjärdedelmets allaöveratt en av

fristående grundskolor inte sig få möjligheter få informationansett att
och förståelse för hur kommunen beräknat resurstilldelningen.om

Beslutet resursfördelningsregler för de fristående grund-om nya
skolorna har resulterat i hälften kommunernaöver ändrat sinaatt av
tilldelningsprinciper både för de och för fristående.de Förändradeegna
principer har också inneburit ökad tid för friståendede skolorna i dessa
kommuner sig i dessa fördelningsprinciper.sättaatt Som vi kannya

alltså fjärdedel skolornaär osäkraöver på eller okunnigase en av om
på vilka grunder resurstilldelningen detta kanAv vi förstå attges.
många fristående skolors förutsättningar för förhandling likapå vill-en
kor inte finns det gällerännu kommanär skolans tilldel-att överens om
ning bidrag. Kravet på kommunerna utarbeta tydliga och utvärde-attav
ringsbara regler för sin resursfördelning har i många kommuner ännu
inte infriats. Detsamma gäller därmed också de fristående skolornas
möjlighet få insyn i hur bidragen beräknas.att

3.3 skiftande kostnader och bidrag för

lokaler

Kommittén har inte kunnat finna något för bidrag till de fri-system
stående skolornas lokalkostnader uppfyller kraven bidragpåsom
efter grunder till de kommunala skolorna. Kommitténsamma som
föreslår därför fristående skolor skall få lokalbidrag däratt ett ut-
gångspunkten kommunens genomsnittskostnadär för skollokaler,

där kommun och skola i vissa fall kan förhandla ytterligaremen om
bidrag.

Kommunen bör redovisa hur genomsnittskostnaden beräknats.
de friståendeFör skolorna bör lokalkostnadsbidraget redovisas se-

parat.

de kommunalaFör skolorna har det i tidigare i regel förhållit sigsystem
så de huvud inte behövde bekymraatt över sig lokalernastaget om
kostnad. Det gällde förutom kapitalkostnaden också kostnaderna för
drift och underhåll. Anledningen lokalkostnadema sköttesatt cent-var



SOU 1999:98 ochenkäter vid besökIakttagelser 27i

ralt och alltså inte ingick i den fick tillskolan sig del. inne-Dettaresurs
bar såväl fördelar nackdelar. Fördelen skolan med sin till-attsom var
delade kunde fokusera resursfördelningen på undervisningsverk-resurs
samheten. Nackdelen det från skolans sida inte fanns någonattvar mo-
tivation utnyttja lokalytan funktionelltså möjligt för därige-att attsom

kunna skära ned kostnadema för lokalerna. På sko-år harnom senare
lornas resurstilldelningssystem radikalt förändrats. denI resurs som
tilldelas skolorna föringår det alla kostnader och skolan måstemesta

hänsyn till många kostnader tidigare belastade centraltanumera som
förvaltning, bland lokalkostnadema. Etableringen friståendeannat av
skolor har också varit bidragande faktor till intresset för lokal-atten
kostnadema har ökat. Eftersom dessa normalt cirka 30utgör procent av
den kommunala skolbudgeten kan nedskäming på lokalkostnademaen
innebära ganska förstärkakan undervisningsinsatseratt stora resurser
vid såväl fristående skolor vid kommunala.som

lokalkostnadema beräknasHur och vad kostnaderna består ärav
dock frågor fortfarande bekymrar framför allt de fristående sko-som
lorna. finns allmän misstänksamhetDet kommunerna hosgentemoten
flertalet fristående skolor. Misstänksamheten kan möjligen bero på att
beräkningarna lokalkostnadema så komplicerade de svåraär ärattav

förstå. det kan också beroMen på de fristående skolornaatt att tror att
kommunerna möjligheter minskade bidrag till lokalerattser genom
kunna på kommunens utgifter. Vi har därför fristå-denoterat attspara
ende skolorna har intresse beräkningsgmndema för lo-ett stort attav
kalkostnadema skall tydliga. friståendeDe skolorna har ocksåvara en
känsla lokalkostnadsbidragen inte till dem efterattav ges samma grun-
der till de kommunala skolorna.som

själva verketI också beräkningen de kommunala lokalkostna-är av
dema område svårt få Många kommuner harärett attsom grepp om.
överfört skolornas fastighetsbestånd till kommunen friståendeägtett av
fastighetsbolag. kostnaden blir för de kommunalaHur skolornas lokaler
beror då flerapå olika faktorer. harVilket pris bestämt sig för närman
kommunen säljer skolorna till sitt fastighetsbolag kom-Det äreget

priset. Och vilket pris skall skolorna sedan betala försättermunen som
få hyra lokalerna Och vad ingår i detta pris ochDeatt ränte- amorte-

ringskostnader ingår bestäms i praktiken kommunen ochsom av grun-
dar sig på vilken från ochutgår vilken amorteringstidränta man som
skall gälla. Eftersom det kommunen frittstår ändra såväl räntesatsatt

amorteringstid kan alltså förkostnadema lokaler förändras utifrånsom
vad budgetbehandlingen i kommunen kräver. Sänker lokalkostna-man
dema för de kommunala skolorna medför detta bidraget till de fri-att
stående skolorna också sänks. Vid de intervjuer kommitténen av som
genomfört med kommunala företrädare visade det sig dessutom detatt
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kommunalt fastighetsbolaget åtskilligaägda uppvisade vinst påen
miljoner kronor, dåvilket kan innebära de kommunala skolorna be-att
talar överpris för lokalhyran. kostnaderkommunala skolornasDeett
framträdde då högre i torde intede realiteten Förhållandetänsom var.

ovanligt.vara
Skolverkets Skolan Jämförelsetal för skolhuvudmänI rapporter -

finns bland redovisat både kommunernas och de friståendeannat
grundskolomas lokalkostnader exaktelev. dock svårtDet är attper re-
dovisa skolans kostnader på grund integreringen mellan skola,attav
barnomsorg och fritidshem blivit allt vanligare. integrering gäl-Denna
ler bland lokalutnyttjande, vilket det svårt redovisagörannat att re-
spektive verksamhets lokalkostnader detta det in-Trots ärseparat. av

vissa jämförelser de kommunala och demellan skolornasgöratresse att
fristående skolornas lokalkostnader. Vid jämförelse åren 1996 ochen

visar det sig de fristående grundskoloma har generellt lägre1997 att
lokalkostnader de kommunala skolorna. fristående skolorna harDeän
mindre harlokalyta elev, samtidigt högre kostnad kvad-per men en per

Vid jämförelse hur del den budgetentotalaratmeter. storen av av som
lokalkostnaderna visar det sig de fristående skolorna liggerupptar att
lägre procentuellt sett.

Kommittén har frågat de fristående skolorna hur del skolansstor av
budget för 1998 lokalkostnader. varierar mellanSvarenutgörssom av

och2,7 37 Noterbart kostnaderna för lokaler förärprocent procent. att
de kommunala skolorna normalt ligger på cirka skol-25-30 procent av
budgeten. jämförelse kanSom endast de5-6nämnas att procenten av
fristående skolorna ligger sådan nivå. genomsnittliga kost-på Denen
naden för friståendede skolorna uppgår läsåret 1998/99 till 16,9 pro-

Då kostnaden läsåret innan drygt skulle detta alltså21cent. procentvar
innebära de fristående skolornas procentandel för lokalerna minskatatt
med fem mellan de två åren.nära procent

Hur kan det då komma sig lokalkostnaderna skiftar såatt pass
mycket lokalerStandarden och kraven på varierar och för-sätten att
billiga lokalkostnaderna skolor har lokalkostna-många. lågaDeär som
der har oftast lokaler standard Andralägre vad brukligt.än ärav som

hålla lokalkostnaderna disponera förhållandevis litensätt äratt attnere
elev eller hyra delar skolbyggnaden till andra intres-yta att utper av

faktor bidrar till de fristående skolorna harEnsenter. attarman som en
så låg lokalkostnad i förhållande till de kommunala skolorna är attpass
de aldrig skaffat sig vissa dyra lokaler. gäller iDet första hand idrotts-
lokaler, slöjdlokaler och lokaler för undervisning i naturorienterande

Överoch hemkunskap. hälften friståendede skolorna hyrämnen av
idrottslokaler i närliggande kommunal skola eller plats.på annan
Slöjdlokaler hyrs i kommunal skola tredjedel friståen-deöverav en av
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de skoloma. Kommittén konstaterar för dessa lo-hyreskostnademaatt
kaler vanligtvis inte innefattar de kommunala kapitalkostnadema, vilket
innebär skolornade fristående egentligen betalar mycket lågt prisatt ett
i hyra. denPå så kan totala lokalkostnaden hållas Samtidigtsätt nere.

enskilda kommunaladen skolan fördelar i hyra dessa lokaleratt utser
till lågt pris för på så få intäkt i stället för låtaäven sätt attatt extraen

lokalerna under viss del undervisningstiden.stå oanvända av
beroendefå på lokalkostnadema vilkenFör är äratt svar om somav

till lokalerna frågade vi fristående skolor med högst antal ele-30ägare
Övrigfristående skolor med antal eleveroch 30 lägst kategorinver

eftersom eftermedräknad skolorna inom denna kategori erhåller bidrag
andra beräkningsgrunder detta. de skolorAv 23 största svaratom som
visar sig nio skolor har kommunen hyresvärd, tio privatdet haratt som
hyresvärd och skolor själva lokalerna, ofta stiftel-ägersex genom egna

Differensen vad gäller kostnader i den skolbud-totalaprocentser. av
visar sig inte så Dock kan konstateras de skolorstor.geten attvara som

har hemkommunen hyresvärd ligger något högre de övriga. Avänsom
skolorna med lägst elevantal har endast 16 dessa harTvåsvarat. av
hemkommunen hyresvärd, elva anlitar privat hyresvärd och tresom
skolor själva lokalema. visar det sig kostnadema lägstHäräger äratt
för de skolor anlitar privat hyresvärd. Underlaget emellertid all-ärsom
deles för litet för kunna dra några direkta slutsatser enkäten.att av

Kommittén sig för viss osäkerhet kan finnas i deattreserverar en
fristående redovisadeskolornas Vad däremot kan fastslå ärsvar. man

fristående skolorna med sina lägre förde kostnader lokaler kanatt an-
del sin budget till insatser i vanligtvisvända andra skolan,störreen av

mindre antal elever i Antalet lärare visar sig100 elevergrupperna. per
läsåret 1997/98 fristående iockså 8,0 i de skolorna destörre änvara
kommunala Uppgifterna inhämtade från Skolverkets7,5. är rapport nr

Skolan för skolhuvudmän.146 Jämförelsetal-
Uppgifter från Skolverkets Skolan Jämförelsetal för skolhuvud--

Jämförelsetal förmän, och Barnomsorg och skola134rapport nr -
huvudmän, 156:rapport nr
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lokalyta kostnad/ kostnad/ totalkostnad/ lokalkost-
Z/elev m7- elev elev nad i %m

Kommunala skolor 1996 kr15 850 12 500 kr kr50 200 24,9 %

Kommunala skolor 1997 15 840 kr 12 200 kr 52 300 kr 23,3 %

Procentuell ökning/ 0,0 % 1,2 % 2,4 % % 1,64,2 %+- - -
minskning

Fristående skolor 1996 krll 940 10 000 kr 46 600 kr 21,5 %

Fristående skolor 1997 11 950 kr 10 300 kr 47 700 kr 21,6 %

Procentuell ökning/ 0,0 % 1,1 % 3,0 % 2,4 % 0,1 %+ + + +
minskning

Bidragen friståendetill de grundskolorna skall enligt skollagen lämnas
efter grunder till de kommunala skolorna. många fri-Församma som
stående skolor det svårt skerså beroende på kom-är avgöraatt attom

reella kostnader för lokalerna oftast inte redovisas i skolbud-munens
Anledningen många kommuner etablerat kommunengeten. är att ett av

fastighetsbolag för kommunensägt totala fastighetsbe-som ansvarar
stånd och dessutom skall självñnansierat. andra fall förval-Isom vara

skolorna fastighetsnämnd. Vid förfrågan till de friståendetas av en en
skolorna visar det sig endast hälften skolorna visste lokal-att av om
kostnadema ingår i den kommunala skolbudgeten. I vissa kommuner
redovisas vissa kostnader, till exempel kapitalkostnader, i verk-annan
samhet medan underhålls- och driftskostnader ingår i skolbudgeten.

kan därför förDet många fristående skolor redovisningstekniskaav
skäl svårt få något helhetsgrepp lokalkostnademas storlek.attvara om
Ser därtill på vilket kommunen har, eller inte har, redovisatsättman
lokalkostnadsbidraget blir situationen för många fristående skolor hart

omöjlig det gäller storleken på bidraget.när inär Avatt veta svaren
enkätema friståendetill de skolorna framkommer hälftenöveratt av
skolorna inte59 procent fick lokalkostnadsbidraget redovisat separat

Åretår 1997. efter hade sjunkit till de45 Förprocentsatsen procent. att
fristående skolorna skall ha möjlighet de får bidragatt rättvetaen om
skulle redovisning detta bidrag föredra.separat atten av vara

del kommunerEn använder sig bidragsmodell för lokalerav en som
utgår från elev. Modellen gäller både för de kommunalaen summa per
skolorna och for de fristående. Denna då normalt uträknadärsumma
utifrån kommunalt genomsnitt. deFör fristående skolorna har dennaett
beräkningsgrund både för- och nackdelar. Vid ökande elevantalett er-
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håller skolan bidrag helt och hållet kan användas till olika under-som
visningsinsatser, till exempel fler lärartimmar. Detta naturligtvis för-är
delaktigt. vidMen minskande elevantal blir situationen annorlunda.ett
Då försvinner bidrag från skolan skolan kan minska på sinautan att
lokaler. Problemet blir det gäller små skolor med få ele-extra stort när

klaraFör sin ekonomi måste då dessa skolor minska på övrigaattver.
utgifter, vilket drabbar undervisningen. Här gäller emellertid samma
förhållande för de kommunala skolorna.

dryg fjärdedelEn 28 deprocent 120 kommuner läsåretav som
1998/99 har fristående grundskolor tillämpar vad de kallar marknads-
mässiga hyror skollokalerna. vadMen marknaden för skolloka-är
ler Priset marknaden regleras normalt vilken efterfråganav som
råder. Och efterfrågan bestäms oftast vilket läge lokalerna har. Ochav
vilken efterfrågan finns på skollokaler Vilka har intresse köpaattav
eller hyra skollokaler föräldrarFör och elever det självklart olikaär att
lokalkostnader inte skall inverka skolanspå möjligheter bedrivaatt un-
dervisning utifrån likvärdighetskrav. Kostnader och bidrag måsteett
därför lika relaterade till varandra, skolan belägenäroavsettvara var
och det kommunal eller fristående skola.är Detta går emellertidom en
inte utläsa enkätsvaren.att av

Både de fristående skolorna och kommunerna har fått förfrågan om
lokalkostnadsbidraget innefattar lokalemas faktiska kostnad eller om
bidraget uträknat efter andra principer.är Av från de friståendesvaren
skolorna framgår 26 inte hur det förhåller sig. Detatt procent vet är en
ökning med 5 mellan åren 1997 och 1998. Resterande vi-procent svar

16 erhåller den faktiska kostnaden, 29 erhål-att procent att procentsar
ler kommunens genomsnittskostnad och 16 f°ar den faktiskaatt procent
kostnaden till kommunens genomsnittskostnad. Ytterligare någraupp
13 procent bidraget beräknat på Noterbartäratt sätt. ärannatsvarar
också 14 skolorna frågan.inte på detta beroKanatt procent svaratav
på dessa inte på vilka grunder lokalbidragetäven fastställtatt vet är
Om så fallet skulle hälften skolornaär ovetande hurnära av vara om
bidraget beräknas

Knappt hälften kommunernas visar bidraget utgörsattav svar av
kommunens genomsnittskostnad. kommunerna25 betalar deprocent av
faktiska kostnaderna och 17 betalar den faktiska kostnadenprocent upp
till kommunens genomsnitt. Cirka 10 kommunerna använderprocent av
sig beräkningsgrund. Fördelningen framgår nedanstå-av en annan av
ende tabell.
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frånLokalkostnader. Olika bidragsmodeller. kommu-SvarDiagram
grundskoloroch friståendener

50%--
45%--
4°% Ifriståendeskolor"

Elkommuner35%

30%--
25%--
20°/o--
15%--
10%--

faktiskkostnad genomsnitts-faktiskkostnad sättannat vet
kostnad tillupp genom-

snittskostnad

vi kan det vanligaste fördela bidrag för lokalkostna-Som är sättet attse
delder utifrån kommunens genomsnittskostnad. detta finns ocksåI en

bidragförklaringen till många fristående skolor fått rejält höjdaattav
de för Elev-sedan riksdagsbeslutet reglerna resurstilldelning.nyaom
fört lokaler harökningen i kommuner har med sig behovetatt nyaav

Eftersom reellt alltid dyrare kommu-uppstått. nybyggen densätt är än
genomsnittskostnaden för redan befintliga lokaler innebärnala ett ny-

friståendebygge genomsnittskostnaden ökar. Följden blir då denatt att
lokalkostnadsbidrag. kommuner har dess-skolan f°ar högre I mångaett

varit eftersatt och lett till dessaunderhållet skollokalema attutom av
investerat belopp i upprustning. Effekterna dettakommuner stora av

de fristå-blir också den kommunala genomsnittskostnaden ökar ochatt
ende skolornas bidrag också ökar.

använder principerVi har undersökt kommunerna sig av sammaom
till de fristående grundskolorna till dedet gäller tilldelningennär som

har också vid intervjuer med friståendekommunala skolorna. Vi våra
och kommuner diskuterat vilka följder de olika alternativen kanskolor

få. Diskussionerna resulterat i vi inte kunnat finna modellhar någonatt
resurstilldelning till de fristående skolornakraven påmotsvararsom

de Enligt detefter grunder till kommunala. vår mening gårsamma som
inte heller konstruera sådan modell. Låt därför granskaatt res-en oss
pektive alternativ för tydliggöra problemen.att
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Alternativ Skolan erhåller bidrag för lokalernas faktiska kostnad.

Vid första granskning borde rimligen detta alternativ kunna motsva-en
tilldelning efter principer för fristående och för kommunalara samma

skolor. visar sig dockDet det svårt genomföra. de kom-är Föratt att
munala skolorna innebär detta alternativ nybyggnad skolaatt en av en
inte drabbar undervisningen i skolan. Vi kan frånutgå nybyggeatt ett
innebär högre standard det gäller arbetsmiljön och därmed högrenären
lokalkostnad det kommunala genomsnittet. Vad viktigtän är är attsom
de personella dvs. den undervisande personalen, och deresurserna,
materiella läromedel och utrustning inte skall få be-resurserna arman
kosta högre lokalkostnad. Samtidigt innebär bidrag utifrån faktisketten
lokalkostnad skolan inte behöver bemöda sig effektiviseraatt attom
lokalutnyttjandet skulle kunna innebära minskade lokal-attsom annars
kostnader kunde utöka andra för skolan.resurser

Problemet uppstår de fristående skolorna skall erhållanär bidrag uti-
från den faktiska kostnaden. Skolhuvudmannens ambitioner finnaatt
billiga lokaler måste betecknas små, eftersom kommunen skallsom
betala den faktiska kostnaden vilka lokaler skolan anskaf-oavsett som
far. Om det inte finns något tak för kostnaden skulle i princip skolaen
kunna förläggas i lokaler till följd centralt läge harett extremtsom av
hög hyra. kommunal skattebetalareFör detta inte rimligt ochären
skulle naturligtvis inte fungera. Detta alternativ skulle också kunna in-
nebära fristående skola kompletterar skolan med ytterligare lo-att en
kaler, lokaler kommunen tvingad betala kostnadema för.är Omattsom
beslutet resurstilldelningen skall efter grunder föratt görasom samma
de fristående skolorna för kommunalade skall efterföljas kansom man
inte använda sig detta alternativ, såvida inte kommunen be-övertarav
slut skolans förläggning och investering. dåMen upphör i realitetenom
skolan fristående.att vara

Alternativ Skolan erhåller bidrag innefattar kommunenssom
genomsnittliga lokalkostnad elev.per

Detta alternativ innebär kommunen räknar genomsnittskostnadenatt ut
för de kommunala skolorna och beräknar sedan lokalkostnadsbidraget
för de fristående skolorna utifrån detta. Jämfört med det förra alternati-

detta föredra för de fristående skolor har billigare lo-ärvet att som en
kalkostnad genomsnittet. Differensen kommer då skolans övrigaän
verksamhet till del. billigare lokalerJu desto tillöver annat.mer pengar

skolanFör kan det då finnas viss motivation effektivisera lokalut-att
nyttjandet och på lösgöraså till flesta fristå-Desätt annat.mer resurser
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ende skolor enligt dettafår alternativ ärsystemetattsom resurser anser
bra, eftersom kommunalade generellt har billigare lokaler deänsett
och kraven ofta f°ar tillbaka för sko-på lokalstandard stå satsningar på
lans inre arbete. fristående fått för-I vissa kommuner har de skolorna
delar skolor.kommunen eller byggt kommu-Detupprustatattav nya

fristående skolornanala genomsnittet har då höjts och de har fått högre
bidrag.

Alternativet fungera så länge differensen mellankan genom-
snittskostnaden och hög faktisk kostnad relativt begränsad. Förären
kommunen problem den sig följduppstår när tvungen att,ser som en av

elevökning, skola eller komplettera befintligbygga redanen en enny
upprustning. Produktionskostnadema föreller genomföra störreen

detta blir då så höga det kommunala genomsnittet ökar. Oavsettatt
detta få lokalkostnad betydligtkommer nybyggd skola äratten en som

efter skullehögre det kommunala genomsnittet. Bidrag genomsnittetän
då leda till nybyggd skola inte skulle få full täckning för lokal-att en
kostnaden. skulle därför tvingas använda andra för be-Den attresurser

kostnaden för Resterande medel skulle förtala lokalerna. då inte räcka
lärartäthet och skolmaterial.hålla acceptabel nivå på får tillDettaatt en

följd skjuta tillkommunen blir medel för kom-att tvungen att extra att
högre och med detta upphörden kostnaden. förutsättningarnaIpensera

för tilldelning grunder. skulleefter Då den friståendeävenen samma
skolan få bidrag vid tillbyggnad eller be-ombyggnad. Omett extra en
slutet resurstilldelningen skall efter grunder för degörasattom samma
fristående skolorna för de kommunala går det med andra ord intesom

använda sig detta alternativ.att av

Alternativ Skolan erhåller bidrag för Iokalemas faktiska kostnad upp
till genomsnittskostnad.

de fristående skolorna detta alternativ, i likhet med altema-För innebär
tiv motivationen finna billiga och ändamålsenliga lokalersåatt att

möjligt inte särskilt stark. Eftersom de flesta de friståendeärsom av
grundskolorna har lägre lokalkostnad det kommunalaän genom-en

möjlighet försnittet detta alternativ dessa skolor. Altema-annanger en
fristående skolantivet möjligheter för den eller byggaatt upprustager

kommunalatill skolan så kostnaden ligger så det genomsnittetnäraatt
betala förmöjligt. detta.Kommunen Däremotär ärtvungen attsom

eftersomdetta alternativ föredra för kommunen, det förhindraratt att en
fristående skola skaffar lokaler överstiger kommunenssom genom-
snittskostnad. finns säkerhetsspärr inlagd för tilldel-Det alltså atten

skall bli förningen till de fristående skolorna inte Samtidigt kanstor.
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detta alternativ innebära problem för vissa kommunala skolor. Skolor
med hög lokalkostnad får endast kommunens genomsnittskostnad och
måste den höga kostnaden med medel skulleparera som armars vara
ämnade till skolans inre arbete. På i alternativ skulle2sättsamma som

nybyggnad kommunal skola tvinga fram medel förextra atten av en
skolan skall kunna ha acceptabla förutsättningar för sin verksamhet.

beslutetOm resurstilldelningen skall efter grunderatt görasom samma
för de fristående skolorna för de kommunala skall efterföljas kansom

inte heller använda sig detta alternativ.man av

Alternativ Skolan erhåller bidrag för lokalerna utifrån en annan
beräkningsgrund.

tidigareSom skickades enkäter i den andra omgången tillnämnts deut
kommuner har fristående skolor 120 till dest kommunersamtsom

inte själva friståendehar skola, har elev/elever går isom men som som
fristående skola i kommun 96 st. dessa kommunerAv 185 till-annan
lämpar 17 beräkningsgrund för lokalbidrag. Beräkningsgrun-en annan
dema varierar och i många fall så kompliceradeär det tordeattpass

problem för berörda fristående skolor bli förtrogna medatt syste-vara
Några exempel kan dock värda beskriva.met. attvara

Som exempel på förhållandevis enkel beräkningsgrund kan nämnas
i Nynäshamn får den fristående skolan lokalkostnadsbidragatt utifrån

faktisk kostnad, dock högst till lokalkostnaden för den kommunala
skola har högst kostnad. Modellen påminner delvis alternativ 3som om
med den skillnaden den för bidrag ligger högre.övre Mo-att gränsen
dellen innebär de fristående skolorna kan öka sina kostnader tillatt upp
den dyraste kommunala skolan, vilket säkerligen skulle bli dyrt för
kommunen. Möjligheterna för de kommunala skolorna det-göraatt

finns dock inte, vilket bidrag efter grunder integör attsamma samma
kan tillämpas.

Västerås använder sig detaljerad modell där bidraget be-av en mer
står fast och rörlig del. fasta delenDen 45utgör procentav en en av
den faktiska hyran innefattar kallhyra, el, sophämt-värme, vatten,som
ning, inre underhåll, försäkring och Snöröjning. För utjämna särskiltatt
höga hyreskostnader utgår ersättning benämns högkostnads-en som
skydd. För fastställa vilka skall fåhögkostnadsskydd beräknasatt som
först kommunens genomsnittliga hyreskostnad kvadratmeter iper re-
spektive verksamhet. Till de skolor har hyreskostnad översti-som en
gande 135 kommunens genomsnittliga hyreskostnadprocent av per
kvadratmeter lämnas ersättning för hela hyreskostnaden liggersom

högkostnadsgränsen. rörligaöver Den delen baseras på kommunens
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genomsnittskostnad kvadratmeter behovberäknat isamt ett avper area
verksamheten. skiljerErsättningen sig för årskurserna 1-6 och 7-9. Av
handlingarna framgår dock inte hur detta behov beräknas.

Nacka kommun tillväxtkommun, politik inte längreär är atten vars
bygga och anordna fler skolor i kommunal regi. Beträffande bidraget

lokaler gäller detta ingår i kommunensför så kallade skolpengatt som
1999 uppgår till drygt 95 kommunens totala undervisnings-procent av
kostnader. principer gäller för kommunala och fristående sko-Samma
lor fråga lokalbidraget. underhålls-i En skola har mindreettom nyare

äldrebehov och kan då ha högre hyra inom förän en ramen samma
skolpeng. jämnas den slitna skolanDetta har störreut att ettav mer un-
derhâllsbehov och därmed lägre hyra. hyrOm fristående skolaen en

tillämpaslokaler kommunen hyresbestämmelser för deav samma som
kommunala skolorna. elevs skolgång skall alltså skattebeta-En kosta

lika mycket, i vilken skola- kommunal friståendelarna elleroavsett -
uppfattningeleven går. Modellen torde dock enligt kommitténssom

förutsätta hyreskostnadema inte varierar alltför mycket mellan olikaatt
skolor.

Uppsala använder sig till del alternativ har också lagtstor av men
andra begränsningar i tilldelningssystemet. harFör årskurserna 1-6

maximerat lokalytan till kvadratmeter för10 och årskurserna 7-9man
till kvadratmeter elev. Kvadratmeterpriset centralt12 bestämtärper
och uppgick vid vårt besök våren till kronor.1999 870 Genomsnittet på

förutsätterlokalytoma dock vissa kommunala skolor har störreatt en
därigenom fårkvadratmeteryta och viss ersättning för täcka denna.att

Tillämpning efter grunder därför integår ha.attsamma
Vi har undersökt vad ingår i det lokalkostnadsbidrag ut-som som

delas. enkäten har vi nämligen kapitalkostnad,I angett tre stora poster,
Årunderhållskostnad och driftskostnad. enkäten till1997 skickades

samtliga kommuner.landets dessa 54 kommuner-Av procentangav av
samtliga dessa ingick i bidraget. däremotVadatt posterna som var

anmärkningsvärt kommunerna inte hade på42att procent svaratvar av
frågan. kan tolkas många kommuner inte medvetnaDetta attsom var

vad föredrogingick i bidraget och därför låta bliatt attom som svara.
Efter kommuner fristå-år skickades enkäten endast till de hadeett som
ende skolor till elev/elever kom-de kommuner hade isamt som annan

fristående fördelningenskola. Då annorlunda. 72 procentmuns var av
kommunerna svarade samtliga ingår i bidraget, medan 21att poster

Åttainte kapitalkostnadenpå frågan. kommuner har inteprocent svarat
inräknad bidraget.i dessa har inte underhållskostnaden inklude-En av
rad.
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Slutsats

När det gäller lokalkostnadsbidraget konstaterar kommittén samman-
fattningsvis något bidragssystem uppfyller kraven på bidragatt som
efter grunder till de fristående till de kommunala skolornasamma som
inte står finna. Nuvarande lagbestämmelse kan således inte tillärn-att

För undanröja irritation och misstänksamhet därför kom-attpas. anser
mittén lokalbidraget skall frånundantas nuvarande krav ioch ställetatt
i huvudsak beräknas på genomsnittskostnad för de kommunalaen
grundskoloma.

Skolor3.4 med särskild profil

I kommitténs uppdrag har ingått belysa kostnader för friståendeatt
grundskolor med särskild profil. Uppdraget har också inneburit följaatt

kommunerna förekommandei fall bidrag till sådana skolorupp om ger
utifrån grunder för de skolorna.samma som egna

Vad innebär då begreppet särskild profil Och i fallsådananär anser
kommunen det motiverat tilldela skola för dettaatt extraen resurser
Och i vilken utsträckning finns det skolor får tackmedelextrasom vare

de har profilsärskild Vi har i de enkäter skickades tillatt en som
kommuner och fristående skolor frågat förekomsten sådanaom av
skolor, vilken särskild profil dessa har och den särskilda profilenom
innebär kostnader. Vi har också vid de intervjuer genomförtsextra som
i kommunerna tagit frågan vad skulle motivera kommunernaupp som

tilldela med anledning skolas särskilda profil.att extra resurser av en
ligger iDet sakens många fristående grundskolor harnatur att en

viss inriktning. de skolorFörutom har inriktning betecknassom en som
allmän finns det många skolor med speciell pedagogisk ellersom annan

inriktning. Nedanstående visar fördelningendiagram skolornas in-av
riktning under perioden för kommitténs uppdrag, dvs. läsåren 1997/98
och 1998/99. diagrammetAv kan det totalt har skettattman se en
femprocentig ökning antalet skolor, vissa inriktningar harattav men
minskat i antal. vanligasteDe skolorna de med allmän inriktning,är
dvs. sådana i godkärmandet från Skolverket inte har haansettssom en
speciell inriktning.
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Diagram Fördelning skolkategorier läsåren 1997/98 och 1998/99.

ÖvrigAllmän Konfes- Montes- Waldorf Språklig Interna- Frelnet Riksinter-
sionell soti etnisk tionen nat

från friståendeEnkätsvaren de skolorna visar dock 90,4att procent sva-
och 9,6 nej på frågan särskildskolan harrat procent svarat om en

profil eller inriktning. alldeles överväldigandeEn majoritet alltsåanser
vad kan förvänta sig, nämligen de har särskild profil ellerattman en
inriktning. vår första enkät frågadeI vi också de skolor svaratsom
245 skolor skolans profil innebär kostnader. skolor182extraom
74,3 procent svarade ja. dessa fick elva bidragAv för detta frånextra
kommunen 6,0 procent.

Vi frågade också kommunerna de hade skolor mednågraom egna
särskild profil eller inriktning erhållit bidrag. Tolv kommunerextrasom
svarade på frågan. dessa tolvAv kommuner hade åtta fristående
grundskolor inom den kommunen. Vid granskningnärmareegna av
vilken profil respektive skola visar sighar det de flesta endast haratt
klasser med särskild profil. endast undantagsvis helDet alltsåär som en
skola har särskild profil Viinnebär tilldelning medel.extraen som av
har också frågat någon fristående får speciellt bidrag förskola sär-om
skild proñl eller inriktning. läsåret 1997/98 svarade fem kommunerFör

på frågan och i kommuner pågick förhandlingar vid tillfället förtre
enkäten. 1998/99Läsåret det nio kommuner, fem hadevar somvarav
fristående skolor, svarade på frågan de fått bidrag. Deextrasom om
kommuner tvåspråkighet, dyslexiinriktning, skol-svaratsom anger
daghem och judisk profil skäl för bidrag. Vi det iextra noterar attsom
276 kommuner inte finns några skolor, varken kommunala eller fristå-
ende, har särskild profil innebär bidrag.extrasom en som
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Vad profilskola vadoch krävs för den skall betraktasär kunnaatten
profilskola Och vad krävs för denna profil skall motiveraattsom en

bidrag Vi har ställt dessa frågor till de företrädare för kommu-extra
vi besökt. kanHär förändring mellan läsåren deInoteras.nerna som en

intervjuer kommittén genomfört läsåret 1998/99 framkommer attsom
det i inte finns någon verksamhet eller profil skulle kunnastort sett som
motivera bidrag. gäller såvälDet de kommunala de friståen-extra som
de gmndskoloma. Tidigare menade kommunföreträdaremånga föratt

bli betraktad profilskola skulle skolans verksamhetatt som en genom-
den uttalade profilen. räckte alltså inteDet med vissa klas-attsyras av

till exempel musikklasser, fanns skolan.påser,
flesta friståendeDe grundskolor sig ha särskild profil. Vianser en

har också del dessa, framför allt skolorna mednoterat att storen av en
speciell pedagogisk profil, den särskilda profilen medföratt extraanser
kostnader. Av skolorna med konfessionell inriktning knapptanser
hälften profilen innebär kostnader.att extra

Profil/inriktning Antal kostna-Extra Extra
skolor der bidrag

Allmän 109 55 5
Montessori 66 40 0
Waldorf 40 30 2
Freinet 3 0 0
Språk/etnisk 28 20 l
Konfessionell 48 2 l 1
Totalt antal 294 166 9svar

Noterbart de nio skolor fått bidrag sju skolorär att ärextraav som av-
sedda för särskilt resurskrävande elever.

förhållandevisEn liten del de fristående grundskolorna erhållerav
bidrag från hemkommunen. flesta fristående skolorDe harextra angett

de har särskild profil, har inte uttalat missnöje deatt över atten men
inte fått extra resurser.

friståendeEn skola kunde tidigare i vissa fall ha möjlighet att ta ut
elevavgiñ den särskilda profilen medförde kostnader. Be-extraen om

slutet resursfördelningsregler innebär detta inte gäller frånattom nya
och med den juli1 1998. Vi har frågat skolorna detta innebär deattom
måste frånavstå sin särskilda profil. Enskilda gymnasiet i Stockholm,

skola har grundskoledel, sin profil ele-även atten som en anger som
har fler timmar vecka i matematik, svenska, engelskaämnenaverna per

och B-sprâk. Möllebacksskolan i Landskrona fristående grund-är en
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nio ele-skola för elever med särskilt och endast harbehov stödav som
harEndast dessa två skolor på frågan.svaratver.

Slutsats

och tilldelningenvåra enkäter intervjuer döma skerAv att extraav re-
profil tilltill fristående skolor med särskild på sätt somsurser samma

kommunala dvs. helt enligt reglerna resursfördelningskolor, de nya om
till skolansbidrag skall lämnas för varje elev med hänsynsäger attsom

till-åtagande och elevens behov efter grunder kommunensamma som
lämpar vid fördelning till de grundskolorna. Det ärav resurser egna

får bidrag.dock bara mycket litet antal skolor i landetett extrasom

satsningar i kommunerna3.5 Extra

förekommer relativtsatsningar innebärExtra extrasom resurser
sällan i kommunerna. sådana sker det vanligt de friståendeNär är att
skolorna inte får del dessa satsningar. de fristående skolornaOmav

efterskall få bidrag grunder de kommunala skolornasomsamma
måste de få del dessa extra resurser.av

arbetsformerSkolans arbetssätt och har förändrats på år. ochIsenare
inträde förändrasmed informationsteknikens i skolorna också lärarnas

kommuner därför särskilda för kompe-arbete. Många satsar resurser
tensutveckling för lärare. bättre de krav datorer-För mötaatt somnya

med kommuner specielltintåg i skolan fört sig, mångaavsätternas av-
till utbildning/fortbildningsedda dels till inköp datorer, delsavpengar

lärare. andra punktinsatser kan förekomma, till exempelMen ävenav
satsningar miljöområdet. Vi har granskat kommunernaextra ge-om

resurstilldelning och hurnomför speciella satsningar innebär extrasom
det gäller så-kommunerna förhåller sig till de fristående skolorna när

genomfördana satsningar. vanligt det kommunernaHur är extraatt
fristående skolorna desatsningar Får de del extra somav resurser

kommunen fördelar till skolornai sådana fall
förändring mellan läsåren.Här kan vi de två Förvånans-notera en

denna fråga defå kommuner svarade på läsåret 1997/98. 288Avvärt
kommunerna svarade inte 159. de resterande 129 kommunernaAv sva-
rade kommuner 69 procent och kommuner svarade nej 3189 40

förklaring till endast kommuner svaradeprocent. En 129 äratt sanno-
likt inte har fristående skolor eller elever i friståendekommuneratt som
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skola föri från frågan. tillfälletkommun avstått på Vidattannan svara
enkäten fanns skolor videt fristående i kommuner. kan120 Av svaren
dock konstatera jämställdes fristående sko-i kommuner inte de40att
lorna med de kommunala gäller satsningar. Läsåretdet sådananär
1998/99 visar det sig kommuner frågan156 på har 73,att svaratav som
dvs. hälften, genomförde inte några satsningarnästan angett att som
innebär medel, varken för de kommunala eller för de friståendeextra
skolorna. Endast kommuner har frågan givit37 desvarat extraom
medel 24 procent och 46 kommuner har nej Det29 procent.svarat
finns alltså fortfarande många kommuner inte eftersom ger resurser

grunder det gäller satsningar.när extrasamma
frågadevi läsåret 1997/98 de fristående skolorna avstod 28När

skolor frågan och skolor svarade vet inte.på 10 Dessa 10att svara
informeradeskolor sannolikt inte det gjordes satsningarextraomvar

eller ej. de resterande skolorna svarade endast skolor 18,3Av 251 46
ja. Innebar detta de skolor nej inteprocent 205 svaradeatt som

Förmodligenfick del speciella satsningar svarade många nej trotsav
de inte visste den kommunen huvud hadeöveratt tagetegna ge-om

dettanomfört satsningar. farms det säkerligen bland dessanågra Trots
fickskolor ganska inte del speciella satsningar. Läsåretmånga som av

ha1998/99 tycks viss förändring Om vi bortser från de 37ägten rum.
skolor frågan ochinte på de skolor vet ej17svarat svaratsom som

vilketsvarade skolor ja, 26 alltså ökning72 motsvarar procent, en
från uppenbart detåret innan. det resurstilldelningenMen är näratt
gäller speciella satsningar inte fungerar tillfredsställande,förresurser
eftersom skolor fortfarande nej frågan.184 påsvarat
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Diagram Kommuners och fristående skolors tilldelningsvar om av
vid speciella satsningarextra resurser

67%70%
60%

47% KommunI50%
FriståendeEI skolor40%

29%26%30% 24%
20%

6%10%
0% 0% m0%

nej inga vet
satsningar
genomförs

När det gäller satsningar har det på börjatår förekommaextra attsenare
enskilda skolor, både kommunala och fristående, får medelextra av

Detta få medel till skolan skall dock intesätt påver-att extrasponsorer.
ka kommunernas inställning till resurstilldelning det gäller kommu-när
nala satsningar innebär resurstilldelning till skolorna.extrasom

Slutsats

Kommittén konstaterar satsningar innebäratt ärextrasom resurser
ovanliga både vad gäller kommunala och fristående skolor. dettaNär
förekommer visar det sig många kommuner inteatt extrager resurser
till de fristående skolorna utifrån grunder de skolorna.samma som egna



SOU 1999:98 Iakttagelser enkäter 43i och vid besök

3.6 Handläggning momsfrågorav

Nästan 30 alla fristående grundskolor erhållerprocent av momser-
sättning inbakad i grundbeloppet. går därför för dessaDetärsom
skolor bedöma ersättningens storlek. möjliggöra be-Föratt att en
dömning bör momsbidraget redovisas separat.

Landets kommuner har erhålla statlig momsersättning 6rätt att en om
skolbidraget. Syftet med denna ersättning detäckaprocent är attav

merkostnader följer till exempel fristående skola inte harattsom av en
till återbetalning ingående mervärdesskatt kommu-rättsamma av som

på grund skillnad huvudmarmskap.i Av detta följer kom-attnerna av
skall friståendebeakta de grundskolomas till momskom-rättmunerna

pensation på de områden momspliktiga. Men kommunernaärsom
handskas olika med denna fråga.

Vi har tidigare konstaterat skolas budget består i huvudsakatt en av
olika delar, nämligen personalkostnader, 2/ lokalkostnadertre samt

3/ material och utrustning. Personalkostnadema normalt cirkautgör
hälften skolans budget. Procentsatsen här kan varierandenågotav vara
beroende på personalens löneläge. skola med erfarenEn personal med
lång lärartjänstgöring innebär lönedelen vidhögreäratt avsevärt än en
skola med lärare inte tjänstgjort så länge. Möjligheten attsom numera

individuella löner kommer sannolikt påverka denna bild.sätta att
detNär gäller lokalkostnader dessa också förklarliga skäl olikaär av

beroende område skolapå i vilket belägen. skola i glesbygdEnären
eller i område inte så attraktivt har sannolikt lokalkost-lägreärett som

Ävennader skola ligger centralt eller nybyggd.än är ägar-en som som
förhållandet lokalkostnademaskan påverka storlek. Hyresvärdar oftaär

momsregistrerade, vilket innebär de debiterar till hyres-att moms
momspliktig verksamhet. hyresvärdarDessa kompenserargäster utan

sannolikt de momskostnader de själva har i hyresbeloppen. blirDåsom
beräkningen momsbeloppet fiktiv Förhållandena varierarav en summa.
inom de fristående skolorna. Vissa skolor sina lokaler och får dåäger

direkt momskostnad på del sina lokalkostnader. Andra harstoren en av
byggnadsstiftelse fastighetsägare, varvid den förstnämndaen egen som

situationen uppstår. juli trädde vissa momsförändringar iDen 1 1998
kraft, bland innebär möjligheten för kommunerna i ställetannat attsom
för räkna 6 på sina kostnader få räkna dels 18att procent procentmoms

lokalkostnader, dels övriga kostnader5 på detta ärprocent om mer
fördelaktigt.

då kommunernaHur det gäller de friståendegör när ersättaatt
grundskolorna för framkommer olika tänka och oli-moms Här sätt att
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ka utbetala. Flera kommuner har enligt de enkätsvar de lämnatsätt att
inte betalt någon ersättning alls till skolorna. strider be-Dettaut mot
stämmelserna. Dessa kommuner har retroaktivt betala momsersätt-att
ning. har skett i någon enstaka kommun.Detta normala dockDet är att
kommunerna betalar momsersättning till skolorna. Införandet be-av
stämmelsen momskompensation till friståendede skolornaom anses av
många ha till den tidigare påstådda ojämlikheten mellan friståen-rättat
de och kommunal verksamhet.

tolkar bestämmelsernaKommunerna olika vanligasteDetsätt. är
kommunen använder sig den schablon på 6 användsatt procentav som

mellan kommuner och det s.k. Ludvikasystemet. kommu-Förstaten,
spelar avvikelse schablonräknad ingen roll,störremotnerna en moms

eftersom de ändå kompenseras med sina6 gjorda bidrag tillprocent av
friståendede skolorna. Förloraren blir då kommunen ersättersom en

högre kostnad den faktiska. Fördelarna med och schablonän en samma
kan dock detta. kan också jämförasDet med kommuner-uppväga att

får ersättning för sina momskostnader med 6 procent utan attna egna
ifrågasätter denna ligger på absolut riktig nivå.procentsatsman om

Med tanke på de belopp kommunerna fristå-blir destora omsättersom
ende skolornas eventuella momsawikelse bagatell i sammanhanget.en
Av detta följer detta det enklaste och rättvisaäratt att mestman anser

förhålla sig till momsfrågan. Procentandelen blir egentligensättet att
hypotetisk beräknar momsersättning enligt schablonen.när Denman
byggde nämligen vid tillkomsten på antagande 70ett grovt att procent

icke momsavlyftande verksamhets kostnader hade momsbe-av en
lastning löner m.m. och omfattade30 momskostnad.att procent en
Nettokostnaden för utgjorde då dessa20 30procent procent,moms av
det vill 6 riktigaDet då räkna på hela6säga ärprocent. att procent
kostnaden och inte gång eliminera föreännuatt poster utanen moms
uträkningen momsbidraget.av

Andra kommuner bakar in momsersättningen i det grundbelopp som
friståendeden skolan får. Detta innebär skolan inte huratt vet stor

momsersättningen vilket också medförakan skolan inte fårär, att
momsersättning på de den har till. Totalt eller31 56rättposter procent
skolor de fristående skolorna enkätenpå har momsbidra-svaratav som

inbakat i grundbeloppet. Vid de intervjuer förts med mångaget som av
dessa skolor visar det sig de inte hur momsersättning de haratt vet stor
fått. 48 skolor har de inte får någon momsersättning alls, allt-svarat att
så helt de regler finns. kan tänkasDet många dessaemot attsom av
skolor har momsbidraget inbakat i grundbeloppet, skolorna påattmen
grund detta har uppfattat de inte har fått någon ersättning. Näraattav
hälften alla skolor alltså inte de fått momsbidrag eller hurvetav om

detta Jämfört med har kommunernaär 1997 budgetåret i1998stort
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alltså for-högre grad grundbidraget, vilketlagt in momsersättningen i
svårar för skolorna hur bidragetatt veta stort

skolornas redovisning hur kommunernaDiagram friståendeDe
kompenserar de skolorna för deras högre momskostnader.fristående

Eb 5% 41% G/o0% 5% 10% 15% 21% 37A:

beräkningsgrund innebärMalmö använder sig attav en annan som man
från viss ochmomsbidrag utgår elev år. Manettger som en summa per

har beloppet för det materialdå beräknat hur är ärstort m.m. som
räknat framutifrån detta hur momsersättningenmomspliktigt och stor

elev. bidraget elev 000 kronor.1998 2Förår perper var
utifrånfinns också antal kommuner momsersättningDet ett som ger

de den fristående skolan haft för momspliktigafaktiska kostnader som
delar. full momsersättning, dvs.betalar kommunen 25Här procent av

fristå-de faktiska detta skall kunna ske måste denkostnadema. För att
kostnader lämnaende skolan till kommunen redovisa dessa attgenom

kvitton innebär ettmerarbete,in på dessa. Faktisk redovisning av moms
eftersom fristående normalt inte har behov exaktde skolorna vetaattav

vilkasina skolor så de eftermomskostnader. Troligen mångagör att ser
framkostnadsslag normalt belastade med och räknarär moms ensom

kostnader. Beträffande den faktis-sarmolik dessapåmoms summan av
totalkostna-ka momsnivån tycks denna ligga något under 6 procent av

perioder byggnation ochden inklusive kan variera iDetta avmoms.
viss skillnad be-andra investeringar. blir ocksåDetstora en manom

kostnadtraktar eller inkluderad Ompåslagettmoms som en summa. en
innehåller måste den jämföras med påslagmomsdel på 6 procent etten
på kostnaden före på 6,38 procent.moms
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allraDe flesta de kommuner har fristående grundskolor be-av som
talar 6 skolanspå totala bidragsbelopp.ut Det finns dockprocent
kommuner använder sig andra Några kommunerprocentsatser.som av
utdelar 3 till skolorna. dessa harI frånutgåttprocent en av man mom-
skostnadema inom barnomsorgen. skolaOm sedan sig ha hög-en anser

utgifter 3 måste de ansökaän ytterligare momsbidrag.procent Ire om
Mölndals kommun har undersökt hur momberättigad delstorman som
finns i kommunen totalt och kommit fram till 3,6 alltsåDet ärprocent.
denna betalas till den fristående skolan.procentsats som

I Uppsala har utgått från 6 och sedan kontrollerat vadprocentman
i praktiken momsberättigat och har funnitär då bidrag på 3som att ett

till de fristående skolorna verkligheten.procent motsvarar
Ett fåtal andra beräkningar förekommer också. Som exempel kan

kommun tillhandahållernämnas fri till den friståendeatt skolanmaten
och har därför beräknat övriga momsbelagda delar till 5 detprocent av
utbetalda bidraget till skolan.

Slutsats

Det svårt bedöma beslutetär resursfördelningsregleratt harom om nya
påverkat kommunernas vilja betala tillmomsersättning de fristå-att ut
ende grundskoloma. enkätmaterialetI från de fristående skolorna fram-
kommer dock bild kommunerna efter beslutet i högre gradatt änen av
tidigare betalar momsersättning. Däremot har det blivit vanligare att
baka in bidraget i tilldelningen så det blivit omöjligt bidra-att att veta

storlek. Det därför lämpligt bidraget förgets är redovisasatt moms se-
parat.

3.7 Elever i behov särskilt stödav

De årens nedskärningar inom skolsektom har inneburitsenaste bety-
dande påfrestningar på verksamheten. gällerDet både skolans personal
och dess elever. Skolverket genomförde 1995 undersökning i tioen
kommuner på vilket nedskärningarna hadesätt påverkat skolans orga-
nisation. Av framkom de elever drabbats ned-att mestsvaren som av
skärningarna eleverna i behov stöd. Antalet speciallärare hadevar av
minskat och tjänster psykolog och kurator hade också minskat isom
omfattning. I valet mellan skapa grupperingar i klassernastörre föratt

kunna behålla speciallärare och behållaatt klasstorlekama valde deatt
allra flesta behålla klasstorlekama på bekostnadatt speciallärar-av
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Kommunernas nedskärningar på skolan har naturligtvis ocksåresursen.
påverkat till de fristående skolorna.resurserna

Styrningen skolans tidigare stark. Statligaav resurser var resurser
basresurser och förstärkningsresurser reglerades i skolförordning-som
grundskolans läroplan fanns reglerat hur skulleI använ-en. resurserna

das. erhölls för varje 30-tal eleverBasresursen 25- respektivenyttsom
skulle undervisningstimmartäcka antal med undantag för halv-ett
klasstimmar och timmar för specialundervisning. Förstärkningsresursen

avsedd för tillåta undervisning och be-i halvklass i vissa ämnenattvar
räknades elev. skulle också skolorna möjlighet ha speci-Den attper ge
allärare för hjälpa de hade stödbehovelever i undervisningenatt som
eller hade olika fysiska handikapp. Successivt har regleringen minskat
för i dag praktiskt avskaffad. erhållerKommunernaatt tagetvara nu-

statligt sektorsbidrag sedan skall fördelas mellan olikaettmera som
verksamheter utifrån de olika behov finns. andra ordDet står medsom
kommunen fritt konstruera resursfördelningsmodeller inomdelsatt

helhet, dels inomkommunen skolans område. Skolans tilldeladesom
fördelasalltså tänkt utifrån varje skolas behov. betyderDetär attresurs

inte behovet grupperingar i mindre undervisning förochatt av grupper
elever med stödbehov har försvunnit. Friheten fördela haratt resurserna
förts till skolorna, vilket också innebär dessaföröver ett attansvar re-

effektivtanvänds så möjligt för eleverna skall kunnaattsurser som
de nationella föruppnå kunskapmålen grundskolan. både degällerDet

kommunala och fristående grundskolorna.de
detta följer organisationernaAv olika både vid de kom-att ut,ser

munala skolorna och vid de fristående. Några skillnader vad gäller re-
fördelning dock kommunalagår skolornaDeatt notera. ten-sursemas

derar klasseri högre grad ha eller grupperingar flermed eleveratt än
vad gäller fristående skolorna.i de flesta kommunala skolorDesom
har varit i bruk i många år och har delvis behållit den organisation som
skapades under regleringens här innebär kommunalaperiod. deDet att
skolorna fortfarande efter behålla sin för speci-organisationsträvar att
alundervisningen, vilket ofta medför klass- eller gruppstorlekar ärsom

flestaDe fristående grundskolor har klasser eller ärstora. grupper som
mindre bekostnadpå de inte har speciallärare i utsträck-attav samma
ning eller inte alls. Många fristående grundskolor har också verk-som
samhetsidé ha små klasser eller föräldrarPå så sättatt antasgrupper.
hellre välja skola med undervisningsgrupper. Olika satsningarsmåen

för specialundervisningen kan alltså förklara differensen iav resurser
klass- eller kommunalagruppstorlekar mellan de och de fristående

Ävengrundskolorna. skolans storlek har viss betydelse. Eftersom de
flesta fristående skolor, i jämförelse med de kommunala, har få elever

möjligheterna identifiera elever i behov Ef-särskilt stöd goda.är att av
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föräldrarnas stöd och innebär dettatersom är stort, ett gottengagemang
samarbete mellan skolan och hemmet. Detta i sin underlättar förtur
skolan snabbt få reda på eventuella behov stödåtgärderatt av som se-
dan kan genomföras i samarbete med hemmen.nära Samtidigt visar det
sig det i skolor med få elever, såväl fristående kommunala,att som
saknas förutsättningar ha speciallärare anställd. örutsättningamaFatt en
för elever i behov särskilt stöd bli undervisad lärare medattav av spe-
cialpedagogisk utbildning med andra 0rd olika ut.ser

flesta friståendeDe skolorna saknar alltså speciallärare. innebärDet
också det sällan förekommer särskilda undervisningsgrupper föratt
elever i behov särskilt stöd. Vi har frågat skolorna har speciallä-av som

dessa har speciallärarutbildning. de flestaI fall har det visat sigrare om
lärarna har lärarutbildning, inte speciallärarutbildning.att Mångamen

har kortaregått kurser i något specifikt har med specialun-ämne som
dervisningen har inte komplett specialläramtbildning.göra,att men en

detta påverkarHur skolornas möjligheter det stöd till resurskrä-att ge
vande elever de har till dock svårt bedöma och ingår interätt är attsom
i kommitténs uppdrag.

förekommerDet ibland i debatten fristående skolor uppfattning-om
dessa segregerande och därför inteär har elever i behovattar om av

särskilt stöd. finns i kommitténsDet arbete inget tyder på deattsom
fristående skolorna generellt skulle ha färre elever i behov särskiltav
stöd de kommunala. Vid många friståendeän skolor finns det tvärtom
många elever denna kategori. Föräldrar deras barn inteattav som anser
f°ar den hjälp och det stöd i den kommunala skolan krävs, söker sigsom
ofta från den kommunala skolan till fristående skola. Särskilt gälleren
detta den fristående skolan har få elever och små undervisnings-om

den friståendeOm skolan har lärare med speciallärarutbild-grupper.
ning tycks inte påverka valet fristående skola.av

Uppfattningen skiftar vad krävs för elev skall beteck-attom som en
elev i behov särskilt stöd. kan tillDetta viss del förklarasnas som en av

med det inte finns någon definitionatt vadnärmare medav som menas
särskilda behov. Elever rörelsehindrade och därför kräverärsom som
hjälp elever i behov särskiltär stöd. Andra elever in-en grupp av som
räknas sådana har inlämingsproblemär vilka beror språkligapåsom
eller sociala faktorer. Men elever med olika förståelsenivå ochäven
olika kunskapsprofiler räknas till denna vissa eleverFör kangrupp.
stödbehovet tillfälligt, medan andra elever däremot i behovärvara av
kontinuerliga insatser.

Eftersom skolans grundresurs normalt innefattar den resurs som
skall tillgodose elever i behov stöd dvs. både den tidigare basresur-av

och förstärkningsresursen skall möjligheterna begäraattsen extra
centralt för stödkrävande elever mycket begränsa-avsatta resurser vara
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delförhållandevisde. Vissa dock centraltkommuner avsätter stor aven
utifrån de äskandengrundskolebudgeten sedan fördelas extraavsom

endastskolorna. Andra kommunerkommer från attanserresurser som
fördelning till skolorna.centralt förliten del skall finnas utsenareen

behov under-kan antalet elever iOrsaken till dessa skillnader avvara
och modersmålsundervisning. Menvisning i svenska andraspråksom

kommunala grundskolornaideologiska orsaker.det kan också ha De är
tvek-oftast uppbyggnad, medan det däremotmedvetna ärsystemetsom

Följdenfristående skolorna.hur det förhåller sig det gäller denärsamt
för stödåtgärder,blir fristående skolor begärmånga extraatt resurser

irritationfått i gmndresursen. leder tillde redan har Dettaresurser som
de inte fåri kommunerna och de fristående skolorna att resurseranser

Vid förfråganför mening, egentligen har till.det de, enligt deras rätt
elever iskolorna de har betydligt flermånga de fristående attsvarar av

för.behov särskilt stöd vad de erhållitän extra resurserav
kan nekakommun enligt kap. 6 § skollagen4På sättsamma som en
medföraskola föräldrarna valt, det skulleelev i denatt ta emot omen

ekonomiska svårigheter för kommunen,betydande organisatoriska eller
kan fristå-gäller för de fristående skolorna.motsvarande Däremot en

ekonomiska skälende skola inte åberopa svårigheter för vägraattsom
beredd betala för det särskildaelev, kommunen är attta emot en om

de skolor hösten påstöd eleven behöver. Av 299 1998 svaratsomsom
frågan elev på grund fördyradeskolan har nekat att ta emot en avom

medkostnader 26 8,7 procent. Efter kontaktför skolan har svarat
sigmånga skolor visar det de fördyrade kostnadernadessa att avserav

skolor medelever i behov särskilt stöd. dessa 26 skolor nioAv ärav
waldorfskolor och femkonfessionell inriktning, är är montesso-sex

riskolor. med språklig/etnisk inriktning har nekatEndast skola att taen
med nekanden ökatjämförelse året innan har antaletelev. Iemot en

skolor frågan, vilketsvarade påmarkant. 14 289Hösten 1997 av
för-förändring beror på svårtVad denna4,8 är attmotsvarar procent.

vilkamedvetenhetklara. fristående skolornas ökandeDe resurserom
elever i behovtillgodose vissakrävs för tillfredsställande kunnaattsom

särskilt förklaring.stöd kan dock vara enav
specielltverksamhet påfinns skolor inriktar sinfriståendeDet som

finnsverksamhet läsåret 1998/99i behov särskilt stöd.elever Förav
Övrig.kategorin Mångaenligt Skolverket skolor godkända inom16 av

skolor förutomhar karaktären skoldaghem, dvs.dessa resursersomav
från socialförvaltning. Tvåfrån Skolförvaltning också får bidragcentral

finns antaldessadessa har dock inte Förutom ettännu startat. somav
skrivsvårigheter, oftaexempelvis läs- ochinriktar sig på elever med

viktigtKommittén tycker detdiagnosticerade dyslexi. är attattsom
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tio skolor har godkäntsnotera att Skolverket inom kategorinnya av
Övrig inför läsåret 1999/2000.

I alla kommuner har medelstort sett centralt för kunnaavsatta att
klara undervisningen för elever i behov särskilt stöd. kanDetav av
gälla sådana speciella verksamheter kommunen ocksåstartat,som men
medel fördela till skolorna. Exempelatt på kommunaltut anordnade
verksamheter skoldaghem,är terapiskolor, hörselklasser och förbere-
delseklasser. Andra centralt medel gäller medel för moders-avsatta
mâlsundervisning, undervisning i svenska andraspråk medelsamtsom

fördela till elever medatt stödbehov, inte minst till eleverextremt stora
med fysiska funktionshinder.

Vi har frågat kommunerna eller vilka sköter dennavem som resurs-
fördelning. Det vanligaste kommunerna harär att ett resurscentrum
med psykolog och speciallärare bedömningama. Däreftergör fat-som

den politiska nämnden besluttar tilldelning. I många kommuner ärom
det emellertid förvaltningschef eller den politiska nämnden görsom
bedömningen.

Vi har frågat kommunerna vilka skäl finns för betalaatt ut extrasom
för elever i behov särskilt stöd. deAv kommuner harpengar av som

fristående grundskolor har endast 68 Orsaken tillprocent svarat. att
resterande kommuner inte har kan de inte har ställts införsvarat attvara

de fristående skolorna haratt ansökt medel och därför inteextraom
behövt ställning. Av de vi fåttta det vanligaste fysiskaär handi-svar
kapp/funktionshinder också kräver personlig assistent. Andrasom van-
liga orsaker psyko-socialaär problem, läkare konstaterad dyslexiav
eller DAMP.

Motsvarande fråga ställdes., till de fristående grundskoloma. Om ni
begär bidrag för elever i behov särskiltextra stöd, vilka skäl anför niav
för detta Skälen ungefär desamma,är skiljer sigprocentsatsemamen
från kommunernas.
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betalafristående skolor ochtill sökaDiagram Orsaker att utatt
stöd.elever i behov särskiltkommuner förextra avresurser

39,9% 395%40,0% --

35,0% -

30,0% -

25,0% --

20,0% --

15,0% --

10,o%

5,0% -

0,0% -4-
Koncentra-Fysiska Psyko- Dyslexi DAMP svar
tionssvårig-handikapp sociala

funktions- problem heter
hinder

FriståendeKommuner skolorI

stöd ökar ityder på antalet elever i behovfinns teckenDet attsom av
barn ochden grundskolan. Undersökningar pekar på mångasvenska att

arbetsmark-bland på grund det rådandeungdomar mår sämre, annat av
mista sina arbeten påverkar barnennadsläget. Föräldrars över attoro

naturligtvis ocksåblivit arbetslösa, vilketnegativt. föräldrar harMånga
vardag negativt. kommunernaspåverkat barnens Menmånga gånger

skolanspåmed nedskärningarkrympande ekonomiska förutsättningar
minskadeklasser ochområde skolklimatet.har också förändrat Större

försämrat möjligheternaför stödbehov harelever med att geresurser
lärarper-ställer allt krav påstöd och hjälp till dessa elever. Detta större
friståen-situationen vid desonalen. få uppfattning hurFör utatt seren

stödbehov harantalet elever medde grundskolorna har frågatvi om
på frågande skolorökat eller minskat det året. Av svaratsenaste som

ökat. Endast femantalet elever har54 procentattprocent svararanser
förändring.minskat skolor inte har någonmedan resterande noterat

friståenderesursfördelningsreglema tillVilka effekter har då de nya
påsärskilt stöd kunnaskolor haft för elever i behov För att svaraav

påverkataktualisera hur reglerna hardetta återigendet viktigtär att
Övergången det tidi-frånresurstilldelningen de fristående skolorna.till
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resurstilldelningsystemet med 75 kommunensprocentgare av genom-
snittskostnad till nuvarande med bidrag efter grundersystem samma
innebar det första året de flesta skolorna 66 procent erhöll högreatt
bidrag tidigare. Hur mycket högre bidragän skolorna fått skiftar, men
genomsnittligt låg siffran på 9,7 Vid den förfrågan vi-procent. senaste
sade det sig hälften de skolornästan hade fåttatt ökatsvaratav som
bidrag mellan år 1997 och 1998.även

Vi har frågat friståendede grundskolor fått högre bidrag på vil-som
ket detta högre bidrag harsätt påverkat skolans organisation och verk-
samhet. Med tanke på det ökande antal elever med stödbehov detär
inte konstigt den vanligaste insatsen till dessa.att är att ge mer resurser
Behovet material och läromedel till eleverna tycks också stort.av vara

ÖversiktDiagram hur de fristående skolornas högre bidrag har an-
vänts.

18.0%--

B.O%-
69%-
4,0%-
2,0%-
0,0%

Eleven MW Kompetent-Wipeou-Amuran- under FårreeløvevMilda ElevümmuFine Annathamn llromedalmeaninglndervbnhgwøm lida mduvls-nu lodm ninplmmv
Wilma

deFör skolor fått lägre bidrag tidigare har däremot i förstaänsom man
hand minskat på material- och läromedelsdelen. Vad emellertid ärsom
anmärkningsvärt drygt tio har minskatär på specialunder-att procent
visningen behovet sådan tycks ha ökat detrots att åren. Isenasteav
kombination med fått fler elever i klasserna innebär detta deatt attman
stödkrävande eleverna fått möjligheter till hjälp tidigare.sämre än
Lyckligtvis andelen skolor med lägre bidragär relativt liten.
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påverkat organisationen.bidragHur friskolornas lägreDiagram

Avdllm: AnnatElavwjnfrån Fine MinskadBittra nekad FlereleverMind: Minskad Mimi: skolmllüddanlnwnarlohMaspecialnu- Idasadmi- lnonrpetens-hemmen pupengar :utvisning

kanproblemgång blivithar under arbetetsKommittén ett somvarse
den hjälpelev inte f°arochskolan nekasinnebära attatt enresursen

mottagandetinförVarje skola skallbehovhan/hon har av ensom av.
innebärstödbehoveventuelltmed kommunenelev diskutera somomny

dendet däremotväl har börjat i skolanelevenNär ärextra resurser.
hjälp ocheleven f°ar denskyldighet tillfristående grundskolans attatt se
skolgånggälla under sinkan eleverdet krävs. Problemetstöd somsom

förförutsättningarnatraumatiska upplevelserför sådanautsätts att un-
eleverkan också gällaförändras. detdervisningen radikalt Men som

kräverför fysiskt handikappolyckshändelser råkar ut ett somgenom
situationförhindra sådanfrån skolan. Förinsatser attattextra upp-en

kommitténförutsätterdå nekasstår, innebär elev extraatt resurs,som
tillskolan kommer frammed den aktuellakommunerna tillsammansatt

finnskommunala skolani denelevereleven vettig lösning.för Fören
helakvaralltid gådemskollagenuttrycklig regel i rätt attgersomen

gällertagitsde Dennagrundskola därläsåret i den kommuns rättemot.
mottagandeför beslutettill grundlågde förhållandenäven omom som
skolan.fristående Ettdengäller inteläsåretsändras under gång. Detta

innebärsarmoliktför alla, vilketdock den skallkrav öppenär att vara
emellertidskäl. finnsstarka Detelevinte kanden utestänga utanatt en

skolan.den friståendekvar påkan få gåtillfällen elev inte längrenär en
lagstiftningNuvarandefastställa.dockVilka dessa tillfällen svårtär att

förtorde därförproblem. Fråganlösning detta överingen på attsesger
framför allt drabbar eleven.undvika orimliga situationer som

inneburitresursfördelningsreglemadeSammanfattningsvis har nya
grundskolor-friståendehälften deflerhögre bidrag för betydligt än av

tilltillutnyttjatshögre bidrag harDetta attmest resurserge merna.
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stödkrävande elever och alltså förbättrat dessa elevers möjligheter att
uppfylla de krav på kunskaper och färdigheter ställs. Det återstårsom
dock för andra används påatt sådant skolanett sättse om attresurserna
får möjliga resultat den tilldeladeut mesta Här aktualiserasav resursen.
då bland kvaliteten i lärarnas undervisningannat och hur undervisning-

till elevens behov och möjligheter. lärarenHar kom-en rättanpassas
för undervisa elever i behovpetens stödatt detKan så vissaattav vara

skolor använder resurstilldelning till minska elevantaletextra iatten
klasserna med hänvisning till detta bättre möjligheter till ska-att attger

bra undervisningsmiljö och det blir lättare upptäckaattpa en att even-
tuella svårigheter hos eleverna Här uppföljningen från kommunensär
sida viktig så används till det de avseddaatt för.ärresurserna

Slutsats

skolorDe ansöker för elever i behov särskiltextrasom om resurser av
stöd det gäller både de kommunala grundskolorna och de fristående--
får sina ansökningar behandlade kommunala instans. Detav samma
kan gälla politisk nämnd, särskilt förvaltningschef ellerresurscenlrum,
centralt placerad tjänsteman. Detta förhålla sig tillsätt resurstilldel-att
ningen följer vad de resurstilldelningsreglema innebär.nya

Även tilldelade exempelvis sociala instanser måste gi-resurser av
vetvis beaktas.

3.8 Insyn och uppföljning

Begreppet insyn bör definieras för undvika missförstånd.att

Eftersom fristående grundskola i och med det besluteten nya om resur-
stilldelning skall erhålla bidrag med hänsyn till skolans åtagande och
elevens behov efter grunder kommunen tillämpar vid för-samma som
delning till de skolorna, det viktigt denärav resurser attegna egna
kommunen har insyn i friståendedeäven skolornas verksamhet. Detta

förutsättning förär hemkommunen skall kunnaatt rättvisgöraen en
bedömning resursbehovet.av

I den proposition 1995/962200 där regeringen föreslår förändring-
utvecklas inte vadnärmare med insyn. Regeringen fram-en som avses

håller dock syftet insynenmed inte främstatt kontrolleraär sko-att att
lan följer de nationella regler finns. ställetI följande avsiktersom anges
med insynen:
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bi-skolansbedömningskall kunna rättvisKommunen göra0 en av
elevernas behov.dragsbehov skolans åtagande ochgrundat

föranvändsoffentliga medel för utbildningInsynen garanterar att0
avsedda ändamål.

förutsättningar för-fristående skolans ochFörståelsen för den särart0
djupas.

förkring möjligheterna tillökar för dialogFörutsättningarna en0 en
meningsfull samverkan.båda parter

genomförts medde olika intervjuerKommittén har vid represen-som
blivitfristående skolor begreppetför kommuner och atttanter varse

och vilket dennafråga vad insyn påinsyn oklart. På är sättär genom-
det kommunalamestadels med beskrivaförs har svarat att upp-man

betraktar begreppet insynföljningssystemet. På vissa håll ettsomman
utvärdering Iunder vilket uppföljning ochöverordnat begrepp sorterar.

stäl-varit förvirrande iinsynsbegreppetmånga kommuner har däremot
klargörande.let för

lämpliga med kommunenolika uppfattningar detfinnsDet attom
havilken omfattning insynen skallcentral frågahar till insyn. En ärrätt

Skallinnefattas i insynen.verksamhetområden skalloch vilka som
pedagogiskauppfattningar och synpunkter ikommunen hakunna ge

sträcka sig det gäller budget,frågor skall insynenlångtHur när orga-
Vad innebär egentligen begreppetnisation och skolans resultat

utifrån kunnakrävs för insynfristående Vilken kompetens att en
och kvalitetbedömning skolans behov Dettaobjektiv ärgöra aven

kommunal och i demånga, både på nivåfrågor sysselsätter utesom
baratill insynfristående grundskolorna. Eftersom kommunernas rätt

särskilt långt.och metoder inte utvecklatshar gällt läsår har formertvå
klar uppfattningvanligtvis inte har någonOrsaken till detta är att man

i hög grad frågaför. ocksåvad begreppet insyn står Det är somenom
Samtidigtde fristående skolorna.diskutera i samråd medviktigär att

kan ledatill samarbetekommunal insyn möjligheterkan ett somen ge
kommunalaoch dede friståendetill positiv utveckling både fören

skolorna.
målhar formulerastyrelsefristående skola harEn attsomen egen

skola denSkolverket skall godkärmaför dess verksamhet. om geren
väsentligenfärdigheter till och nivåkunskaper och motart svararsom

ochskall förmedlagrundskolande kunskaper och färdigheter ävensom
förvärdegrund gällermål och deni övrigt de allmärmamot somsvarar

uttrycks i skollagensskolväsendet.utbildning inom det offentliga Detta
kom-formulera målkap. fristående skolan kan9 2 Den egna som

målstyrdi skolplanen.plement. kommunal nivå detta FörPå görs att en
resul-koppling mellan mål ochverksamhet skall fungera krävs näraen
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Det följa resultatenärtat. har möjlighetatt attgenom upp som man se
målen har uppfyllts.om

friståendeDe grundskolorna skyldiga deltaär i den uppföljningatt
och utvärdering skolväsendet genomförs Skolverket. Detav som av nya
beslutet resursfördelning innebär de också skyldiga delta iäratt attom
den uppföljning och utvärdering kommunen sina sko-görsom av egna
lor. Kommunen bestämmer dock i vilken omfattning detta skall ske och

vilket hänsyn skall till de friståendesätt skolornas speciella in-tas
riktning. har fåttDetta till följd i vissa kommuner deltar de friståen-att
de skolorna till alla delar i den kommunala uppföljningen och utvärde-
ringen, medan det i andra kommuner förhåller sig annorlunda. vissaI
kommuner deltar inte de fristående skolorna i kommunens uppfölj-
nings- och utvärderingsprogram, i några fall beroende kommunenpå att
inte tagit ställning. Det finns också kommuner inte harännu utar-som
betat några för uppföljning och utvärdering sina sko-program av egna
lor. någotI enstaka fall har kommunen beslutat de friståendeattom
skolorna inte skall ingå i den kommunala uppföljningen och utvärde-
ringen, såvida den fristående skolan inte själv begär detta. Många fri-
stående skolor har uttalat sig positivt till medverkan, eftersom denna

skolan bättre möjligheter hur kvaliteten på dess verksam-att veta ärger
het jämfört med de kommunala skolorna. Kommittén ställer sig frågan-
de till några kommuner inte utnyttjar sin tillatt uppföljning ochrätt ut-
värdering.
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ingår ide fristående skolornapåDiagram 10. Kommunernas svar om
friståendeinsyn i deuppföljning/utvärdering och kommunen harom

skolornas verksamhet.
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Slutsats

inte alla fristående skolor skyldigaKommittén har är attattnoterat
delta och utvärdering bedrivs kommunerna.i den uppföljning som av

ochdärför verksamheten med uppföljningDet återstår utvär-att se om
utvecklas de fristå-dering kommande läsår kommer ochunder att om

hittills kommer ingå i denna. rå-ende skolorna i högre grad Detän att
begreppetgällande insyn.der också oklarheter

glesbygdFristående grundskolor i3.9

bidrag tidigare,Fristående skolor i glesbygd fått högrehar än men
kostnader föranvändas tillinte obetydlig del bidraget måsteen av

svårigheterglesbygd har därmedSkolskjutsar. Fristående skolor i att
det gällerekonomiska villkorbedriva verksamhet utifrån närsamma

undervisningsverksamheten.

grundskoloreffekter resurstilldelningsreglema haft påVilka har de nya
ifristående grundskolorligger i glesbygd i allmänhet och på syn-som
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nerhet Har elever bor i glesbygd fått förändrade förutsättningarsom
för sin skolgång

Det i första hand viktigt få klart för sigär vad definitionenatt ärsom
för glesbygd innebär. Svenska kommunförbundet har delat in landets
kommuner utifrån antal olika variabler folkmängd, läge,ett tät-som

kmzortsgrad, invånare näringsstruktur. Glesbygdskommunsamt ärper
km2då kommun med mindre invånare5 och med mindreän änen per

20 invånare.000 Sverige har med denna definition glesbygdskom-31
vilka sju har fristående grundskolor godkända Skolverket,muner, av av

Älvdalen, Överkalixnämligen Härjedalen, Ljusdal, Pajala, Vilhelmina,
och Sollefteå. dessaI kommuner finns sammanlagt åtta fristående
grundskolor.

skallMan dock inte frånutgå det bara finns sju verksamma fri-att
stående grundskolor i glesbygd. finnsDet naturligtvis flera. Att veta
exakt dessa ligger dock svårt, eftersom vi förstär måste definieravar
glesbygdsbegreppet utifrån det faktum det finns skolor i glesbygdatt

ligger i kommuner inte definierade glesbygdskommu-ärsom som som
Låt exempel. I Stockholmsregionen ligger Haninge,ta ettner. oss en

kommun med cirka 60 invånare000 definition klassassom per som
förortskommun, också skulle kunna betecknas stad medstörremen som
tanke på invånarantalet. Haninge utpräglad skärgårds-kommunär en

Öarnamed bland ochUtö Ornö.öar har mycket liten be-annat som en
folkningsmängd, har detta sin skola. Eftersom antalet ele-trotsmen var

Öarnavid varje skola litet blir skolorna mycketär dyra i drift. harver
begränsade förbindelser med fastlandet vilket motiverar skolornaatt

Ärskall finnas. dessa skolor glesbygdsskolor eller ej Svaret måste bli
på den frågan. I Sverige finns naturligtvis många andra kommuner

har skolor ligger i glesbygd både kommunala friståendeochsom som -
vanligtvis för årskurserna 1-6. Vi har därför frågat kommunerna om-

det i kommunen finns någon fristående grundskola ligger i ettsom
glesbygdsområde. Det visar sig det i kommuner30 finnsatt samman-
lagt 34 skolor ligga glesbygd.i Ytterligare friståendesom man anser en
grundskola i glesbygd godkänd Skolverket, har inteär startat.av men

totalaDet antalet elever i dessa skolor34 Elevantalet1 391. i skolor-är
varierar mellan lägst elever9 och högst 88 elever. De allra flesta harna

allmän inriktning 26 skolor medan skolor med konfessionell inrikt-
ning, waldorfskolor och montessoriskolor skolorrepresenteras treav
vardera. Något krav på definition på vad kan betecknas gles-som som
bygdsskola har dock kommittén inte ställt. Uppfattningama vadom

kan betecknas glesbygdsskola kan därför olika.som som vara
tiderI nedskärningar det vanligt kommunernaär undersökerattav

möjligheterna förtäta skolorna i hopp kunna lägga någonatt attom ner
skola, speciellt i glesbygd med tanke på det normalt går ganska fåatt
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elever i dessa skolor. Eftersom många familjer flyttat in till tätorternu
förutsättningarna för elevunderlaget skall öka tankarär små ochatt
lägga sådana skolor väcks. finnsDet många exempel för-påatt attner

äldrar har ansökt få fristående skola till följdatt starta attom en av
kommunen beslutat lägga kommunal skola inärområdet. så-Enner en
dan skola innebär kommunen inte kan uppnå ekonomiskastart attav
vinster med nedläggning. då tvingad fortsättaKommunen haär att att

överkapacitet i befintliga kommunala skolor. deVid besök på fristå-en
ende skolor i glesbygd kommittén genomfört visar det desig attsom
flesta dessa skolor har uppstått fristående skolor följdav som som en av

kommunen planerat skolan och flytta eleverna till andrastängaatt
skolor. Det alltså för få behålla skola i glesbygden denär att en som
fristående skolan Skolan har då sin verksamhet i för-startat. startat
svarssyfte. praktiken har detta inneburitI skolan fortsatt sin verk-att
samhet med personal tidigare funnits vid skolan. Någrasamma som
märkbara förändringar i skolans inre arbete har därför inte kunnat note-
ras.

Den här fristående skolor också förhållandevis dyra iärtypen av
drift. SkolverketsI Barnomsorg och skola i siffror 1998: Delrappport

Kostnader redovisasRapport 155 hemkommunens kostnader förnr
fristående grundskolor i glesbygdskommuner. Kostnaderna för gles-
bygdsskoloma kr betydligt högre54 400 genomsnittet för övrigaär än
fristående skolor kr. Orsakerna41 900 till denna differens säkertär
flera, sannolikt dessa skolor har få elever i förhållande tillär attmen en
skolbyggnadens storlek och lokalkostnad.

En kostnad de långa avstånden till skolan för med sig förextra som
den fristående skolan skolskjutskostnaderna. bliDessa kan relativtär

för glesbygd.skola i Som exempel kan Tryserumsstora nämnasen
friskola i Valdemarsviks kommun. Skolans skolskjutskostnader uppgår
till 13 den totala skolbudgeten. innebär skolansDet inreprocent attav
verksamhet måste bantas för budgeten skall hålla. glesbygds-Föratt
skolor med höga skolskjutskostnader kan dessa dock i viss mån pareras

lokalkostnadsbidraget sig detgrundar på kommunalaattgenom genom-
Ävensnittet och skolans lokalkostnader lägre detta genomsnitt.att är än

Hällfors skola i Vännäs kommun påtalade svårigheterna erbjuda allaatt
elever skolskjuts till enligt skolan rimlig kostnad. likvärdighets-Uren
synpunkt innebär de fristående skolornas höga skolskjutskostnad deatt
har möjligheter bedriva undervisning, eftersom delsämre att storen av
skolbudgeten denna kostnad. Lagstiftningen ifrånutgårupptas attav
föräldrar friståendeväljer skola eller kommunal skola änsom en arman
den för sina barn själva får stå för eventuella skolskjutskost-närmaste
nader. I glesbygden uppkommer dock det problemet avstånden äratt

och skolskjutskostnadema blir så höga föräldrarna har svårtstora att att
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bära dem. Många fristående skolor söker därför kostnaderna inomta
sitt bidrag. friståendeDen skolan har bedömt det helt uteslutet låtaatt
föräldrar stå för kostnader på grund långade avstånden skullesom av
bli betydande.

fleraSedan föräldrarnaår tillbaka har välja skola till sinarätt att
bam. innebärDenna föräldrarna väljakan kommunalrätt att en annan
skola den kommunen anvisar. de kan också välja fristå-Menän som en
ende skola önskas. förså många naturligt välja fristå-Det är attom en
ende skola i närområdet framför kommunal skola ligger långten som
från hemmet. SkolverketDet skall besluta friståendeär som om en
grundskola skall bli godkänd och ha till kommunalt bidrag. Omrätt
kommunen i sitt yttrande i ärendet kan påvisa sådanatt starten av en
skola skulle medföra påtagliga negativa konsekvenser för det kommu-
nala skolväsendet kan Skolverket avslå ansökan fristå-starten om av
ende skola. Denna möjlighet föranledde många befara flera sko-att att
lor skulle nekas godkärmande Skolverket. Så har inte skett. Efter attav
vi har varit i kontakt med Skolverket pekar allting på dessa farhågoratt
hittills inte haft någon grund. Endast i några enstaka fall har Skolverket
avslagit ansökan fristående skola följdatt starta attom en som en av
kommunen kunnat påvisa sådan skulle medföra påtagligaatt starten
och bestående negativa konsekvenser för kommunen. kommu-Några

företrädarenala har vid intervjuerna Skolverket borde intaansett att en
restriktiv hållning det gäller godkännande fristående skolornärmer av

den kommunala skolan skall läggas ned.startar närsom
finnsDet några enstaka fristående skolor i glesbygd tacksom vare

sin speciella inriktning konfessionell ellerwaldorfpedagogisk har för-
anlett familjer från andra kommuner flytta till den kommun, vilkeniatt
den fristående skolan belägen. Kommunen har därför totalt fåttär sett

elevantal. Rekryteringen till den friståendestörre skolan har då iett
mindre utsträckning påverkat kommunens ursprungliga elevsiffror och
alltså inte inneburit bekymmer för kommunen det gäller den lång-när
siktiga planeringen. Inflyttningen kan också innebära ökat skatteun-ett
derlag för kommunen och alltså något positivt.ses som

Har de resurstilldelningsreglema inneburit försämringar ellernya
förbättringar för de fristående grundskolorna i glesbygd Enligt de siff-

Skolverket redovisar uppgick totalkostnaden för skolor i gles-ror som
bygdskommuner iår 1996 genomsnitt till 62 300 kronor elev. Er-per
sättningen till de friståendeår skolorna i glesbygdskommunersamma
uppgick i genomsnitt till 52 300 kronor. I räknat skulle de fri-procent
stående skolorna erhålla 84 den kommunalaprocent av genom-

Åretsnittskostnaden. därpå, dvs. 1997, totalkostnaden 62 100 kro-var
och ersättningen till de fristående skolorna kronor.54 400 Procen-nor

tuellt innebär detta knappt 88 detta skulleAv kunna draprocent. man
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slutsatsen de fristående skolorna fått det bättre följd deatt som en av
resurstilldelningsreglema.nya

viOm destuderar åtta fristående grundskolor ligger inärmare som
glesbygdskommuner har fem fått högre bidrag tidigare. Två har fåttän
lägre bidrag, vilka förklarar detta med de kommunalaävenattav en
skolorna fått motsvarande lägre bidrag. skolorna nystartad ochEn ärav
har därför inte kunnat frågan.på ökade bidraget harDet mestsvara an-

för hjälp till elever i behov inköpvänts stöd tillatt samtge mer av av
material och läromedel.

Slutsats

Kommittén konstaterar effekterna eleverför de bor i gles-att som
bygdskommuner och går i fristående grundskola skolan harär attsom
fått bättre ekonomiska förutsättningar bedriva skolverksamhet änatt
tidigare, det finns problem i vissa skolor, eftersom inte obe-attmen en
tydlig del bidragen måste användas till skolskjuts. Därmedav upp-
kommer svårigheter för fristående skolor verka utifrån eko-att samma
nomiska villkor det gäller den skolverksarnheten. svå-när Dessarena
righeter bör särskilt uppmärksammas med hänsyn till likvärdighetsas-
pekten.

3.10 Inställning till fristående grundskolor
och de resursfördelningsreglemanya

Elevantalet under den femårsperioden har ökat i delsenaste storen av
kommunerna, vilket medfört ökade kostnader. de kommunerAv 120

läsåret 1998/99 har fristående grundskolor det endast åtta kom-ärsom
har haft elevminskning under denna femårsperiod.muner som en

Minskningen har varit tämligen blygsam och inte överstigit tre procent.
viSer på utvecklingen de två läsåren det 14 kommunernaärsenaste av

har haft elevminskning på högst dessa3,5 Tvåprocent.som en av
kommuner glesbygdskommuner. Elevökning har alltså varit detär van-
liga i kommunerna. Vi kan emellertid tendenser till elevökningenattse
i kommunerna för några år övergå i minskande elevantal.avtar att om
Elevproñlen i grundskolan visar det innevarande läsår elev-att är en

i årskurs det sker utjämning och minskning införtopp attmen en
skolstarten för nybörjare läsåret 1999/2000.

hittillsvarandeHar elevökning hañ betydelse för kommunernas in-
ställning till fristående grundskolor och vilketpå har denna påver-sätt
kat den massmediala bevakningen friskolefrågan skulle detHurav
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påverka kommunernas inställning elevökningen skulle och detavtaom
fortsättningsvis skulle finnas lika många elever varje skulle detår Hur

elevantalet minskade varje årutse om
En elevökning innebär kommunen måste planera för fler eleveratt

och undersöka dessa elever skall kunna få sin skolgång. Om elev-var
ökningen i kommunen ganska liten och kommunen harär över-storen
kapacitet elevplatserpå kan detta lösas inom befintliga skolor. Annars

det troligt kommunen måste komplettera befintliga skolor medär att
ytterligare lokaler byggaeller skola. här innebär för kommu-Deten ny

fördyrade kostnader, vilket i nedskämingstider försvårar kommu-nen
möjligheter skära i sin skolbudget. Om det finns friståendeattnens

skolor i kommunen kan dessa fler elever delvistaatt emotgenom pare-
sådan negativ lösning för kommunen. detMen inte självklartärra en

de fristående skolorna har möjlighet fler elever. Mångaatt att ta emot
fristående skolor har redan uppnått planerat antal elever och har ingen
skyldighet fler elever. sådant läge förklarligaI skälatt ta emot ärett av
kommunen benägen sig positivt till ansökan etableringatt yttra en om

ytterligare fristående skola, detta medför kommunen slip-attav en om
dyra kostnader för nybyggnad. Och eftersom bidraget för lokalerper

till de fristående skolorna oftast utgår från kommunens genom-
snittskostnad innebär det förtjänst för kommunen slippa byg-atten ren

friståendeDe skolorna kan dettapå lösa kommunens prob-nytt. sättga
lem. inställningKommunens till fristående skolor positiv deoch fri-är
stående skolorna nöjda.är

Nästa alternativ gäller kommunen har elevantal ligger li-ettom som
ka år efter år. kommun harEn eller flera fristående skolor ochsom en

har elevunderlag lika efterår år, har i samband medett är attsom som
de fristående skolorna startade haft ökade kostnader. berorDetta på att
överkapaciteten i de kommunala skolorna ökade. matematiskt in-Rent
nebär etablering fristående skola antal eleveratten av en samma
skall fördelas flerpå skollokaler. små kommuner harI detta påverkat
verksamheten i kommuner, där möjligheternaän stora attmer parera
sådana ökade kostnader förmodligen På lång sikt lär dock denär större.
kommunala skolbudgeten regleras med tanke friståendepå de skolornas
verksamhet och därför inte behöva bli ekonomisk belastning fören
kommunen. Befintliga skollokaler kan utnyttjas effektivtmer annanav
kommunal verksamhet. kanDetta på sikt leda till de fristående sko-att
lornas inriktning och verksamhet kan något positivt för deutgöra även
kommunala skolorna, under förutsättning konstruktiva samarbets-att

Ävenformer kommer till stånd. här finns det anledning kom-att tro att
de fristående skolorna tillgång.munen ser som en

Vad händer då elevantalet minskar i kommunen finnsDetom re-
dan i dag kommuner har stadigt minskande elevunderlag. Detettsom
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gäller i första hand glesbygdskommuner. dessa kan märkaI vi in-att
ställningen till fristående skolor förändrats Effekterna förnågot. det
kommunala skolväsendet blir här tydligt kännbara. Vid minskandeett
elevunderlag blir kommuns överkapacitet vilket medför öka-större,en
de kostnader elev. innebärDet i många fall kommunen måsteattper

skola och placera dess elever i andra kommunalaöverväga stängaatt en
skolor för klara skolbudgeten. eleverDe går i de friståendeatt som
skolorna skulle kunna placeras i de kommunala skolorna och på så sätt
minska överkapaciteten. kommunenMen har ingen möjlighet stängaatt

fristående skola. kommunOm därför är stängatvungen atten en en
kommunal skola på grund bristande elevunderlag kan inställningenav
till fristående skolor bli negativ. Skulle dessutom föräldrar påreagera
nedläggningshot skola ansöka få fristå-att att startaav en genom om en
ende skola det inte konstigt kommunen i sittär yttrande till Skol-om
verket det olämpligt. friståendeDe skolorna dåäratt utgör ettanser
hinder för kommunen skära ned kostnadema för skolverksamhetenatt
eller leder till kostnadsnedskämingen drabbar undervisningen iatt
stället för lokalerna. Inställningen till fristående skolor blir därför oftast
negativ.

då inställningenHur i landets kommuner förår närvarande till iri-
stående grundskolor Tidigare har olika inställningar kunnat märkas
beroende på vilken partipolitisk majoritet kommunen haft. Vi har i vårt
arbete märkt attityden till fristående skolor blivit positiv tidi-att änmer

Några partipolitiska skiljelinjer har vi inte kunnat mednotera,gare.
några enstaka undantag. dessa fallI har den negativa attityden huvud-
sakligen varit kopplad till allra flesta kommunerDe i dagperson. ser
fristående skolor komplement till de kommunala. inteDeett utgörsom
längre något hot den kommunala skolverksamheten. eleverAttmot

kan välja vilken kommunal skola de skall i har sannoliktnumera
avdramatiserat inställningen till de fristående skolorna. Inför etable-en
ring fristående skola det visserligen många kommuner harärav en som

sig negativt till Skolverket, då skolan fått godkännandeyttrat attmen
har vanligtvis kommunen behandlat den fristående skolan påstarta ett

korrekt Kommuner med minskande elevunderlag docksätt. intar en
restriktiv hållning andra kommuner. gäller vissaDetsammaänmer

kommuner med friståendemånga grundskolor och där andelen elever i
fristående skolor betydligt högre genomsnittet i landet. kanär Detän
här intressant hur andel elever i friståendegåratt storvara se som
grundskolor i kommunerna. Enligt de uppgifter kommittén fåttsom
från kommunerna gick landets2,7 grundskoleelever fristå-iprocent av
ende grundskolor läsåret 1997/98. högsta andelenDen elever i friståen-
de grundskolor hade Sollentuna kommun med 11,6 Läsåretprocent.
1998/99 har andelen i friståendeelever skolor ökat till 3,0 Denprocent.
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Lidingökommun har högst andel detta läsår med 14,6är procent.som
kommuner har procenttal överstigande tio, nämligen Sollentu-Fyra ett

l2,5, Pajala och Göteborg 10,1.l0,2na
beslutet resursfördelningregler omedelbart efterInför ochom nya

fördes huruvida beslutet skulledet beslutet tagits, livlig debattatt en om
Därefter har detpåverka de fristående skolornas fortsatta möjligheter.

emellertid varit ganska de fristående skolorna i massmedia. deItyst om
fall i och då i företrädesvisdet varit debatt har denna lokalpressägt rum
glesbygdskommuner. förklaring till detta kan etableringEn attvara av
fristående i kommuner eller glesbygdskommuner påverkarskolor små
den kommunala ekonomin på påtagligt i kommu-sätt än störreett mer

orsak kan de flesta fristående skolorna fått högreEn attner. arman vara
bidrag tidigare anledning klaga. Andelenoch inte har någonän att
skolor fått lägre bidrag liten och för de flesta dessa skolorär rörsom av
sig det bidraget, med några få undantag, endastlägre ettom par pro-

tidigare friståendevi har de flesta kommunerna medSom nämntcent.
grundskolor hittills hañ elevökning. kommuner har inteDessa setten
de fristående skolorna negativt, eftersom dessa i månganågotsom
kommuner har varit till hjälp de med sin verksamhet innebu-attgenom
rit kommunerna inte behövt bygga skolor.på Deatt satsa attpengar nya
fåtal kommuner har minskande elevunderlag har i fallnågraettsom
uppmärksammats i samband med Skolverkets handläggning av nya
ansökningar fristående skolor. detta i kapitlet God-Meraatt starta om
kärmande fristående grundskolor.av

kommunerna friståendeBåde för och de grundsko-representanter
loma varit angelägna bidra med resursför-har synpunkter på deatt nya
delningsreglema. fristående grundskolor hade förhoppningarMånga att
bidraget skulle stiga från till och kände sig därför be-75 100 procent
svikna kommunerna inte med automatik ändrat detbidraget påöver att

förbisett kommunenhar då antal kostnader har räk-Mansättet. ett som
bland för centralt instiftade skoldaghemsåsomnat annatav, grupper

del kommuner har räknat kostnaderna för den överkapaci-Enm.m. av
resterandedet vi kallar skolpliktskostnader, innan fördelningtet, av

haft storlekmedel övrigt har de flesta kommunernaIägt rum. samma
skolorna.för såväl friståendepå grundbidraget de kommunala desom

grundbidraget har kommunerna sedan fördelat speciella bi-Förutom
drag, bland för behov särskilt förelever i stöd, på sättannat av samma
de fristående skolorna för kommunala.desom

fristående har framhållitskolorna de resursfördelnings-De att nya
reglerna fått följdtill betydligt ökad administration under det förstaen

Framföråret reglerna gällde. allt gäller detta de skolor har eleversom
från flera olika kommuner eller kommundelar. del skolorEn attanser

skulle fått speciella medel för klara denna adminstrativa börda.attman
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Många de fristående grundskolor fått högre bidrag har nöjt sigav som
med bidraget blivit högre och har inte förhand-brytt sig haatt attom
lingar med kommunerna. Andra skolor har fått lägga möda påstorner

till bidragen efter grunder för de kommunalaatt attse ges samma som
skoloma. gäller framför alltDet skolor i tätbebyggda ochområden som
har elever från olika kommuner.många Representanter för dessa skolor

föramed förhandlingar med berörda kommuneratt systemet attanser
inte ñmgerar och detta bara går genomföra för fristående skoloratt att

har elever från endast hemkommunen. Några de representantersom av
för fristående skolor intervjuats önskar sig enklare regler för till-som
delningen och det tidigare med undreatt systemet procent-anser en

föredra. Ytterligare några har detgräns är att rätt-ansett att mestvore
vist likvärdighetssynpunkt bestämmer vissatt statenur en summa som
skall elev, på sker till de fristående gymnasie-sättges per samma som
skoloma.

Över hälften de fristående grundskolorna ansåg det första året attav
kommunens bidragsmodell inte möjlig förstå. Dettaatt natur-var var
ligtvis inte tillfredsställande inför de samråd skulle resultera isom en
överenskommelse bidragets storlek. Sedan dess har förändringom en
skett och året 1998 ansåg endast fjärdedel de inte förstod kom-atten

bidragsmodell och på vilka grunder denna framtagen. Detmunens var
återstår alltså för många kommuner förbättra informationen till deatt
fristående skolorna uppbyggnad. Mångaresurssystemets attom anser
förutsättningarna inte finns för samråden skall kunna likvär-ske påatt
diga villkor. inte förstårFörutom många kommunens bidragsmodellatt

sig inte ha något det förslag till bidrag desättaatt emotanser man som
kommunala tjänstemännen lägger fram. Ofta blir det inte samråd,ens

information från kommunen hur bidrag fristå-deutan stortmer en som
ende skolorna får. fristående skolornaDe tvingas då under protest att

det bud kommunenacceptera som ger.
förRepresentanter kommunerna har också givit desynpunkter på

resursfördelningsreglema och vilka effekter dessa haft för kommu-nya
Eftersom det förväntas kostnadsneutralt har visystemetnen. nya vara

frågat det så eller det blivit dyrare. visarDerasär attom om svar sys-
blivit dyrare. förhållande till den totalaI grundskolebudgetentemet är

dock fördyringen försumbar och uttrycks vanligen i promilletenner.
många friståendeFör skolor har ökade bidrag betytt efter-mycket, men

det endast några få kommunens grundskoleeleverär procentsom av
går i fristående skolor blir kommunens extrakostnad mycket liten.som

likhet med friståendeI de skolorna kommunerna deattanser nya re-
sursfördelningsreglema innebär ökad administrativ insats. Antaleten
diskussioner med de fristående skolorna har ökat och samrådde som

har tidtagit längre tidigare. visarHär det sig mångaägt än attrum
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kommuner det tidigare lättare administreraatt systemet attanser var
och dessutom totalt billigare. dock försiktig uttala sigMan ärsett att

nuvarandedet fördelar och nackdelar, eftersom det ärsystemetsom
både kommunernaoch och de fristående skolorna behöver tidnytt att

till Visig det har dock under det året märkt attsenasteanpassa nya.
inställningen till de resursfördelningsreglema har blivit betydligtnya

positiv tidigare.änmer

Ökade3.11 bidrag för många skolor

till den juli gälldeFram 1 1997 hemkommunen vid beräkningenatt av
bidraget fick avdrag med högst kommunens25göra procent av genom-
snittskostnad elev, den skulle hänsyn till blandatt ta annatper men om
den fristående grundskolan hade särskilda kostnader, fört.ex. moms

arbetsgivaravgifter,och på grund den drevs enskild huvud-attav av
skolans åtagande omfattade elever med behov särskildaattman, av

stödinsatser eller den erbjöd skolhälsovård. skälen till bi-Ettatt attav
draget till den fristående grundskolan lägre kommunen hadeattvar var
centralt medel skulle fördelas efter behov och vissaavsatta attsom
kostnader endast gällde kommunens verksamhet. Bakgrunden till att

resursfördelningsregler infördes det skulle gälla likvärdigaattnya var
villkor för kommunala skolor och fristående skolor och att systemet
skulle bidra till stärka samarbetet mellan kommuner och friståendeatt
skolor. efter endast två år i det draAtt några slutsatsersystemetnya om
samarbetsformerna har utvecklats vanskligt. Vi kan dock konstateraär

samarbetet under denna förbättrats,period har fort-mycketatt attmen
farande återstår. -

Skollagen innehåller föreskrifter för utbildningen. blandfastslåsDär
kommunen huvudman för grundskolan. harKommunenärannat att

vidare, enligt skollagens tredje kapitel, för skolpliktigaallaattansvar
elever i dess grundskola fullgör sin skolgång. har också,Kommunen
enligt ñärde kapitlet, skyldighet allaskolpliktigatill barnatt attse som
bor i kommunen får sin till utbildning tillgodosedd. Vid sidan derätt av
skolformer anordnas det allmänna kan finnasdet skolorsom av som
anordnas enskilda fysiska eller juridiska fristående sko-av personer
lor. omfattas dock inte skyldigheterDessa kommunen.av samma som

kommunalaDet uppdraget bereda för allaplats skolpliktiga ele-att
hemmet innebär kostnader vi inom kommittén kallarnära extraver som

skolpliktskostnader. högre kostnaderna omfattarDe både tjänster och
lokaler. Grovt räknat består skolans budget delar, nämligentreav
personalkostnader, 2/ lokalkostnader och 3/ övriga kostnader, t.ex. ma-
terial och läromedel. kommunala skolorI uppgår personalkostnadema
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normalt till cirka 50 den totala budgeten och lokalkostna-procent av
dema till 30 Dessa två delar tillsammans den allranära procent. utgör

delen kostnaderna för skola.största av en
Den ñistående harskolan uppgift den påtaringen Mansigänannan man
bestämmer själv elevantal. kommunala skolanDen har därför helasitt
kostnaden för elevantaletsfluktation, dvs. den måste alltidpraktiken hållai

SOU 1992:38vissa överjøtor.

I det kommunala uppdraget ligger med andra ord bereda plats föratt
alla skolpliktiga barn dessa bor. Antalet elever skalloavsett var som
börja skolan skiftar frånår år. lokalerBehovet och lärare därförav ser
olika kommunala skolornaDe måste alltid ha visstut. ut-reserverat

för elevökningar i samband med skolstarten för nybörjare,rymme men
för andra elever nyinflyttade och skalläven börja i års-ärsom annan

klass. mångaHur vakanta platser finns i respektive kommun ärsom
beroende kommunen glesbygdskommun eller tätbebyggdärav om en
kommun, skolor belägna i förhållande till bostäder, hurär storavar
skolorna elevutvecklingenhur sker. överkapacitetär Denna inne-samt
bär fördyrade kostnader elev i kommunaladen skolan. dettaDet ärper

den kommunala skolplikskostnaden.ärsom
den friståendeFör skolan förutsättningarna armorlunda. Eftersomär

den fristående skolan inte har uppdrag och skyldighetsamma samma
tillhandahålla platser den kommunala skolan, kan den självatt som

reglera hur många elever bedöms för skolan skall bära sigattsom passa
ekonomiskt. friståendeDen skolan har den fördelen den kanstora att
optimera sina klasser, något de kommunala skolorna inte kan påsom

Vi kan förklara detta med följande exempel.sätt. Inom ettsamma om-
råde finns 70 skolpliktiga elever. fristående skolaEn kan där ochstarta
bestämma sig för in elever fördelas60 på två medatt ta som grupper
vardera elever.30 Resterande tio elever det kommunens skyldighetär

hand Däremot kommunen skyldig tillhandahålla skolaatt ta är attom.
för alla dessa elever och70 måste bilda elevgrupper, något blirtre som
dyrare med tanke lärarpersonalpå och lokaler. Driftenextra extra av en
kommunal skola i område blir alltså dyrare grund denpåsamma av
kommunala skyldigheten. dettaAv kan utgå från den kommu-attman
nala skolan något dyrare elev den fristående skolan. tidigareär Iänper
bidragsmodell detta motiveringen för del det lägre procentu-var en av
ella bidraget till fristående gnmdskolor.

glesbygdenI kan den fristående oftastskolan inte utnyttja optime-
ringsfördelama. iMen samhällen, där den övervägande delenstörre av
de fristående skolorna finns, spelar den roll. härMenstor även ären
förhållande olika.
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I enkätsvaren från kommunerna och vid de intervjuer som genom-
förts med för kommunerna, framkommer alla kom-representanter att

inte tagit till dennahänsyn kommunala extrakostnad, skolp-muner
liktskostnaden, vid bidragsgivningen till de fristående grundskoloma.

vi kommer kanSom detta förklaringama tillatt attsenare se vara en av
del de fristående skolorna fått högre bidrag i och med destoren av nya

förreglerna resursfördelning.
bidragsreglema innebär hemkommunerDe elevernas 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 finnsgrundskolorna. mångaDetegna
olika uppfattningar formuleringamavad efter grunder ochom samma
skolans åtagande innebär, både i kommuner och fristående Oli-skolor.
ka tolka har medförtdessa begrepp också många kommunersätt att att
har höjt bidragen till friståendede skolorna. På frågan deom nya re-
surstilldelningsreglema inneburit skolan inför hösten 1997, dvs. näratt
de resursfördelningsreglema krañ, från fåttträdde i hemkommunennya
lägre eller högre bidrag elev tidigare svarade drygt hälften deänper av

fåttfristående skolorna de högre bidrag tidigare. Trettonänatt procent
svarade de fått bidraglägre och drygt sju de fåttatt procent att samma
storlek bidraget.på

FördelningDiagram 11. efter beslutet resursfördel-av resurser nyaom
ningsregler. Nystartade skolor inkluderade.
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Svaren pekar bidragssystemet i jämförelse med tidigarepå detatt nya
för de flestahögre bidrag del skolorna. Dettasystem attstor trotsger en av

kommunerna i landet har minskat budgeten för sin skolverksamhet, vilket
fått till följd de kommunala skolorna fått lägre bidrag tidigare. viOmänatt

bort de skolor nystartade och inte har jämföranågotärtar attsom som
och de inte har blir fördelningen följande:med skolor svaratsom

Fördelning efter beslutet resursfördel-Diagram 12. av resurser om nya
ningsregler. skolorNystartade medtagna.
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Vi har här fördelningen frågaderedovisat hur såg procentuellt. Viut
också de fristående skolorna hur många högre respektive lägreprocent
bidrag de erhållit. Vi fick följande bild det bidra-gällde de högrenär
gen:
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Diagram Procentuell fördelning13. de fristående grundskolomasav
högre bidrag läsåret 1997/98.
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viSom diagrammet skiljer sig storleken väsentligt på de ökadeser av
bidragen. skolaEn erhöll 37,3 högre bidrag i det tidigareprocent än
resurstilldelningssystemet vid jämförelse årskurs årskursmoten av
mellan åren. Vad finns det för orsaker till vissa skolor fått såatt pass
mycket högre bidrag tidigare För kunna få jämförbarhetän haratt en
vi jämfört den grundresurs gäller för de fristående skolorna medsom
den grundresurs gäller för kommunens skolor. Vi kontaktade desom
skolor hade fått 20 högre bidrag eller for få reda påprocent attsom mer
anledningen till höjningen. Vid dessa kontakter visade det sig fleraatt

dessa skolor felräknat och storleken det högrepå bidraget mins-attav
kat något vid kontroll. Differensen mellan läsåren 1996/97närmareen
och 1997/98 för dessa skolor i de flesta fall marginell.var

Vi talade också med kontaktpersoner i de kommuner höjt bi-som
dragen till dessa skolor. Höganäs kommun med cirka 27 invånare000
och med drygt elever2 500 i grundskolan har fristående grundsko-tre
lor fick 30 högre bidrag.över En starkt bidragande orsakprocentsom
till detta kommunen beloppär på befintligaatt satsat stora att rusta upp
kommunala skolor och dessutom byggt har drivitDetta dennytt. upp
kommunala genomsnittskostnaden på lokaler för-Enavsevärt. arman
klaring kommunen tidigare lämnat låga bidrag.är kommunalaatt De
overheadkostnadema tidigare bort innan 75 resterandetogs procent av
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kommunala fördelades, vilket innebar minskningenatt togs utresurser
två gånger. inkluderadeResursema skolornas faktiska lokalkostnad upp
till den kommunala genomsnittskostnaden.

friståendeDe grundskolorna i Helsingborgs kommun också sko-är
lor fått rejält höjda bidrag med cirka 30 Representanterprocent.som
för de fristående skolorna kommunen mycket positivtärattuppgav
inställd till fristående skolor och dessa värdefulla komplementser som
till de kommunala skolorna. Läsåret 1996/97 lämnades lägsta möjliga
bidrag, dvs. 75 kommunens medelkostnad. Kommunen läm-procent av
nade inget ytterligare bidrag för lokalkostnader. Läsåret 1997/98 fick
skolorna bidrag efter grunder kommunalade skolorna. Församma som
lokaler fick skolorna bidrag elev till maximalt ll 000 kronor.per upp
Sammantaget har detta inneburit de fristående grundskolorna i Hel-att
singborg, tack de resursfördelningsreglema och kommunensvare nya
inställning, fick betydligt högre bidrag tidigare.än
För de lägre bidragen bilden följande:var

Diagram 14. Procentuell fördelning de fristående grundskolomasav
lägre bidrag.
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Vi kontaktade de skolor och de kommuner hade lägreäven svaratsom
bidrag. visadeDet sig beräkningen för de skoloratt änsvaratsom mer
fem lägre bidrag inte stämde, vilket fick till följd ingenprocents att
skola redovisade lägre bidrag fem Fördelningenöversteg procent.som
för resterande skolor, dvs. de skolor hade lägre bidrag till femsom upp

framgår ovanstående diagram. Vad orsakerna tillprocent, attav var
dessa skolor fått lägre bidrag tidigare, skolorna skall fåän trots att nu
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bidrag efter grunder de kommunala förklaringEn är attsamma som
kommunen varit positiv till fristående skolor, medförtvilket denatt
fristående skolan tidigare fått bidrag de kommunala och attsamma som
skolan vid kommunal nedskäming fått mindre bidrag elev. Enen per

kommunen belopp centralt för kunnaär 1att störreavsatt ett attannan
fördela till elever stödkrävande. Basbeloppet har dåär extremtsom
minskat för såväl de kommunala de fristående skolorna. allmänEn lsom
nedskäming den kommunala skolbudgeten naturligtvis ocksåärav en
förklaring till vissa fristående skolor fått lägre bidrag. Skolans ele-att
vunderlag kan också ha förändrats på så elever med bidragsätt att extra
har slutat vid skolan, vilket fått till följd bidragetatt

frågadeVi också på vilket de högre respektive lägre bidragensätt ;Åhar påverkat skolans organisation. Av de skolor erhållit högre bi-som
drag kan vi i nedanstående diagram hur fördelar sig. Som vi ise svaren
kan har skolorna utnyttjat de högre bidraget till läggamest attse mer

Ävenpå elever med behov stöd. materi-posternaresurser av
al/läromedel och kompetensutveckling prioriteras högt. Behovet att
fördela till stödkrävande elever med andra ord påär stortmer resurser
många skolor. vi dessutomLägger till cirka nio haratt procent avsatt
fler timmar till specialundervisning framstår behovet tydligare.ännu

Diagram 15. Procentuell fördelning hur skolorna det högreanväntav
bidraget läsåret 1997/98.
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de skolorFör de fått lägre bidrag dettatidigare harangett att änsom
inneburit har har tagits bort för läromedel och materi-att mest resurser

Ävenal. till skolledning/administration och till kompetensut-resurser
veckling har fått stå tillbaka för annat.

Diagram Procentuell fördelning16. effekter skolornas lägre bidragav av
läsåret 1997/98.
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tio deNära fristående skolorna svarade de fått oförändra-procent attav
de bidrag, dvs. grundresursen tidigare läsår. Mångaatt var samma som

dessa hade vid tillfället för enkäten inte fått besked det bi-av om nya
dragets storlek haroch därför uppgivit storleken på det tidigare bidra-

Förhandlingar med kommunen pågick fortfarande och tills dessaget.
avslutade fick skolan det gamla bidraget. skolor varitDessa harvar

starkt kritiska till kommunens sköta bidragsgivningen, eftersomsätt att
skolorna inte har kunnat planera läsåret utifrån faktiska harDeresurser.
inte bidraget skulle förändras till det bättre eller ej, vilket in-vetat om
neburit svårigheter för skolorna planera sin organisation. skolaEnatt
meddelade skrivit femårigt fast avtal med kommunen ochatt ett attman
detta inte har skrivits följd de resursfördelningsreg-om som en av nya
lema. Många fristående skolor ansåg förhandlingarna med kommu-att

avseende skall avslutade innan läsåret börjar.nen resurserna vara
Vi kan konstatera de flesta fristående grundskolor i landet fåttatt

högre bidrag i och med införandet resursfördelningsregler.av nya
Storleken på de högre bidragen varierar beroende kommunenspå sätt

tolka begreppet efter grunder. Många kommuner inteatt togsamma
u
w

-
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hänsyn till skolpliktskostnaderde kommunerna Mångahar extra.som
friståendede skolor fått eller lägre bidrag ligger i kom-av som samma

inte förändrat resursfördelningen deti alla delar till följdmuner som av
riksdagsbeslutet.nya

Vi har redovisat effekterna frånövergången de gamla fördel-nu av
ningssystemet till det dvs. vad hände efter den juli och1 1997nya, som
påverkade resurstilldelningen för läsåret 1997/98. Kommittén har även
följt utvecklingen efterföljandeunder den perioden, dvs. läsåret
1998/99, för de reglerna för resursfördelning inneburitatt se om nya
ytterligare förändringar.

Med tanke detpå resultat kommitténs uppföljning uppvisadesom av
frånövergången det föregående för resurserfördelning till detsystemet

låg det till hands förmoda vissa justeringar skullenära görasatt attnya,
i många kommuner resursfördelningenså bättre uppfyllde deatt nya
kraven. Framför allt fanns det anledning uppmärksamhetenatt tro att
kring skolpliktskostnadema skulle reglera tilldelningen i kom-många

få reda hur det förhöll frågade friståendeFör på sig vi deattmuner.
skolorna förändringar i lägeskommunens bidragsregler inneburit attom
skolan budgetåret fått lägre eller högre bidrag elev budget-1998 änper
året 1997. Av framgår hälften skolorna fått högreöverattsvaren av
bidrag. tredjedel skolorEn de fått högre bidrag har inte uppgivitsomav
hur mycket högre bidraget blivit. de övriga två tredjedelamaFörpass
ligger genomsnittet cirka höjning.på det gäller deNärprocentssex
skolor fått lägre bidrag visar det sig här det tredjedeläven ärattsom en

inte uppgivit procenttal, medan däremot skolor redovi-resterandesom
genomsnitt på knappt fem sänkning.ett procentssar
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Diagram 1 Procentuell fördelning friskolomas bidragerhållna budget-
året 1998 jämfört med 1997.

Vet
4,2%

högrebidragbidragsamma 54,6%26.2%

lägrebidrag
5,0%i

Vilka skolor det har fått högre bidrag vid denär enkätensenastesom
Hur mycket högre bidrag har dessa skolor fått Har några dessaav er-
hållit högre bidrag redan 1997 Och i så fall hur Vidstort gransk-en
ning visar det sig skolor,62 vilket 24 de skoloratt motsvarar procent av

har fått högre bidrag såväl 1997 1998. genomsnittsvarat, Isom som
fick dessa skolor 11,3 högre bidrag år 1997 och 5,9procent procent
högre året därefter. finnsDet med andra ord många skolor erhållitsom
betydligt högre bidrag under denna tvåårsperiod de erhöll i det tidi-än

systemet.gare
År 1997 erhöll fristående29 skolor lägre bidrag vad de tidigareän

fått. Genomsnittet på minskningen för dessa skolor låg på 2,4 procent.
Vad hände året efter för dessa skolor skolorFem fick lägre bidrag

1998. skolaDen råkatäven illa fick 1997 fyramest ut procentssom
Åttasänkning bidraget och året efter åtta sänkning. skolorprocentsav

fick lägre bidrag 1997 med genomsnitt på 2,2 erhöllett procentsom
grundbelopp året efter. För skolorna15 med genomsnittettsamma av

på 2,8 år 1997 blev effekten de år 1998 fick högre bidragprocent att
med genomsnitt på 3,7 procent.ett

deFör 32 skolor 1997 erhöll storlek på grundbidragetsom samma
tidigare har skolor13 fått högre bidrag 1998 med genomsnitt påettsom

3,6 Nio skolorna har fått bidragprocent. 1997 och tvåav samma som
Åttaskolor har fått lägre bidrag. skolor har inte på frågan detnärsvarat

gäller års bidrag.1998
Efter studerat effekterna de reglerna för resurstilldelningatt av nya

tycks de allra flesta fristående skolor efter två år ha fått högre bidrag än
i det föregående Effekterna i samband med övergången till desystemet.
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reglerna visade två tredjedelar alla fristående skolor- 68,3attnya av
fått Efter vadhögre bidrag tidigare. ha studeratänprocent att som-

hänt sedan det bidragssystemet började tillämpas, två år,dvs. undernya
vi konstatera de fått högrekan 77,1 skoloratt svaratprocent av som

bidrag och fått lägre.10,1 12,8 har detFörprocent syste-procent nya
inneburit förändring. för skolorinte någon Medelvärdet dommet som

liggerfått högre bidrag på Motsvarande medelvärde för de8,7 procent.
skolor fått lägre bidrag 2,9är procent.som

skall förklara fristående grundskolorså del våraHur att storman av
har fått högre bidrag med de reglerna för resurstilldelning viSomnya
redan tidigare förklaring kommuner, bortsettmånganämnt är atten
från hänsyn till skolpliktskostnad finns, skifta iden kantaatt stor-som
lek beroende på respektive kommuns skolplanering. finns anled-Det
ning glesbygdskommuner har skolpliktskostnadstörreatt tro att en per

vad gäller storstadskommuner.elev iän som
många kommuner har tidigare underhållet skollokalema inteI av

skötts i tillräckligt hög grad. har resulterat i kommuner deDetta att se-
tvingats underhåll. Elevökningen haråren pånaste storasatsa pengar

med sig behov lokaler. Eftersom kostnaderna nybygg-fört förav nya
nad innebär betydligt dyrare lokalkostnader det kommunalaän genom-
snittet har detta fört med sig genomsnittskostnaden ökat och därmedatt

bidraget till de fristående skolorna. allra vanligaste har vi-Detäven
sig kommunerna de fristående skolorna lokalbidrag be-sat attvara ger

utifrånräknat det kommunala genomsnittet.
orsak finna fristående utbyggnad.står i de skolornasEn attannan

Även skolor fått godkännande undervisning imånga bedrivaattom
årskurserna har dessa vanligtvis börjat verksamheten med under-1-6,

för elever förstavisning i de årskurserna. Bidragen för de lägre årskur-
förklarliga skäl inte lika för de högre årskurserna.är storaserna av som

Under lopp expanderar skolorna, medför totala bi-årens vilket denatt
dragsnivån höjs. Vi kan märka många de skolor från börjanatt av som
startade med årskurserna också har undervisning till ochl-3 nu upp

årskursmed 6 eller till och med årskurs På detta höjs det totalasätt
bidraget i förhållande tidigaretill år.
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3.12 Tröghet i detstarten systemetav nya

sambandI med tillövergången de reglerna för resursfördelningnya
visade det sig 60 de fristående skolorna ficknärmare be-att procent av
sked grundbidraget först skolan läsåret 1997/98. Anled-när startatom
ningen till skolorna fick besked så kan finnavi i kommuner-att sent att

alltför tagit beslut principer för resursfördelningen. tidi-Detsentna om
med 75 den kommunala genomsnittskostna-systemet procentgare av

den tycks ha varit inarbetat, formuleringen de reglerna harmen av nya
för många kommuner inneburit osäkerhet hur bidraget skall beräk-om

Uttrycken efter grunder och skolans åtagande har uppfat-nas. samma
olika, vilket också bidragit till beräkna till detats sättenatt att resurser

fristående skolorna har varierat. försvaradeDetta skolornas planering
verksamheten, eftersom de inte fick reda på inom vilka deav ramar

skulle hålla sig.
vi tidigare detSom många skolor förfråganvidnämnt var som an-
de förändrade resurstilldelningsreglema inte hade givit någonattgav

effekt och skolorna erhöll bidrag tidigare. Anledningenatt samma som
till detta skolorna vid tillfället för den första enkäten, dvs i bör-attvar
jan på november månad 1997, fortfarande inte fått besked vilketom
bidrag skolan skulle få och därför fått det gamla bidraget i avvaktan på
kommunens beslut. rörde sig friståendeDet 30 skolor. Erhållnaom svar
på den enkäten visar fyra skolor fortfarande får bi-senaste att samma
drag. Detta kan tolkas kommunerna, i vilka dessa skolor be-att ärsom
lägna, inte förändrat sina principer för resursfördelning och alltså inte
tagit hänsyn till de resurstilldelningsreglema.nya

Några kommuner skrivithar avtal med de fristående skolorna som
löper flera år. avvaktanI på avtalstiden går får den friståendeöver att ut
skolan bidrag utifrån vad överenskommits i avtalet. innebär iDetsom
praktiken kommunen inte följer de regler bidragsgivningatt nya om

gäller från och med den juli1 1997.som
Från många fristående skolor har också framförts uppfattningar om
kommunpolitikemas allmänna inställning till fristående skolor på-att

verkat hur snabbt förändringen till genomförts. Kom-ett nytt systern
sedan länge har positiv inställning till fristående skolor,muner, som en

har tenderat snabbare besked för underlätta planeringen. And-att attge
kommuner har prioriterat andra frågor, vilket fått till följd beslu-attra
rörande de fristående skolorna fördröjts.ten

Vid de intervjuer genomförts under läsåret 1998/99 har fram-som
kommit många kommuner och fristående skolor har funnit formeratt
för hur arbetet med resurstilldelningen skall ske. Däremot tycks det på
andra håll brister det gäller hur informationen skötsnär tan-vara om
karna bakom resursfördelningen.
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erfarenheter3.13 Ytterligare detav nya
systemet

såsom och skolans åtagande för många kommunerBegrepp insyn är
diffusaoch fristående skolor och behöver förtydligas. ef-Begreppet

grunder många friståendetolkas de skolornaattter av somsamma
skall erhålla belopp elev de kommunala skolorna.samma per som

resursfördelningssystem i fall kompliceradeKommunernas mångaär
förståoch svåra för de fristående skolorna. 80Knapptatt procent av

de fristående skolorna har fått högre bidrag efter beslutet. Enkätsvar
och intervjuer och friståendevisar praktiskt alla kommuneratt taget
skolor de reglerna för resursfördelning föredraäratt attanser nya
framför de gamla.

utgångspunkt för detdet betänkande SOU 1995:109 bildadeI som
riksdagsbeslut fattades i oktober utgick utredningen från1996 attsom
resurstilldelningen till de fristående skolorna skulle medföra såett en-
kelt administrativt möjligt. kontakter tagits medDesystem som som
både fristående skolor och kommuner pekar administrationenpå att
ökat, framför allt under det första året efter genomförandet deav nya
reglerna. Många ansåg då det föregående medatt systemet en procen-
tuell minimigräns det kommunala elevbidraget föredra, efter-attav var

det lättare få bidragets storlek. detta visarTrotsattsom var grepp om
det sig både kommuner förfråganoch fristående skolor vidatt attanser
de reglerna för resurstilldelning föredra framför de gamla.är attnya

fristående skolor har inneburit högre bi-För merparten systemetav
drag tidigare. kommunerna har det med några fåFörän systemet,nya
undantag, lett till mycket marginell kostnadsökning kan utläsassomen
i promilletal. möjligheter till rättvisa.De reglerna störrenya anses ge

med formuleringen ...bidrag skall lämnas förDet systemet attnya
varje elev med hänsyn till skolans åtagande och elevernas behov efter

tillämpar fördelning tillgrunder kommunen vidsamma som av resurser
i blivit föremål för olikade grundskolorna. har många kommuneregna

tolkningar. efter grunder uppfattas olika, vilket in-Uttrycket samma
neburit de förts mellan kommunerna och de friståendesamrådatt som
grundskolorna ofta varit komplicerade och långdragna.har Fömtsätt-
ningarna för all tid nödvändig för dettakunna denavsätta är äratt som
olika. liten fristående skola elever iEn med endast bor densom egna
kommunen har förvisserligen inte särskild personal anställd detta, men

sidanå andra underlättas dess arbete den endast behöver haattgenom
samråd och underhandla med den kommunen. Helt andra förut-egna
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sättningar råder i skola i storstad olikamed elever från mångastoren
kranskommuner dessutom kanske har kommundelsnämnder. Isom en
sådan skola finns dock troligen anställd personal arbetakan medsom
sådana frågor. Värre blir det för liten skola med frånelever mångaen
olika kommuner. sigAtt i alla dessa kommuners ochsätta system
dessutom ha samråd angående blir hart omöjligt.närresurserna

Det råder viss osäkerhet det gäller andra begrepp efteräven när än
grunder. därKommunen den fristående skolan belägen skallärsamma

ha till insyn i skolans verksamhet.rätt insyn uppfattasBegreppet
dock olika i såväl kommuner fristående skolor. efterlyserMångasom

definition begreppet for samarbetet mellan kommuner ochatten av
skolor skall fungera friktionsfritt.

begreppEtt vållat tveksamhet skolans åtagande. Iannat ärsom
den grundläggande lagregeln hur de fristående skolornas bidragom
skall beräknas föreskrivs detta skall bestämmas med hänsyn tillatt
skolans åtagande och elevernas behov efter grunder kom-samma som

tillämpar vid fördelning till de grundskolornamunen av resurser egna
9 kap. 6 § andra stycket skollagen. I den proposition l995/96:200

ligger till grund for bestämmelsen följande i frågan:sägssom

Fristående skolor skall, utijrån kostnader, få för densina ersättning ut-
bildning de erbjuder och vad hör till utbildningen, dvs. skolans åta-som
gande. Hänsyn skall till elevernas behov. sådantFörutomtas varjesom
elev behöver form lärare, lokaler, läromedeli för få utbild-sinattav m.m.

kan elever ha behovning, särskilt stöd,vissa stödundervisning ellerav ex.
hemspråk skallKommunerna bidragssynpunkt behandla de friståendeur
skolorna på eleverna funnits den kommunala skolan.isättsamma som om

Tveksamheter blanduppstår gällerdet fri-närannat avgöraatt om en
stående skola har gjort sådant åtagande berättigar till bi-ett extrasom
drag. Samtidigt den fristående skolan kan ha åtagit betydan-sigsom
de insatser skall skolans bidrag beräknas den aktuella elevensom om
gått i den kommunala grundskolan. inte allsDet säkert insatsernaär att
då skulle motiverat någon högre tilldelning. Detta beroendeär av om
det kommunala för resursfördelning hänsyn till olikasystemet tar
åtaganden de kommunala grundskolorna. har vid inter-Det våraav
vjuer många gånger framförts åsikten kommun i samråd medatt om en

fristående skola kommer den fristående skolan skallöverens atten om
genomföra viss verksamhet utifrån kommunens begäran, innebär detta

skolan har åtagande kan innebära resurstilldelning.att ett extrasom
friståendeDen skolan kan däremot inte själv bestämma åtagandenegna

och i efterhand begära detta skall leda till den fåratt att extra resurser
från kommunen.
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Flera fristående vid frå-skolor har våra intervjuer uppmärksammat
tilläggspension för de anställda. Sedan tillbakaantal årettom av-gan
viss del anställdas lön för kommunaltde tilläggspension. Försätts en av

anställd personal kostnad ingår igäller åtta avsätts,att procent en som
kommunala skolornas tilldelade omfattasde kunnaFör attresurs. av

gäller berörd anställdpersonal skall ha varit kommunaltsystemet att
minst år.två

fristående grundskolorna omfattas tilläggspensionDe inte av samma
de förstnämnda förKPA kommunala. använder sigDe SPP attsom av

ordna tilläggspensionen för sin personal. Kostnaden för detta ligger
cirka högre kostnaden för de skolorna.1,5 kommunala Or-änprocent

det fastställasaken till inte går exakt procenttal skolasäratt att ett att en
personalkostnad skiftar beroende på skolans personaltäthet, dvs. hur

del skolans budget består personalkostnader, ochstor av som av perso-
fristående personalennalens löneläge. de grundskolorna gällerFör att

omfattas redan efter månader. vi frågat visar detNärsystemetav sex
sig de flesta fristående skolor får kompensation för dennaatt mer-
kostnad.

det framför allt det första året,Kommunerna att systemet,anser nya
har inneburit ökad administration föroch ökad tid med de fristå-möten

Ävenende grundskolomas har för-här det visat sigrepresentanter. att
utsättningarna olika. finns kommuner har sådantDetär ettsom geogra-
fiskt läge många kommunens elever går i fristående sko-mångaatt av
lor i närliggande kommuner. Jämfört med kommun med endasten en
fristående medskola och elever endast från den kommunen haregna

kommuner förklarliga uppgift.sådana skäl ökad administrativav en
möjligt de administrativa rutinernaDet så småningom kommerär att att

ochförbättras effektiviseras båda för de fristående skolorna och för
kommunerna. Hittills uppfattar dock inblandadede detparterna nya

administrativt krävande.systemet som mer
förutsattes riksdagsbeslutet kommunerna skulle utvecklaDet i att

tydliga principer för resursfördelningen går utvärdera. Mångaattsom
skolorfristående tycker kommunernas resursfördelningsprinciper äratt

och principernaotydliga hälften skolorna ansåg hösten 1997över attav
omöjliga förstå, visadenågot alarmerande. Dessutomattvar som var

hälften skolorna enligt inte givitsdet sig deras enkätsvarnästanatt av
möjligheter till insyn i kommunens beräkna bidragen. Kommu-sätt att

annorlunda dennahelt på punkt. framkom 94Där attnernas svar var
fristående Påansåg de skolorna givits möjligheter till insyn.procent att

punktdenna har visserligen läget förbättras under 1998. de friståen-Av
de skolor det de fått information hur70är procent attnu som svarar om
bidragssystemet uppbyggt så de förtrogna med ochär äratt systemet
dess uppbyggnad. dock skolor intekvarstår antalDet ännuett stort som
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fått nödvändig Kontaktema fristående skolornainformation. mellan de
speciella bi-och kommunen det gäller grundbidragets storlek ochnär

helt tillfredsställande. Cirka de friståendedrag inte tioär procent av
haft kontakt med lägeskommunen innan beslut fattats.skolorna har inte

tycks kontakterna fungeraresterande skolor bra.För
resursfördelnings-Efter vi studerat del kommunernasstoratt aven
fall fåmodeller kan vi konstatera modellerna i många svåraär attatt

delar verksamheten ingår i grundbidraget, vilketOlika avgrepp om.
bidragets i olika kommuner.det svårt jämföra storlek I mångagör att

fall både och lokalbidrag inbakade i grundbidraget, vilket görär moms
hur det och det andradet omöjligt för skolorna att veta stort ena

kan ocksåModellerna för sociala viktningar skiljer sig också åt och
begripa. finns också kommunala fördelningssystemsvåra Detattvara

det för de friståen-så komplicerade måste mycket svårtär att varasom
de skolorna få dessa. några kommuner harIatt man resurs-grepp om

bygger uppskattningar vad den friståendefördelningssystem på avsom
skolorna behöver den-skolan och de kommunala i Systemresurser. av

svårakaraktär konstruerade på så de många gångerär sätt ärett attna
följa eller utvärdera.att upp

resursfördelningsmodellerFöljdema otydliga eller obegripligaav
det dags förblir för de fristående skolorna, när äratt representantema

omöjligen kansamråd och förhandlingar kommande bidrag,om vara
dessa. har dåliga kunskaperväl förberedda inför Förutom mångaatt om
uppbyggd känner inte till den kommunalahur skolbudget hurär manen

fungerar. kommunala tjänstemännen till skill-ekonomin i De är,stort
nad de fristående skolornas oña väl insatta i skol-från representanter,
budgeten och har också varit ansvariga för hur resursfödelningsmodel-

inte förstå de samråd skalllen skapats. detta det svårtAv är att att som
lik-bidragets storlek inte sker påför kommaäga överensattrum om

samarbetsformervillkor. därför viktigt skapa bättrevärdiga Det är att
fristående skolorna dessa bygger påmellan kommunerna och de så att
och inte misstroende. vårt in-förtroende emellan på Det ärparterna

samarbetsformerefter kommuner, bättretryck, intervjuer i 50över att
få fram.med några undantag påär väg växaatt

kom-uppföljning vi gjort har vi undersökt hurI den närmaresom
resursfördelningsfrågoma.med kommundelar handlägger Demuner

sedan tillflesta beslutar centralt grundbidrag och överlåterettom
kommundelama besluta andra delar bidraget, till exempelatt om av

för behov särskilt stöd och för elever har tillbidrag elever i rättav som
modersmålsundervisning. Vissa kommundelar använder sig socialav

innebär skolorna får olika bidragviktning. sådan viktningEn att per
kom-elev beroende vilken kommundel eleven kommer från. vissapå I

medeltilldelas kommundelenmed kommundelarmuner gemensamma
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för olika förvaltningar. innebär grundbidragetDetta då storleken påatt
kan skilja sig åt inom kommun. bör dock resultera iDet attsamma

inomskolor kommundel har grundbidrag och detattsamma samma
sedan till beslutsfattare fördela eventuella tillmedelär att extraupp
skolorna. Beslutet resursfördelningsregler innebär fristå-deattom nya
ende grundskolorna skall tilldelas bidrag efter grunder desamma som
kommunala skolorna. några kommunerI med kommundelar sker
emellertid resursfördelningen till de fristående grundskolorna efter and-

principer. MalmöI har valt den billigaste kommundelen,att tara man
Limhamn-Bunkeflo, utgångspunkt för fördelning till de friståendesom
skolorna. Det innebär fristående skolor, kommuneni deatt oavsett var
ligger, inte får bidrag utifrån kommunens genomsnitt. får i ställetDe ett
lägre bidrag. Borås kommun harI utgått från kommundelen Dal-man
sjöfors i års budget fick1997 den90,9 genomsnittligaprocentsom av
resursfördelningen invånare till skolan. likhet med Malmö harIper

alltsåBorås billigare kommundel utgångspunkt för till-använt en som
Även Örebrodelning bidrag. kommun använde sig budgetåret 1997av

där den centralt beslutade grundresursen byggde på denett system,av
billigaste kommundelens Almby-Norrbyås nivå. striderDetta mot
gällande bestämmelser.

åren har präglatsDe i kommunerna minskasenaste strävan attav en
kostnadema för bland skolsektom. kommunalaMånga skolor harannat
blivit för nedskärningar på 25 Nedskämingarna harutsatta procent.
också berört de fristående skolorna. visar sigDet deattnu nya resurs-
fördelningsreglema har givit kappt 80 skolorna högre bidragprocent av

tidigare. fåtalEtt skolor har fått lägre bidrag tidigare. Olikaän iän sätt
kommunerna uppfatta vad bidrag efter grunder innebär, kanatt samma
ha fått till följd fristående grundskolor i vissa kommuner fått be-att ett
tydligt högre bidrag tidigare. Höganäs kommun exempel påän är ett
detta. detAtt resurstilldelningssystemet skulle kostnads-nya vara
neutralt i jämförelse med det gamla inte hittills. har i stäl-Detstämmer
let inneburit högre kostnader för kommunerna. Skillnaden i högre kost-
nader mellan det tidigare resurstilldelningssystemet detoch dockärnya

förmarginell kommunerna och uppgår inte till denprocentens en av
totala grundskolebudgeten. För majoritet de fristående grund-en av
skolorna har dock förändringen till de reglerna för resurstilldelningnya
inneburit högre bidrag med genomsnitt drygt åttaett procent.av
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Effekter det gäller godkännande4 när

fristående grundskolorav

friståendeAntal ansökningar har sedan de skolorna fick till offent-rätt
ligt bidrag den juli 1992 stadigt ökat. fri-l Detsamma gäller godkända
stående grundskolor sin verksamhet. olika skolornasDestartatsom
inriktning har kategoriserats Skolverket och från från början haattav
indelats i fyra olika kategorier har antalet ökat för dagi beståatt av
följande skolor med allmän inriktning,kategorier: skolor med speciell
pedagogik bland Freinet, Montessori, Waldorf, konfessionellaannat
skolor, skolor med språklig/etnisk inriktning, skolor med speciell äm-
nesproñl, internationella skolor, riksintematskolor övriga skolor.samt
Antal verksamma godkända skolor i de olika kategorierna redovisas i
nedanstående tabell.

1992/93 1994/951993/94 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99
Allmän 49 6414 55 69 83 105
Speciell pedagogik 45 64 83 91 102 110 121
Konfessionell 28 31 45 45 49 5654
Speciell ämnesprofil 0 60 5 9 10 13
Språklig/etnisk 8 16 18 180 21 21
Internationell 65 5 6 6 7 7
Riksintemat 3 3 3 3 3
Övriga 19 4 5 8 87 7
Totalt 164 217 238 266 296 331106
Ökning åretsedan 55 % 32 % 10 % 12 % 11% 12 %
innan

vi kan tabellen ökningen antalet verksammaSom harse av ovan av
fristående drygt under fyragrundskolor legat på 10 de senasteprocent
läsåren. Det visar sig många de ansökningar fått godkännan-att av som
de Skolverket olika skäl inte leder till någonatt startarav av man
friskoleverksamhet.
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Antalet elever fristående grundskolori har under ovanstående läsår
ökat med knappt läsår. Inför3 500 läsåret 1998/99 ökade elevanta-per
let med cirka vilket elevökning3 750, på 15,4motsvarar procent.en
Samtidigt har kommunerna elevökning med endast drygt tvånoterat en

Detta kan förklaring till andelen elever i fristå-procent. attses som en
ende grundskolor har ökat från 2,7 läsåret 1997/98 till 3,0procent pro-

läsåret 1998/99.cent
StockholmsI kommun finns för närvarande fristående41 grund-

skolor. Det den kommun flesthar fristående skolor. Därefterär som
kommer Göteborg med skolor.30 landets fristående grundskolor80 av
ligger i Stockholms, Göteborgs och Malmö kommuner. innebärDetta

fjärdedel samtliga fristående grundskolor ligger i dessaatt treen av
storstadskommuner. den ökadeTrots spridningen i landet friståendeär
grundskolor fortfarande i utsträckning storstadsfenomen.stor ett

fannsDet olika åsikter vilketpå riksdagsbeslutetsättom om nyare-
sursfördelningsregler skulle påverka antalet ansökningar fåatt starta
fristående grundskolor. En uppfattning det skulle bli mycket svå-attvar

fâ godkännande Skolverket, eftersom kommunerna kundeattrare av
sig och påvisa fristående grundskola skulleyttra att starten av en ny

innebära påtagliga ekonomiska negativa effekter för kommunen. Sam-
tidigt menade skolornaandra efter beslutet skulle få tillatt mer resurser
sitt förfogande och detta skulle leda till fler ansökningar kom tillatt
Skolverket för behandling.

Antalet ansökningar till Skolverket har varierat med åren. Läsåret
inkom1994/95 ansökningar,137 läsåret därefter inkom 108 ansök-

ningar och läsåret 1996/97 fick Skolverket 122 ansökningar. Sista da-
för ansökan den april för efter kunna1 året friståen-ärtum att starta en

de skola. ansökningarnaDe 122 korn alltså till Skolverket den 1senast
april skolor1997 och de fått godkännande har möjlighet att startasom
sin verksamhet läsåret 1998/99. Eftersom beslutet resursfördel-om nya
ningsregler i oktober 1996 kan vi ökning ansökningartogs notera en av
efter beslutet fram till den 1 april Antalet ansökningar till1997. Skol-
verket under perioden 1 april 1997 april dvs. ök-l 1998 153,var en-
ning med jämfört26 med året innan. Enligt Skolverketsprocent upp-
gifter har ansökningar kommit182 in under perioden april1 1998- 1
april 1999 och kommer behandlas under tiden fram till den april år1att

Ökningen2000. här till jämfört med före-17noteras närmastprocent
gående år.
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1994/95ansökningar till Skolverket läsåren18. AntalDiagram -
1998/99.

200 -- 182
130 --
1so --
140 --
120 .-
1oo 4-
ao -
so
40 -

1998/991996/97 1997/981994/95 995/961

riksdagensförsta året efterAntalet ansökningar ökade med 17 procent
mellanresursfördelningsregler. dess har ökningenbeslut Sedanom nya

denna ökning beror pårespektive 17 Omåren varit 26 attprocent.
skullede resursfördelningsreglemautifrånmånga attagerat tron nya

Jämfört med detgrundskolorna bedöma.fristående svårtde är attgynna
1994/95, dvs.in till Skolverket läsåret 137antal ansökningar kornsom
och inteårens siffror på 153 182ansökningar, dock deär senaste an-

märkningsvärda.
hur Skolverket har hanterat de 153granskaintressantDet är att an-

april 1998.under perioden april Avsökningar inkom 1 1997 1som -
tillba-avskrivits, dvs. ansökan har tagits31dessa ansökningar har153

sig ochmöjlighethar kommunernaka. tidigareSom yttranämnts att
påtagligaskulle innebäraavstyrka ansökan skolstartkunna ne-om en

ställninghar haftför Skolverketgativa konsekvenser kommunen. att ta
totalt från kommuner. Avyttrandentill negativa yttranden av 12125

godkärman-avstyrkan, fåttansökningar, kommunensdessa har tio trots
resterandeansökan för de 15till kommunerna avstyrktde. Skälen att

vil-delvis beroende påvarierar,Skolverket inte godkäntskolorna som
nioinriktningskolor med allmänken inriktning skolan skall ha. För

skulle försvåra plane-etableringskolor kommuner anförthar två att en
Övriga bris-anförtkommuner harkommunens skolväsende.ringen av

konfessionell inriktning tremedi skäl. skoloransökan Förter som
föransökan skälbrister iskolor har kommunerna avstyr-angett som

negativapåvisa sådanaendast i fall kunnatkan. har tvåKommunerna
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effekter för kommunens skolväsende lett till Skolverket kunnatattsom
hänsyn till dessa och avslå ansökan.ta

Diagram 19. Skolverkets behandling inkomna ansökningar 970401av
98033-

31avskzévna

26 godkända

93godkända

Skolverket har i 26 fall avslagit ansökningar skola. Dessaatt startaom
17 inkomnautgör ansökningar. I några dessaprocent fall harav av

kommunerna tillstyrkt, Skolverket avslagit ansökningarna. Demen
kommuner har avstyrkt dessa ansökningar har varierandesom angett
skäl i huvudsak med de skälöverensstämmer anförts för desom som
ovanstående skolorna. Vad skiljer dessa ansökningar från de andrasom
och fått Skolverket avslå ansökningarna de skäl Skol-att ärsom som
verket dessutom framfört avgörande för avslag. Det gäller iettsom
många fall ofullständigt underlag och brister vad timplan ochavser
budget. Av de 26 ansökningarna har sökt för17 allmän inriktning, tre
för konfessionell inriktning, för språklig/etnisk inriktning och tvåen

Övrig.tillhörande kategori Tre skolor har blivit kategoriserade. Vid
granskningnärmare de skolorna17 med allmän inriktning visaren av

det sig två dessa egentligen skulle kunna kategoriserasatt haav attsom
språklig/etnisk inriktning. Skolverket har för dessa bland anförtannat
oprecisa antaganden angående elevprognos, motstridiga uppgifter samt
icke tillräckliga kunskaper det svenska skolväsendet skäl förom som
avstyrkan.
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friståendegodkäntSkolverket har angivna period 93under ovan
ansökningar. 23grundskolor, 61 inkomnavilket omfattar procent avav

verk-godkända önskar utöka sindessa skolor tidigare skolor93 är som
godkäntdet sig Skolverketsamhet. jämförelse med året innan visarI att

Året godkändestill antalet ansökningar. innanfärre skolor i förhållande
ansökningar. Vid kontakt med Skol-inkomnanämligen 65 procent av

framkommer Skolverkettill minskningverket orsaken denna attom
ställerinnehåll och framför allthöjt kraven ansökningamaspå numera

skolverksamhet. dehuvudmannen bedriva Av 93högre krav på att
varitgodkännande, dvs. skolan har tidigareskolorna har fått utökat23

fått godkännande för ytterligaregodkänd för vissa årskurser, men nu
allmän åtta sko-Inriktningen dessa skolor fördelas påårskurser. 23

skolor, språklig/etnisk skolor och kon-lor, speciell pedagogik nio tre
inriktning för dessafessionell skolor Skolornas 70skolor. 70 ärtre nya.

skolor följande:är

Allmän 3 l
Speciell pedagogik 20
Konfessionell 2
Språklig/etnisk 7
Övriga lO

pedagogik innefattar bland Montessori,Inriktningen speciell annat
Övriga bestårWaldorf, och Reggio Emilia. Under inriktningenFreinet

eller särskilda behov.skoldaghem skolor för elever medskolorna av
kommitténs godkänt skolor,Skolverket har under arbete två men

del berättigar till kommunalt bidrag. bådaavslagit ansökan i den Isom
skulle riskerapå kommunal skolafallen grundar sig beslutet att en

friskoleetablering. gällerGodkärmandenapå grundstängas enav en
skola i Sollefteå kommun och i Dals Eds kommun.en

harmed läsåret 1999/2000Skolverkets beslut godkännande startom
har överklagats kommun,överklagats i åtta fall. Två besluten enavav

Skolverkets beslut rörandeBjuv. sökande har överklagatFem ären-sex
bådatvå ansökningarden. det fall där sökanden hade lämnatI som

avslå överkla-fått Stockholms länsrättavslag Skolverket valde attav
fattat beslut i dehittills inte någotgandet. Länsrätten har 990815 av

fått godkärmandeövriga Inriktningen skolor inteärendena. på de som
angivit konfessionellskolorna haroch överklagat varierar. Ensom av

fyra allmän inriktning.inriktning muslimsk och har
friståendetill länsrättenNågra överklaganden har inlämnats av

gällande kommunernas för-grundskolor för få prövning sätt attatt en
Emiliaskolan idela i oktober 1996. Höör, Bo-utifrån beslutetresurser

HällforsMartinaskolan i Göteborg ochrås Kristna skola i Borås,
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friskola i Vännäs några exempel på detta.är Beträffande KristnaBorås
skola awisades överklagandet länsrätten, kammarrätten i Göte-av men
borg upphävde i sin länsrättens dom. Länsrätten i Västerbottens läntur
har i domslut meddelat Vännäs kommuns fördela lokalbidragatt sätt att
strider gällande lag.mot

Slutsats

Kommittén konstaterar antalet ansökningar och antalet godkännan-att
Ökningenden ökat sedan beslutet resursfördelningsregler togs.om nya

kan dock inte ha varit märkbart tidigaresägas år det gällerstörre än när
förstadet året etter beslutet resursfördelningsregler. Antaletom nya

ansökningar gällande skolstart läsåret 2000/2001 har dock ökat med
drygt 15 jämfört med året innan. Det dock svårtprocent utifrån deär att
uppgifter kommittén samlat in huruvida det ökadeavgöra antaletsom
ansökningar beror på de resursfördelningsreglema ellernya
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Kommittédirektiv

Dir.Uppföljning resursfördelning tillav
fristående grundskolor 1997:55

Beslut vid regeringssammanträde den maj 1997.15

Sammanfattning uppdragetav

utvecklingentillkallas med uppgift följakommittéEn att av
Kommitténbidragsgivning till fristående grundskolor.kommunernas

analysera de resursfördelningsreglerskall kartlägga och som
Kommittén skall därvidkommunerna tillämpar.

grundskolorresursfördelningens effekter för såväl friståendebelysa0
för kommuner,som

med behov särskilt stöd,belysa effektema för elever0 av

belysa effekterna for glesbygden,0

kostnaderkostnader for lokaler ochbelysa fristående grundskolors0
för sådana med särskild profil.skolor

Bakgrund

betänkande LikvärdigFriskolekommitténsVid remissbehandlingen av
uttryckte flerautbildning villkor 1995:109på lika SOU

skulle kommaremissinstanser för del kommuner inteattoro en
attberäkna sina till fristående skolor på korrektbidrag sätt utanett

skolorna för godtycke.utsätta
FriståendeRiksdagens med anledning propositionenbeslut av

1996/97:l4skolor 1995/962200, 1996/97:UbU4,rskr.prop. bet.m.m.
tillresursfördelninginnebär bl.a. regler för kommunernasatt nya

den julifristående grundskolor skall tillämpas fr.o.m. 1 1997. I
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propositionen aviserade regeringen skulleexpertkommittéatt en
tillsättas för följa utvecklingen bidragsgivningen till friståendeatt av
skolor.

bidragsreglema förDe fristående grundskolor innebär i lagnya en
skyldighetreglerad för elevernas hemkommuner bestämma detatt

bidrag skall lämnas för varje elev med hänsyn till skolans åtagandesom
och behov efterelevens grunder kommunen tillämpar vidsamma som
fördelning till de grundskolorna.av resurser egna

Enligt skollagen 1985:1100 skall fristående skola öppenen vara
för alla. likhet medI vad gäller för kommunal grundskola skallsom en

skoladock inte skyldig elev, mottagandetatt ta emoten vara en om
medför betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för
skolan. konsekvensI härmed kommun inte heller skyldigär atten
lämna bidrag till särskilt stöd, skola elev hartar emot ettom en en som
omfattande behov särskilt stöd och det därför uppstår betydandeav
organisatoriska ekonomiskaeller svårigheter för kommunen. elev iEn

fristående grundskola skall bedömas på villkor och haen samma
till stöd elev i kommunal grundskola.rättsamma som en en

förutsätts kommunernaDet utvecklar tydliga principer föratt
resursfördelningen går utvärdera. Vidare förutsättsatt attsom
kommunen beaktar den fristående skolan har vissa högre kostnaderatt
till följd skillnaden i huvudmannaskap, det gällernärt.ex.av
mervärdesskatt.

skolverkStatens har i regleringsbrev för år 1997 fått i uppdrag att
följa hur fristående skolor och kommuner tillgodoser behoven hos
särskilt stödkrävande elever och därvid belysa effekternaatt ur
valfrihetssynpunkt. Skolverket skall redovisa detta uppdrag densenast
1 oktober 1998.

Uppdraget

Kommittén skall följa och utvärdera kommunernas tillämpning deav
resursfördelningsreglema för fristående grundskolor under läsårennya

1997/98 och 1998/99.
Kommittén skall kartlägga och analysera olika kommuners

resursfördelningssystem. Kommittén skall därvid belysa effekterna av
tillämpningen såväl för fristående grundskolor för kommunerna.som

skallSärskilt effekterna belysas för elever med behov särskilt stödav
och för elever i glesbygden. skall frågorDessutom friståendeom
grundskolors kostnader för skollokaler och kostnader för sådana skolor
med särskild profil belysas.

Kommittén skall beakta de erfarenheter Skolverket kan ha tillsom
följd sitt nämnda uppdrag följa frågan begränsadattav ovan om en
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förrespektiveskolor elevskyldighet för fristående att ta emot en
organisatoriska ellerbidrag de betydandei fallkommuner lämnaatt

skulleekonomiska svårigheter uppstå.
framkommerde underlagKommittén bör draäven nytta somav

tillsynsverksam-uppföljningsy utvärderings- ochSkolverketsgenom
het.

förreferensgrupp med företrädaresig knytaKommittén skall till en
Kommunför-inom området, Svenskaolika intresseorganisationer t.ex.

Waldorfskolefederationen,Riksförbund,Friskolomasbundet,
WaldorfskolorsFriståendeRiksförbundet, SverigesSverigefmska

Sveriges KristnaMontessoriförbundet ochFöräldraförening, Svenska
Friskoleråd.

för utredningens arbeteRamar

oktoberdelrapport den 1998.Kommittén skall lämna 1senasten
uppdraget den oktober 1999.skall slutredovisa lKommittén senast

direktiv till samtligautredningsarbetet gäller regeringensFör
redovisningsärskilda utredare angåendekommittéer och av

offentligadir. 1992:50,regionalpolitiska konsekvenser prövaattom
mellan könen dir. 1994: 124jämställdhetåtaganden dir. 1994:23, om

detför brottsligheten ochredovisa konsekvenseroch attom
brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.
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Deltagare i referensgruppen

riskolomas RiksförbundF
Tunhammar, LidingöJohanna

Svenska Kommunförbundet
HuddingeLaina Kämpe,

Svenska Montessoriförb undet
FalköpingPeter Jonnéus,

Sverigefinska Riksförbundet
StockholmHelena Schmidt,

Fristående Waldorfskolors FöräldraföreningSveriges
Karin Lindeberg, Stockholm

riskolerådSveriges FKristna
Åke Nilsson, Hultsfred

Waldorfskolefederationen
StockholmChrister Carlbaum,
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besöktsSkolor som

År Elevantal SkoltypKommunSkola

KonfessionellBorås l-9 50Borås Kristna skola
MontessoriBorås l-6 131Montessoriskolan Malmen
AllmänBotkyrka l-9 280Botkyrka Friskola
MontessoriBåstad 1-6 52Montessoriskolan Kärnan
MontessoriDanderyd 1-6 56Danderyds Montessoriskola

1-6 MontessoriMontessoriskola Falkenberg 41Falkenbergs
AllmänFalun l-9 376Söderbaumska skolan
MontessoriGotland l-6 30MontessorifriskolaGotlands

Gotland l-6 41 Allmänekologiska skolaHangvar
WaldorfGotland 13Orionskolan Visby

Göteborg 1-6 254 AllmänBackatorpsskolan
Göteborg l-9 276 Allmänfristående skolaBöl

l MontessoriGöteborg l-9 736Göteborgs högre samskola
l KonfessionellGöteborg l-9 320Katolska skolan Notre Dameav

WaldorfGöteborg 208Rudolf Steinerskolanl

i Språklig/etniskGöteborg l-9Sverigefinska skolan Göteborg 74i
Språklig/etniskGöteborg l-9 252The English school in Gothenburg

l MontessoriHaninge 1-6 32Haninge Montessoriskola

1 MontessoriHalmstad 1-9 139Eketánga Montessoriskola
Montessoril-6 37HaparandaMontessoriskolan Droppen

i Waldorf1-9 64Annaskolan Hedemora
MontessoriHelsingborg l-6 39Helsingborgs Montessoriskola
WaldorfHudiksvall 1-9 48Delsbo Waldorfskola
Montessoril-6Brunnbyskolan Höganäs
Montessoril-9Montessoriskolan Tellus Höganäs
Allmän1-6friskola HörbyLudvigsborgs
WaldorfWaldorfskola HöörEmiliaskolan Höörs

l Allmän1-6 39KarlskogaLonnhyttans skola
WaldorfKungälv 1-9 135Fredkullaskolan

Älvkullen MontessoriKungälv l-9 58Montessoriskolan
KonfessionellLeksand 1-6 27Banérskolan
Montessori1-9 178Montessoriskolan Floda säteri Lerum
Montessoril-6 97Albatross LidingöMontessoriskola
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Lillgårdsskolan Linköping Allmän1-6 153
Nya Munken Linköping Allmän7-9 477
Tallbackens skola Ljusdal 1-6 Freinet37
Lunds Montessorigrundskola Lund l-9 127 Montessori
Bladins skola Malmö 1-9 203 Allmän/lntem
Sverigeñnska skolan i Motala Motala 1-9 Språklig/etnisk71
Eklandaskolan Mölndal 1-9 183 Allmän
Backeboskolan Nacka 1-9 61 Allmän
Boms friskola Nora 1-6 48 Allmän

skolanKristna Hosianna Nordanstig 1-6 22 Konfessionell
An-Noor Al-Islamia Norrköping l-9 Språklig/etnisk40
Orust Montessoriskola Orust 1-6 50 Montessori

WaldorfskolaOrust Orust 1-6 23 Waldorf
Erkheikki Naturskola Pajala 1-6 30 Allmän

Kultur-Kangos och ekologiskolan Pajala 1-9 59 Allmän
Väringaskolan Sigtuna l -6 62 Allmän
Johanssonsskola Sollentuna 1-9 380 Allmän
Carlssons skola Stockholm 1-9 549 Allmän
Ellen Keyskolan Stockholm 1-9 239 Waldorf
Engelska skolan Stockholm 1-9 537 Språkliyemisk
Estniska skolan Stockholm l-9 151 Språklig/etnisk
Franska skolan Stockholm 1-9 526 Allmän
Fredrikshovs Slotts skola Stockholm l-9 219 Allmän
Kungsholmens friskola Stockholm 1-6 64 Allmän
Lilla Akademien Stockholm 1-9 153 Allmän
Maria Elementarskola Stockholm 1-9 271 Allmän
Stefanskolan Stockholm 1-9 168 Konfessionell
SztEriks katolska skola Stockholm 1-9 214 Konfessionell
Stockholms Montessoriskola Stockholm 1-6 67 Montessori
Vasastans Montessoriskola Stockholm 1-9 76 Montessori
Söderköpings Waldorfskola Söderköping l-9 68 Waldorf
Mariaskolan Södertälje l-6 108 Waldorf
Täby Friskola Täby 4-6 166 Allmän
Fristadsskolan Uddevalla l-9 80 Konfessionell
Hällebergsskolan Uddevalla l-9 60 Konfessionell
Hannaskolan Umeå l-9 48 Konfessionell
Umeå Waldorfskola Umeå 1-12 195 Waldorf
Gluntens Montessoriskola Uppsala 1-9 143 Montessori
Manar Al-Houda Arabisk skola Uppsala 1-6 58 Språklig/etnisk
Tryserums friskola Valdemarsvik 1-6 48 Allmän
Montessoriskolan Barnens Hus Varberg 1-6 51 Montessori
Montessoriskolan förLära Livet Varberg 1-6 33 Montessori

ridaskolanF Vänersborg 1-9 362 Allmän
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Allmän1-6Hällfors Friskola 46Vännäs
AllmänBamakademi l-6 152Lemshaga Värmdö
Allmän4-9Fryxellska skolan Västerås 714

Örebroi KonfessionellHannaskolan l-9 l 17
Örebro Waldorf165Johannaskolan l-9
ÖverkalixÖverkalix Allmänkultur- och miljöskola l-9 32
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förmånsrättsregler Bilagor.Nya Ju. 32.Utvecklingssamarbetepårättsområdet.Ju.+. SteriliseringsñáganiSverige Betala Särskildaboendeformerför1935-1975. 33.Bo rätt.tryggt-. Ekonomiskersättning. avgifterförS. äldre äldre ochhandikappomsorg.samt
Yrkesñsketskonkurrenssituation.Jo. S.. Godsedi forskningen. medborgarskap.U. 34.Svenskt Ku.. Effektiva miljölösningar. effektivareoch 35.Fastighetsmäklamâmnden tillsyn. Fi.N.värme- -Östersjöområdet.EffektivareTotalförsvarsstödi Likvidation aktiebolag.Fö. 36. Ju.av. Märk väl Fi. Underrättelsetjänsten37. Fö.översyn.en-
Invandrarskap medborgarskap. i sambandmedoch 38.Följdleveranser exportav. Demokratiutredningensskriftserie.Ju. krigsmateriel.UD.
Att slakta får i Guds Omreligionsfrihet Vuxenutbildningför alla Andraåretmed39.ett namn.. ochdemokrati.Demokratiutredningensskriftserie. Kunskapslyñet.U.

40. Demokratini denoffentligasektornsförändring.Ju.
10 Rasism,nynazismochfrämlingskap. Demokratiutredningensskriftserie.Ju.. Åtgärdsförs-Demokratiutredningensskriftserie. dokumentärfilmenskulturarv.Ju. 4 Bevara.ll. Bör demokratinavnationaliseras lag förslagtill för dokumentärfilmcentrumsamt ett

Demokratiutredningensskriftserie. och filmvârdscenüal.Ju. Ku.en
12.Elektroniskdemokrati.Demokratiutredningens luftfartslag.42.Ny N.

slaiñserie. ägandeochtillsyn revisions-43. Oberoende, iJu.
13. demokratiskstatskonst.Etik och verksamhet.Ju.

ÖppenDemokratiutredningensskriftserie. 44. elmarknad.Ju. N.
kärnavfall.14 Denframtidakommersiellalokalradion.Ku. 45. Slutförvaring Kommunernaochav.15.Nytt för prövning hyres-och platsvalsprocessen.M.system av

Ökadearrendemål. 46. socialbidrag. studie inkomsterochEnJu. om
Ökad16. rättssäkerhetasylärenden. socialbidragåren till 1996.i UD. 1990

17.Garantipension Bosätmingstilläggför Mervärdesskatt Frivillig skattskyldighet.Fi.och personer -.föddaår eller tidigare. Lära Estonia. andradelrapportenoch1937 Denav.18 Frågortill industriellasamhället. slutredovisning.det Ku. N..19.Artikel i varumärkesdirektiv. Invandrare företagare.Ku.7 EG:s som.Ändringari vammärkeslagen. skyddsjaktpå M.Ju. varg..20 Sverige tillgångar. Smittskydd,samhälleoch individ. Delochjudar-nas A+B. S.UD.. .21.Lindqvists bemötandet Inkomstprövning bostadstilläggtill pensionärer.nia nio utvecklavägaratt av- .funktionshinder.med S. Savpersoner Ekonomiskskyddadeprovinsen. brottslighetochsekretess.22.Den En demokratins Ju.essäom .värdeochvärdighet.Demokratiutredningens tullag. Fi.Enny.slciñserie. ochförändring.SamordningJu. Konvergens av.Utveckling mänskliga i arbetslivet. lagstiftningenför medie-ochtelesektorema.Ku.23. av resurser
Förslagtill inriktning mål3 inom Globaliseringenochdemokratin.EG:s 56.avnya

skriftserie.strukturfonder. Demokratiutredningens Ju.N.
myndighet.EG:sstrukturstöd. organisationför de Rikstrafiken N.24. Ny 57. Ennygeogra- -

fiskt avgränsadestrukturfondsprogrammen. juridiken demokratinsproblemN. 58.Löser
Samema ursprungsfolki Sverige. Demokratiutredningensskriftserie.25. Ju.ett-
Införsel Fi. Begränsadfastighetsskatt.Fi.26. beskattade 59.av varor.

deltidsarbete,27.Delta Utredningen tillfälliga Kundvänligaretaxi.N.60.om-
jobb ocharbetslöshetsersättningen. Brottsförebyggandearbetei landetskommuner.N. Ju..28.Kontantmetodför småföretagare.Fi. Bilen, miljön ochsäkerheten.Fi.62.

29. Internationellkonflikthantering förberedasig läraochleda lärarutbildningför samverkan63.Att Enatt- -
tillsammans. ochutveckling.Fö. U.

30.Yttrandefrihetenochkonkurrensen Förslagtill Representativdemolaati.Demokratiutredningens64.-
mediekoncenüationslag. skriftserie.Ju.Ku.m.m.
Tillsyn31 advokater Ju.över m.m..
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Barnombudsmannenföreträdarefor barnoch Narkotikastatistik. samhällets65. 90. Om behovav-
ungdomar. information narkotikautveckling.om
Godvårdpå lika villkor styrning jämställdhetslagen.66. 91.En N.översynstatensom av av-
hålso-ochsjukvården bilagor.2 92.Premiärför personval.Ju.+
KÄRNAVFALL metod plats 93. folkstyret.Forskarvolym67. Det VI.unga- - -
miljökonsekvens.KASAMs yttrande Demokratiutredningen.SKBs Ju.över

ökadelevnadskostnader.FUD-prograrn98. M. 94.Förmåneroch Fi.
68.Brandkatastrofeni Göteborg. 95. Småskaligelproduktion mätningochsamt

DrabbadeMedierMyndigheter. debitering elförbrukning.Ku. N.av
Individenocharbetslivet.Perspektivpådet Utvärdering69. 96. Statistikrefonnen. ochförslagtill
samtidaarbetslivetkring sekelskiftet2000.N. utveckling.Bilaga: Uppsatserskrivnafor
Gentekniknämnden.70. U. utvärderingen reformen.Ju.av
oseriösabostadsfönnedlare. i7l. S. 97. Socialtjänst utveckling.
Boendesocialaeffekter konkurseroch72. Del A och Bilagor.Bav -
rekonstruktioner bostadsrättsföreningaroch 98.Likvärdigavillkor U.-
egnahem.
Handikappombudsmannensframtida73.
förutsättningarocharbetsuppgiñer.S.

74.Demokratinochdet bästa.gemensamma
Demokratiutredningensskriftserie.Ju.

platsför vindkraften.Del och Del75.Rätt l 2. M.
Maktdelning.Forskarvolym76.
Demolcratiutredningen.Ju.
Demokratiteori medborgarskap.77. och Forskar-
volym Demokratiutredningen.II. Ju.
Jordbrukochmiljönytta miljöprogramför78. nytt-
jordbruket.Jo.
Källskatt utdelningochroyaltytill begränsat79.
skattskyldiga.Fi.
Demokratiopinioner.80.
Demokratiutredningensskriftserie.Ju.
Förhandlingsersätmingtill hyresgästorganisation.81.
Ju.
Vårdslös82. kreditgivning sekretessi bankersamt

Fi.m.m.
Globaliseing.Forskarvolym83. IX. Demokrati-
utredningen.Ju.
Civilsamhället.Forskarvolym84. VIII.
Demokratiutredningen.Ju.
Bredbandför tillväxt i helalandet.85.
Närings-,regional-ochvälfärdspolitiska
aspekterpåIT-infrastrulcturen.N.

86.PC:n död längelevePC:n Nyamöjligheterär -
för Sverige.

frånhearingen"Efter anordnadEn PC:n"rapport
IT-kommissionenjuni 1999.N.av

Vagnbolagför järnvägen.87. N.
Granskningskommissionensbetänkande88. i anledning

Brottsutredningeneftermordetpåstatsministerav
Olof Palme.Ju.
statsbidragtill handikapporganisationer.S.89.
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Granskningskommissionensbetänkandei anledningJustitiedepartementet av
Brottsutredningeneftermordetpåstatsministerförmånsrättsregler Bilagor. 1Nya + Olof Palme.88Invandrarskapochmedborgarskap.Demokrati- Premiärför personval.92utredningensskriftserie.8

Folkstyret.ForskarvolymDet VI.ungaslakta religionsfrihetAtt får i Guds Om ochett nanm. Demokratiutredningen.93demokrati.Demokratiutredningensskriftserie.9 Statistikrefonnen. förslagUtvärderingoch till-Rasism,nynazismochfrämlingskap.
utveckling.Bilaga: Uppsatserskrivnaför utvärderingenDemokratiutredningensskriftserie.10 reformen.96avdemokratinBör avnationaliseras

Demokratiutredningensskiñserie.1 l
UtrikesdepartementetElektroniskdemokrati.Demokratiutredningens
Ökadskriftserie.12 irättssäkerhetasylärenden.16

Etik ochdemokratiskstatskonst. Sverige judamastillgångar.och 20
Demokratiutredningensskriftserie.13 Följdleveranseri sambandmed krigsmateriel.exportav
Nytt för prövning hyres-ocharrendemål.15 38system av
Artikel i varumärkesdirektiv.7 EG:s

FörsvarsdepartementetÄndringari varumärkeslagen.19
skyddadeDen provinsen. demokratinsEn Östersjöområdet.essä EffektivareTotalförsvarsstödi 6om

värdeoch Demokratiutredningensvärdighet. skriftserie Internationellkonflikthantering för beredasigatt-22 tillsammans.29
Tillsyn advokater 31över Underrättelsetj 3 7m.m. änsten översyn.en-Utvecklingssamarbetepårättsområdet.32

SocialdepartementetLikvidation aktiebolag.36av
Demokratini denoffentligasektornsförändring. Steriliseringsüågani Sverige Ekonomisk1935-1975.
Demokratiutredningensskriftserie.40 ersättning.2
Oberoende,ägandeochtillsyn i revisionsverksamhet.43 GarantipensionochBosättningstilläggför personerEkonomiskbrottslighetochsekretess.53 födda år ellertidigare.171937
Globaliseringenochdemokratin. Lindqvistsnia nio utvecklabemötandetvägaratt av-Demokratiutredningensskriñserie.56 medfunktionshinder.21personerjuridiken problemLoser demokratins BetalaBo Särskildaboendeformerför äldrerätt.tryggt-Demokratiutredningensskriftserie.58 avgifter för äldre-ochhandikappomsorg.33samt
Brottsförebyggande landetsarbetei kommuner.61 Ökadesocialbidrag. studieEn inkomsterochomDemokratiutredningensRepresentativdemokrati. socialbidragåren till 461990 1996.
skriftserie.64 Smittskydd,samhälleochindivid. Del 51A+B.
Demokratin det bästa.Demokrati-och gemensamma Inkomstprövning bostadstilläggtill pensionärer.52avutredningensskriftserie.74 Barnombudsmannenföreträdareför bamoch-Maktdelning.Forskarvolym Demokratiutredningen. ungd0mar.65
76 Godvårdpå lika villkor styrningstatensom-Demokratiteoriochmedborgarskap.ForskarvolymII. hälso-ochsjukvården bilagor. 662+avDemokratiutredningen.77 Oseriösabostadsfönnedlare.71
Demokratiopinioner. Boendesocialaeffekter konkurserochavDemokratiutredningensskriftserie.80 rekonstruktioner bostadsrättsföreningaroch-Förhandlingsersättningtill hyresgästorganisation.81 egnahem.72
Globalisering.ForskarvolymIX. Demokratiutredningen. Handikappombudsmarmensframtidaförutsättningaroch
83 arbetsuppgifter.73
Civilsamhâllet.ForskarvolymVIII. Demokrati- statsbidragtill handikapporganisationer.89
utredningen.84 Narkotikastatistik. samhälletsbehov informationOm av

narkotikautveckling.90om
Socialtjänsti utveckling.Del Bilagor. 97A. ochB -
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