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1992 38SOUFörord

be-199112 septemberregeringssammanträde denVid etttogs
utredamed uppdragsärskild utredareslut tillkalla attatt en -

fristående skolpliktigaförskolorfrågor avgifter vidvissa om
deteffekternabedömaingick vidareelever. uppdragetI att av

resurstilldelning och över-grundskolansbidragssystemetnya
fristående skolor.bör ställaväga kravvilka staten

statsrådet Göran Pers-tillkalladebeslutMed dettastöd av
Sven-Åke Johansson,Stockholmiskoldirektören att varason,;

för-sekreterareuppdrag. Tillföreliggandesärskild utredare av-
StockholmsiorganisationskonsultGahm,ordnades Monica

Stad.i
den majregeringen 1redovisas tillArbetet skulle senast

1992.
Statsrå-valutgång maktskifte.års politisktinnebar1991 ett

statsrådet Beatrice Ask medefterträddesdet Göran Persson av
Tid-skolfrågor obligatoriska skolan.beträffande denföransvar

dockutredningsdirektiv ändradeslagdagare
så-tillutsändaenkäter,insamlats med hjälpMaterial har av

fristående skolförvaltningar. Dessut-skolorna vissaväl de som
mindreSverigebesökt 18 skolor ihar utredningen ettsamtom

Avsikten har varitFinland.Danmark ochantal skolor i att
friståendefrån arbets-utgångspunkt verkligade skolornasmed

förhållanden förutsättningarna förekonomi analyseraoch ett
fortsatt avgiftsuttag.

får med titeln Fri-överlämna sitt arbetehärmedUtredaren
stående elevavgifter.ochskolor. Bidrag

1992.Stockholm den 14 april

Sven-Åke Johansson

Monica Gahm





Utredningsdirektiv

likvärdig statlig finansie-Mot bakgrund riksdagsbeslutav om
friståendering det finnasoch kommunala skolor bedömdesav

behov avgifts-för fortsattanalys förutsättningarna etten avav
friståendevid skolorna.desystem

En utreda vis-särskild utredare tillkallades med uppdrag att
friståendefrågor för skolplikti-avgifter skolorom vidsa m.m.

elever.ga
Uppdraget grundskoledelen Sigtuna-skulle inte omfatta av

skolan sko-Humanistiska läroverk, Grännaskolan, Lundsbergs
la, Franska och Göteborgs samskola.skolan högre

Enligt direktiven skulle det ankomma utredaren att
Analysera vidförutsättningarna för fortsatt avgiftsuttagett

friståendede skolorna.
åter-Bedöma det statsbidragssystemet kommerhur attnya

på avgiftssättningen.verka
Redovisa fortsatt avgiftssystem.konsekvenserna ettav

återverkanBedöma effekterna det bidragssystemetsav nya
resurstilldelninggrundskolans

Lämna förslag till efter principer avgifter i framtidenvilka
skall kunna ut.tas

friståendeOverväga vilka krav bör ställa sko-statensom
lor följd den ändrade bidragsordningen.som av
Direktiven Bilaga 3.finns bilagda utredningen
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friståendeSiffersammanställningar baserade

enkätsvar 125skolors och vissa skolförvaltningars
från 135och FinlandReseberättelse Danmark .. .Kommittédirektiv





38SOU 1992Sammanfattning
Kapitel I

ochkartlägga, bedömaFöreliggande innebäruppdrag att ge
frågeställningar framtidaomkringförslag beträffande vissa av-

giftsuttag
i enligt följandesammanfattningen disponeratshar

friståendeangåendeAvsnitt Kartläggning och analys-
verksamhet.ekonomi ochskolors

bedömningsfrågor.Avsnitt 2 Vissa-
Avsnitt Förslag.3 -

1.1 och analysKartläggning

Avsikten bl.a. varitutredningsuppdrag harföreliggandemed
ifatt från friståendeutgångspunkt verkligaskolornasdemed ar-

förbetsförhållanden förutsättningarekonomi analyseraoch ett
frågeställningar. Kartläggningen harfortsatt avgiftsuttag m.fl.
enkätfrågor angående ekonomi, loka-med hjälpgenomförtsg av

ler, Undersökningentill elevavgifterpersonal, inställning m.m.
läsåret 70199091. Av1991 ochgenomfördes nov.-dec. avser

åutsända fristående 65 Avskolorna har besvarats.enkäter till de
l41 har 35 besvarats.till vissa skolförvaltningarutsända enkäter

friståendeUtredningen i Sverige ochbesökt 18 skolorhar även
lett mindre Finland.antal i Danmark ochskolor

friståendeFristående de sinofta just för harskolor är att
såledesalldeles skillnader mel-kansärart. Det storavaraegna

redovisadelan olika inte i beloppskolor. framkommerDetta
på median-och genomsnittsvärden,vilka helt byggeranalyser,

och kvartilvärden. belysa tendenserAmbitionen har varit att
neutraliseras härigenomspecifika skolor. Dessutomänsnarare

extremvärden. Eftersom vissa enkäterfelkällor ocheventuella
varit otydligt ifyllda föreligger viss osä-ofullständiga eller en
kerhet redovisar skolorna oftasiffermaterialet. Exempelvisi
endast subventioner och naturabidrag,intepenningbidrag men

denär kommunala bidrag.storlekenuppger



1992 3SOUvilkavalda nyckeltal,utredningenförtecknas vissaNedan ur
Kapitel Igenomsnitts-uppfattning volymer ochungefärligkan omge en

värden.

genomsnittsvärdenkvartilermedianvärdenVissa

grundskolenivåpå 199192godkändaAntalet skolor
därav

6Internationella skolorantal st
25skolorKonfessionellaantal st
3skEstniska, Sverige-FinskaMinoritetsskolorantal st
12Montessoriinspirerade skolorantal st
25Waldorfskolorantal st
6Ovri skolorantal sta

i storstädernafrist ende skolorAndel
73 %SthlmGbgMalmö
37%elevköAndel skolor med
17godkänts fr.0.m. 1990skolorAntal stsom
15i genomsnitti skolorAntal elever dessa st
6 940i undersökta skolorAntal elever
8 300i Sverigegodkända frist. grundskolori samtlAntal elever

Sverige 0,9%grundskolor ii godkända frist.elever samtlAndel

2.
199091Kostnader

29 000 krBokföringsmässig elevkostnad
00011 krDold elevkostnad
00040 krVerklig elevkostnadtotal

täcker sin elevkostnad medAndel skolor som
90 %85 %föreslaget offentligt bidrag om

elevkostnad medtäcker sinAndel skolor som
%80%-igt offentligt bidrag75ett

3.
Finansiering 199091
Offentliga bidrag
Elevavgifter

gåvorföräldrabidrag, sponsormedel,Ovrigt

4.
Elevavgifter 1991

på skolor 6 500 kråendastsamtliga undersöktaMedianvärde elevavgift
på avgift 0008 krMedianvärde elevavgift sk tar utsom

28 %elevavgiftinteAndel skolor tar utsom
årliga 43 100 krelevavgiftHögsta

5.
bidrag 199091Kommunala

år. 100Medianvârde krbidrag elev och 7Kommunalt per
år. 800Ovre kvartil 9 krKommunalt bidrag elev ochper
år. kvartil 3 800 krbidrag och NedreKommunalt elevper



1992 38SOUKommentarer
förhållan- Kapitel 1värdenochDe redovisade kostnaderflesta avser

Även sedanförflutitkort tidden läsåret endast199091. om
ochstatsbidragbeviljatsmättillfället flera skolorhar sedan dess

bidragsbestämmelser,ändrat sinaharantal kommunerett var-
vid mät-i dag änför finansieringsbilden annorlundaofta utser

tillfället.

1
Skolverket. DetSedan skolor godkänts1990 har 17 avnya

skolorKonfessionellafrämst ochär Montessori-Waldorf-,
årens Myck-utveckling.står snabbarelativtför de senastesom

Dock ärtyder framöver.fler skolor kommer startaet attatt
lågt. Iantalet relativtnystartade skolori dessaelever genom-
skola. Hälftensnitt hade 15 elevernystartade skolornade per

trots1970går förealla i skolor attelever startatav som
1984.hälften efteralla skolor har startatav

2
friståendeelevkostnad iBokföringsmässig genomsnittlig

skolor 40 lägre än000 dvs.199091 29 kronor, procentcavar
elevkostnad. Skillna-de kommunala genomsnittligaskolornas

småpå låga lo-beror relativtden billiga ochframför allt löner,
låga admini-kaler, små tilladministrativa uppgifter ledersom

strativa betydan-subventionerade lokaler,kostnader, delvis en
styrelseledamö-de ochideellt lärare, föräldrararbeteandel av

fristående inte har skyldig-Därtill skolornakommer deter. att
beträffandeheter kommunala skolornamotsvarande de --

Skolhälsovård,hemspråksundervisning,planeringsansvar, skol-
skjutsar uppskattadebearbetning i enkäternaVid avm.m. en
värden insatsersdessaideella arbetsinsatser framkom att omav
värden medinkluderades i elevkostnaden ökade denna ca

00011 genomsnittliga elev-genomsnitt. totalai Denkronor
dåfriståendekostnaden 40 000i stället tilli skolor uppgick ca

kr.år. elevkostnaden iverkligabelopp indikerar denDetta att
fristående i delägre elevkostnadenskolor 13 änprocentvar ca
kommunala skolorna.

Siffrorna antalmindreosäkra grund endastär att ettav
frågan 37skolor värdeideella insatsersi enkäten besvarat om

%.

13



3 SOU 1992 3
offentligaDe bidragen högst beträffande de Konfessio- Kapitel 1var

nella-, Minoritets-, Montessori- och Waldorfskolorna, 50-90
%.

ÖvrigaDe Internationella skolorna och skolor fi-gruppen
nansierade sina kostnader med framför allt elevavgifter och öv-
riga inkomster, 70-90 %.

4
Variationen beträffande elevavgifter är De pendlarstor.

år.mellan 0 och 43 100 någrakronor 17 skolor intetog utper
officiella elevavgifter erhöll istället oftast frivilliga föräld-men
rabidrag. lägsta återfannsDe medianvärdena elevavgifter
bland kr.år,de Konfessionella skolorna 4 500 Minoritetssko-

kr.årllorna 000 och WaldorfMontessoriskolor 6 800 kr.
Övrigaår. Internationella skolor och skolor uppvisa-gruppen

de högre medianvärden 26 100 kr. respektive 14 500 kr. per
år.

5
Medan det statliga bidraget lika bidragsberätti-stortvar per

gad elev skiftade storleken beträffande det kommunala bidra-
i hög grad. Vissa kommuner endast bidragget till ochmatgav

läromedel, i andra kommuner är skolpeng införd.

1.2 bedömningsfrågorVissa

Det är angeläget i framtiden bå-skapa likvärdiga villkor föratt
friståendede skolor och kommunala skolor val-öppnasamt

möjligheter till alla nuvarande och kommande skolformer för
kommunens samtliga elever oberoende dessas ekonomiskaav-

iförutsättningar.
Eftersom det offentliga bidragets storlek är betydelsestorav

för bedömningar eventuella elevavgifter sammanfattas bi-om
dragsfrågorna inledningsvis. avgiftsfråganDärefter belyses och
vissa övriga ställningstaganden.



1992 38SOU.Bidragsfrågorna
Kapitel 1

pågående fleraförändringsarbete ärilntressenterna
fristående skolor.vidföräldrareleverskolpersonal,

resursfördelare.och kommunenKommunala skolor som
skattebetalare.Alla

Fristående skolor
fristående och de-skolornamånga dedecennier harUnder

med bristtillvarohaftföräldrareleverpersonal, otryggenras
vimärkerNulåga ideella insatser.på ochlöner storapengar,

villkor.orättvisaoftaförändra dessaviljapolitisktydlig atten
positiv.berättigad ochFörändringen är

fri-valfrihet och19919295propositionregeringensI om
föreslås tilldelasvarje elevskolorna förstående ettskolor att

kostnadgenomsnittligakommunensbelopp permotsvararsom
skall kom-tilldelningVid dennagrundskolan.i denelev egna

15högstdrakunna procent.avmunen
friståendemånga sko-motiverasAvdragsmöjligheten attav

någonhar inteskolorna. Dekommunalabilligare deänlor är
planeringsansva-övergripandetill dethänsynskyldighet att ta

kostnads-oftade undkommerelever,allaför kommunensret
hemspråksundervisning, svenskainsatserkrävande somsom

språk, elewård, Skolskjutsarandra m.m.

resursfördelareoch kommunenKommunala skolor2. som
förslagnämndaUtredningen har konstaterat att, ovanom

kostnadsökningar föravsevärdainnebär detriksdagen,antas av
fristående skolor.i Eneleveri dag harde kommuner un-som

13 700 kronorkostnadsökninggenomsnittliggefärlig perca
Kostnadsökningenår medianvärde har beräknats.elev och

utbildningsre-kommunensomfördelningtill vissledatorde av
fristående skolorna.från till deskolornakommunaladesurser,

de kommuna-nedskärningar inomkännbaraleda tillkanDetta
fristå-många iåtminstone med eleveri kommunerskolorna,

skolor.ende
ligger inomskyldigheterkommer deDärtill extraatt som

övergripande planerings-utbildningsansvaretkommunaladet
skyldig-nämndahemspråksundervisning tidigarem.m.ansvar,

uppgå föreslagna avdragetandel detäntorde till högreheter

15



15 genomsnittlig elevkostnad i de kommunalaprocent av
skolorna.

Skattebetalarna
må påpekasFör den intressentgruppen skattebetalarnastora

fristående åtminstonenyetablering skolor, inledningsvis,att av
innebär fördyring skolverksamheten i kommunen. Manen av

måntvingas nämligen i viss betala dubbla lokalkostnader,att
friståendedels i form bidrag till skolor, dels i form attav av

kommunala skollokaler blir underutnyttjade, eftersom eleverna
fristående frånrekryteras till skola flera olika kommunalaen

årskolor och klasser. efter fleraFörst kan det kommunala
lokalbeståndskolväsendet sitt efter villkor.anpassa nya

Kommentarer elevavgifterom

fristående skolornasDe behov elevavgifter tilläratt ta utav
del beroende hur det offentliga bidraget slutligenstor stortav

avgiftsfrågan angårblir. Aven samtliga tidigare intres-nämnda
senter.

friståendeDe flesta torde,skolor med offentligt bidragett
mellan 75 och 85 genomsnittlig elevkostnad i deprocent av

kommunala skolorna, täcka sina kostnader. Utredningen har
konstaterat 80 respektive 90 befintliga skoloratt procentca av
skulle sakna ekonomiska motiv till elevavgifter.att ta ut

Därtill kommer 80 skolorna sig helstsägeratt procentca av
vilja slippa elevavgifter. Dock önskar de i allmänhet viljata ut
ha kvar flexibilitet och möjlighet täcka eventuella kom-atten
mande behov och nödvändiga elevkostnadsökningar med en
skälig elevavgift. Möjligheten kommer troligen inte miss-att
brukas, eftersom konkurrensen framtida förmodaseleverom

hårdbli mellan olika skolor.

2.
fårDe avståkommunala skolorna till delstor mot-resurser

friståendesvarande de skolornas bidragsökning. Berörda kom-
fåkommer kostnadsökningar och kan inte för-att storamuner

miniminivå,väntas betala bidrag föreslagnautöver vid eventu-



381992SOUfristående skolornahos deelevkostnadsökningarakutaella -
Kapitel Iväl kanmycketstorlekochtill sinkostnaderdessa artFäven om

också kommunentordeanledningdennamotiverade. Avvara
skallkostnadermotiveradevissa extraintresse attha ett av

elevavgifter.täckaskunna av

skatte-rimligtdet ärinte attutredningen attSlutligen anser
uppbygg-underlokalkostnaderdubblaskall bekostabetalarna
profilkost-specifikafristående hellerskola,nadsskedet enav

elevavgift tordeskäligfristående Enskolor.vid envaranader
finansieringsväg.möjlig

slutsatsUtredningens
ibehövaendastframtiden uttasi attElevavgifter kommer

tillmöjlighetenbörutsträckning. Dockbegränsad av-mycket
fristående skall kun-skolornahållas deföröppen attgiftsuttag

of-viafinansieratsvilka intekostnader,nödvändigatäckana
kan näm-merkostnaderdylikaexempelbidrag. Somfentliga

elevkostnaderhögaochprofilkostnadereventuellanas
lågt skolstart.elevantal vidgrund av

mellanresursfördelningenförharKommunen ansvarsom
be-skälighetenbedömabör ha rättalla skolor attkommunens

fristående avgiftsuttag.skolornasdeträffande
offentligadetoskäliga böravgifternafinnerkommunenOm

mån.motsvarandeireduceraskunnabidraget

synpunkterÖvrigaVissa

kommu-förfunnit belägghar inteUtredningen att, av-A-
segregation.tillledaskulleelevavgifter,skäligabedömdanen
sådan faktorin.många spela Entordeandra faktorerAlltför

rådande bostadssegregation.betydelse ärav
framtidenmå avgifter iLikaså eventuellabeaktas tor-att

videlevavgifterförMedianvärdetobetydliga.relativtblide
år. offent-Med6 500 kronor1991skolor ettsamtliga pervar

saknarskolorna80-90leder tillbidrag, procentligt att avsom
avgifter blieventuellaavgiftsuttag tordetillekonomiska motiv

också uppmärksammabörförhållandevis blygsamma. Man att
kringgå elevavgifter.många förbudsättfinns motdet ettatt

17



officiell svårigheterEn elevavgift kan större förvandlas SOUtill 1992utan
mindre synligt frivilligt föräldrabidrag. Kapitelett 1

påpekasVidare i utredningen alltmergränserna kom-t att
suddas friståendemellan kommunala och skolor iatt utmer

framtiden. Som exempel detta kan nämnas s.k. kommun-
friskolor och andra liknande skolformer. Dessa kan beskrivas

mycket självständiga skolenheter, kommunenägssom som av
sköts självständiga entreprenörer. Liknande lösningarmen av

finns i Finland de s.k. ersättande skolorna. Till skillnad-
från den i Sverige friståendeförekommande skola hartypen av
nämnda skolform ingen negativ inverkan kommunens eko-
nomi, eftersom närområdetskolan kan ha definierat elev-som
upptagningsområde och i vanligersätta kommunalstort sett en
skola.

erhållerDe internationella frånskolor statsbidragt som
föreslåsland friståendebehandlas vanliga skolor ochannat som

omfattas kommande bidragsordning. Dessa skolor i dagtarav
ofta mycket erhållerhöga elevavgifter, eftersom skolornaut
offentliga bidrag fårför de s.k. diplomatbarnen och dessutom

lägre statsbidrag, enligt nuvarande regler.ett

1.3 Förslag

Utredningen har i direktiven även lägga förslaguppmanats att
angående frågeställningar,vissa aktuella nämligenav

Förslag till principer, efter vilka avgifter i framtiden skall-
kunna tas ut.

på friståendeFörslag krav bör ställa skolorstatensom-
följd den ändrade bidragsordningen.som av

Förslag

fristående fårDe skolor inte vissa nödvändiga kostnader-k som
helt täckta med skattemedel, skall ha möjlighet att ta ut en

bibehålletskälig avgift, med offentligt bidrag.

Sedan Skolverket friståendevid godkännande skola, be--k av en
dömt föreslåselevavgiftens storlek skälig, kommunensom an-

för kontinuerlig skälighetsbedömning avgiftsuttaget.svara av



381992fristående SOUsko-denföreslås reduceraha rätt attKommunent
Kapitel 1elevavgif-bedömerkommunenoffentliga bidrag, attlans om

höga.oskäligtärterna

elevintagurvaltvåföreslår förkriterierUtredningen att-k
Eventuellaskäl.socialafastslås ochanmälningsdatum un--

godkännandevidredanSkolverketfastställsdantag avav
särart.på skolansgrundintagningskravt.ex. vissaskolan av

Övriga diskriminerande.skallkriterier varaanses

börrikets skolor,sammanställs för helaNationella somprov,i
tillfristående med hänsynskolorgälla för tagenäven men-

andraochundervisningsinuppläggningrespektive skolas av
anledning sin särart.iomständigheter av

följaföreslår rättighetkommunenUtredningen att uppatt gest
fristående skolornasdemarknadsförautvärderaoch samt

i kommunen.föräldrareleverförorganisationprestanda och
förhål-rimlig iutsträckning äri dendock skebörDetta som

efter.verkarskolarespektivetill läroplan,denlande som

fri-tillbidragsprocentenoch lagfästagrundläggandeDenir
så kom-mellanmåste konkurrensenstående skolor sättas att

på lägstafristående villkor. Desslikaskolor skermunala och
överstigadå inte 75analysutredningensenligtkangräns pro-

elev. Förgenomsnittsnittskostnadkommunens ext-percent av
skallbidragetoffentligadetåtaganden täcksinte avsomra

erhålla ef-bidragytterligarefristående kommunenskolor av
de bidraggäller förprinciperexakt ut-somsomter samma

går kommunala skolor.till

såföreslås ändrasskolförfattningaroch övriga attSkollag-k
kommunfriskolor öppnas.möjlighet bildaatt
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Gällande 1992 38SOUbestämmelser2
2Kapitel

fristående sko-1992-04-01 för deännugällerreglerFöljande
innehållet i lag-utredning. Avföreliggandeberörslor, avsom

i dettadelardeendastförordningstexter presenteras somoch
bakgrundsfakta.viktigabedömssammanhang som

4 kap.3 ochSkollagen2.1

§. Utbild-3 kap.1skolpliktharlandetiär bosattaBarn som
4 4kap.avgiftsfri för elevernaskallgrundskolaniningen vara

§.
g

Fristående skolorSkollagen 9 kap.2.2

Godkännande
fristående skolan ärfår skola,ifullgörasSkolplikt omen

Ärenden frånändamålet. godkännande prövasförgodkänd om
skolverk.juli 19911medoch statensav

skolpliktvanligförgodkännandeSkolverket kan bevilja
tillfärdigheterochkunskaperutbildningskolansom somger

färdighe-ochnivå kunskaperdeväsentligenoch motart svarar
väsentligenövrigtioch skolanförmedlargrundskolanter som

mål.allmännagrundskolansmotsvarar
skolpliktvanligharför elev,rättSkollagen även somger

har andraellertid i landetkortarebosattendast ärsommen
inriktningfristående internationellfå skola mediskäl, att -

ändamålet.förgodkändskolan ärom

Tillsyn
skolplik-fråga förutbildningFristående siniskola skall om

omedelba-stå skolverk. Denunder tillsynelevertiga statensav
förharstyrelsedock denankommertillsynen ansvarsomra

belägen.grundskolefrågor skolandär ärkommuni den

21



SOU 1992godkän-förkravenfyllerfristående längreskola inteOm en
2Kapitelpåpekande huvud-föravhjälps efterinteoch bristernanande

återkallas Skolverket.godkännandetskall avmannen

uppgiftsskyldighetHuvudmans
fristående skolavidslutarellerbörjarelevskolpliktigNär

dettauppgiftlämnaskolanförhuvudmannen snarastskall om
hemkommun.elevensiutbildningförstyrelsentill

Kammarrätten.överklagas hoskanbeslutSkolverkets

friståendetillstatsbidragFörordning2.3 om
SFS 198397,eleverskolpliktigaförskolor

19911087ändrad

1991julikraft den 1iträddeförordningenändradedenSedan
betänkandenochpropositionermotioner,flertali nyahar ett

riksdagenbifallitsdessa harVissaförslag avpresenterats. av
Nämnda1992-07-01.fr.o.m.börja gällabeslutenligtskalloch

ändringarytterligareförslag tillregeringensoch pre-ändringar
för-dockgäller1992-07-01tillföljande. Frami detsenteras

bestämmelser.ordningens
fristående här rättskolagodkändförHuvudmannen gesen

lämpligtdetfinnerregeringen motstatsbidrag omuppbäraatt
ochpedagogikintressetallmännadet attbakgrund nyavav

Beträffan-skolväsendet.inomprövasverksamhetsformernya
tillämpligt.kravetärinternationella skolornadede

villkorSärskilda
beviljas krävsskallbidrag attFör att

undantagmedgesDockalla.förskall öppenSkolan varai
karaktär.särskildatill skolansmed hänsyn

rimligatillmed hänsynskäligskallElevavgiften vara-k
i övrigt.omständigheternaochverksamhetenförkostnader

läroplan.godkändföljaskallSkolan-Av
upplysningar tillbesök och lämnaskallSkolan emotta

sko-studeravillforskningssyfteellerutbildnings-idem som
verksamhet.lans

förbehövsuppgifterdeskall lämnaHuvudmannen som-Av
använd-storlek,bidragetskontrollerakunnaskallstatenatt



38SOU 1992efter-bidragetförvillkorenningsområde särskildadeoch att
2Kapitellevs.

Ansökan
statsbidrag hosansökaskriftligenskallHuvudmannen om

bl.a. skolansuppgifter lämnasskallDärvidSkolverket. om
intagningsprinci-organisation,elever,Startår, omfattning, antal

grundskolan.medjämförtsärprägeleventuellochläroplanper,
efterochelevavgifterna ärhurskall storaDessutom uppges

grunder de bestäms.vilka

storlekBidragets
till dendirektförordningen lämnasenligtStatsbidraget skall

ärvarje elev,för000 kronorfristående med 13skolan som
åldersinskolpliktigännu ärellerskolpliktig menpgasom

årskursen grundskolan.iförstagår i vad motsvararsomsom
beloppetskallinternationell skolatillbidrag lämnasNär en
gäller.beloppfjärdedelar detelev tre annarssomavvaraper

tid i landetkortendast borbarnobserverabörMan att som
be-diplomatbarn,Sverige, s.k.uppdrag iföräldrarnaspga

skolplikti-hellerdärförochboende i landettraktas somsom
utgår statsbi-i landetmantalsskrivetSå ärbarnetlängega.

drag.

Sanktioner
frågoråliggandenåsidosätter isinahuvudmannenOm om

hål-beslutafår Skolverkets anmälanefterregeringen attskolan
rättelserättelse. Omavvaktandel bidraget iinnela av

innehållna skallbeloppetfår detregeringen beslutasker att
från statsbidraget.dras av -

får överklagas.förordningenligt dennaSkolverkets beslut

frågaspecialbestämmelser iskolor gällervissa stats-För om
bidrag

utbild-till KristofferskolansstatsbidragFörordning om
grundskolenivå 199130på SKOLFSning

SKOLFStill HillelsskolanstatsbidragFörordning om
199131

i Stockholmestniskatill skolorstatsbidragFörordning om
199132SKOLFSGöteborgoch
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från SOU 1992Förord-skiljer sigförordningarInnehållet nämndai tre
Kapitel 2198397fristående SFSskolortillstatsbidrag genomning om

förlämnasendastskolorna ettnamngivnatill debidragetatt
antal elever.maximerat

motiveringmed1960statsbidrag attfickKristofferskolan
Steiner-Rudolffannsdetvärdepedagogiskt attdet enavvar

skola.
år humani-1963 bl.a.statsbidragbeviljadesHillelsskolan av

skäl.tära
iskolanestniskaDenestniska skolorna.gällde deDetsamma

sedanstatsbidraghafthar1945inrättadesStockholm, som
istatsbidragfickGöteborgiskolanestniska1955. Den sam-

1960.inrättadesdenmedband att

grundskolede-omfattarutredningsuppdragFöreliggande
Grännaskolan,läroverk,HumanistiskaSigtunaskolanlen av

högreGöteborgsochskolanFranskaskola,Lundsbergs sam-
ireglerasbidragskolorsskola. Dessa

fristående skolor,tillstatsbidragFörordning m.m.om
19911079,

19911080.SFSriksinternatskolor,Förordning om

bidragKommunalt2.4

villde be-myckethurochsjälvabestämmerKommunerna om
såle-fristående föreliggerskolor. Detitill elevertala i bidrag

fristå-tillstödnågon för kommunenskyldighet attdes enge
i detelevernabereddärkommunen emotskola, att taende om

kommunala be-fråga detskolväsendet. Dennakommunala om
enligttolkatsochKammarrättenihar prövatstalningsansvaret

ovan.
friståendegår ikommunibosattaelever ärVissa ensom

kommun.iskola annan
uppstår kommunaladetinomsituationmotsvarandeNär

mellan kommuner-kostnaderuppkomnareglerasskolväsendet
ersättningar.interkommunalavia s.k.na

gällerersättningarinterkommunalareglernaEftersom om
enskildfall varjei dettafristående det ävenskolorna ärde

vill betalahur mycketochbeslutarättkommuns manatt om



1992 38fristående SOUgår skola iii kommunenborför elev an-mensom
2v Kapitelkommun.nan

bidragenkommunalaFrånvaron innebär deregler att va-av
olika kommunerna.mellan derierar

fristående sko-till debidragkan olikaKommuner storage
skolor i ellertill vissabidragde kankommunen;inomlorna ge

fristående heltskolor blirandramedankommunenutanför
bidrag.utan

upplåter subventionera-till kraftigtlokalerkommunerVissa
marknadsmässig hyra.andra kommunermedande hyror tar ut

skol-läroböcker,bidrag tilldockkommunerflestaDe ger
skolhälsovård. i formantingenmåltider kan skeDettaoch av

Skolmåltiderbeträffandepenningbidrag ellerdirekta genom--
får erbjudsalternativt ätautsänd till sin skolaeleverna matatt

skola.kommunalnärbelägeni

Elevavgifter2.5

någotfått i lag-elevavgifterna har störrehellerInte utrymme
förordningstexter.eller

of-beträffande dengrundregelnuttalas endastskollagenI
skalli grundskolanutbildningenskolan, nämligenfentliga att

4 4avgiftsfri, kap.vara
fristående före-skolorförordningen statsbidrag tillI om

skrivs
elev-statsbidrag skall hurVid ansökan storauppgesom
SFSbestäms,efter vilka grunder deavgifterna ochär

19911087, 5
rimligaskälig med hänsyn tillElevavgiften skallt vara

i övrigt,och omständigheternakostnader för verksamheten
198397, 23SFS

Såvitt Skolver-kunnat har regeringenutredningen utröna -
någonbedömt avgift oskälig.inteket som-

Förarbeten2.6

finns behandlade ipresenterade lagförordningar bl.a.Ovan
propositioner betänkandenföljande och



SOUutbild- 199219786 enskilda skolornas ställning inomU DeDs -
Kapitel 2ningsväsendet E. Ekvall.

FriståendeSOU 198134 skolor för skolpliktiga elever.-
enskild huvudmanProposition 1982831 Skolor med-

m.m.
förProposition 19909118 skolan.Ansvaret-

skollagsfrågor bidr.storl..Proposition 199091100 Vissa-
skollagsfrågor SkolverketsProposition 199091115 Vissa-

för frist.sk..godkännandeansvar av
friståendevalfrihet sko-Proposition 19919295 Om och-

lor.

från2.7 juli 1992Nya regler 1

fri-Vid historisk tillbakablick kan konstateras att synenen
stående 198134.SOU Lika-skolor skiftat under olika epoker

ocksåframgår våra haftnordiska i allmänhetatt engrannar
fristå-deutveckling ibland och ibland missgynnatgynnatsom

möjligen Danmark, därende skolorna med undantag manav
genomgående fristående skolor.haft positiven syn

bl.a.Sverige för närvarande livlig debattI har vi en om
förhållande fristående sko-kostnader i tillkommunala skolors
storlek regler beträffandelors kostnader, skolpeng, ochomom

från fristående elevav-bidrag skattemedel till de skolorna, om
gifter m.m.

riksdagDiskussioner och förslag visar regering och ten-att
fristå-tidigare tillinta inställningderar generös änatt en mer

villkorende skolor och erbjuda dem ekonomiska äratt som
jämställda jämställda den kommunalaeller helt medmer

framgårgrundskolans förutsättningar. bl.a.Detta av

Proposition 19909118
statsbidragsnivåerna förHär redovisas den uppfattningen att

fristående fort-skolor borde bli jämförbara med vad sommer
utgå finansiellt stödsättningsvis kommer i form statligtatt av

skolverksamhet.för kommunernas

Budgetpropositionen 199091100
friståendeväsentlig höjning bidraget till de skolornaEn av

föreslås.



1992 38SOU1990911 15Propositionen
i Kapitel 2medredovisas. sambandi Itill ändring skollagenFörslag

utbildnings-proposition gjordebehandling dennariksdagens av
bidrags-till regeringenvissa tillkännagivandenutskottet om ny

fristående skolor.förordning

uttalandeUtbildningsutskottets17UbU
fristående skola ärrimligtutskottet detEnligt är att somen

ekonomiska förut-fullgörande har deskolpliktensgodkänd för
föreslår därfördrift. Utskottetför verksamhetenssättningarna

går grund-skolpliktiga elever, isamtliga i kommunatt somen
budgetåretfrånfristående medgodkänd skola, ochellerskola
sektorsbi-för kommunensskall in i underlaget199293, räknas

inte iberäknas, barninnebär statsbidragetdrag. Det att per
i kommunen.kommunala skolor, skolpliktigt barnutan per

ocksåföreslås kommunen börutskottsuttalandeI attsamma
sektorsbidrag sina övrigastatsbidrag ochsittfördela resur-
skolområdet tillkommunbidrag efter behov samt-ser

kommunen,med vanlig skolplikt inomskolor för eleverliga
fristående.såväl offentliga som

skall fördelainnebär utskottet kommunenenligtDetta att
skolområdet sätt kom-tillgängliga somresurser samma

kommunala.skulle ha gjort samtliga skolor varitommunen
också videlevavgifter fri-Utskottet att tas ut enmenar om

stående kommunen bör haskola bör de skäliga och envara
skolan med hän-verksamhetsbidraget tillmöjlighet avvägaatt

avgiftens storlek.tillsyn
också skyldighet för skolanbör det föreliggaDessutom en

vårdnadsha-mån plats elev, eleven ochi taatt emotav en om
så önskar.varen

budgetpropositionen 199192l00 anförsI
verklig och föräldrarskapa frihet för eleverFör attatt en

skolmonopolet brytasskola kommer det kommunalavälja att
Statsbidraget förmed skolpeng införas.och ett system attupp

nivåfriståendei grundskolor räknas tillelever samma somupp
i dag elev i den kommunala grundskolan.bidraget är Detper

genomsnittliga i grundskolan beräknas förbidraget elevper
budgetåret uppgå199293 Eftersom dettatill 21 818 kronor. är

riket, vissagenomsnittligt belopp för hela betyder det attett
får på-får Statsbidragetandra mindre.kommuner pengar,mer



SOU 1992invandrare,andelantal faktorer,nämligenverkas t.ex.ettav
Kapitel 2lägegeografiskakommunens m.m.

19919295Propositionen
föreslås medförbidragssystempropositionen ettI ett som

uppgåföreslås 85tillminstBidragetfriare skolval. procent av
i respektivekommunala skolani dengenomsnittlig elevkostnad

åtagande, beträf-till hurskall hänsynkommun. Dock storttas
har gjort.stöd, skolansärskiltmed behovfande barn somav
friståen-alltså bidrag dehursjälv avgörakanKommunen stort

miniminivå.få garanteradedessadock ärde skolorna skall en-
tillsam-elevavgifter kommerutredningFöreliggande om

grund förligga tillpropositionsistnämndamed bl.a. attmans
vilka förvän-förordning,lag ellerbestämmelser i form avnya

1992.under höstenpresenterastas

Sammanfattning2.8

tillämpasbeslut1992 följande1 juli kommerFr.o.m. att
skolformelever i kommunenAlla skolpliktiga oavsett --

sektorsbidraget. Helaförin i underlagetkommer räknasatt
till kommunen.bidrag lämnasdetta över

kommunendelasSektorsbidraget kommer utanatt ut av
såväl tillkommunalaansökningsförfarande tillsärskilt som-

fristående skolor.

fristå-föreslås depropositionen 19919295Enligt förslag i
uppgår tillminimibeloppende skolorna garanteras ett som
kommunalakostnad för dengenomsnittligminst storleken

fristående belägen, mi-skolan ärkommun där denskolan i den
Ännu riksdagen.beslutat15 procent. avnus
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iKapitel 3

länder

Norden3.1

Danmark

hundraårig statsbidragtraditionDanmark finns nära attI geen
fribrev förs.k.infördesRedan 1855skolor.privatatill ett

j framgår för-Ä fortfarande. Därgällerfriskolor. Detta attdanska
får undervisning in-adekvatbarnensjälva tillseråldrar attsom

låta under-folkskolanundervisas ibarnenskyldigaär attte
skolplikt.visningsplikt,

gårålder statsbi-ii skolpliktigelevernaCa 10 procent avå fristående st.. danska bidragetskolor ca 400 Detdragsstödda
föräldrar och eleverföruttryck för frihethandi förstaär ett

välja skola.fritt kunnaalltför omkostnaderstorautanatt
för-detaljerad. Vissatämligenfriskolelagendanska ärDen

från 6 ju-dengjorts i lagförändringar harochenklingar en ny
frånReseberättelsefylligare i Bilaga 2beskrivsni 1991. Detta

och Finland.Danmark
kommunaladengrundvalOffentliga bidrag fastställs av

tillhänsyndriftkostnader.genomsnittliga Dessutomskolans tas
storlek tillbidragetsolika komponenter, görantal attett som

lokala skolan.efter dendelviss anpassas
driftkostnader täcksskolans totalaUngefär 80 procent avav
elevavgifter. Avgifternabidrag 20offentliga procentca av-

månaden.uppgår i300 600 kronorallmänhet till mellan ochi
råd ellerkan helabetala avgiftenhareleverDe attsom

för antalbetalaravgiften betalddel ettatt statengenomav
i friplatser.

driftkostnadergenomsnittligadanska friskolornasDe per
motsvarandeomkring 90 folkskolansutgörelev procent av

kostnad.i



Finland SOU 1992
Kapitel 3

långFinland kanI tillbaka period privat skol-man se en av
påväsende, framför allt sekundärstadiet. Fastän skolorna under

lång tid privata, uppvisade de föga variation. Kanske be-var
rodde detta endast stödde skolor liknade deatt staten som
statliga lycéerna. såvälVid slutet 1970-talet drogs de statligaav

de privata lycéerna in och med kommunala sko-ersattessom
motstånd,lor. Detta skedde större kanske beroendeutan att

bådereformen drabbade offentliga privataoch skolor.
gårUngefär 0,13 alla grundskoleelever i privataprocent av

skolor. Det finns för närvarande 30 privata grundskolor.ca
Den största är de s.k. ersättande skolorna. Degruppen

har enskild huvudman integreradeär i kommunens skol-men
väsende. Varje elevupptagningsområdeskola har avgränsat iett
den kommun där skolan belägenär och ersätter den kommu-

området.nala skolan i det
Skolorna avgiftsfria erhållerär för eleverna och skolan bi-

fråndrag för samtliga kostnader och kommun.stat
Denna skolor vad i svensk debatt kal-typ motsvararav som

las entreprenadskolor. variantEn skolor det slaget kanav av
skolstyrelsens beslut 1991 etableras i Stockholm.genom

En skolor deär s.k. motsvarande privataannan grupp
skolorna, enligt särskilt beslut regeringen kan inrättassom av

ändamål,för speciellt skolor med undervisnings-t.ex. annat
språk fåtal.än finska och svenska. Dessa utgör endast ett

De motsvarande skolorna har inte avgränsat elevupptag-ett
ningsområde; stårde under statlig tillsyn och läroplanens inne-
håll fastställs utgårministeriet. Statsbidrag i allmänhet tillav
dessa år,skolor efter alltsåsärskilt beslut varje det är lagreg-
lerat. Elevernas hemkommuner betalar bidrag efter be-eget
stämmande till dessa skolor. De offentliga bidragen täcker dock
inte allt, varför viss elevavgift tas ut.en

Dessutom finns privatskolor Steinerskolornaen grupp - -
regleras i särskild lag.som

frånNya bestämmelser januari 1991 har visat vilja atten
öka möjligheterna privat skola i Finland. Dessa be-att starta
skrivs frånnärmare i Bilaga 2 Reseberättelse Danmark och
Finland.
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r be-Finland,iprivatskolor änåtskilligt flerfinns menNorgeI
casekundärstadietinomflestaDanmark, deifärre äntydligt
mi-utgörGrundskolornagymnasier.ochgrundskolor en170

dissentersam-tillbestår anknutnaskolordelsnoritet, avsom
Steinerskolor.delsfund, av

reli-stiftadskolanskallbidragsberättigadbli varaFör att
alterna-pedagogiskteller utgöragrunder ettetiskaellergiösa

denundervisning motmeddelaskallSkolan svararsomtiv.
godkändläroplansinellerskolan avden allmännaigessom

departementet.
departemen-godkändaskallutrustningochLokaler avvara

denförgällerreglerdefår enligtskolskjutsEleverna somtet.
offentligadeutnyttjalikaså rättochskolan attoffentliga

tillkommer motsvaran-tjänster,pedagogiska-psykologiska som
offentliga skolor.de

från varderafinnasskall representantstyrelseskolansI en
lärarrådet.föräldrarådet ochelevrådet,styrelse,kommunens

arbetsvillkorochlöne-skall haskolledareochLärare samma
skola.offentligmotsvarandeisom

får efter anmä-villkor,dessauppfyllerskolaprivatEn som
bidrag.offentligtförgodkännandelan,

driftkostnadernormalauppgår 85till procentBidraget av
offentliga sko-denförutgifternagenomsnittligaDeskolan.för

bidraget.beräkningenförgrundliggerlan avsom
fårdriftkostnadentäckerfulltbidragetoffentliga utdetOm
fårotillräckligtbidraget ärOmelevavgifter.inteskolan ta ut

endå skoldirektörenbestämmsStorleken re-avgift ut. avtas
representant.statliggional --

iskillnaderförintekompenserarbestämmelsernanorskaDe
såsom reglernadanskadedriftkostnader,faktiskaskolorsolika

generellthelti ställetmån bygger ett genom-gör. Dei viss
håll i landet.olikavarieradärförtordeElevavgifternasnitt.

länderandraVissa3.2

skolor. IstatligaendastförekommerländerkommunistiskaI
skolortillåtet privatainrättadetär attvästländer däremotalla

Nedanvillkor.särskilt strängainteallmänheti re-vissa,under
31



förhållandenadovisas för SOUprivata skolor i antal europeiska 1992ett
förhållandenaresuméländer i USA Australien.och Kapitel 3samt en av

Framställningen speglar situationen 1989 bygger ioch stor
utsträckning samtal med och artiklar Birgit Rodhe, f.d.av
skolminister.

Frankrike

5-6 Frankrikes skolelever söker sig till icke-statligaprocent av
skolor, de flesta inom sekundärstadiet. förekommerDetvarav
dock regionala skillnader.stora

områdenutpräglatI katolska kan finna hälftennäraman av
eleverna i katolska privata skolor.

fårprivataDe skolorna vissa statsbidrag under förutsättning g
de underkastar sig viss kontroll.att

2Relationen antal elever lärare skall densammaper vara som
i statliga skolor. Staten bestämmer lärarlönen för alla behöriga

mästelärare. statligt fastställdaDen läroplanen följas.

Tyskland

Liksom i Frankrike väljer 5-6 eleverna i Tysk-procentca av
land privat skola, de flesta inom sekundärstadiet.

På gårprimärstadiet 1 eleverna, medan nära 10procent av
söker sig till privata gymnasieskolor.procent

Ungefär hälften alla privata skolor har katolsk huvud-av
man.

Den tyska lagstiftningen kan inte betraktas liberal i in-som gBådeternationella sammanhang. beträffande statliga bidrag och
tillståndsgivning byråkratiskt krångelförekommer ofta i

frågor. 3praktiska

Nederländerna

Nederländerna brukar ibland kallas landet fyramed skolsy-
låg- går32stem. barnen och mellanstadiet iprocent av

går gårstatlig skola; 36 i katolsk 28skola; iprocent procent
gårprotestantisk skola och 4 i neutrala skolor,procent som



1992 38SOU70betyderDettaMontessoriskolor.Waldorf- och att cat.ex.
3Kapitelgår skolor.skoleleverna i privataprocent av

V fårallafinansieringssynpunkt,likvärdigaskolor ärAlla ur
Alla ärprivata.statliga ellerstatsbidrag, sig de ärvaresamma

genomgårelevernaochinspektionstatligaunderkastade samma
Låga före-elevavgifter kannationellatyper prov.avsamma

komma.
endastprimärstadiet krävsskola attFör att starta en

medlistaharbildas,skolförening att presentera namn-ensom
stycken.omkring 100föräldrarintresseradeunderskrifter av -
under-kontrollerathastyrelse kan efter attattKommunens

grundinvesteringar-tillneka anslagautentiska inteärskrifterna
na.

England

fristående kallas medi Englandskolorna gemensamtettDei
handhar deSammanlagtschools.Independent caomnamn

får le-statsbidragingaSkolornaalla elever. utan7 procent av
eleverDock kan vissaelevavgifter.ochdonationerver
friplatser.statligavilketassisted places, ärs.k. systemett av

läroplanen.nationellafölja denbehöver inte hellerSkolan
sche-det ordinarieMånga utanförskolor erbjuder,privata

aktiviteterochelevavgiften,den ordinarie ämnenoch sommat
sina barn.avgift kan kostabetalaföräldrar extramot att en

brittiska regeringendenintresse hosväcktharDetta system
också offentligainom detinföra detmöjligheter attsersom

tämli-utformadetta sättFöräldrarna kanskolväsendet. ett
för sina barn.individuellt programgen

stadfästeslagförslagomdiskuteratviktigt mycketochEtt
i Act. reform omfattarEducation Reform DennaThe1988 en-

be-bland deDock finnsallmänna skolväsendet.detdast nya
diskute-förändringarmed devissa likheterstämmelserna somi

innehåller vissa mellanformerdetSverige dessutomochiras
några korta kommentarervarförprivata alternativ,och omnya;

Någraändå huvudpunkterna ärredovisas här.förslaget; av
får barn. allmän-skola för sina Defrihet väljaFöräldrar att-

eleverna.sig och konkurreraskall profileraskolorna omna



frånAnsvar för budget och förvaltning decentraliseras SOUde 1992-
lokala myndigheterna till de enskilda skolornas styrelser. Kapitel 3

ifrånDet öppnas möjligheteräven helt komma de lokalaatt-
myndigheternas inflytande. Skolor ochansöker däromsom

tillstånd fårbeviljas regeringen träda den lokalautsom av ur
får frånskoladministrationen och bidrag direkt departementet.

Skolorna sedan tämligen självständigt sina styrel-styrs av egna
fårSpecialundervisningopt out. och service deser, annan

köpa de lokala myndigheterna. Av de 5 000 skolor kun-av som
ifråga fåttde komma har hittills bara 23 stycken grant-main-

tained status.
En nationell läroplan införs med 10 obligatoriska ämnen ut--
religionöver och morgonbön.

Utvärdering skall ske nationella i kärnämnengenom prov-
årbarnennär är 11, 14 och 16 gamla. Skolorna förpliktigas

publicera resultaten.att
nationellaDe skolinspektörerna skall privatiseras för att-

undvika skolan skall utvärdera sin verksamhet.att egen
Många hårt motstånd.dessa regler har mött Specielltav nya

ifrågasätts, dåhar kravet nationella befarar attprov man
hela undervisningen kommer inriktas vilketatt testen, nega-

påverkar påtivt kvaliten undervisningen.
ocksåEn halvprivat skolform har skapats under dennany

de s.k. City Technologi Colleges. Dessa skolor skulleprocess,
belägna i storstädernas utkanter och avsedda för teknisktvara

åldern år,och vetenskapligt intresserade elever i till 18 vilka11
saknade medel till elevavgifter i privatskolor. Enligt planerna

ståskulle industrin för 80 kostnaderna ochprocent statenav
för 20 Ingen elevavgift skulle Skolorna skulleprocent. tas ut.
ha bestämt, än större än ordinärt, elevupptagnings-ett ettom
område.

Planerna omkring 20 skolor, intresset haratt startavar men
varit fåtalbegränsat gång.och endast skolor har kommit iett
Dessutom har finansieringen skett 20 bidragprocentgenom
från industrin frånoch 80 i stället för tvärtomprocent staten,

det tänkt.som var
kan svårtDetta möjligen visa det är snabbtatt att genom-

slag för skolformer jfr även grant-maintained schoolsnya
ovan.
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i går i skolor. katols-alla i USA privata Deelever15 procent av
andelen elever.denskolorna störstaka tar emot

utgår inteOffentliga bidrag direkt till privatskolorna av
har för kring-konstitutionella skäl olika försök gjorts attmen

hindren.
utgår hälso-Offentligt därför i stället förstöd transporter,

vård, utrustning.specialundervisning, läromedel och annan
hargenomföra skatteavdrag dettagjortsFörsök har att men

motstånd Vouchers för barnform överklagande.imött av
också under-specialundervisning harbehöver prövats mensom

hård kritik, bl.a. beloppet alltför liteteftersomkastats ansetts
medge verklig valfrihet.för att

segregationen splittringen inom den offentliga skolanoch
i USA.storanses vara

Australien

Australien befinner sig privatskoleväsendet i stark tillväxt. CaI
går i skolor och det andelen25 eleverna privata ärprocent av

skolor det offentliga skolväsendets be-privata växersom
kostnad.

statsbidrag kraftigttill privatskolor har ökats, medan ansla-
det offentliga skolväsendet skurits kännbarttill ettnergen

utgårstatsbidrag med 40-90 driftkostnaderna.sätt. procent av
utgårRäntebidrag och kapitalbidrag till skolbyggande. 100-tals

har 1970-talet.skolor tillkommit sedannya
skolan ele-1986 omfattade den offentliga 74 procentca av

medan den för 19 ochkatolska skolan stod procentcaverna,
protestantiska skolan eleverna.den 7tog emot procentca av

Någon går upprätthållaalldeles inteklar mellangräns att
offentliga och skolor, eftersom privata skolor blir allt-privata

månstatsunderstödda därmed i viss statskontrollerade.ochmer
Å sidanandra har de offentliga skolorna i allt högre grad

avgifter tillägg grundläroplanen och konkurre-börjat för tillta
också fåttvarandra sitt pedagogiska utbud. harmed med Dera

frihet i ekonomiskt administrativt avseende.alltmer och
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3.3 Sammanfattning och tendenser sou 1992

Kapitel 3
offentligaDen skolan har den dominerande ställningen i redo-

visade länder friståendeNederländerna undantagna demen- -
skolformerna befinner sig i tillväxt. Ofta beror detta en

efterfrågan från föräldrahållÖkad önskar ökad valfrihet.man-
ocksåDet kan följd den offentliga sektornattvara en av

den ekonomiska situationen, vilket gör sö-attpressas av man
ker alternativa former för finanisiering.

Skolor sin uppgift bevara religiös elleratt et-som ser som
påtagliganisk identitet visar den livs- och växtkraften.mest

Detta gäller framför allt de katolska även de protestantis-men
ocksåka hållskolorna. tillväxtUnder är sina de islamska

skolorna.
mångaländer hållI med starkt selektiva skolsystem är

efterfrågan på Dåprivatskolor växande. fungerar ofta de priva-
skolorna statushöjande eller statusbevarande faktorer.ta som

Av mindre omfattning globalt i ökande ärsett, men gruppen
skolor vill genomföra viss pedagogisk metod Montes-t.ex.som
sori- och Waldorfskolor. Det finns i dag 500 Waldorfskolorca
i världen.

De flesta privata skolor är statsunderstödda eller deli en
länder också hållstödda kyrkan. finnsDet sina t.ex.av
England skolor drivs affärsmässigt.grupper av som

skönjbarEn utveckling vissär uppsplittring det of-en av
fentliga skolväsendet.

Vouchersystemet har diskuterats i England och iprövats
vissa fårdelstater i USA. Detta innebär föräldrar checkeratt ut
motsvarande kostnaden för genomsnittlig utbildningskostnad

fåroch välja mellan olika tillgängliga utbildningsvägar. Syste-
såhar många svårlösligadock varit förknippat medmet pro-

blem det någonstans.ännu inte genomförts i skalaatt stor
En variant är det finns i England,system som nu som ger

skolan möjlighet utträda skolstyrelsens auktoritet ochatt ur
söka privata kompletterande finansieringsvägarattuppmanas

till det statsbidrag tillhör systemet.som
ocksåfinnsDet skolor erbjuder endast begränsatettsom

antal ämnen, medan övriga blir avgiftsbelagda.ämnen
Sammanfattningsvis kan sägas det offentliga skolsystemetatt

på många håll föremålär för förändringar i riktning ökadmot
valfrihet och privatisering.



också 1992 38iaktta med offentliga SOUkan i länderMan generösaatt
fristående Kapitel 3bidrag till de skolorna de segregerande tendenser-är

obetydliga, t.ex.de alls finns Danmark och Nederlän-omna
derna.

länder USA blygsam-i England och med oftaDäremot som
ocksåoffentliga bidrag elevavgifteroch därför höga tillhan-ma

dahålls olika förutsättningar för föräldrar med god respektive
ekonomi välja si-beträffande möjlighet fritt skola försämre att

barn.na
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huvuduppgift i föreliggande utredningsuppdrag ärEn att ana-
frånfortsatt avgiftsuttag föräldrar-förutsättningarna förlysera

följandeklarlägga förutsättningar redovisasdessaFör attna.
punkter

friståendeFörteckning befintliga skoloröver
Kartläggning skolornas finansieringskällorav
Kartläggning bidrag till frist. skolorkommunernasav
Kartläggning nuvarande problemskolornasav
Är fristående billigare kommunala skolorskolor än

friståendeVerkliga i skolorelevkostnader
Sammanfattning.

Enkäter
Kartläggningen skolornas ekonomi har genomförts medav

innehållande frågor angåendehjälp enkät 25 ekonomi,av en
inställning till elevavgifter, Undersök-lokaler, personal, m.m.

genomfördesningen under nov.-dec. 1991.
70 utsända enkäter har 65 besvarats. Därtill har utredar-Av

friståendebesökt 18 skolor.na
friståendeSkolförvaltningarna i kommuner har skolorsom

skolpliktiga 41 stför elever har ombetts besvara enkäten
frågormed 16 nuvarande och framtida bidragsstorlekom m.m.

har 35Av 41 utsända enkäter besvarats.
Siffermaterialet i kommernedan till del redo-texten attstor

På såhjälpvisas med medelvärden. neutraliseras vissasättav
felkälloreventuella i underlaget, och det intresseärsom av -

framstår ocksåtendenser tydligare.nämligen Delvis har me-
och kvartilvärdendian- för inteanvänts extremvärden skallatt

påverka helheten.
Eventuella felkällor kan förekomma i materialet kansom

frånhärledas ofullständigt eller otydligt ifyllda enkäter.
svårigheterkanSkolan ha haft grundskoledelenredovisaatt

frånseparerad eventuell förskola elleroch gymnasium, där
har integrerad verksamhet.man



De kommunala bidragen har ibland redovisats fullt SOU 1992 3ut -
frånibland endast hemkommunen. Kapitel 4

Oftast redovisas endast penningbidrag inte naturabi-men
drag. Vissa skolor har lämnat fullständig bild sin ekono-en av
mi andra har varit med information.mer sparsamma-

Ett detaljerat siffermaterial finns redovisat i Bilagamer
Där varje skolas uppgifter elevkostnader, finan-presenteras om
sieringskällor, lokalytor, lokalkostnader och genomsnittliga lä-
rarlöner. Skolorna är där systematiserade enligt profil.

4.1 friståendeFörteckning befintligaöver skolor

friståendeNedan de skolor identifierats underpresenteras som
utredningsarbetet. Skolorna efterär sorterade den kommun
där de belägna. ingårär Skolor markerade med stjärna i en-
kâtmaterialet. återfinnsFörteckningen följande sidorsom
informerar dessutom om

Profil

Enkätmaterialet har enligt profilsärprägel. Vissa sko-sorterats
lor blandningär flera profiler. Vald gruppering är natur-en av
ligtvis Friståendeinte den friståendeenda rätta. skolor oftaär
just för såledesde har sin alldeles särart. kanDetatt egna vara

skillnader mellanäven skolor inom Ef-kategori.stora samma
nedanstående kategoribeteckningar används itersom utred-

ningen samlingsnamn respektive skolor kommer desom
fortsättningsvis tecknas med versaler. Förkortningarna iatt

stårförteckningen för
W Waldorfskolor, 25 stycken
M Montessoriinspirerade skolor, 12 stycken. Det

fåtalfinns endast renodlade Montessoriskolorett
K Konfessionella skolor, 25 stycken
I Internationella skolor, 6 stycken
Mi Minoritetsskolor, 3 destycken estniska sverige-o.

finska skolorna
Ö Övriga skolor, 6 skolorstycken pedagogisktsom

är lika den kommunala grundskolan och sak-mer
särprägelnämnda skolorsnar ovan
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påvisar skolstorlek.skillnader iför elevantalKolumnen stora
468 elever.4 ochvarierar mellanElevantalet

från kommunElevantal annan

från skolandär ärden kommunendast eleverskolor harVissa
från andra kom-elever fleraflesta harmedan de ävenbelägen,

muner.

Elevavgifz

hardifferentierad för olika stadieravgiften ärOm genom-en
årsavgift angivits.snittlig

redu-för barn oftast skeravgifter gällerRedovisade ett en-
också börjar i skolan.syskoncering om

Avgiftenbeträffande elevavgifterna ärVariationen stor.
år. de skolor100 Fleramellan 0 och 43 kronorpendlar avper

regelmässigti stället0 elevavgift harkronor iuppgettsom
redovi-i tabellen de dockfrivilliga föräldrabidrag äruppburit

kr..0sade som

Är godkännandeför

godkännandeår förhar bifogatsinformationEn att ge enom
beträffar tillkomstenuppfattning dynamiken vad av nyaom

skolor.
för skolpliktens1990 17 skolor godkäntsharFr.0.m. nya

fullgörande. närvarande god-5 skolor förDessutom väntar
frånkännande Skolverket.



SOU 1992 3
Kapitel 4

Kommun Skola ÅrProñl Elev- Däravfr. Elevavg. förgod-antal kännandeannanht 1991 kommun
Alingsås AlingsåsMontessori- M 14 2 0 1991förening
Borås Montessoriskolan M 38 0 0 1987Malmen
Danderyd TheBritishPrimary l 148 115 30041 1980School
Falkenberg Montessoriskolan 8 0 0 1991
Finspång Vingårdensskola K 4 0 3600 1991
Göteborg DrottningAstridsskola 151 14 2350 1873

Startår
Göteborg ÖEbbaPetterssonsskola 98 12 10600 1971
Göteborg EnglishJuniorSchool 1 158 18 8500 1958
Göteborg Estniskaskolan Mi 34 15 0001 1960
Göteborg Kristinaskolan K 50 3 0 1982
Göteborg Martinaskolan W 26 0 0 1990
Göteborg RudolfSteinerskolan W 209 51 0009 1966
Göteborg Vasaskolan K 142 16 0 1972
Göteborg Hosiannaskolan K 5 1987- -
Hedemora Annaskolan W 41 0 0008 1987
HelsingborgKristnaskolan K 31 11 9000 1990
HelsingborgMontessoriskolan M 44 3 5808 1986

nHudiksvall DelsboWaldorfskola W 66 6 0007 1977
Hudiksvall RudolfSteinerskolan W 8 1 0 1982
Hultsfred Viktoriaskolan K 13 0 0 1981
Höör Emiliaskolan W 10 0 2750 1990
Jönköping Annaskolan K 8 0 3000 1976
Kalmar Waldorfskolan W 35 8 0 1985
Kungälv Montessori M 12
Kungälv WaldorfFredkullaskolan W 42 8 8400 1988
Leksand Segerbaneretskristna K 6 0 O 1991skola
Linköping Steinerskolan W 23 0 8400 1988
Lund RudolfSteinerskola W 105 28 9600 1977
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ÅrProfil fr. förDärav Elevavg. god-
kännandeannankommun

Lund Montessoriskolan 1991
Malmö Mariaskolan 1984
Malmö Bladinsskola 8681startar
Mölndal CasaDeiBambini 1985
Mölndal GöteborgsBibelcenters 7% 1991

skola
Norrköping RudolfSteinerskolan 1977
Norrköping Stegehus 1986
Norrtälje Ekebyholmsskolan 1965
Nyköping Mikaeliskolan 1986
Partille MontessoriCasa 1987
Sigtuna Joseñnaskolan 1989
Skellefte- KristnaLivetsVattens
hamn skola
Sollefteå Skogsnåsskolan
Sollentuna Mikaelskolan 1986
Stockholm Carlssonshögstadium 1977
Stockholm Carlssonsskola 1871
Stockholm EllenKeysskola 1981
Stockholm Estniskaskolan 1945
Stockholm Hillelskolan 1955
Stockholm InternationalSchool 1953
Stockholm Kristofferskolan 1949
Stockholm Lycée SaintFrançais 1963Louis
Stockholm MariaElementar 1885

startar
Stockholm Martinskolan 1976
Stockholm SztErikskatolskaskola 1795Startår
Stockholm Stefanskolan 1980
Stockholm Studema 1991
Stockholm Sverigeñnskaskolan 1991
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Kommun Skola ÅrProñl Elev- Däravfr. Elevavg. för god-antal kännandeannan1991ht kommun
Stockholm Södermalmskyrkan K 60 24 6500 1987
Stockholm SchoolTheTanto I 67 21 37600 1984
Stockholm skolanTyska I 388 300 8400 1953
Stockholm 1Montessoriskolan M 00014 1991- -Anglamark inkl. fritids-

avgift
Sundsvall KristnaskolanOasen K 21 0004 1990-
Söderkö- WaldorfskolanHammar- W 49 7 9600 1984ping spången
Södertälje Mariaskolan W 20 0 84015 1988
Södertälje Nibbleskolau W 153 17 0 1983

ÖrjanskolanSödertälje W 0 1980
Södertälje skolaJonas W 1000 1991
Umeå Waldorfskolan W 156 7 0 1978
Upplands Kållskolan K 15 1 10000 1990Bro
Uppsala GluntensMontessori- M 6500 1991skola
Uppsala Magdalenaskolan K 10 0 0005 1980
Uppsala Livetsordskristnaskola K 381 21 7500 1987
Varberg BarnensHus M 8 0 1991-
Västerås Mariaskolan W 54 7 0 1988
Örebro Hannaskolan K 81 6 0006 1987
Örebro Johannaskolan w 138 9 000 1979s
Örebro Sunrise K 9 0 8000
Örkel- Solånçskolan x 97 6 0 1971ljunga

Antalskolor77
Antalelever 6939 2011 5

71 2Stenarhöstterminen1992med8barn.



38fristående 1992SOU939 elever i 77dag 6finns iförteckningenEnligt
Kapitel 4i 0,8 procentelever. Detskolpliktiga motsvararför avskolor

elever.skolpliktigaförelever i skolorsamtliga
in-skolorredovisar deendastförteckningenEftersom som

ytterligare 5tillkommerutredningsdirektivföreliggandegår i
medskolorDärtill kommerelever.med 1 300 ettskolor parca

skulleelevantaletTotalasåsom skolhemkaraktärspeciell m.m.
uppgå 3008 elever,tillformernämndasamtligainklusive ca

0,9eller procent. .
går Stockholmsskolor.ieleverna57 procent av

Malmöskolor.går ochGöteborgs-i16 procent
delarövrigagår utspridda iskolorieleverna27 procent av

landet.av
ovanstående för-ilämnatsinformationdenFörutom som

kan nämnasteckning
och33 skolorlåg- mellanstadiumochskolor fanns69Av

hadeskolor234 skolor.högstadiumlåg-, ochmellan- en-
högstadium.dast

med hög-skolori800 elevergick 19396 elevernadeAv ca
26 %.stadium

huvudmänenkätfrågorna följandehadebesvaratSkolorna som
skolor33Stiftelse
skolor24Förening
skolor5Församling

Kommitté skolor2
skolorAktiebolag 1

finansieringskällorskolornasKartläggning4.2 av

nov.-dec.underinsamlatmaterialKartläggningen bygger
Även harmättillfälletsedanförflutittidendast kort1991. om

fleraochfristående statsbidragbeviljatsskolordess flerasedan
ekonomiskabidragsprinciper. Densinahar ändratkommuner

imedalltså idag jämförtannorlundaskolorvissaförärbilden
siffror.presenteradeföljandedet

mellanfördelningenmedelvärdenredovisas stat-Nedan av
föräldrabidragelevavgifterbidragkommunaltbidragligt ---

för-skolorkategorivarjefinansieringskällor, inom samtövriga
skolor.allainom materialetheladelningen
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SOUKategorierna Waldorfskolor och Montessoriskolor har 1992 3sam-
där ofta finns vissa likheter i Kapitelmanförts till eftersom 4grupp,en

organisation och metoder.

Fördelning fmansieringskällor Medelvärden i procentav

föräldr.
bidr.

övr.Skol- statl. komm. elev-ant. tot.
kategori bidr. bidr. avgift bidr.svar

% %% % %

Internationella
23 12 100skolor 6 11 54

Konfessionella
19 28 20 23 29 100skolor s

Minoritetsskolor 3 74 16 4 6 100
WaldorfMontes-

26 100spriskolor 30 36 23 15 j
Ovriga 6 3 6 76 100skolor 15

iSamtliga 25 30 8 OOskolor 64 27 1 1

visar beträffande statsbidragTabellen
utgjordes27 samtliga skolors inkomsterprocent stats-avav

bidrag 199091.
Waldorf-, Montessori- och Konfessionella skolor fick 27ca

sina inkomster via statsbidrag.procent av
Minoritetsskolornas statsbidrag uppgick till 74 procent me-
Övriga årliga6 st 3 sin in-dan skolor endast fick procent av

från låga procentsiffrankomst statsbidrag. sistnämnda kanDen
förklaras skolor ansökt statsbidrag, eftersom deatt treav om

bidragsstorlekvelat bli beroende politiska beslut ochav om idessutom varit de förknippastveksamma till krav medsom
statsbidragsbeviljande.

sinaVissa Internationella skolor fick inte statsbidrag för alla
elever, eftersom bidrag endast för elever mantals-ärges som
skrivna i landet.

fåtal statsbidrag,Ett Internationella skolor uppbar utländska
LyceéTyska skolan och Francais i Stockholm.t.ex.

friståendevanligtär vissa skolor barnDet att emottar yngre
år5-6 för förberedande undervisning. dessa finnsheller

inom kategorin statsbidragsberättigade, eftersom eleverna
betrakta skolpliktiga.är att som



1992 38SOUbidragkommunalabeträffandei visarTabellen2.
4Kapitelkom-utgjordesinkomsterskolorssamtliga av25 procent av

bidrag.munala
ofullständigaiblandskolornasbyggersiffror upp-Dessa

in-inteharskolorVissaerhållna bidrag.kommunalagifter om
vissamotsvarande,ellerersättningarinterkommunalakluderat

Skolhälsovårdnaturaförmåner, mat,med t.ex.räknathar
lokaler.subventioneradeoch

direktbidragkommunalasittvidarebefordrarskolordelEn
erhål-dei enkätenskolan attvarför uppgettföräldrarna,till

bidrag.kommunaltlit
ifrånutgåiakttagelser bör attanledning dessaMed manav

framkommitvadstörre änbidragenkommunala avde somvar
siffror.enkätsvarens

andelenden störstafickMontessoriskolorWaldorf- och
Övriga skolormedankommunbidrag 36 procent-, gruppen-

bi-kommunalamedfinansieringsintäckte 6endast procent av
till sko-bidragkommunalaMånga endastkommunerdrag. gav

dettafått statsbidrag. Manuppbära ga-vara enlor ansersom
kontroll.står statligvissunderochseriösskolan ärförranti att

Även avvaktanförhållande dvs. i stats-förekommer,motsatt
till skolan.starthjälpbidrag,betalar kommunenbidrag som

föräldrabidragelevavgifterbeträffandevisarTabellen3.
föräldrabidrag-elevav-uppgick andelenhela underlagetFör

Siffrorna årfinansiering.skolornas30tillgifter procent av
års in-199091enkätuppgifterfrån skolornashämtade om

såvälinnehållakanochkomst-utgiftssammanställningar rena
föräldrabidrag.andraelevavgifter typer avsom

återfinns förklarliga skälskolkategoriernade olikaBland av
högstbidragen äroffentligadedäravgiftsandelenden lägsta
Mi-Konfessionella- ochMontessori-,Waldorf-,hosnämligen

finaniseringskällanden störstaElevavgifterna ärnoritetsskolor.
Övriga skolor.förochskolornaInternationellaför de gruppen

föräldrarnaspåpekas detbör egnaDet att varasynessom
betalasiblandfå skolai vissbarnför ha sinakostnader avatt

Internationellaivissa barnförarbetsgivare,föräldrarnas t.ex.
skolor.

skolkostnaderföräldrarnas motbetalardel kommunerEn
kom-Sollentunaterminsavgift,erlagdkvitto t.ex.uppvisat

m.fl.mun
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Vissa skolor skickar det kommunala bidraget direkt till för- SOU 1992
äldrarna för minska deras skolkostnad för sitt barn Kapitelatt 4t.ex.
Carlssons högstadieskola i Stockholm.

alltså beståEn elevavgift kan delvis eller helt kommu-ettav
bidrag,nalt varför skolorna i enkätsvaren ibland definierat

denna inkomst elevavgift, ibland kommunalt bidrag.som som
Bland Waldorf-, Montessori- vissaoch Konfessionella sko-

lor det vanligtär med frivilliga föräldrabidrag.
Huruvida dessa skall kallas elevavgifter eller inte är ofta en

gränsdragningsfråga se avsnitt Konsekvenser förbud motav
avgiftsuttag.

4. Tabellen visar beträffande övriga inkomster
18 samtliga skolors inkomster utgjordes övrigaprocent av av

inkomster.
KonfessionellaDe skolorna hade med 29 den stör-procent

andelen övriga inkomster. utgjordesDessa till delsta stor av
församlings-samfundsstöd, i vissa fall kan bli betydandesom
se 1.Bilaga

ÖvrigaGruppen skolor, Waldorf- och Montessoriskolor ha-
de andel övriga inkomster 15 En delprocent. storen om ca av

bestårdessa inkomster föräldrastöd. Exempelvis bedrivs,av
särskilt inom Waldorfskolorna, aktiv basarverksamhet samten
andra aktiviteter, drar in till skolan.som pengar

Övriga förhållandevisGruppen gå-skolor fick andelstoren
frånoch donationer vänföreningar och fonder olikavor av

slag.
Det inte hellerär ovanligt övriga inkomster be-att posten

står lån från åretsofta föräldrar för minska under-attav - -
skott. Det kan betyda skola med hög andel övriga in-att en
komster lån.kan skola med storavara en

Fördelningen5. mellan offentliga bidragövriga inkomster
Fördelningen i mellan offentliga bidrag och övrigaprocent

inkomster plus elevavgifter, redovisas nedan
Siffrorna avrundadeär



38Ovriga inkomster 1992SOUOffentliga
elevavgifterinkl.bidrag Kapitel 4

6535skolorInternationella
5050Konfessionella skolor
1090Minoritetsskolor
4060WaldorfMontessoriskolor
9010skolorOvriga

ande-varförunderskattade,oftabidragen ärkommunalaDe
sannolikt större.bidrag äroffentligalen

WaldorfMon-ochMinoritetsskolorskolor,Konfessionella
motsvarandebidragen,offentligadefick störstatessoriskolor

hellertäckteskolorkostnaden. Dessatotaladenhälftenöver av
inkomster,övrigamedfinansieringsinså andelinte stor av

ÖvrigaochskolorInternationellaavgifter. gruppent.ex.som
ochinkomsterövrigamed65-90finansierade procentskolor

eievavgifter.

tillbidragkommunernasKartläggning4.3 av
friststående skolorelever i

repektivefristående inomskolorielevKommunalt bidrag per
antalinomSiffrornanedan. parentesförtecknas avserkommun
fristå-med41 kommunerAvutbetalats.bidragvilkaförelever,

från vilkenenkäten,besvaratkommuner35skolor harende
finns35 kommunernaAllahämtade.nedanstående uppgifter är
härberokannedanstående förteckning. Det attimedinte

såskolorharendastrepresenterade kommuner ny-varsom
kommunbi-beviljashunnit199091 de ännuetablerade att

avrundade.Siffrorna ärdrag.
i BilagaredovisassiffermaterialfylligareEtt
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Kommuner idrag elevi SOUper 1992; 3
rist. skolor inom Kapitel- 4kommunen 9091

Borås 279900
Danderyd 33400
Göteborg 7200 690
Hedemora 6600 41
Helsingborg 2000
Hudiksvall 3800
Hultsfred 3900 13
Höör 3400 1
Jönköping 8900 9
Kalmar 22900 25
Kungälv 30800 41
Leksand 0 i
Linköping 9800 23
Lund 4600
Malmö 4000 216 i

lMölndal 7100
Norrköping 7800 154

iNorrtälje 11700 fNyköping 4600 33
jSigtuna 9800 gSollentuna 19400 28 g

Stockholm 7200 l g
Söderköping 445700
Södertälje 8200
Umeå 9900 137 i
Upplands Bro 0
Uppsala 8500 11
Västerås 3000
Orkellj 6800 100unga

Ovre kvartil 9800 á
Medianvärde 7100 i
Nedre kvartil 3800

Kommentarer
Någon exakthet uppnåsi siffermaterialet har kunnat ef-

återkopplingdet hade krävt vid otydliga hartersom Dettasvar.
påvarit möjligt grund kort utredningstid.av

Vid bearbetning mångainkommande enkäter har i fallav
uppgivna belopp beträffande elevbidrag skiljer signoterats att

från erhållitsdet belopp det uppgivna totala bidragetsom om
199091 divideras med elevantalet. högstaDet dessa värdenav
har redovisats ovan.

friståendekommunerI där det finns flera skolor som upp-
bär kommunalt bidrag redovisas genomsnittligt bidrag elev.per



381992SOUtordebidragjämförelsevis högamed exem-varaKommuner
Kapitel 4Dessutompel skolpengsystem.lokala note-medkommuner

attras
interkommunalmotsvarandebidragbetaladeKalmar ut- extra förstärkningsresurs.tillbidragersättning +

förväntatmotsvarandebidragbetalade ävenKungälv- sådant.fåttännutill skolorstatsbidrag som
delvis ärEkebyholmsskolan,tillbidragNorrtälje somgav-

internatskola.en
till föräld-direktbidragsittbetaladekommunerVissa ut- terminsavgifter,förutläggderas t.ex.för ersättaattrarna

till demaximeratdockBidragetkommun.Sollentuna var
ersättningsbeloppeninterkommunalaårligen fastställda

grundskolan.för
utbetaladekommunenbidragmellanjämförelseVid somen

respektivefristående kommunenskolor inom utan-ielevertill
några slutsatsersvårt generelladradetärför kommunen att

oftabeloppenVisserligen ärutgångspunkt enkätsvaren.imed
karak-skolansdockförefallerdetolika varastora snararemen

villmycket kommunenhurochprofil avgörochtär omsom
kommunligger iskolandet faktumänmed,bidra att annanen

1.Bilagaredovisade isiffrorna är
framgår totaltskolförteckningpresenterad atttidigareAv av

hemkom-utanförgår i skolor000 elever2elever0007 caca
29vilket procent.motsvararmunen,

kommunala bidragframgått beträffandebildenärSom ovan
och läro-endast tillbidragvissa fallsplittrad. matImycket ges

införd.skolpengärandra kommunerimedel,

skolornas nuvarandeKartläggning4.4 av
problem

Även med till-fristående framtidenskolorde flesta serom
uppmärksammas.börproblemi antaldagfinnsförsikt ett som

generella.tycksproblemförredogörsNedan varasom
kommundelsnämnd äroch varjevarje kommunEftersomi

fristående tidi-skolor ärbidrag tillbeslutasuverän att somom
olikabidragen mycketnämnts stora.gare

från 20tillfristående iblandeleverskola medFör uppen
administrativt arbetemedför det attkommuner stortolika ett
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handlägga dessa bidrag. desto SOUDetta är betungande efter- 1992 3mer
skolorna sällan förhar personal administrativt arbete. Kapitel 4som

Handläggningen innebär bl.a. ansökningsförfarande, diskussio-
lågamed kommuner vill betala eller betalar mycketner som

påminnelserbidrag, m.m.
får frånEftersom skolan inte i förväg den bidragvet-k om

svårigheter årsviss kommun har den planera följandestora att
verksamhet.

kommunNär betalar bidrag till skola för-ut storai en en
sigväntar kommunen i vissa fall skolan skall rabattera elev-att

såavgifterna för kommunens elever. Om sker skapasegna
orättvisor elever, vilkas kommuner bidrar medgentemot

lågastöd eller endast lämnar bidrag.
dåSamma orättvisa inträffar kommunen betalar bi-i ut

dådraget direkt till föräldrarna. Konsekvensen kan bli att en
går fårelev gratis i skolan medan betala hela sinen annan

elevavgift själv, beroende de i olikabor kommuner.att
månSkolledarna är i viss skeptiska inför kommunernast

friståendevilja efter 1 juli 1992 betala bidrag till skoloratt ut
enligt grunder till de kommunala skolorna. Mansamma som
ifrågasätter viljaförmågakommunernas sigutsätta själva föratt

mån frånkonkurrens och i viss behöva ansträngdta pengar en
utbildningsbudget för den kommunala skolan och till dege
fristående skolorna.

Man vidareär orolig för det statsbidrag kommu-attvx som
får hand friståendeskall vidare i sin helhet till denen om

önskemålskolorna. Ett vanligt är statsbidraget skall betalasatt
friståendeäven fortsättningsvis. Flera skolledare iut statenav

skolor lagreglering det kommunala bidraget ärattanser en om
friståendenödvändighet de skolorna skall för-en om samma

utsättningar de kommunala skolorna driva kontinu-attsom en
erlig verksamhet.

fristående hållsI skolor kostnaderna med olikat nere me-
såväldel. vanligtEtt sätt föräldrarär skolpersonalatt som ar-

skolfrågor.betar sin fritid helt eller delvis ideellt med
vissa dettaI skolor är överlevnadsvillkor, eftersomett man

.hellre väljer vägen ideelltöver arbete än kräva höga elevav-att
gifter. Man denna arbetsinsats förattmenar gemensamma en

mångod sak i viss kan styrka, endast till vissvara en men en
ochgräns under begränsad period. Flera skolor sig haen anser

den gränsen. lärarlönen liggerNär 9 000 kronor ipasserat



381992SOUdag,8 timmarbit överbraarbetstiden ärmånaden och peren
Kapitel 4skolor-många demissmodig utsattabli mestbörjar avman

na.
Konfessionellaoch deWaldorf-inomalltframförärDet

belysts.ochhärbekymmerdettaskolorna varsom
debattenockså det iorolig näranledning ärdennaAv man

vidprisledandefristående skolorna börförespråkas de varaatt
detstorlek. Man attskolpengensfastställandet voremenarav

föräldrarlä-skolanskommunaladenorealistiskthelt tro attatt
nämts.villkordeställagenerellt skulle ovansomupprare

oftasigförlitarSkolverketgodkändablirSkolor avsomt
Iblandockså godkänd.skall blistatsbidragansökanpå att om

lån Dessamåste då överleva.förså fallet. Skolan attinte tablir
Lånfinansiera. äruppgiftsedanlånesummor blir atttungen

lo-måste iinvesteraäldre skolorockså lösningen närofta nya
ellerbyggakaler, rusta upp.om

fristående sko-ieleverförkostnaderNär omresonerarman
investeringslån belas-kaniblandmåste beaktalor att storaman

efter-driftbudgeten,ialltidinteverksamheten. Dessa synsta
ellersamfundlån från ellerföräldrarräntefriakande varasom

kapitaliserats.lån räntormed som
Även iförekommerdriftbudgetenårliga ettiunderskottvk

föräld-viadvs.liknande sätt,löserskolor. Dettaflertal man
lånförsamlingsstöd,eller m.m.ra-

förskolaintegrerad meddå verksamheten ärfalldeI-Av
iblandproblemekonomiskagymnasieskola lösesocheller ge-

verksamhe-erhållits delförstatsbidrag avt.ex. enatt somnom
syftetblirResultatetövriga delarna. attanvänds till deäventen

På befararsättförfelas.öronmärktademed sammapengarna
tillfredsställan-blirbidragetoffentligadetävenatt omnuman

inomsaknaskommakangrundskoledelen attförde pengar-
alltså förändrade bi-påtalar behovetgymnasiedelen. Man av
gymnasieverksamheten.beträffandedragsregler även

barngår diplomatbarns.k.skolorinternationellavissaIt
mantalsskriv-inte ärochlandettillfälligt iborendast somsom

utgår bidrag. Dettaoffentligaintebarnhär. dessaFörna
harskolorinternationellaför vissabekymmermedför som

StockholmLouis iSaintsådana Lycée Francaismånga barn. I
ärDettill 20diplomatbarnuppgår andelen procent. en-t.ex.

får statsbidragskolornainternationelladedast somett par av
från land.annat
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fristående SOU 1992 3belastar deMomskostnaden är post somi en
frånfår Kapitel 4kommunala skolornasdelyftasskolorna som avmen

tjänster, ochenergi,utgifter. Byggmoms, mat resormoms
hårtslår ekonomin.mot

måstelånga föräldrarnaofta harEftersom eleverna resork
underfrämstskolan och hemmet,för mellantransportensvara

då dagen.lågstadiet, mitt Dettaofta slutarbarnendessutom
oftafritidshemsavdelningar ärbehovetmedför stortatt menav

svårt brist medel.grundtillgodoseatt av

Är fristående kommunalabilligareskolor än4.5
skolor

friståendefråga skolorflesta dennabedömareDe attsvararav
vanskligtkommunala skolor. Det är mycketbilligareär än att

Bådeförhållande inom deriktigt.ärfastställa dettaklart om
åtskil-fristående skolorna äroch inom dekommunala skolorna

svårpreciserade.otillgängliga ochliga kostnadsposter
skolornaför kommunalaredovisas deelevkostnadI den som

underhållkapitalkostnader,exempelvisundervärderas ibland av
admi-övergripnadeolika slag, visslokaler, central service av

nistration m.m.
ingår elevkostnadkommunala skolornasi deDäremot ut-

hemspråksundervis-elevvård,förför Skolskjutsar,lägg pengar
språk, olika slagstödundervisningandraning, svenska avsom

planering förexempelviskringkostnader,olikamängdsamt en
öppethållande förening-försubventioneratiskolväsendet stort,

fristå-någon demotsvarighet iinte harvilka kostnaderetc.,ar
ende skolorna.

skolorna deni de kommunala ärbetydande kostnadEn som
undervisning tillkunnalagliga skyldighetföljer deras att geav

ialla elever kommunen.
fristående uppgift deningen änskolan harDen manannan

påtar sitt elevantal. Den kom-självsjälv sig. Man bestämmer
fluk-för elevantaletsdärför hela kostnadenmunala skolan har

hållamåste vissai praktiken alltid Överytor.tuation, dvs. den
fristående redovisas of-kostnaderBeträffande skolornasde

arbetsin-ideellasynliga kostnaderna. Värdetenbart detast av
naturaförmåner från den kommunala skolanvärdetsatser, av

fristå-framgår förkostnader de gratis deninte ärm.m. som



381992SOUsätt. Nedanbetalaskostnaden annatävenskolan,ende om
Kapitel 4kostnader.doldakostnaderdessabenämns

förkostnadernatotalaockså svårt överblicka deär attDet
saknas.oftapersonaladministrativeftersomfristående skolor,

ide-handhaskanekonomihanteringenmedför genomattDetta
redo-tid fördessasvarförlärare,ellerföräldrararbeteellt av
be-ekonomifrågor ibland kan varaochvisning omresonemang

gränsad.
elevkostnadernabokföringsmässigadeNedan presenteras

från sko-enkätsvarinkomnaledningmedframräknats avsom
nedanstående tabell.ingår ikostnaderDoldalorna.

bokföringsmässiga elev-också mellanjämförelse göresEn
kommunalaielevkostnaderochfristående skolorikostnader

olikaårs för dekostnaderåterspeglar 199091Siffrornaskolor.
fristående skolor.kategorierna av

medelvärdeårskostnad harskolornas ettkommunaladeFör
kr. 1990 använts.för60046

häm-harskolverksamhetenkommunaladenSiffrorna om
utgiven1990Skolväsendetförfrån Jämförelsetal avtats -

Cen-StatistiskaochSkolöverstyrelsenKommunförbundet,Sv.
tralbyrån.

för-kostn.doldaexkl.i frist. skolor,årskostmelevBokföringsmässig
Fproñlenligtdelade

Kskolorkommunalaiårskostnad elevtillrelaterad per

kr.år FKF

0,7310034Internationella skolor
0,5820027Konfessionella skolor
0,5525 500Minoritetsskolor
0,6550030WaldorfMontessoriskolor
0,5160023skolorOvriga

0,6200029medelvärdeTotalt

friståen-iårskostnad elevförbokföringsmässigBeräknad en
000genomsnitt 29till ienkätsvarenuppgick enligtskolade

kommunalade62kostnad utgör procentDennakronor. av
de kom-lägre än38den ärelevkostnad, dvs. procentskolornas

doldaobserverahärbörelevkostnad. Man attskolornasmunala
medräknade.kostnader är
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fristående Fördelningårskostnad skolor.Bokföringsmässig i 3elev SOU 1992;per
årskostnadsintervallipopulationen, redovisadehelaav Kapitel 4

Årskoslnadsintervall Antal skolor

00015
000000 2015

20 000 25 000
30 00025 000 - 00030 000 35

000 40 000 735
345 00040 000 - 000 1000 5045 - 250 000 -

fristående skolorna ha-hälften deSiffrorna visar överatt av
000-35 000mellan 20elevkostnadbokföringsmässigde en

29000 kronor.uppgick tillmedelvärdetkronor,
också mycket mellanskillnaden ärkan avläsaMan storatt

och skola.billigaste dyraste
något mellankostnadsskillnadernavariklarläggaFör att

består,fristående nedan storle-belyseskommunala skoloroch
några lärarlö-nämligenbeträffande kostnadskomponenter,ken
övriga kostnader.lokaler ochner,

friståendeangående hämtadeskolorna ärUppgifterna de
från enkätsvaren.

frånkostnadernakommunala ärUppgifterna de tagnaom
1990.för skolväsendetJämförelsetalnämnda skriftovan -

årKostnader elev ochper
Övrigt TotaltUndcrvisn. Lokaler

29 000900 3 800Fristående 20 300 4krskolor
1001370 17%

600800 46100 9 700 1125Kommunala skolor kr
1002521% S4

friståendeförbokföringsmässiga kostnadernadeUtöver
i dolda000 kronor000 tillkommer 11skolor, 29 kronor, ca

Se vidare avsnitt 4.6.kostnader.
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4Kapitel

Kommunalaut Fristående
skolorskolor
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U10 U DoldaD- k0stn.
OvrigtO
LokalerL
Underv.U

elevkostnadgenomsnittligafristående totalaskolornasdeAv
undervis-70 % tillåtgick 00020 kronor000 kronor29 caom

läromedel.exkl.ning
betydligt lägre.kostnaderadministrativaLokal- och var

in-600 kronor46elevkostnadengenomsnittligadenAv
%5425 000 kronoranvändesskolankommunaladen caom

undervisning.till

Lärarlöner
fristående skolorvid199091lårarlönengenomsnittligaDen

i kom-månad, denkollegornamedan400 kronor12 percavar
månaden %20i500 kronor15uppbarskolanmunala ca

skolankommunalalåg- i denmellanstadielärareochmer. För
genomsnitt.imånadslönen 150 kronor15cavar

kunnaskullelöneskillnaden atttillförklaring grup-En vara
friståendei delärarnagrad äni högrekommunala lärare,pen

57



skolorna, skulle utgöras högstadielärare, 199091 ha- SOU 1992av som
de högre genomsnittligt löneläge.ett Kapitel 4

En studie andelen högstadieelever har gjorts inom stock-av
holmsskolorna för nämnda hypotes.att testa

Andelen högstadieelever friståendei de stockholmsskolorna
33 vilket kan jämföras med de kommunalaprocent, stock-var

holmsskolornas andel högstadieelever 31 procent.
Antalet stockholmselever utgör 57 hela elevpo-procent av

pulationen. Om stockholmsfördelningen signifikativär för hela
åtminstonelandet eller för storstäderna är det troligt detatt

högre löneläget i de kommunala skolorna inte torde bero
det skulle finnas högre andelatt högstadielärare i de kom-en

munala skolorna.
Om löneläget friståendeför lärarna i skolor jämförs med

lågmellanstadielärarnasenbart lön i de kommunala skolorna är
ändå löneskillnaden markant 12 400 kr.mån..15 150resp.

Löneskillnaden såledestorde inte kunna förklaras annat
friståendesätt än de skolornas lärareatt hade lägre lön deän

kommunala skolornas lärare.

Lokalkostnader
Lokalkostnaderna friståendeär lägre vid de skolorna, vilket

är naturligt med tanke lokalerna ofta lägreäratt stan-av
dard och i allmänhet mindre till än lokalerna i de kom-ytan
munala skolorna. Laborationslokaler lågoftaär standard, iav
något fall obefintliga.

Genomsnittlig lokalyta friståendeelev vid de stock-per
holmsskolorna är 10 kvm, medan genomsnittet i de kommuna-

stockholmsskolorna är 18 kvm elev.per
Ofta är det kostnadsskillnad lågmellan lokalhyranstor i

mellanstadieskolor bådeoch lågmellanskolor med och högsta-
dium. För högstadium krävs, enligt de kommunalaett skolor-

bestämmelser, särskilda ämnessalar med relativt kostsamnas
utrustning.

Som exempel skillnad i kostnader kan nämnas denatt
genomsnittliga lokalhyran i kommunala stockholmsskolor är
16 000 årkronor elev och för högstadieelev och endastper en
6 700 kronor låg-för elev i och mellanstadieskola.en en

Hyresskillnaden Stockholmi låg-mellan billigaste och mel-
lanstadieskola och uppgårdyraste högstadieskola till 19 810
kronorelev.



381992SOUstockholmssko-kommunalafristående och dedeEftersom
Kapitel 433-högstadiummedskolorandelungefär lika storharorna

fristående skolornai delokalkostnadernalägredekan%
högstadieskolor.andelliteninte bero

läg-väsentligtoftafristående skolornadeEmellertid har en
högstadielokaler,sinabeträffandeutrustningstandard, yta,re

kommunaladelokaler imotsvarandeställskravän de som
skolbesök.vidiakttagitsharDettaskolorna.

mellanstadium.låg- ochförlokalerFörhållandet gäller även
där.markantlikaintekostnadsskillnadenblirDock

lokal-profilgruppernasolikabeträffande deanalysVid en
oli-demellankostnadsskillnadernasigdetvisade attkostnader
för-kunnatordeliten. Dettamycketskolorkategoriernaka var

lokal-förfaktornavgörandeförhållandet dendet attklaras av
harskolanprofil utanvilken omsnarareinte ärkostnaderna
plats.ellerstorstadibelägenär annanskolan

kommu-för denproblemdagiärlokalkostnader ettHöga
år iantalunder attettkommerStockholmIskolan. mannala

pågåendeeftersomlokalkostnader,få högreskolormånga än
70kostnadsökningmedför calokalupprustningsprogram en

denökasinikronorår. kommer atttur genom-Dettamiljoner
kom-vilket ävenskolor,Stockholmsförelevkostnadensnittliga

fristående skolor-till debidragetpåverka storlekenatt avmer
na.

Övrigt
såsomÖvrigt olika mat,fleraligga posterkanI gruppen

stör-ärAttSkolskjutsar postenadministration,läromedel, m.m.
naturligt.skolorna ärkommunalai dere

kostnad föringenallmänhetifristående harskolornaDe
självaföräldrarnakostnaddet äreftersom somSkolskjutsar, en

står för.
från desubventioneradfristående matskolornafår deOfta

skolorna.kommunala
åt-självaoch lärarnaelevernaoftatillverkasLäromedel av -

skolor.vissaiochtill delminstone en
fristående sko-låga imycketkostnader ärAdministrativa en

till-ellerrektorallmänhetiskötsuppgifter ensamla. Dessa av
istyrelsenOfta ärföräldrar.alternativt enläraremedsammans

återfinns representanterdärsåfristående skola attsammansatt
skoladminist-ibehövligakanproffessionerfrån olika varasom
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rationen eller i skolans övriga verksamhet, ekonomer, ju- SOU 1992t.ex.
rister, Skolsköterska m.fl. Kapitel 4

många alltsåI fall klarar administrationen med hjälpman av
någotmänniskor finns inomsätt skolans sfär ochsom som

utför arbetet gratis. Vissa större skolor har dock ibland, förut-
rektor, personal anställd för administrativa uppgifter.om
Då skolförvaltningar i enkäten vidoch skolor besök har

tillfrågats sin uppfattnig friståendeanledningen till deom om
skolornas lägre elevkostnad har de bl.a. följandegett svar som
förklaring

Hemspråksundervisning förekommer
Kurator-psykologstöd och liknande anli-resurspersoner

sällan frågordessatas hanteras den ordinarieattp.g.a. av
lärarkåren tillsammans med föräldrarna. Allvarliga pro-
blem överlämnas till proffessionell hjälp och bekostas

skolan.av
små,Lokalerna dåligär ofta standard och ibland ärav

kostnaden subventionerad den kommunala skolan.av
Åter-Inventarier och material oftaär slitna och torftiga.

vinning och sparsamhet praktiseras.
Egentillverkning läromedel sker.av
Administrationen är mycket begränsad.
Extern hjälp sällan in.tas
Störande elever, klotter o.dyl. är ovanligare än i den
kommunala skolan. Positivt elevurval sker.
Lärarna har lägre lön. Det är lägre lärartäthet. Möjlighe-

finns kombinera tjänster. Storter flexibilitet.att
Mycket ideellt arbete utförs lärare och föräldrar.av
Föräldrar har ibland arbetsplikt.
Eleverna utför visst arbete.
Styrelsen utgörs ofta med användbara kun-av personer
skaper ekonomer, skolsköterskat.ex. osv.
Figursydd kappa.
Min kapacitet Såutnyttjas till %100 här. det inte ivar
den kommunala skolan uttalande rektor.av
Skolskjutsar sköts och betalas föräldrar.av
Ibland ingen skollunch. Oftast saknas tillag-serveras
ningskök.
Skrivmaterial, utflykter, friluftsdagar, betalas oftastm.m.

föräldrarna.av
påPrislapp elevkostnaden ökar kostnadsmedvetenheten.
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381992SOUpåverkar effektiviteten.Kundenkäter- Kapitel 4kostnader.sinaendastfristående skola bär egnaEn- tillbidrarföräldrarfrån ochlärareStort engagemang-
besparingar.många

skolorfriståendeielevkostnaderVerkliga4.6

utgiftskon-fristående skolornasdekompletteraskulleOm man
dessaskulle natur-värde posterinsatsernasde ideellamedton

Sammafristående skolorna.dei reso-elevkostnadenökaligtvis
lokalerlärarlöner,förkostnaderbeträffandeföraskannemang ocksåstandardjämförbarvidutgiftsposterandraoch ensom

i ni-troligenelevkostnader,fristående skolornasdeökaskulle
elevkostnad.skolanskommunalavå denmed

riktning,i motsattföra resonemangetintedäremotkanMan
elevkostnadskolanskommunala omvaraskulle denvaddvs.

kommunaladegälla iskullevillkorfristående skolornasde
löne-allmänispekuleraorealistiskt attDet enskolorna. vore

laborationsmöjlighe-ochlokalerförsämringstarksänkning, av
styrelseleda-ochföräldrarallagratisarbeteomfattande avter,

möter etc.
standard hö-skolornaskommunalagivetvis dekanDäremot

också ytanoch attföräldraengagemangökat genomjas genom
elevvård.ochlärartäthetförmån ökadförtillminskaselevper

oli-delvistvå medmellankostnadsjämförelse systemVid en
olik-nämndatillsåledes hänsynbörförutsättningar taka man

standardiheter m.m.

insatserideellaminskadestandardochlikartad lön samtVid
fristående elev-skolornasdeövertygelseutredningens attdetär

skolornaskommunaladeänmarginellt lägreendast ärkostnad
elevkostnad.

hypotes attdennaprövahar gjortsförsök genomattEtt
arbeteideelltvärdeuppskattatsammanställa enkätsvar avom

% till-37skolor6524och lärareföräldrar avutfört avav
dylikauppskattningarekonomiskagjortfrågade skolor har av

insatser.
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Många de Övriga skolorna har uppgivit föräldrar och SOU 1992attav
avstått frånlärare utför ideellt arbete, de har göra Kapitel 4attmen en

ekonomisk uppskattning arbetets värde.av
finnsDet även skolor där omfattande ideellt arbete inte sy-

vanligt.nes
Beräkningar och bygger dock genomsnittresonemang

förhållandenoch tendenser, varför enskilda skolors inte redovi-
sas.

ingårI denna studie inte eventuella subventioner lokalerav
från den kommunala skolan. Inte heller tillhar hänsyn tagits

bådaolika lokalstandard i de skolformerna.
Resultatet visar bedömt värde ideella insatsernadeatt av

uppgår till 40 den bokföringsmässiga elevkostna-procentca av
den.

Bokföringsmässig Uppskattat Genomsnittlig
genomsnittl. elev- värde verklig totalav
kostn. i frist. skolor ideellt arbete elevkostnad

29 000 kr. 00011 kr. 40 000+ kr.
87 % denav
komm. elevkostn.

Med medelvärde för den bokföringsmässiga elevkostna-ett
friståendeförden samtliga undersökta skolor 29 000 kro-om

år blir medelvärdet för verklig total elevkostnad, inklu-nor per
sive uppskattad värdering genomsnittliga dolda kostnaderav ca
40 000 kronor avser endast ideella arbetsinsatser.

Detta belopp 87utgör den genomsnittliga kom-procent av
munala elevkostnaden år46 600 kronor dvs. 13om per pro--

lägre totalkostnad för genomsnittlig elevkostnad i dencent en
fristående förhållandeskolan i till elevkostnaden i den kommu-
nala skolan.

friståendeHypotesen de skolornas verkliga elevkostnadatt
endast skulle marginellt lägre elevkostnadenän i de kom-vara

såledesmunala skolorna stämma.synes

ingårBland de 24 undersökta skolorna ingen internationell
skola.

Spridningen mellan de enskilda skolorna mycket stor.var
Däremot märktes ingen differensstörre mellan de olika ka-

tegoriernaprofilerna skolor.av



381992SOUelever och20små under storaskolormellanSkillnaden
Kapitel 4detsmå skolorImarkant.elever van-100 varöverskolor var

skolor.iideellt arbete änmed storaligare
och37liten, procent,skolor ärsvarandeEftersom gruppen

siffer-uppskattning ärungefärligaskolornasendast ärsiffrorna
mycket osäkert.materialet

dekr.29 000bokföringsmässigasåväl upp-de somNär nu
årkr.00040 presente-elevkostnadernaverkligskattade per

beståkommerskillnad attfråga dennasigkan omrats, man
fått bi-offentligtökatfristående skolornadet deefter attäven

drag.
minska.kommerskillnaden atttroliga torde attDet vara
verksamheteftersomförsvinna,sponsormedel kanVissa

stödssjälvklartlikakommunoch avbekostas statavsom
sponsorer.

för-behovuppdämtmångaockså skolori ett avfinnsDet
medföräldrarlåga ochlönerBåde medlärarevillkor.bättrade

förutsättning-avvaktat bättrelängehararbetsbördaalltför stor
också aktualiserakanyrkesinspektionenfrånInspektionar.

ökadeundermåliga lokaler. Dekapitalkostnader imycket stora
förutsättningar,sådana bättretordebidragenoffentliga vara

fristående skolornai deökaberäknaselevkostnadenvarför
framöver.

Sammanfattning4.7

förbasmaterialvaritharkapitel ettmed detta attSyftet ge
konsekvensernaframtiden och avkommande resonemang om

de förut-analyseravaritharAvsiktenavgiftsuttag. attfortsatt
i dagfristående arbetarskolornafrån devilkasättningar

199091.läsåret
identifierats.hareleverskolpliktigafristående förskolor77

1991.höstterminenunder000 elevergick 7dessaI ca
ansök-skolorsoch 5skolor1990 har 17 startatsSedan nya

på Skolver-beslutoch väntargodkännande ligger avningar om
ket.

kronor43 100och0mellanvarieradeelevavgifterSkolornas
elevavgiftikronor0skoloråret. Flera de uppgettsomavom

föräldrabidrag.frivilligaregelmässigti ställetuppbar
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Skolornas 27finansieringskällor bidrag SOUbestod statligt 1992av
%, %,kommunalt bidrag 25 elevavgifter 30 % och övriga Kapitel 4

18inkomster %. Procentsatserna redovisar medeltal.
offentliga Konfessio-De bidragen beträffande destörstvar

nella skolorna, Minoritetsskolorna, Waldorf- och Montessori-
skolorna 50-90 %. fi-behövde därför i mindreDessa grad
nansiera sina kostnader med övriga inkomster och elevavgifter,

Övrigamedan de Internationella skolorna skoloroch gruppen
finansierade sina kostnader med framför allt övriga inkomster
elevavgifter 70-90 %.

Medan det statliga bidraget lika bidragsberätti-stortvar per
pågad skiftadeelev storleken det kommunala bidraget i hög

svårighetergrad. lederDetta till skolorna har admini-att att
strera det kommunala bidraget och dessutom har problem med
den ekonomiska planeringen verksamheten. Vidare uppleverav
många lärare tillvaron med ideella insatser föräld-att stora av

låga dåligoch lärare, materiallärarlöner och standardrar
övergångspe-och lokaler är nödvändig uppoffring underen en

riod, inte möjlig i längden klaraattmen av.
friståendeDe skolornas bokföringsmässiga elevkostnad var

läsåret 199091 40 lägre de kommunalaän skolornasprocentca
kostnad, enligt siffermaterialdet framkommit i enkätsva-som

årskostnad friståendeBokföringsmässig för elev i skolaren. en
29 000 kronor i genomsnitt, medan motsvarande siffra förvar

den kommunala skolan 46 600 kronor.var
på lågaSkillnaden beror framför allt billigare lokaler,löner,

små också småmycket administrativa uppgifter ad-och därför
friståendeministrativa kostnader för de skolorna.

såsomDärtill kommer antal dolda subventionera-ett poster
de lokaler och betydande andel ideellt arbete. Om dessa poster
synliggöres torde skillnaden i elevkostnad minska avsevärt.
Denna hypotes bekräftades vid bearbetning enkätsvarenen av
beträffande uppskattade värden ideella insatser.av

Det visade sig dessa insatser ökade elevkostnaden medatt ca
11 000 kronor i genomsnitt för de 24 undersökta skolorna. Den
totala friståendegenomsnittliga verkliga elevkostnaden i skolor

således uppgå år.skulle till 40 000 kronorca per
Detta belopp 87utgör den genomsnittliga kom-procent av

år.munala elevkostnaden 46 600 kronor Siffrorna ärom per
påosäkra grund endast mindre skolorantal besvaratatt ettav

frågan.
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381992SOUdetkonsekvenserVissa5 nyaav Kapitel 5
i bidragssystemet

frågor beröraskommer attFöljande
1992juli1fr.0.m.Bidragssystemeti

bidragssystemföreslagetKonsekvenser avav
utformningbidragssystemetsbedömningUtredningens av

kostnaderskolornasbidragframtidaTäcker ett-Av
Sammanfattning.vAv

1992juli1fr.0.m.Bidragssystemet5.1

i 199091l1SPropositionen
godkändarimligtförespråkas ärdet attpropositionen attI

drivaförutsättningarna attekonomiskadefristående skolor har
de kom-villkoriunderverksamhet sett somstortsin samma

skolorna.munala
kom-isåledes samtligaföreslås1992 att1 juli enFr.o.m.
föriellergår grundskolaielever,skolpliktiga ensommun

iinräknasfristående skallskola,godkänd un-skolpliktvanlig
förde-skallsektorsbidrag. Kommunenkommunensförderlaget
vanligmedeleverförskolorsamtligatillbehovefterdetta

fristående.såväl offentligaskolplikt, som

19919295Propositionen
fristående skolor,ochvalfrihet sompropositionenI om

betän-dettaslutjusteringnågon föredagendastframlagts av
tankegångar ytterligare.utvecklas dessakande,

ochbarnförfrihetmöjligaåstadkomma störstaMålet är att
skolornakommunalademellandelsskola,väljaföräldrar att

detinomskolorolikamellanfristående delsskolorna,och de
skolväsendet.kommunala

ekono-ochvillkorlikartadekrävsdettamöjliggöraFör att
friståendeoch dekommunaladeinomförutsättningarmiska

offentliga stö-detmåste beräkningvidDockskolorna. avman,
vilketochbelägenskolan ärfrånutgå kommuni vilkendet,

tarfår. Bidragetsåtaganden skolan stor-vilkaoch somansvar
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såledeslek kan enligt förslaget variera beroende geografiskt SOU 1992
åtagande.läge och omfattningen skolans Kapitel 5av

övergångenI och med till det bidragssystemet blir självanya
friståendegodkännandet förskolor fullgörande vanligav av

skolplikt, avgörande för rätten till bidrag i enlighet med riks--
dagens beslut.

Ärenden godkännande prövas fr.o.m. den 1 juli 1991om av
skolverk.statens

föreslåsI propositionen att
friståendeGodkända skolor för elever med vanlig skol--

plikt skall tilldelas medel för verksamheten den kom-av
där respektive skola belägen.ärmun

För elever inte är hemmahörande i kommunen,som-
skall kommunen ha tillrätt ersättning för sina kostnader
från elevens hemkommun.
För varje elev skall skolan tilldelas beloppett mot-som-

kommunens genomsnittskostnad elev i densvarar per eg-
grundskolan. Vid tilldelningen skall kommunen kunnana

dra högst 15 procent.av
fristående åläggasDe skolorna skall delta i denatt upp--

följning och utvärdering sker Skolverket.som genom
frånVid eventuell reduktion genomsnittskostnaden bör en-

ligt förslaget kommunen hänsyn till skolanta t.ex. tar emotom
barn med särskilda hemspråksundervis-behov eller behov av
ning.

Kommunen har det Övergripande för skolväsendetansvaret
både frågai planering och skyldighet samtligaatt ta emotom
elever i kommunen. Kommunen kan inte välja endastatt ta

det antal barn ekonomisk synvinkelemot är för-mestsom ur
delaktigt. Därtill kommer hemspråksun-skyldighet anordnaatt
dervisning, Skolhälsovårdsörja för och Skolskjutsaratt m.m.

Av denna anledning blir kostnaden oftast för de kom-större
munala skolorna följaktligenoch bör reduktion bidrageten av

friståendetill de skolorna möjlig för kommunen göraattvara
minus %15 enligt propositionen.

Ambitionen är med detta förslag konkretisera deatt resone-
fördes i propositionen 199091115, skolornamang som attom

skulle tilldelas medel efter behov. En mätare vad kansom
rimligt behov har föreslagits bliett kommunensanses som nu

kostnader för dådess utgågrundskola. Det rimligtär attegen
från kommunens genomsnittskostnad grundskoleelev.per



381992SOUmöjlighetockså attkommunensådan schablon harMed en
Kapitel 5effektivi-skolväsendetförkostnadernatotalade genomminska

sering organisation.sini egen

bidragssystemföreslagetKonsekvenser5.2 av

miniminivå beträffandedefinierasförslagdettaMed ent
skolansbetyderfristående Dettaskolorna. atttill debidraget

förbättras.skullelångsiktig planering avsevärttillmöjlighet
frågan kommuner-uppkommerbifallesförslagetOm omi

kommu-85tillbidraget procentbegränsa avkommer attna
bidrag kom-högreelevkostnad ellergenomsnittliga omnens

varjetillhänsynmåste kommunenDockbetalas taut.attmer
särskildamedtill barnåtaganden stödi formskolasspecifik av

behov.
fristående normalafrån skolornasutgå deFörslaget synesi

investeringskost-skallFrågan hanterahurdriftkostnader. man
tagitsinteharskola,ombyggnadochbl.a.vidnader start av

i kom-mittmöjligheter ettattheller kommunernasinteupp,
fristående skolor.förbudgetår lokalkostnadernaövermunalt ta
på minimibe-proposition byggeraktuella ettiFörslageti

respekti-ielevkostnadengenomsnittligapå denberäknatlopp,
15minusskolor procent.kommunalakommunsve -

bidragssy-detinnebärberörda kommunerflestade nyaFör
kostnadsökning.väsentligstemet en

ingår sektorsbidra-ibidraget,statliga1992 detharFör som
totalauppåt 000 kronor. Den22till genom-justeratsget, ca

känd.inte1992 ännuför äri landetelevkostnadensnittliga
löneavtal, infla-följdtillstigitsannoliktdockharDen nyaav

lokalupprustningar.ochtion
konsekvensernakommunalekonomiskaberäkning deEn av
statistik ännuriksomfattandemåste eftersomdärför1992för -
genomsnittligadenvipå Antarantaganden. attbyggasaknas - år sedanmed 4kr. stigit46 600 procentelevkostnaden per

Minimibeloppetuppgå kronor.50 400till1992denskulle1990
uppgådå tillfristående skulleskolortillutbetalasskallsom

erhållasskulletabellFöljandekronor.42 800
från 4.3.avsnitthämtademedianvärden ärochKvartil-
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199091
Kapitel 5Vid övre kvartil 9 800 22 000 31 800 jfr 800med 42+

Vid medianvärde 100 22 000 29 100 jfr 8007 med 42+
Vid nedre kvartil 3 800 22 000 800 jfr25 med 42 800+

Beräkningarna ungefärligleder till nettokostnadsök-en
friståendeningelev i förskolor kommunerna med i genomsnitt

ca

övreVid kvartil 00011
NVid medianvärde f13 700

VId nedre kvartil 00017

StockholmsInom kommun, har 57 alla ele-procentsom av
friståendei skolor, genomsnittlig elevkostnad mellanstegver

från1990 1991och 47 619 kronor till 53 683 kronor, dvs. med
drygt 12 ökning förklarashelt de ökade lo-procent, en som av
kalkostnaderna till följd upprustningar skolbyggnader.av av

Eftersom 57 eleverna finns i stockholmsskolorprocent av
ytterligareoch 16 Göteborgi och Malmö, sammanlagtprocent

73 blir kostnadsökningen betydande i storstäderna ochprocent,
varifrånderas kranskommuner, eleverna rekryteras.

StockholmsAv skolors 3 433 elever 942 mantalsskrivnaär 1
påi årsstaden. Nettokostnaderna, beräknade 1991 elevkostnad,

då frånstiger 1992-07-01 minstmed 31 miljoner kronor ica
Stockholm. Detta ungefär den totala kostnaden förmotsvarar

år.läroboksinköp i staden under ett
friståendeResonemangen endast befintliga-Av ovan avser

friståendeskolor. Vid skolor sker kostnads-vissstart av nya en
fårbesparing i kommunen, färre elever bedrivaattsom un-

dervisning för. Viss kostnadsbesparing inträder dock först efter
övergångsperiod, då den kommunala skolan hunniten anpassa

sin dimensionering efter det mindre antalet Omelever. endast
från fristå-elever flera kommunala skolor börjar i den nya

ende skolan minskas emellertid kommunens kostnader endast
marginellt.

förhållandenaJämfört med i Danmark och Norge kani
någotföreliggande propositionsförslag tolkas generösaresom

beträffande tillåtsbidragets storlek. Dock elevavgifter i grann-
erhållerländerna. I Danmark skolorna bidragett motsva-som

71 kommunaladen skolans genomsnittskostnad,procentrar av
jämfört utgårmed här föreslagna 85 I Norge bidragprocent.
för lokalkostnader.



38bedömning 1992SOUUtredningens5.3 av
utformning Kapitel 5bidragssystemets

fristående börskolornatill debidrag attMålet med ökade vara
skolorna ochkommunalamed delikställdhetåstadkomma full

och pri-offentligpå villkor mellanlikakonkurrensdärmed en
verksamhet.vat

minimi-från fastställaskankommunenbidragEtt ensom
medel-kommunalaprocentandel denformireglering avenav

vis-därigenomstorlek kommerBidragetselev.kostnaden per
kom-eftersom denolika kommuner,mellanvarieraserligen att

emellertid rimligt,ärvarierar. Dettamedelkostnadenmunala
ijämföraintresseföräldrarnasochkonkurrensen atteftersom

bosattkommun ärtill denbegränsadregel är man
bedömaförsökavaritharför utredningenuppgiftEn att
vilaråtaganden kostnader,därmedochdestorleken en-som

således ersättningvilkaoch förkommunala skolornadebart
sådanaskola.friståendeutgå Vissatillskallautomatisktinte en

fristående exempelvisockså skolaåtaganden kan göras av en -
så-hemspråksundervisning. Eninvandrareleverochemotta ge

få dettadå kompensation förbörskoladan som ensamma
måste dock liggakompensationkommunal skolenhet. Denna

fårminimibidraget. inteDettagrundbidragetvid sidan av
fristående inteskolaninnehålla uppgifter denbidrag för som

måste lig-skolkostnaderföljandegrundbidragetUtanförutför.
förkostnadernanämligenga,

hemspråksundervisning bidrag utöver-
språk grundbidr. börandrasvenska som-

utgå tilli förh.profilskolor, dansskolaspeciella t.ex.-
åtagandeelevvårdsinsatser skolornasspeciella-

skolkortSkolskjutsar och-
på trafikmedelkollektiva

skolväsenplanering för hela kommunens-
årelevfluktuationer olikamellan-

drabbasskallinte kommunala skolornadeFör att av en
generellt grund-förkonkurrensnackdel bör inte procentsatsen

ovanstående kostnadersamtligahögrebidrag sättas än att ryms
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inom intervallet mellan detta och kommunens genomsnittliga SOU 199
elevkostnad. Kapitel 5

påEn Stockholms skolor, har majoritetentest som nuva-av
friståenderande elever i skolor, visar enbart lönekostnaderatt

hemspråksundervisning,för språksvenska andra ochsom spe-
elevvårdsinsatser årciella t.ex. skoldaghem 1992 8,9utgör

procent de för grundskolan budgeterade totalkostnaderna.av
Tillsammans med skolskjutskostnaderna vilka givetvis i-

småStockholm är de 9,6utgör procent.ca-
Därtill kommer lokalkostnaderna för den ytkrävandeytterst

invandrarundervisningen och för skoldaghem, terapiskolor,
skolor för hörselskadade och rörelsehindrade profi-elever, för

förler dans, bild och form, musik kostnaderDessa är än-m.m.
inte särbudgeterade inom kommunen kan uppskattasnu men

till minst 4 totalkostnaden.procent av
Återstoden kostnadsutrymme enl. propositionenavsattav
%,15 1,4utgöres vilket bedöms helt otill-procent,av som

räckligt för räcka till övriga kommunala skyldigheter inomatt
skolverksamheten. Dit hör kostnader följer kommunenssom av
skyldighet avståndkunna alla barn inom rimligtatt ta emot
från hemmet. måstekommunalaDet skolväsendet för detta än-
damål fånästan alltid kostnader för Lokalkostnader-överytor.

Ävenblir därför större elev räknat. planeringskostna-na per
derna speciellaär för kommunerna. Dessa utgör betydandeen
del de s.k. administrativa kostnaderna i kommun.av en

rimligEn minimireglering är därför enligt utredningens be-
pådömning bidrag 75 den genomsnittliga kom-ett procent av

munala påelevkostnaden för konkurrens lika villkor inteatt
skall äventyras.

5måsteEtt lagreglerat såminimibelopp sättas den kom-att
i landet har störst övriga kostnader för exempelvismun som -

elevvård,invandrarundervisning, profiler och Skolskjutsar in--
drabbas. I kommun varken har omfattandete invand-en som Vrarundervisning eller skolskjutskostnader bör likabehandling

därför leda till respektive kommun beslutar bi-högreatt om
drag än det lagreglerade.

friståendeDe skolorna har hittills varit ekonomiskt starkt
missgynnade i jämförelse med det s.k. kommunala skolmono-
polet. Det dockär angeläget inte utformasatt ett nytt system
så gårdet i stället till ytterlighet och i realitetenatt motsatt -



381992SOUtillkonkurrensfördelarbidraggenerellahögaför gerenom --
Kapitel 5alternativ.fiprivata

skolornasbidragframtidaTäcker5.4 ett
kostnader

måstefrågan storlekbidragetsdenkunna varaFör att svara
den avgö-storlekbidragetsjustskolor ärde flestaFörkänd.

kvarbehövervill habedömningenifaktorn enrande manom
materialetfrån insamladeutgångspunkt detMedelevavgift.

modellpropositionsförslagetsmedfrån jämförtskolorna, om
skulle dockbidraget,offentligadetförgräns prognoslägsta en

få sinaskulleskolor,antaletbeträffandegöraskunna nu-som
miniminivå.bidragsföreslagnatäcktakostnadervarande av

hämtadskolorna ärkommunaladeGenomsnittskostnad för
skolväsendetJämförelsetal förskriftfrån nämndatidigare

landethelakostnad förGenomsnittlig1990. avses.

elevkostnadSkolornasbidragFramtida
A

medel-Bokföringsmässigi frist.elevMinimibidrag per
frist. sko-kostnadelev iochprop.förslagetenl.skolor

dolda kostn.prisnivå exkl.års lor,i 1990

00029 kr.40 000 kr.15 %46 600 ca-

B
i frist.Medelkostnadelevutred-enligtMinimibidrag

års dolda kostn.inkl.skolor,förslag i 1990ningens
enl. underberäkn.prisnivå av-

4.6snitt

40 000 kr.% 000 kr.25 3560046 -

A
årliga elevkostnad kangenomgång skolorssamtligaVid aven

elevkostnad54 styckenhade60 skolorkonstateras att enav
elevkostnadhade6 skolor000 kronor.40understeg ensom

10 %.40 000 kronormedeller likaöversteg varsom
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B
Av 60 skolor hade 47 skolor elevkostnad understeg Kapitel 5en som
35 000 kronor. 13 skolor hade elevkostnad el-överstegen som
ler lika 35med 000 22 %.kronorvar

Få alltsåskolor skulle behöva elevavgift vid bidragta ut -
på 75-85 enbart i syfte täcka sina kostnader. Ut-procent, att

föregåenderedningen har i avsnitt föreslagit den lägre procent-
satsen.

beräkningarnaI har hänsyn tagits till skolor medatt ett
åtagande, beträffande eleverextra med behovstort särskiltav

stöd, bör offentligt åtagande.bidrag till sitt Det kananpassat
alltså innebära bland de skolor redovisats dy-att som ovan som

än det föreslagna offentliga minimibidraget, finns skolorrare
i dag redan större för barn med särskildatar be-ettsom ansvar

hov och den anledningen dyrareär än framräknat minimibi-av ådrag. För dessa skolor förhållandebör minimibidraget åutökas i
åtagande.till skolans alltsåDet kan mycket väl hända detatt

framtida dåbidraget någratäcker elevkostnaden i de aktuel-av i
la skolorna.

Man bör även beakta redovisade belopp och värden äratt
medeltal. Skolor här redovisats dyrare föreslagetänsom som
minimibelopp hade kunnat förhållande-ligga i kommuner med
vis höga kommunala elevkostnader. Där blir det lokala bi-
draget friståendetill de ocksåskolorna högre än här beräknade
riksvärden, varför det skulle kunna möjligt aktuellaattvara

ändåskolor kunnat täcka sina kostnader med tilldelat bidrag.
Dock den lokala kommunala bruttokostnaden 1990 för-var

vånansvärt lika i landets olika kommuner, undantarom man
glesbygdskommunerna, där kostnaden klart högre elevvar per
på grund måstefasta slåskostnaderatt färre åantalav ut ett
elever. 3

Eftersom fristående skolor endast i undantagsfall placera-är i
de i glesbygdskommuner ingen de dyrare skolorna ligger i 3av
glesbygdskommun detär mindre intresse jämföra varjeattav
kommuns genomsnittliga elevkostnad med genomsnittlig elev-

friståendekostnad i skolor i respektive kommun. Skillnaden
blir mycket liten.

Vid bedömning bidraget täcker skolornas behov har hel-om
ler ingen hänsyn tagits till eventuella framtida behov, it.ex.



1992 38SOUtillbyggnad sko-ellervidinvesteringskostnader avform om-av
Kapitel 5händelser.liknandeochi

årlig elevkost-fristående med högreskolorna136De resp.
sålun-profilenligtfördelas000 kronor3500040nad än resp.

da

minimibidragVidpropositionenminimibidrag enl.Vid
för-utredningens%85enl. om %75slag om

BA
6262 stInternationella skolor st
1732 17 stKonfessionella skolor st avav

10st stMinoritetsskolor
5 72 7 stMontessori skolor st avav
1210 stskolorWaldorf st av

61st60stskolorOvriga av

av601360av6 stst

A
67 elever.ochmellan 216 skolor harnämnda4 av

250 elever.har fler änskolorna2 av
högstadium.låg-, mellan- ochharskolorna1 av

låg- mellanstadium.ochendastharskolorna5 av
någon årlig elevavgift.inteskola1 uttar

år.000 kronor6 000 och 10mellan3 skolor pertar ut
kr.år.35 000högre änelevavgifter är2 skolor uttar som

1990.eftergodkäntsharskola1

B
36 elever.ochmellan 2113 skolor harnämnda4 av

285 elever.60 ochmellanhar9 skolor
låg-, högstadium.mellan- ochharskolorna6 av

låg- mellanstadium.ochhar endastskolorna7 av
avgiftår.i0 och 5 000 kronormellanskolor3 uttar

kronorår.0006 000 och 10mellan6 skolor tar ut
kr.år.15 000avgifter är högre änskolor4 uttar som

efter 1990.godkäntshar2 skolor

deärkan dras dettamöjligtvisenda slutsats attDen avsom
skolor ärMontessoriinspireradeochInternationella skolorna

högrehadeskolorbland denågot överrepresenterade ensom
sko-Varken000 kronor.000 35årlig 40elevkostnad än resp.
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nivåer, godkännandeårlans storlek, antal elevavgifter eller visar SOU 1992
förhållandevisnågot klart samband med den höga elevkostna- Kapitel 5

skolor karaktäriseras antingenden. Aktuella dock de ärattav
Språkskolornystartade, eller har profil, kräverär rela-en som

tivt kostsamt undervisningsmaterial. delvis förklaraDetta kan
högre kostnader.

frånkan inte bortse skolas kostnad kan ha varitMan att en
tillfälligt hög 199091 eller enkätsvaren varit otydliga ochatt
ofullständiga.

elevkostnader torde kunna beroHöga skola gjortatt en
dålokalinvesteringar under skede statsbidrag och iblandett

utgått dåkommunbidrag till skolan. Finansieringen kan ha
lån, återbetalninglösts hjälp vilkasmed ökar elevkostnaden.av

Likaså förekommer skolor planerar utökad verk-att som en
isamhet redan förberett denna med överdimensionerade lo-nu

kaler. förklaringarDessa är generella reflektioner och iaktta- i
gelser vid skolbesök och inte slutsatser kunnat dras lsom av en-
kätsvaren.

5.5 Sammanfattning

-4frågandetta avsnittI har det kommande offentliga bidragetom
diskuterats. Om propositionsförslaget innebär detantas att en
miniminivå fristående fårdefinieras och de skolorna väsent-ett

långsik-offentligtligt högre bidrag möjlighet görasamt att en .
tig planering.

friståendeOm propositionsförslaget bifalles och de skolorna
tilldelas minst medel motsvarande kommunens genomsnitts-
kostnad minus 15 skulle det innebära 90procent, att procent .

fristående fårde skolorna sina nuvarande kostnader täcktaav
föreslagna bidrag. Om i stället genomsnittskostnaden mins-av

kas 25med kan 80 skolorna täcka sinaprocent procentca av
nuvarande kostnader bidrag.med

någotföreslårUtredningen det 75 %lägre grundbeloppet
genomsnittlig kommunal elevkostnad för de kommunalaattav

skolorna missgynnas.inte skall Till detta bör komma stödextra
till skolor insatser. Därmed skullegör skolorna inteextrasom
längre ha ekonomiska motiv elevavgifter vidatt ta ut nuvaran-

lärarkåren fristå-de standard. sannolika dockDet är vid deatt



1992 38SOUoch betydan-lönerbegära högrekommer attskolornande att
Kapitel 5framtvingas.lokalförbättringare

elevkostna-bokföringsmässigadebyggerBeräkningarna
elevkost-genomsnittligatill de verkligahänsynOmderna. tas
år,fristående skulle000 kronor40skolorinaderna perca-

precis täcka40 000 kronorminimibidragetföreslagnadet ca
genomsnittskostnader.verkligaskolornas

sponsorbidrag,tillmöjligheterminskadebeaktasbörDet att
ökade bidrag,effektblilöner kanhögrekrav avenm.m.

mellan bokförings-skillnadvilket dagenskan bidra tillbl.a. att
mins-mässig elevkostnad kommerverkligelevkostnad och att

ka.
nettokostnadsökningarmedförPropositionsförslaget stora

nettokostnadernastigerStockholmIberörda kommuner.för
fristående be-31 miljoner kronor,skolor medbefintligaför ca

årspå elevkostnad.1991räknade





bidragssystemets 1992 38SOU6 Det nya 6Kapitel
pååterverkan grundskolans

resurstilldelning

frågor belyses nedanFöljande
friståendeAntalet skolor

beredskapattityder ochKommunernas
kommunalafristskolorFramtida resursfördelning mellan

friståendekommunala och skolorKonkurrens mellan
planeringsansvarKommunernas

Sammanfattning.

fristående skolor6.1 Antalet

friståendebidrag till skolorutsträckning utökatvilkenI ett
återverka grundskolans resurstilldelning berorkommer att

många resursfördelningskolor det handlar Denhur om.
föreslås mängden fri-i propositionen avvägdär gentemotsom

stående finns. dag finns 80 skolorskolor I ca samman-som nu
8 000 vilket är 0,9 alla skol-med elever,lagt, procentca ca av

inkl.i Sverige bl.a. antal skolorpliktiga elever ett som om-
utredn.. förkla-föreliggande Av dessa har 66 skolorfattas av

bidragssystem.berättigade till statsbidrag enlig nuvaranderats
Nedanstående visardiagram
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godkända friståendeAntalet 1900-taletskolor under SOU 199
Kapitel 6

;kolar-AnkaA

Waldorf-, Montessori-, Konfessionella skolor

EI ÖvrigaInternationella-, Minoritets-, skolor

friståendeSedan 1990 har 17 skolor godkänts för skol-nya
pliktens fullgörande. För närvarande dessutomväntar 5 skolor
på På två årgodkännande alltsåSkolverket. har 18 procentav

de befintliga skolorna tillkommit inkl. de 5 skolornaav som
väntar godkännande. Kurvorna visar det framför allt äratt
WaldorfMontessori- ståttKonfessionellaoch skolor, försom

Övrigaden åren.snabba utvecklingen under de senaste grup-
skolor har tämligen jämn utveckling ungefärmedper av en
antal godkända skolor under de decenniernasamma senaste se-

dan 1950-ta1et.
Jämfört alltsåmed tidigare perioder visar diagrammet en

dynamisk år.utveckling under Alla dessa skolor harsenare
dessutom i åter-politiskt klimat varit relativtstartats ett som
hållsamt vad beträffar bidragsmöjligheter. Av detta skulle man
kunna dra slutsatsen takten kommer öka iatt att ett mer gene-

bidragsklimat.röst
Även i andra friståendeländer ökar intresset för att starta

skolor. Ett exempel vad uppdâmt behov kan resultera iett
är Tjeckoslovakien, där landet sedan möjligheten öppnades för

år sedan privatskolor,ett redan etablerat 100att startapar ca
fristående skolor.



kE
F
E 1992 38fristående SOUskolor kanförökat intressegrunder förFler

Kapitel 6;namnasz
barn isinaplacerablivit allmäntharDet attaccepteratt

på-privatiseringsvågenfristående pågående kanskeskolor. Den
rådainställningenkunde ibland denTidigareskyndar intresset.

fristående skolor villesina barn iplaceradeföräldraratt som
ansågs i be-Alternativt barnetandra.finare änlite varavara

någon brist,grundundervisningspeciellhov somavav
fungerade.intekommunala skolandengjorde att

förfrågningarfått efterantalÖkatharSkolverket ett re-i
fristående sko-1991, hurgeringsskiftet hösten startarmanom

för-varit lärareharintressevisatEnlor. stort somgrupp som
personalkooperativ.möjlighetersighört att startaom

till skol-bidrakommertroligenEn att nyasomi; grupp
Waldorf- ochsina barn idag harföräldrar ideärstarter som

fåtal renodladefinns endastMontessoriförskolor. I dag ett
Montessoriförskolordaghemmedan antaletMontessoriskolor°

låtaåär sina barnföräldrarvill dessaSannoliktbetydligt större.
också i sko-andaMontessoripedagogikensidanasfortsätta attj

lan.
Även i raskbildadesföräldrakooperativa daghemde somt

mångabidra tilltroligen1980-talet kommertakt under attatt
skolnivå.sitt föräldraengagemang ävenvill fortsätta

derasoffentligt deklareratsamfund harkristnaVissa atti
framtiden.den närmasteskolor inomavsikt är att starta nya

får med mycketinte förväxlasskolor dockAntalet ennya
fristående iärskolorna. Dettaelevantalet i deökningstor av, mycket litet.skolorna oftanystartadede
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fristående startår.Elevantal 1991 i fördelatskolor efter skolans SOU 1992;
Kapitel 6

Startår Antal skolor MedelelevantalAck e1evan1a1

7000Å 1990- 17 15

1985-89 19 52
0000

1980-84
5000

1975-79 s 130
4000

1970-74 4 108

3°°° 1960-69 4 152

2000 1900-59 6 235

1000
-1399 5 233

Figuren visar äldre skolor är betydligt större än relativtatt
friståendenystartade. Hälften gåralla elever i skolor i de 15av

skolor före 1970. de 36I skolor efterstartat startatsom som
går1984 endast 1250 elever eller 18 det totala ele-procent av

vantalet.
friståendeFör skola krävs dock offentli-starta änatt en mer

bidrag och övertygelse privata alternativ bra.ärattga en om
Erfarenheten utomlands visar de skolor sinatt som ser som
uppgift värna religiös eller etnisk identitet har denatt om en

påtagliga växtkraften. Exempelvis har demest flesta kristna
skolorna i Sverige någonkristna kretsar med formstartats av

såledesväckelsebakgrund. Det underlättar inblanda-allaav om
de i skoldriften uppfylls djupa drivkrafter, eftersomav samma
det hårtnästan alltid, innebär mycket tid och arbete att starta

vidmakthålla friståendeoch skola.att en
Enbart det faktum de offentliga bidragen bliratt mer gene-

såledesräckerrösa inte incitament för fler skolstarter.som
Dock är bättre ekonomiska villkor tecken politisk ochett en
ideologisk klimatförändring. Detta är viktiglika faktornog en



381992SOUvilja ochdet gällervillkor,ekonomiska närförbättradesom
Kapitel 6fristående skolor framöver.förmåga att starta

långsiktigt perspektiviutvecklingenOm ett merman ser
mångautveckling medförestående snabbarelativttorde nu

Tendensenså småningom planaskomma ut.skolstarter att
mån skill-någon Sverigehär i äri attutomlands och även --
fristående luckrasskolor alltmerkommunala ochmellannaden

minska.fristående siktdärförskolor kanBehovet avupp.

fristående skolorEnkätsvar starti av nyaom
frågan Förut-ställdesskolförvaltningarnatillenkäternaI

fristående skolor iökat intressespår det blirni startaattettatt
fristå-därkommunerendastkommunen. börMan attnotera

enkätfrågorna. skolför-erhållit 35Avfinns, harskolorende
6övriga harnej ochja; 14svarade 15 styckenvaltningar

frågan.besvarat
medibland motiverathar attJa-svararna svaren

förfrågan skett- fristående skolakommunledningen uppmuntrar start av-
inflytande.vill ha ökatföräldrar-
tillhänvisatharNej-svarama att

problem.fristående ekonomiskaskolor harbefintliga-

också itagitsharskolorIntresset en-att starta upp ennya
novemberregi undergenomförts i SAFkätundersökning ssoma genomför-undersökningföreliggandesamtidigtdvs.1991, som

286 kommuner.allaomfattade landetsUndersökningendes.
fristående skolorharredan trorde kommunerI som-

behållas. 3 kommunerI attdessa kommer troratt manattman
fristående skolor.blir flerdet

fristående skolori dag saknarkommunerdeI svararsom- fristående sko-år finnaskommerdet nästa att8 kommuner att
i kommunen.lor

också tionde kommuni mot-visarEnkätsvaren att man var
fristående skolor.sonderingartagit att startaom

skolsty-kommit tillstartplaner,finns29 kommunerI som
kännedom.relsens

förhållandevis antalsiffror indikerar stortDessa att ett nya
året.under det närmastetillkommaskulle kunnaskolor



beredskapochattityder6.2 SOU 1992Kommunernas
Kapitel 6

attityderKommunernas
Utgångspunkten kommerutredningföreliggandei att vara

kom-också statlig styrning,med ellerkommunerna, utanatt
likabehandlinggenomförai försökasettatt stort avenmer

tidigaretillhänsyndock medalla skolorkommunernas tagen
åtaganden.ochansvarresonemang om

ikännertydlig signal kommunernaEn ettatt ansvarom
fråga närvarandeförflera kommunerdenna det faktumär att

skolpengsystem.förbereder ett
fördela kommunensinstrumentSkolpeng är attett resur-t

skolgång har rättdär dessaiför elevernas attett systemser
tilldelningenVidhuvudman.skola, oberoendefritt välja avav

alltså frånutgår ochkommunen resonemangsammaresurser
fristående skolor.ellerkommunalasig det gällerkriterier, vare

så denkonstrueradschablonresurs, oftaSkolpengen är atten
olika stadier.olika förär stor

innehåller kostnadskompo-skolpengen de flestaallmänhetI
fungera.för skola skall Därutövernenterna att resursergesen

stöd-elever med behovoch stödresurser förför invandrare av
utanför skolpengen,vanligt dessutom,u-ndervisning. ärDet att

lämpligainteresursslag ärlägga central pott för dels somen
m.m., dels vissat.ex. verksamhetfördela skolstyrelsensatt

demografiska föränd-för tillfälligaförstärkningsresurser t.ex.
inledningsvis lokalkost-ringar storstäderna läggerI manm.m.

hyresnivåerna oftaskolpengen grundnaderna utanför attav
i för de kommu-varierar kraftigt Stockholm varierar hyrorna

kvm.och 2 800 kr.nala skolorna mellan 550 kr. kvm perper ;
lredan införd eller därdär skolpeng ärExempel kommuner
ipågår Stockholm, Göteborgarbete med införande kan nämnas
ii enkätenDärtill antal kommuneroch Malmö. kommer ett som

enligtbidrag alla skoloruttalat de till kommunensämnaratt ge
principen likabehandling.

langående attityderviss ledning kommunernasEn gentemot
fristående tänkasskolor kunde nuvarande bidragsstorlek ge.

åfrån läsåret redovisats underSiffror 199091 har tidigare av-
friståendesnittet Kartläggning bidrag tillkommunernasav

många politiskaskolor. Sedan 1991 har dock i kommuner den
sammansättningen förändrats, varför slutsatser inför framtiden

utgångspunkt frånkan dras bidragsstorlek 199091.med
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svårt Kapitel 6varitdetbidragit till attharflertal faktorer attEtt

fördelningbeträffandeplanerkommunernaskartlägga av re-
kommunala skolor.fristående respektiveskolortillsurser

politiskbyttflera kommunerhartidigare nämntsSom- besvarande ännuför enkätenstidpunktenhade vidochledning
friståendefrågor skolor.ställning ihunnitinte ta om

struk-organisatoriskasini förändrarkommunerFlera nu- anled-denAvbeställar-utförarkonceptet.många enligttur,
bidragsprinciperfrågor framtidabeträffandehade av-ningen

gjorts.
statliga för-hur detovetandevaritharKommunerna om- ochutformasskulleangående bidragssystemetslagetbeslutet

beslut.med lokalaavvaktatanledningendenhar av
få formu-harkommunerkan sägas ytterstSammantaget att

friståendetillfrågan bidragframtidasynpunkterlerat om
skolor.

nämnda SAFtidigarei dengjortserfarenheter harSamma -
frå-besvarathar kommunernaenkätSAFundersökningen. I s

beträffandegällaskallreglervilkani bestämtHar somgan
läsår,från med nästafristående ochskoloritill elevåersättning

erhöllsldvs. Följande1992.hösten svar
och 6nejsvarade86svarade ja; procent pro-9 procent

ej.svarade vetcent

resursfördelningframtidaKommunens6.3
fristående skolorochkommunalamellan

bidragsbestämmel-innehållet kommandepåverkar i deGivetvis
å fördelning.dennahanterakommerkommunerna atthurserna

kommeri riksdagengodkännspropositionsförslagetOm
fristående skolor,bidrag tillbetala ett somkommunerna att

genomsnitt-kommunensfår 85understiga procentinte egenav
skolväsendet. Därut-kommunalai detelevkostnad förliga en

åtagande.fristående skolansdenavspeglabidragetskallöver
eller eleverinvandrareleverföråtagande, exempelvisEtt stort

dockVarje kommun ärbidrag.medför högrehandikapp,med
föreslås.detbidrag änhögrebetalafri ett somatt
fristående skolor kan,ieleverredan harkommunerDe som

jämförtkostnadsökning,få betydandeförslagdessaenligt en
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Kapitel 6bidragssystem.föreslagetkvenser av

Enkätsvar resursfdrdelningom
frå-fått ställdesskolförvaltningarna besvaraenkätdenI som

fristående kommertill de skolornadet bidraget attnyagan om
påverka kommunalaresursfördelning till dekommunens egna

svarsalternativenskolorna. var
till de kommunala1 minskar resurstilldeln.kommunen

skolorna
nivåbehåller2 betr de kom-kommunen samma som nu

munala skolorna
3 kommunala skolor-kommunen ökar resurstilldeln. till de

na.
de kommer35 skolförvaltningar svarade 14 styckenAv att

kommunala skolorna.minska resurstilldelningen till deatt
behålla nivå9 svarade de kommeratt att samma som nu.

till de2 svarade öka resurstilldelningende kommeratt att
ikommunala skolorna.

Övriga 1har lämnat svar.
Svaren bidragssystemet kom-antydan detattger en om nya

minska resurstilldelningen till de kommunala skolornaattmer
i flera kommuner.

miniminivåOm fastställs kan förvänta sig atten man nog
många bidrag enligt dessa minimini-kommuner kommer att ge
våer miniminivån.öka bidragetän utöverattsnarare

6.4 Konkurrens skolormellan kommunala och
fristående skolor

fristående stabilt framtida stödDe skolorna behöver ett om
utgå ifrånskall likabehandling kommunernas samt-man en av

liga elever och höga elevavgifter resulterar iundvika att segre-
gation.

kommunala till vissa delar stärka sinDe skolorna behöver
fristående såställning skolorna, fruktbarde attgentemot en

konkurrens dem emellan kan skapas. Om i stället resurserna
måste från de kommunala skolorna för fri-detas att satsas
stående skolorna risk för förnyelsendet de kom-är stor att av

uppstårmunala skolorna förhindras och problem grundatt



friståendemåste Så SOU 1992 38undvikas. länge deresursbrist. Dettav
6bli allt- Kapitelrelativt torde dock inte nämnda problemkolorna är

bidragsnivåndock tillbesvärande. storstäderna kommerIör
påverkafristående allvarligt allmänna skol-skolorna deatte

ostnaderna.
framför allt omställningen.ligger i den tväraProblemen

fristående får in-avsevärd utökning sinade skolorna en avm
progressiv,de framöver föra positiv ochkan ut-omster en

verksamhet med de nyförvärvade förutsattecklande pengarna,
;tatt består.omfattande föräldrastödet kommunalaideella Dedet

måste friståendeskolorna delvis bekosta de skolornassom nya
förhållandekomma upplevakan underidrag att motsatt sam-

âma dvs. nedskärningar och försämrat konkurrenslägeperiod -
d friståendede skolorna. förändrade penningflö-Dettaentemot

då mångasammanfalla med period kommu-kommer att ene
skolpeng och fritt val skola. Därtillinför kommer dess-aver

förallmänt försämrade ekonomiska förutsättningar kom-utom
övergångsperiodkan leda tillDetta under utta-gmunerna. en en

ålad kvalitetsskillnad kommunalatill de skolornas nackdel. Nu
friståendeemellertid planerade bidragsökning till de skolor-

åna berättigade insatser. Om föräldrar och lärare vid skolaen
gratisinsatser blir skolan givetvis bättre, skolaän;gör stora en
inte förekommer..där detta

värdefullt omställningsperiod,hade det varit medDock en
fristående skolorna hade kunnat visavilken defunder om

smarknadskrafter och minskat ekonomiskt behov avgifter ha-av
avstå frånvarit tillräckliga incitament för skolorna;de att av-

jgiftsuttag. Samtidigt hade kommunerna haft välbehövligen
övergångsperiod för sina resursomfördelningar.

planeringsansvarKommunernas;6.5

§Ett område påverkasutsträckningi hög bidragsreg-som av nya
också kommunens planeringsansvar beträffande hela dess;ler är

återigen friståendeiskolverksamhet. antalet skolorHär är en
Ävenviktig fråga. andra planeringsproblem kan bli aktuella

åframöver, både inom den kommunala skolan och mellan kom-
fristående skolverksamhet;munal och

måste lokalbeståndvid planering ochKommunen öv-1- av
skolinvesteringar alltid räkna med samtliga barn iriga kommu-



år SOU 1992visatfristående ochfunnits fleraskolorsedanFörst sta-nen.
Kapitel 6ingå i denförutsättningkapacitetderasbilitet kan som en

sökerdel elevernalokalplaneringen. Omkommunala stor aven
fårfristående skolaexpanderandenyetablerad ellersig till en

dåverksamhet. krävsöverdimensionerad Detkommunen enen
underochbalansenhitta denanpassningsperiod för rättaatt

måste betalas.överkostnadden tiden en
mångai kommunerlanserasskolpengsystemDeti som nu

varjeDärtill kommerelevrörlighet.ökadkan innebära atten
fastaför skola. Devärdefullekonomiskt mycketelev är en

så enheter läggslängetämligen konstantakostnaderna är ner
rörliggradi allra högstaelevintäkteneller hyrs Däremot ärut.

från skolaflyttareleverOm antalskolpengsystem.i ettett en
lämnandeför deninkomstförlustinnebär dettill enen annan

lärarlönernafasta kostnadernadeskolan, samtidigt samtsom
belasta skolan.fortsätter att

enstaka eleverfristående allmänhetiskola plockarEn
lärarkostna-från ellerVarken lokal-skolor och klasser.olika

från 2527 tillsjunkerelevantalet i klassminskarderna enom
slåsmåste då mindrekostnadernaelever. De fasta ettut an-

hän-väsentligt. Motsatsenelevkostnadenvilket höjertal elever,
får elever.den skolader ta emot nyasom

fåtal ochså eleverhandlargäller länge detDetta ettom
elevantal klasslämpligtförinte gränsen m.m.perman passerar

nedläggningså nedskärning ellerblikan det talOm sker avom
skolan.

påtagliguppstår således konkurrenssituation mellanDet en
olika villkor dendockKonkurrensen skerolika skolor. -

fristående ochklass- och elevantalsjälv sittskolan bestämmer
lågt klas-med fullakan räknarimligen dettasätter att man

Övriga kom-skolan kö. Deelever vill i sättssomser.
måste Hela marginalkost-alla elever.skolornamunala ta emot

skolorna.de kommunalanaden, betydande, drabbarärsom
får konkurrerakommunala skolornaOm inte tillser deattman

elevtillströmning till deresultera ilika villkor kan detta en
friståendefristående får då skoloreller flerskolorna. Vi större

skolor.dyrare kommunalaoch färre eller
så kostnadernauttömdOm kommunal skola blir attir en

måste skolan i de flestaoch bör denelev försvarbaraärper
för bedömafall läggas Dock har kommunen attett ansvarner.
tillfälligt miss-detsituationen eller ärär permanent ettomom
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Kapitel 6stabilmycket populär ärden skola ärbedöma somomven

behålla iflertalet eleverfortsättningsvis kommerch även att
alltså problem medför ochharkolan. Kommunen ett ansvar

måsteberedskapsfrågor. skolorfinnasi varje lägeDetessaE ifrånavstånd elever. Avalla kommunenshemmet för;rimligt
bibehållaibland försvarbartkan detanledningeniden attvara

läggasskola bordekommunal ner.annarssomen
fristående tillskyldighet hänsynhar ingenskolornaDe att ta

ifrånutgårplaneringsfrågor. de föräldrarnaställetIdylika att
från alltför avlägs-rekryteraselevernabekostar skolskjuts, om

områden.na
däremotelevförflyttningar kanmedDilemmat större va-

friståendesåväl för de kommu-skolorförproblemett som
synvinkel kom-ärSkillnaden kommunensskolorna.;nala attur

munen påverka nedläggning respekti-beslutaochsjälv kan om
det gällerve inte möjligt närskola, vilket ärkommunalstart av

ifristående skolor.
fristående haftskolor har kommunenbefintligaBeträffande

beträffandesig till dessa,successivtmöjlighet att re-anpassa
elevfördelning.ochsurs-

svårare eller nedläggningvidär detBetydligt nystart av en
Frånfristående kan den situatio-termin tillskola. annanenen

uppstå planering mitt underekonomiskakommunensattnen
budgetår måste bidragskostnaderpågående ävenrymma

fristående kan bli aktuellt fast-skola. Dettagrund nystart avav
står eller flera kom-kanske halvtomkommunal skolaän atten

det falletantal elever. Iskolor störremunala tappar ett senare
skolornas genomsnitt-de kommunalelevförlusten tillfleder att

kommunen kanAllt detta skerelevkostnad ökar.liga utan att
;påverka eller förbereda sig därför.förloppet

fristående frånskolor kommu-i nyetableringSer-Av man av
fristående skolorsynpunkt innebärskattebetalaresnala ennya

i Man kommerzfördyring skolverksamheten kommunen. attav
bidragdels i form tilldubbla lokalkostnader,betalatvingas av

lden fristående kommunala lokaler blirdels för deskolan, som
årflera kom-efter kan detunderutnyttjade. Förstlediga eller

lokalbestånd. därförkanskolväsendet sitt Manmunala anpassa
ocksåifrågasätta lokalkostnaderna,bidrag, täckerfullt somom

åren.utgå de förstabör



lÃrskullarna SOU 1992minskar
Ãrskullarna 6Kapitelberöras.värdkanfaktorYtterligare attvaraen

planerings- ochytterligaremedföraoch kanframöverminskar
påver-inteminskningenkanfördelningsproblem. Man attanta

kommunaladefristående hög gradi likaskolornakar de som
fristående har kölistoroftaskolornaEftersom deskolorna. av

kommeruttunningenriskerabarn, kan attintresserade attman
fannsEnligt enkätsvarenkommunala skolan.inom denske en

tillfrågade 6 skolor hadeochskolorna7026 dekölista av
köer fannsmedskolorna75i kön.fler 300 barnän procent av

storstadsområdena.i
årskullminskningen betecknatsDanmark har ettI som

antaletkraftigare ochminskningenproblem. Där ärkännbart
fristående skolor är stort.

friståendealltså skolornadekanEnligt detta resonemang
Änlång detviktigare ärsikt.antalöka i ävenfortsätta att

ekono-då inte missgynnasskolornakommunalade utanatt ges
konkurrenskraftiga.blimöjlighetermiska att

Sammanfattning6.6

fristående kom-skolorflertyderfinns teckenDet attsom
åren. befintliga skolor harAvinom de närmasteatt startamer

årentvå detta iunder detillkommit18 ettsenasteprocent -
återhållsamt beträffar bi-vadrelativtvaritpolitiskt klimat som

denna riktningutveckling ifortsattdragsmöjligheter. För en
frånockså och lä-olika föräldra-visatsintresse,talar det som

rargrupper.
från både enkäter ochaktuella utredningshärEnkätsvar

tämli-från ärintresset i kommunernaenkät visarSAFs uteatt
kommit tillfinns startplaner,29I kommunerstort. somgen
kan detbromsande faktorkännedom. Somskolstyrelsens sesen

förhållandet fler skol-behövs förmycket utöver attatt pengar
ideologisk klimat-politisk ochdefinitivaskall blistarter en-
tid ochmycketiförändring kommunerna samtute engage-

nödvändiga förutsätt-skolavill ärdemhos startasommang
ningar.

påverkakommerbidragssystemetföreslagnaDet att resurs-
fristående tillskolor,kommunala ochmellanfördelningen

deantydsskolorna. Dettanackdel för de kommunala av en-
88



1992 38bekym- SOUskolförvaltningarna besvarat.kätsvar Detta är ettsom
för- Kapitel 6konkurrenskraftiga kommunala skoloreftersom är enmer
tillför möjligheten välja skola inte skall bidrautsättning att att

konkurrenssituationen isegregation. förhoppning ärEn att
till kvalitet effektivitet.skall stimulera ökad ochstället

också till ökad elev-skolpengsystem kommer bidraEtt att
tillräckligt konkur-Om den kommunala skolanrörlighet. är
friståendeelevtillströmning till skolorrenskraftig kan ökaden

i skolor som inte all-elevkostnader kommunalaorsaka högre
långa tilldet blir alltförtid kan läggas resvägaratt an-ner pga

skola.kommunalnan
Vför hur klara den eko-dilemma kommunen är den skallEtt
friståen-vid och nedläggningnomiska planeringen start av nya

förberedelsetid och kanskolor. Utan budgetanpassningde
nystartadfinna sig betala bidrag tillkommunen tvungen att en

fristående Likaså den förskola. kan kommunala skolan utsättas
friståendemängd skola läggs ned.eleveremotatt ta en om en

årskullar också påverkaFramtida minskade kan fördelning-
friståendeelever mellan kommunala och skolor. Det ären av

kommande uttunning komma drabbatänkbart kan attatt en
fristående37 skolornakommunala skolan. deden procent av

kölistahar för närvarande med intresserade elever.en
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Kapitel 7

avgiftsuttagmot

innehåller avsnittenKapitlet
DefinitionelevavgiftVad är-k en -

storlekElevavgifternasi
elevavgifterinställning tillgenerellaSkolornasvk

KonsekvenserelevavgifterFörbud moti -
segregationi

avgifter inom barnomsorgenJämförelse med-k
andra länderJämförelse medi

Sammanfattning.t

DefinitionelevavgiftVad7.1 är en -

utgårfristående skolorelevavgifter vidtalarNär manomman
från föräldrarden avgift,betecknarallmänheti att termen som

årsvis,månads-, ochellertermins-till skolanbetalar ut-som
friståendefå skolan.i denför eleven skallvillkorgör attett

stadiumanpassad efter detavgiftenvanligt ärDet är att som
frånbarngår flerreduceras avgiften änOftasteleven ettom

ocksågår avgiften reducerasi skolan. Vanligt ärfamiljen att
ekonomi. tillfamiljens Ensociala hänsyn ochgrund av

fråga elevavgiften har istorlekenokomplicerad somsynes
i tämli-nämnda orsaker, resulteratgrundfall,vissa av ovan

otydliga i enkäterna.svargen
någonframgår elev-skolor inte17enkätsvarenAv tar utatt

Även erhåller olika former ekono-skolor dockdessaavgift. av
frivilliga föräldrabidragkallas oftaföräldrabidrag. Demiska

skolans fi-uppmanasombedas bidra tillFöräldrar kan att-Av
månads-årsvis, terminsvis ellerjämna intervallmednansiering

år föräldrarna blir redanvarje ochriktvärde räknasvis. Ett ut
rutin.dennainskrivningstillfället medvetna,vid om

föräldrarna ekono-vissa skolorInom att-Av uppmanas ge
rikt-modell, istället förenligt nämndamiska bidrag menovan

till familjens för-bidragetgäller för alla,värde anpassassom
i stäl-villkor. Ibland kanoch ekonomiskasörjningsbörda man

91



SOU 1992arbetsuppgift förutföra vissekonomiska bidragetdetlet för
Kapitel 7skolan.

då skolaaktuella,föräldrabidrag kan bliTillfälliga eni
ombyggnadmåste elleri forminvesteringgöra t.ex. av ny-en

lokaler.av
också sko-bli aktuellakanföräldrabidragTillfälliga omi

visar underskott.driftbudgetlans
tidigareövriga kostnader,alla deDärtill kommer som-A-

fristående ofta be-skola självaelev iföräldrar tillnämnts, som
Skolskjutsarutflykter,skrivmaterial,talar, m.m.som
engångsavgiftockså vid anmälanskolorVissa uttarg en

köavgiftanmälningsavgiftinskrivningsav-vid skolaneller start
uppgå 500 kronor.till omkringgift. kanDen

således föräldrar-enda avgiftelevavgift inte denEn är som
någonkostnader enligtytterligareOfta tillkommerbetalar.na

några benämnsaktuella utredningIeller posterna ovan.av
till elevavgifter.iföräldrabidragnämnda motsatsposter

Elevavgifternas storlek7.2

uppgår 9 700 kro-elevavgifter tillalla skolorsMedelvärdet av
år medräk-elevavgift härendast skolor ärtar utsomnor per

någon sprid-elevavgift. Eftersomnade. skolor inte17 tar ut
så kr.år kvartilvär-0-43 median- och100ningen är stor ger

förhållandet. Medianvärdeträttvisande bildde avmer aven
fristående 6 500skolors elevavgifterundersöktasamtliga var

år räknas blirom skolor avgiftendastkronor tar utsomper
krjår. kvartilen 600 kro-8 000 undremedianavgiften Den var

iräknat samtli-kvartilen 9 500 kronor,och den övre varnor lskolor. lga
låframgår nedanståendeMedianvärdena för skolproñlrespektive ta-av
1O-avgiñinkl. medbell skolor å
lkr.årElevavgift ä

26 100Internationella skolor
4 500Konfessionella skolor
000Minoritetsskolor 1
800WaldorfMontessoriskolor 6

14 500Ovriga skolor
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elevavgifter Kapitel 7

r
;En elevavgifterledning kan givetvis storleken dagensviss
gge. elevavgifter i debör uppmärksamma dagensDock attman

syftarekonomisk beräkningfall grundasallra flesta en som
storlekenskolans kostnader. Givetvis kommertill täckaatt

få för storlekoffentliga bidraget avgörande betydelsedet att
avgiften.

också ha andra funktionerelevavgift kunnaEn uppges
motivera eleven för studierna.Avgiften kan sättett attvara-

prioritering och ekonomisk uppoffringhar gjortFamiljen en
betala elevavgift.hanshennes skullför attgenom

eftersomoch krav skolan ökar,Föräldrarnas engagemang-
i fåangelägna valuta för sinade är att pengar.om

för-eftersom de villökar,Lärarnas5- motsvaraengagemang
behålla vidjobb och eleverna sko-krav, bra;äldrarnas göra ett

ilan.
i inte elev-finns relativt skolorDet stor tar utsomen grupp
7avgift måstestycken. dessa skolor17 Dock beaktas ävenatt

från förefal-frivilliga bidrag föräldrarna. Iblandfick s.k.oftast
frivillighet mycket liten.gradenler av vara

frågatill skolorna ställdes följandeenkätenI
generella inställning till elevavgifter.Hur är Er

49skolor 9 skolor för elevavgifter, skolor63 svarandeAv var
elevavgifter 78 %.emotvar

elevavgifterskolor de generellt fördeAv attsvaratsom var
årsavgift 000skolor 1991 12 kronor.hade 6 överstegen somi

frågan,inte eftersom deras in-antal skolor ville besvaraEtt
helt berodde hur offentligt bidrag de skulleställning stort

få.
dock de allra flesta skolorna helst skulleSiffrorna visar att
avgift.vilja slippa att ta ut

vid diskussio-de flesta skolorna negativtDäremot reagerar
angåendeeventuellt förbud alternativt restriktionerettner om

förbudelevavgifter.möjligheter Man att ettatt ta ut anser en-
avgiftermetoder andra vä-bart skulle uppmuntra att ta ut

ifrågasättaskulle skolornasdet dessutomoch statusatt somgar
fristående skolor.

p
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Kapitel 7

måste förstelevavgifterförbuddiskuterarNär mot manman
årligadenallmänhetIavgiftervilkaklara avsesut man menar.
elevenförskolan kräverelevavgiften, attkändaoch väl som
föräld-tillelevavgift inedan kallad motsatsi skolanskall

rabidrag.
offentliga bi-detLikaså huravgörandedet stortär att veta
relaterasInledningsvisfristående blir. ettskolornatill dedraget
minimibi-förslag,regeringenstillavgiftsförbudeventuellt om
kommunalgenomsnittskostnaden85drag procent avavom
situationenbedömsDärefternedan.punktelevkostnad,

fö-detbidrag änoffentligthögrebakgrund ett som numot av
några detkommentarernedan. Därefterpunktreslagits om

bli ak-skulle75bidrag,offentligtlägre procentfall t.ex.att ett
några konsekvensernedan. Slutligen ettpunkttuellt av-av

punktbidragsstorlekkommandeoberoendegiftsförbud av-
likabe-utgångspunkt skolors iolikaärnedan. Utredningens llkonsekvenserföljandekanelevavgifter förbjudsOmhandling. i

lsuppstå

85minimibeloppföreslagettillFörbudet relaterat pro-om
elevkostnad,genomsnittlig kommunalcent av

fristående kanskolornuvarandeskolor610 procent av-
ellerfinansieras och läggs ner

måstefristående effektivise-skolornuvarande10 procent av-
vissa dy-nödvändighetenbl.a. bedömaverksamhet,sin avra

klassstorleklokaler, etc.ra
braekonomiklara sinprocent skulle90skolorflestaDe-

så in-länge depropositionsförslag,lagdamedavgifter,utan
78eller dylikt.nyinvesteringargörabehöver stora pro-te

också prin-defristående harskolornade attuppgettcent av
avgifter.cipiellt är emot

2.
innebärande ibidrag,till högrerelaterat stortFörbudet ett

skolorsamtligakostnadstäckning förfullsett
möjligheterekonomiskahatordeeller kommunVarken stat-

friståendeså kostnaderskolorsallabidragethöja attatt
bidragsnivån in-föreslagnapropositioneniRedan dentäcks.

nettokost-kommunalabudgeteradeochbetydandenebär
sådantändå skulle fattas inne-beslutOmnadsökningar. ett



fastighetslån, vis- SOU 1992 38förbetalningsansvaretbl.a.bär det att som
Kapitelkommu- 7belastas med, skulle övertasskolorna avnuavsa

rimliggenomförbartekonomisktinteDetta utanvorenen.
övergångsperiod.

betydligtoffentliga bidraget utövertvingas öka detOm man
bidrags-innebär det inte barapropositionsförslaglagda att

fristående ökar. kommunalade skolorna Dekostnaden till
få motsvarandeskulle försakaskolorna resurser.

elevavgifter för täcka si-skulle behövaskolaIngen ut attta
kostnader.na

fristående i bidragskolor skulle änFlertalet mer pengar
dolda kostnader i allmän-vissade behöver. De ärvad trots

skolorna, eftersom de bl.a.billigare de kommunalahet än
för andra sina eleverplaneringsansvar änsaknar egna m.m.

Överskottet till överstandard, vil-skulle användaskunna
hjälp skatteme-segregation medket att uppmuntra avvore

del.
3.

75Förbudet till minimibelopprelaterat ett procent avom
i elevkostnadgenomsnittlig kommunal

friståendeskolor skolor13 nuvarande22 procent av
ellerfinansieras och läggskan ner

måste sina kostnader.skolorna minska22 procent av
ekonomi braskolorna skulle klara sin78 utanprocent av

så nyinvesteringaravgifter, länge de inte behöver göra stora
dylikt.eller

friståendeungefärlig likabehandling kommunala ochEn av
skulle bli möjlig. Kostnader för vi-skolor extra ansvar som

planering,det kommunala skolväsendet Skolskjutsarlar
uppgifterövriga nämnda uppskattas till 25tidigareoch ca

kostnadsökningenunder avsnitt 5.2 beräknadeDenprocent.
friståendebefintliga skolor skulle blikommuner medför nu

13 700för kostnadsökning kr.elevlägre. I stället omen
medianvärde, 700 kronorelevskulle ökningen bli 8 ochca
år.
4.

avgiftsförbud oberoende exakt storlekKonsekvenser av av-
på kommande bidrag

friståendeMånga till i skolor skulleföräldrarna barnav
otillåtet intrång i sin bestämman-förbudetuppfatta ettsom
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SOU 1992sinaprioriteraekonomi och rättsin attderätt egenom
Kapitel 7barns utbildning.

fri-ifrågasätta skolansMånga skulleskolorna status somav
försvinner.elevavgiftstående frihetenskola utatt taom

avgifterförbudskulleföräldrar motberördadel ettFör en
finan-egenskapsinvis, iintedeinnebära avatt samma

skulleEventuelltskolan längre.kravställasiär, kan en-
minska.därförgagemanget

elevavgifterna.skulle ersättaolika slagFöråldrabidrag av
detta. Detuppstår förhindravillsvårigheterStora om man

gå. redovisatsVissa harmängd omvägarfinns att ovan.en
aktiviteterförockså betalt runtmöjligtfulltDet är att ta
frivilligaläxläsningshjälp,undervisningen, extra-själva t.ex.

föräld-hindraringethellerfinns attDetlektioner somm.m.
avgiftsvillkor ochmedföreningarellerstiftelserbildarrar

friståendeskola. Ensponsringföranvändssedan enavsom
gåvor.förbjudasinteskola kan emotatt ta

of-högretillleda kravelevavgifter kanförbudEtt mot
bidrag.fentligt

tillledatroligenskulleavgifterförbud snarastEtt enmot
iskolornafördilemmadiskussion änteoretiskpolitisk ett

kringgåså för-lättönskar,de ettkan,praktiken. Dessa om
bud.

eleverna,bli kampframöverkommerDet att omenmer
ekonomiskt änmycketbetydersin skolpeng,med mersom

gåvor vinna denFörföräldrabidrag och attdiverse m.m.
till förproduktmåste braskolorna leverera ettkampen en

lågt helst gratis.ellerpriskonsumenten
kostnaderbeträffandepraktisk regulatorElevavgifter är en
kanskolor ellervissaendastspecifika förär an-somsom
Om det-kostnader.uppkomnatillfälligtför täckavändas att

byråkratisktuppstår risk förskall ske bidragsvägen ettattta
måste försvårhanterligt skapas attadministrativtoch systern

Konsekvensenmånga möjligt.så olika kravtillgodose som
skulle prövasspeciell insatsvarjeblisannoliktskulle avatt

förut-naturligtvis underärskolstyrelse. Dettakommunens
tillåtafortsättningsvisberedd ävenärsättning attatt man

friståendeangående defrihettämligenocholikheter stor
särart.skolornas



segregation7.5 SOU 1992 38
Kapitel 7

avgiftsförbud exempelfieratskonsekvenser i fö-Eftersom ettav
regående avsnitt bör där, vändaatt argumenten,man genom

avläsa konsekvenser fritt avgiftsuttag. Härkunnaäven ettav
några sammanfattandeframförs framför alltresonemang om-

kring segregationsbegreppet
åtgärderSegregationsskapande oönskade de allra fles-är av

Huruvida förbud avgifter skulle lösningmotta. vara somen
förhindrai väsentlig grad skulle segregation dockhelt eller är

tveksamt.
mångaför övriga faktorer spelar inAllt

fristå-den möjligheterOvan har nämts flora dek av som
ändå föräldrabidragstödskolorna har olikaende att ta ut av

slag, kalla dem för elevavgifter.attutan
måsteskall tala segregationkunna denFör atti man om

åstadkommer tillståndfaktor detta hindrande be-som vara av
måste såför vissa människor, dvs. elevavgiftentydelse storvara

i praktiken hinder mindreden är för bemedlade föräld-ettatt
fritt skola för sinavälja barn.attrar

visar medianvärde beträffandeEnkätsvaren storlekenett
år då6 500 kronor detta i situationavgifter ännuper eni

genomförts.inte bidragssystemet 650de Detta motsvararnya
månadenkronor i räknar avgift endast betalasattom man un-

månader§ år.der 10 Hälften skolorna har avgiftper av en som
ligger under detta belopp. 25 avgifterna understigerprocent av

år månaden.

E
60650 kronor eller kronor i Vid offentliga bi-per

höjda till 75-85 bortfallerdrag tidigare redovisatsprocent som
ekonomiska motiv till avgifter i till 90 skolor-procentupp av
na.

Frågan sådanaeventuella avgiftsuttagär de blir efterz om -å såhöjdakraftigt offentliga bidrag höga verkarär deatt som-Ävensegregerande faktorer. familjer mycket begränsademed
j avstå frånekonomiska möjligheter kan förmodligen andra ut-

förmångifter till för elevavgift avgiften tillär begränsaden omEskäliga belopp. kan självfalletDäremot höga elevavgifter, isom
de anglosaxiska länderna, ha urskiljande funktion och baraen

från så-släppa fram barn rika familjer ekonomiska motiv till-
avgifterdana kommer dock inte finnas.att
Om den kommunala skolan fortsätter arbeta föratt-k en

mång-profilering, förökad ökat föräldrainflytande, för större



1992SOUföräld-kostnadsfri förärdensamtidigtflexibilitetochfald som
Kapitel 7frågaföljandeuppkommerrarna någoninomelevavgiftÄr avmodestdå givet attdet en- Är dådetsegregationåstadkommerfristående skolornade

desigtilldrarfristående skolandenär somdetsjälvklart att
föräldrarnaengageradeochvälsituerade

blikanskolaväljaså frihet attattdetKan rent varaav- fristående skolor,vissaiavgifterskäligaänproblemstörreett
segregationsproblemenbeträffarvad

harutredningstidenundergenomförtsintervjuerVid som
skolorkommunalavidprofileringjustfarhågor framförts, att
elit-iresulterakunnaskulleskola, enväljamöjlighet attsamt

avgiftsut-modestän ettfolketförskolaoch snarareskola en -
fristående skolor.vidtag

grund attoftai dag manväljsFristående skolor avi
Enskolmiljö.lugnoch avengagerade läraresig enönskar mer
medbarnendastundvika attförgrundförutsättningarna att

måstefristående skolor,iföredrarföräldrar attvälbärgade
konkur-blirdenskolankommunala attdenstärkaattvara

avseenden.dessairenskraftig
betrak-vanligtdetärsegregation ettdiskuterarNäri man

segregationsbe-klassskiljandeifrånutgår etttelsesätt att man
viktigtblirvalalternativolikaorienteradvälAtt omvaragrepp.
mindrebetydligtspelatordeavgifterBegränsadeframtiden.i

skälingetemellertidfinnsDetpåbristenroll än engagemang.
skulleföräldrararbetarklassens varafördomsfullt attantaatt

be-ochvalmöjligheter attsina barns avintresserademindre av
exempel-ärfaktum attskolgång. välkäntEttgoddemreda en
möjlig-värdehögtmycketsätteroftainvandrarföräldrarvis

barn.sinaförutbildninggodtillheter
initia-mindreellermellangårSkiljelinjen mersnararenog

återfinns in-Dessaföräldrar.omvärldsorienteradeochtivrika
iinitiativförmåga finnasÄven skullesocialgrupper.alla omom

ald-kanföräldrarvälutbildadeochvälbärgadegrad hoshögre
avhjälpafristående skolor ettielevavgifterförbudrig motett

förhållande.sådant
våramellanåterfinns docksegregationentydligasteDeni

varit denhittillsnärhetsprincipenbostadsområden. Eftersom
skola,kommunaliplaceringgäller barnensdetnärregelnenda

bo-desegregeradelikaärskolorna somblivitresultatet atthar
upptagningsområde.sittstadsområden harde som
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1992 38SOUföräldrarlitenfinnasalltidkommerDet att gruppeni
Kapitel 7utbild-finarevad de ärsina barnönskar tror engesom --

tillgodosealltid möjligheterfinnskamratkrets. Det attning och
utlandsresor,önskemål privatundervisning,sådana upp-genom

fristående deskolansdylikt inom attslagsverk och utanramen
hindravi knappastkanelevavgifter. Dettaviafinansieras ge-

fristående skolorna. Häri deelevavgifterförbjudaattnom
demo-intagningsreglerna ärtillsedethandlar attattmer omg

kratiska.t fåtal ansöktinte harskolorfinns i dagDet ett omsomi
vill bero-inteskolorförklaring dessaärstatsbidrag. En att vara

finansieringsvä-finnapolitiska ryckighetendenende utanav
Ävenår. kan deti framtidenistabila änär tremergar som
utanför bidragssystemet.sigvill ställaskolorfinnastänkas somg

Även bi-samtliga skolortilldelaskyldigkommunen äri attom
rättshand-särskildmöjlighetskoladockdrag har att genomen

till. Om skolaavstå från berättigadskolanbidrag ärdetling en
från torde den enda bety-avstår i framtidenbidragoffentliga

möj-elevavgifter.via Dennafinansieringsvägendelsefulla vara3 Även skapamåste sättdetta ärfinnas. attlighet ett seg-om
regation Villskattemedel.hjälpinte meddet docksker manav

lagstiftning.fordrasdetförhindra ny
framhålls elevavgifterskäligaSammanfattningsvis attovan

många faktorerandrasegregation. Alltförskaparknappast spe-
saknaFrågan troligenelevavgifter kommer storlar in. attom

fristående skolor inteflestaeftersom debetydelse,praktisk
möjligtviselevavgiftereller viljabehövakommer ta utatt

sådana genomförts.bidragsreglersedansymboliska nya

avgifter inom barnomsorgenmedJämförelse7.6
p

proposition1991 regeringensdecemberiRiksdagen antog
Skälen för beslutetvalfrihet i barnomsorgen.19919265 om

Maninom barnomsorgen.etableringsrättskapa friatt envar
för familjernavalfrihetökadangelägetdet attfinner attj ge en

såväl kommunalabarnomsorgsformer,mellan olikai välja som
också förvän-etableringsrätt kanfriprivata. Man atti enmenar

såväl kostnads-kvalitetutvecklingtillpositivtbidratas somavI effekter.



1992SOUträf-föräldrarnavaldetföljaskallBarnomsorgsbidraget som
Kapitel 7omsorgsfor-alternativautgå olikatill flerakommeroch attfat

fritidshemellerdaghemtillintedocklämnasstatsbidragmer.
vinstsyfte.uppenbartidrivssom generellavissaingår, förutomstatsbidragförvillkorenI

oskäligtinteföräldrabidragetnivånbl.a.bidrag, attförkrav
barnom-kommunalai dengälleravgifterdefår överstiga som

sorgen.
dag-naturligt attdet ärpropositionenpåpekas attiDock
sär-medverksamhetbedriver enfritidshemoch enhem som

kompenserafår möjlighet resurs-merenprofilering attskild
Ytterligareavgifter.högre enorganisationkrävande genom

bi-kommunaladenkanavvikelse atttillanledning varaskälig
intentioner-kandärföroch trotsotillräckligärdragsgivningen

för-högrekompenserasbehövaproposition genomi dennana
mednaturligtiblanddetärPå motsvarande sättäldraavgift.
förarbetevisstutförsjälvaföräldrarnäravgifterlägre t.ex.

räkning.fritidshemmetsellerdaghemmets
uppenbar.skola ärvalfrittochskolpengmedParallellen av

förekommeri dag ettbarnomsorgssektorninomdetEftersom
kommunaladebeträffandeävenföräldrarnaavgiftsuttag av

skol-inomdramatiskfrågan likaintedär somärdriftformerna,
alternativolikaockså naturligt attdetManväsendet. somser

finansieraskanextrakostnaderochmycketfår olika attkosta
skapaskulledettahuruvidaDiskussion seg-föräldrarna. omav
skillnadenFrågan äruteblivit.del omtillharregation stor

sär-avseende ärdettaiskolverksamhetochbarnomsorgmellan
skilt stor.

länderandramedJämförelse7.7

elevavgif-medkostnaderfriskolornasdeltäcksDanmarkI av
förförutsättning attärDet rent20 enprocent. avter ca- ellerelevavgifter annatskolanbidragoffentligt att genom
driftutgif-skolanssjälvfinansieringrimligmedbidrar avsätt en
friplatserbetalda1992. Statligtjan.1Bidragsförordningter

dock.förekommer
elevav-Dockavgiftsfria. tasärskolorersättandeFinlands

skolorna.motsvarandedevidgifter ut



i får SOU 1992 38offentliga bi-elevavgifter endast detI Norge tas ut om
PE Elevavgiften Kapiteldriftkostnader. 7täcker skolans normalaintedraget

då regionens skoldirektör.bestäms av.i något västeuropeisktexempelövrigt kan här inteI ges
elevavgifter. Till och med i Nederländerna,förbjuderland som

skolor likvärdiga finansie-privata och statliga är heltdär ur
låga elevavgifter förekomma.ringssynpunkt kan

ansenliga elevavgifter grundländer förekommervissaI
låga offentliga bidrag England och USA. Däreller inga t.ex.av
också tydlig.segregationenär

framskoldebatten här i Sverige lyfts ofta DanmarkI som
till Danmarkvanliga hänvisarexempel. Det är att man som

många fristående skolorna, vilka har bredmed delandet en so-
ocksåEmellertidförankring. har Danmark nämntscial som

på friståendeexempel skolorna verkar socialtvarnande deatt
segregerande. Huruvida den eller andra tolkningen denärena

inte möjligt här redovisa. Oftast berorärrätta att svaret
frågar. danska friskolornas tidiga förankring i deDemanvem

frihetsrörelserna demGrundtvig-Koldska har bidragit till att ge
social förankring. pedagogiska harbred Deras ock-programen

så inslag praktiska och estetiskabredd med ämnen.stor av
målförekommer friskolor har sitt främstaDock även som som

teoretiskaförbereda eleverna för studier i det efterföljandeatt
gymnasiet.

Friståendeutredningen skolor och alternativ pedagogik,I
genomförd professor Sixten Marklund 1986, framkommerav

friskolorna balans mellan social-de danska har godatt en
och socialgrupp 3 klart underrepresen-1 2. Däremot ärgrupp

Lilleskolorna med betoning aktivitets-terad. de s.k.Inte ens
pedagogik, estetiska och praktiska tycks attrahera barnämnen

Ävenvanlig arbetarklass. elevrekryteringen enligtom ovanur
åtminstonepräglas viss snedhet i vissa geografiskaenav om--

råden åstadkom-är troligen inte elevavgiften den faktor som- Även i handlar oftast skillnadmit detta. Danmark det om en
bostadsområden elleroch mindre initiativrika för-mellan mer

åldrar.
ocksåi detta sammanhang den engelskaVärt äratt notera

utanför ordinarie ordinariemodellen det schemat och denatt
erbjuda och aktiviteter för avgift.elevavgiften ämnen extraen

vanligt inom privata skolorna börjarde även prö-Detta är men
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1992SOUbåde och iEnglandiskolverksamhetenoffentligainom denvas
Kapitel 7länder.andra

Sammanfattning7.8

iskolornaredovisatsharelevavgifterNuvarande uttag avav
700 kronor.till 9uppgickelevavgiftGenomsnittligenkäten.

år med 0 kro-inkl. skolor6 500 kronorMedianvärdet pervar
återfanns de Kon-hosmedianvärdenaavgift. lägstai Denor

kr.år, och1kr.år, 000Minoritetsskolor4 500fessionella
kr.år. sko-Internationella6 800Waldorf-Montessoriskolor

Övriga medi-betydligt högreuppvisadeskolorochlor gruppen
kr.år.50026 14100anvärden resp.

elevavgiften tillochkraftigtbidraget höjsoffentligaOm det
uppstå. Blandkonsekvensernegativakanförbjudsföljd därav

speciellasvårigheter täcka sinaskolorvissakan attannat
profilkostnader.

proposi-exempelvis enligtbidrag,offentligtökatMed ett
elevavgifter En-bli ovanligtdettorde tas ut.tionsförslaget, att

motiv tillekonomiskafå ha ta utskolor kommer attdast att
lockaberoende%. blirca 10 Skolorna attelevavgifter av
nå-elevavgifter inteärså många högamöjligt ochelever som

elevernai kampenmarknadsföringsfaktorattraktiv omgon
erbjuderskolväsen,avgiftsfrittochkommunaltmed somett

utrustade lokaler.betydligt bättreprofiler iochalternativolika
få-uppstå grundtorde intesegregation att ettBefarad av

måttlig elevavgift.fristående Däremotskolortal tar ut ver-en
bo-Faktorersegregerande.elevavgiftgivetvis högkar somen

betydelse-föräldrarinitiativrika ärochstadssegregation mer
sammanhang.faktorer i dettafulla

tyckselevavgifterFrågan beträffandeinteförbud ellerom
debatten. Ifått förhållandevis iomotiveratha stort utrymme

fristående skälsaknaskolornakommer de att taallmänhet att
procentnivån. Om75-85tillbidraget höjselevavgifterut om

måttliga. anledningAv dennatroligen mycketde blir deuttas 5
fråga.principiellfrågeställningen elevavgifterär snarast enom

iivalfrihet barn-1991riksdagsbeslut i decemberEnligt om
profileringframhålls naturligt särskilddet är attattomsorgen
föräldraav-med högreoffentligt bidrag täcksotillräckligteller



lågmäld 1992 38i SOUsegregation har varit relativtDiskussionengifter. om
Kapitel 7sammanhang.detta

fristående skolorandra länder harflestaDe tar ut ensom
elevavgift. USAmycket hög i England ochdenDär är --

saknas redovisas givetvisoffentliga bidragp.g.a. att segrega-
naturligt visshelt täckaI andra länder dettion. I attsynes vara

V fristående elevavgift.skolans finansiering med skäligdel denav
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principerFörslag till för8 38SOU 1992
8Kapitel

avgiftsuttag

frågorFöljande kommer berörasatt
på avgiftsfråganOpinionensi syn

skolformsalternativOlikai
Förslag till principer för avgiftsuttagi
Internationella skolor-k
Sammanfattning.i

på avgiftsfråganOpinionens8.1 syne

i pågårintensiv debatt för närvarande huruvida elevav-En om
tillåtas friståendeigifter skall skolor, det offentliga bidra-när

avgifter bör förbjudas.ökar eller{ get om-
Förespråkarna för fritt avgiftsuttag det ärett attmenar var-
familjs privilegium besluta hur familjens ekonomiskaatt om

prioritering skall det omöjligtgöras. Dessutom är nästan att
olika föräldrabidraghindra kan i andratyper tas utav som

elevavgifter. avgiftsförbudformer än via Ett skulle uppmuntra
tillåtelsetill finansiering med föräldrabidrag. Medsmygvägar

ocksåelevavgifter skulle följa det offentliga bidra-utatt ta att
hållas på något nivå.lägrekanget en

Motståndarna elevavgifter hävdar fritt skolvalmot att ett
allaförutsätter elever har chans välja önskadatt attsamma

stårOm vissaskola. skolor höga avgifter dessa skolor itar ut
förpraktiken endast öppna bättre bemedlade familjers barn.

avgiftsförbud skulle behöva kombineras medEtt högre eko-ett
nomiskt bidrag.

studerarOm del den mängd tidningsartiklarman en av som
framgårfråga,debatterat aktuella ganska elevavgifter-snart att

principfrågor.eller inte partipolitiskaärnas vara vara
avgiftsfrågandiskuteras aspekten rättig-Dels mänskligaur

demokrati.heter och
debatteras den ekonomiska sidanDels saken. Manav menar

friståendeför skola ekonomiska skäl behöveratt taen som av
elevavgifter det lika viktigt tvingasär till kostnadsanpass-ut att
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1992SOUSkol-skriftenskolorna. Ikommunaladeförärdetning som
Kapitel 8välfärden, lanserasutgiven Den92Hösten nyaavpeng

elevkostnadsin lägrefristående medskolornadetanken att
skolpengensbestämmandet stor-vidprisledandeskulle avvara

lek.
framhållitfristående harskolorförVissa representanter

föräldraengagemanget.effektvälgörandeelevavgiftens
har Lärar-Blandelevavgifter. annatLäraropinionen är emot

frånavstånd möjlig-utifrån tagiträttviseskälRiksförbundnas
privatsigtänkakanDäremotelevavgifter.heten manutatt ta

skolan.sponsring av
högaförfattareochsociolog attLyttkensLorentz menar

möjlighetdvs.rörlighet, attsocialmotverkarelevavgifter enen
möjligheterallasamhälletsdelkunna taoavsett avursprung -
förmåga ochgrundo.dyl.på släktskapgrundinte utan avav

godtarLyttkenssig. attindividen tillägnatkunskap sam-som
isig indå möjligtdetska tagräddfil atthället har varamenen

bakgrund.den oavsett

skolformsalternativOlika8.2

bramånga. borde ut-Detta ettMeningarna är varasynessom
under-utbudbreddatförintressetgångsläge ökaför ett avatt

får önskadväljavimöjlighetervisningsalternativ. större attJu
tillfredsställ-blibordeföräldrareleverflerutbildningsform
speciellaskolorkommunalaflerinriktas motSamtidigtda. pro-

tvåin idelasfortfarandedockkanvarianterNuvarandefiler.
fristående skolor.ochskolorkommunalahuvudalternativ;
bör här nämnashuvudalternativenvarianterMöjliga av

kommunal skolaFristående befintligbildasskola av
frånfristående skolavanligadet sättet startaFörutom att

andra vägarkunnaävenskullegrunden man
ef-bordepolitikerkommunensfinns hosintresseOm man

överförandeförvägenkunna öppnaSkolstyrelsenibeslutter
fristående skola. I kommunertillskolakommunalbefintligav

inrät-därskolenheterna,resultatenheterbildatdär manavman
rå-iföräldrarnadärförvaltningsråd ochskolenhetvarjevidtat

beslutsrättforminflytande ireelltÖnskar utövadet ett av
fristående skolabildandeförstadetkan mot re-steget avm.m.,



förvaltningsrådet tillsammans SOU 1992 38dessa fall kandan Itaget.vara
verksamheten och den Kapitel 8arbeta för över göramed rektor att ta

friståendetill skola. borde lät-kommunala skolan Deten vara
befintlig skola skapaför föräldrar över änatt ta atttare enen

från grunden. Sedan Skolverket godkänt skolan övertarskola
nybildade skolan ledamöter förutsättsstyrelsen för den vars-

föräldrar och eventuellt personal skolstyrelsens besluts-vara -i erhålls från Skolstyrelsen efterbefogenheter. Resurser samma
kommunaldet varit skola.principer som om en

villkor för överlämna hyresrätten till skolbyggnadenSom att
fristående skolans kan skolstyrelsen uppställaden styrelsetill

bl.a. skolenheten skall för utbildningenvissa krav, att svara av
närområdetsför elever,visst antal elever med företrädesrättett

5 praktiken uppdrag den kommunala skolandvs. i samma som
förutsättningSkyldigheter följa läroplanen förhaft. äratt en

skolan. Skolstyrelsens inspek-Skolverket skall godkännaatt
såväloch inspektionsskyldighet gäller kommunalationsrätt som

fristående kontraktsöverenskommelse givetvisskolor. I kanen
också ingå elevavgifter.förbindelse att ta uten

innebörd fattades redan 1991 i Stockholm.Beslut dennaav
fristående skola de finska s.k.form ersät-Denna motsvararavg

i frånskolorna. Till skillnad den i Sverige förekommandetande
fristående skolor form ingen negativhar denna inver-typen av

någrakommunens ekonomi och innebär inte hellerkan seg-
regationsrisker.

variant beskrivna modell kan personalgrupperEn varaav
vill ellerskoldriften i form personalkooperativövertasom av

enskild vill driva skolverksamhet.person som
viktig förutsättning vid dylika modellerEn är personalatt

de flesta föräldrarna positiva till överförandet. Exempeloch är
då såhar förekommit inte fallet och projektet denvar av an-

t.ex.ledningen varit ogenomförbart Björknässkolan i Nacka
kommun. Gemensamt för dessa olika former dock kom-är att

friståendemunala skolor ombildas till skolor.

friståendedrivenKommunal skola, skolamen som en
närliggande form mellanform mel-diskuteras ärEn som en

friståendekommunal och skola ibland kalladlan entrepre--
kommunfriskola. kommernadskola eller Här beteckningen

frånbeteckningenkommunfriskola hämtadanvändas äratt
92.tidigare nämnda skriften Skolpengden Hösten-

107



1992SOUskolförordningarochskollagutformningnuvarandeMed av
8Kapitelkommunfriskola.genomföramöjligtdock intedet attär ennu

skolverksam-obligatoriskläggamöjligtintedet utdag är attI
ankommeruppgifterpå entreprenad. Det ärhet somt.ex.

skolför-ochöverlåtas Skollagkanochskolstyrelse annan.
så blir möjligt.föreslås dettadärför ändrasfattningar att

sålundabeskrivasskulle kunnaSkolformen
produk-kommunens,ärskyldigheternaochAnsvaret men

sub-enskiltmedsamverkaniskerutbildningensjälvationen av
ungefärfungerarägdakommunaltSkolorna är somjekt. men

rektorsskolan,roll blir ägafristående Politikernasskolor. att
nåsundervisningsmålen ochsåskolandrivauppgift blir attatt

harstyrelse,går tillsätterKommunenihop.ekonomin somen
friståen-istyrelsenförhållande skolantillroll i ensomsamma
ekono-kontrolleraviktigaste roll är atthar. Dess attde skola

si-sköterintestyrelsenOmrektor.tillsättamin sköts samt att
styrelsenbytakommunentillfredsställande kan utuppgifterna

sådan.mot en ny
kommu-administrationvissvill köpadenkanSkolan avom
lokalhy-gällerpris. DetsammaÖverenskommetbetalaochnen

skulle kun-Villkorenavtal med kommunen.ireglerassomran,
närområdet naturli-blir detså geografiskadetutformas attna

således ersättaelevupptagningsområdet. skulleSkolan or-enga
på sättkostnadstäckningskola. Fullkommunaldinarie samma

skattemedel,skekanskolorkommunensalla andra genomsom
skulle behövasinteelevavgifter ut.varför tas

bil-kunnaskallkommunfriskolaförförutsättningEn att en
väl-kommunenlagändringar,således, vissaförutom attdas är

frånavstå skol-villigoch ärkonkurrent attkommnar enen
elever.antal lärarebyggnad, samtett gruppen

Fin-påminner kommunfriskolanävenvissa delarTill om
skolor.ersättandelands

många medlikheterskolformerbeskrivnaharSom synes
beskriv-tidigaredenskillnaden äravgörandevarandra. attDen

kommunalprivatiseringtilllederskolmodellen av enen renna
underligger kvarfortfarandekommunfriskolanmedanskola,

ansvarsområde.kommunens
fristående skolorochkommunalamellanGränsdragningarna

självförvalt-medskolsystemkommunaltisuddas allt ut ettmer
förvaltningsråd profilering.ochning,



Förslag till principer för avgiftsuttag8.3 1992 38SOU
Kapitel 8

några skolformer. kom-förra avsnittet beskrevs olika Dedet
Elevavgif-formerna finansieras helt med skattemedel.åmunala

,ter därför aktuella vid dessa alternativ. före-är inte Däremot
slås att

fårfristående vissaskolor, inte nödvändiga kostnaderDe som
möjlighetmed skattemedel, skall hahelt täckta att ta ut en

bibehålletelevavgift med offentligt bidrag.skälig

Skolverket skall skäligheten elevavgiftens storlekbedöma av
sågodkännandet skolan skall ske enligt gällande reglervid av -

beakta avgiften vidoch dessutom även sin regelmässiga- upp-
föreslåsföljningutvärdering skolorna. Kommunen därutöverav

ansvarig för den kontinuerliga skälighetsbedömningen vidvara
åeventuellt förhållandenändrade i skolverksamheten, kansom
påverka sådanelevavgiften. Vid bedömning följandekanen re-
§sonemang vägledandevara

innebär nödvändiga kostnaderVad vissa-
tvåskola har nödvändiga kostnader, dels inve-En typer av

steringskostnader, dels driftkostnader.
i form avskriv-Investeringskostnader, räntor ocht.ex.t av

uppstå vid skola inköpningar kan grund lokalstart av av av
ocksåInvesteringar bli vidoch inventarier. kan nödvändiga

eller tillbyggnad. Dylika nödvändiga kostnader bört.ex. om-
täckas eftersomkunna grundbidraget, kommunerna harav

ingårvilka ikostnader, de genomsnittliga elev-typ avsamma
kostnaderna. Lokalkostnaderna i kommunala skolor torde ut-

Något20-25 elevkostnaden.den totala skälgöra procent avca
finansiera dessa kostnader med elevavgifter torde vanligtvisatt
förligga.inte

illustration tillSom detta kan Stockholmsresonemangen
påpe-tidigare avsnittlokalupprustningsprogram fungera. I har

elevkostnaden i Stockholm ökat med 12kats att procentca
1990-1991, enbartmellan grund ökade lokalkostnaderav

Stockholms skolbyggnader.till följd upprustningen Enavav
såledeselevkostnadendylik ökning kommer för-attav vara

månlig fristående också fårför de skolorna därmedäven som
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1992SOUbidragssystem. Er-enl. föreslagetbidragoffentligthögreett
Kapitel 8för-fristående tillskolornahållet användas dekanbidrag av

vidavskrivningarocheller tilllokalstandard räntorbättrad ny-
såväl kommunaladefristående betyderskola. Detta attstart av

får förräntafristående möjlighetskolornade att upp-ensom
bå-uppnås istandardungefärdärmed kanrustning och samma

skolformer.da
små, vidfallvarjeifristående mycketdockskolor ärVissa

lågstadiet.från lokalerDesuccessivtbyggsDestarten. upp
utbyggnad.fullföravpassaderimligendockanskaffat ärman

intedå Det ärkostnaderna.täckaintekommerElevbidraget att
skat-kommunenstäckaskostnader skalldylikasjälvklart att av

tebetalare.
då metod undernödvändigblira Elevavgifter ett upp-en

danskadetalternativ systemetbyggnadsskede. Ett somvore
fåfristående skola skallför starta.minst 28 eleverkräver att en
tvåi ka-delaskandriftkostnadernanödvändigaDe uppi

kostnadertegorier av
undervis-självafördriftskostnadernormalaNödvändiga-

fristående iskoloriungefär desammabordeningen somvara
kom-respektivebordeanledningendenskolor. Avkommunala

25-15minusgenomsnittliga elevkostnad ettprocent, varamuns
något borde ielevavgifterbehovbidrag ochtillräckligt stort av

föreligga.normalfallet inte ifriståendedock vissanormalkostnad kandennaUtöver-
speciellarespektive skolasanledningkostnader iskolor ha av
specialut-judisk skola,imatkostnaderökadeförprofil, t.ex.

Montessori-undervisningsmaterial ioch dyrarelärarebildade
i inter-diplomatbarnmusikskola,imusikinstrumentskola, en

skolanationell m.m.
såvälprofil ispeciellförkostnadertill tasHänsyn extra

inom barn-profilkostnaderbeträffandeskolorkommunala som
tillåtsprofilmedalternativenprivata utdär de taomsorgen,

regel.vad ärföräldraavgifter änhögre annarssom
skatte-skallprofilkostnader täckasrimligtinteärDet att av

förangelägensåvida profilenbedömerinte kommunenmedel
i kommunen.utbildningsutbudettotaladet

fristående profilkostnader före-eventuellaskolornasb De
medkunna täckasslås kostnader ochnödvändigaräknas som

elevavgifter.



SOU 1992 38kostnader,nödvändigadefinieras,Sammantaget somsom
Kapitel 8kostnaderelevavgifter vid behov,skäligaskulle kunna täckas av

på grund av
a profil

lågt elevantal vid skolstart.b

möjlighet att....innebär skolan skall haVad att-
75-85 täcka stör-torde bidragnormalfalletI procentett om

fristående kostnader. Somnödvändigaskolornasdedelen avre
täckskostnadsbehov uppkomma,dockkannämnts avsom

minimibidrag.föreslaget
, då skulle inne-inte detbidragstäckning bör heller skeFull

år finge fi-under antalskattebetalarekommunensbära ettatt
skolorna, delsdubbelt, dels i de kommunalalokalernanansiera

fristående skola.nystartadi en
fristående dylikamöjlighet klaraskolan bör haDen att av

såperiod, krävsavgiftsuttag undersituationer med en om
möjligt. förutsättsfinansieringssätt Detärgrund att annatav

sådana då till denhunnit sigfall, denikommunenatt anpassa
skolanystartad ärkostnaden ochnytillkomna sett att t.ex. en

lämpligt be-fungerar, bedömer det överochseriös att tasom
såbidraget,öka kommunaladet,talningsansvaret attattgenom

kommunal anpassningchans till ärkan bort. Enavgiften tas
vid dyli-möjliggöra godkänna avgiftsuttagrimlig attatt genom

tillfällen.ka
uppstå mellan kom-konkurrenssituation förväntasDen som

friståendeoch troligen tvinga sko-skolor kommermunala att
Elevavgifterför föräldrarelever. ärtill attraktiva villkorlorna

lockar Möjligheten avgifterelever med.inget utatt taman nya
därför missbrukas.troligen intekommer att

innebärVad skälig avgift-
Förenklat avgift i normalfalletuttryckt skulle skälig varaen

så bristeventuelladen kompenserar denhögst attstor som
bidraget och full kostnadstäck-mellan det offentligafinnaskan

skälig full kost-fastställa vad ärning. Problemet är att som en
nadstâckning .

föreslås förkommunen harGrundregeln ansvaretattvara
bli aktuellskälighetsbedömningen, kankontinuerligaden som

påelevavgiften grund ändradeförändringvid eventuell avav
förhållanden
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1992SOUbe-undervisningenfördriftkostnadernormalaMedan ovan
Kapitel 8uppgående 75-85tillbidrag procenttäckasdömts av ge-av

skolor, ärrespektive kommunsdriftkostnadnomsnittlig nor-av
svårare Emeller-sätta.malnivån profilkostnaderbeträffande att

skolornakommunalabland deingår profilskoloriblandtid
skolornaskommunalaså bland deinräknadefallioch är ge-
torde denEnligt dettakostnad.nomsnittliga ge-resonemang

profilskolorkommunalaförelevkostnadennomsnittliga av
Omskäligheten.förriktvärdekunnaslag ettvarasamma

kommunen, må bedö-kommunernafinns iintemotsvarigheter
specifika fri-utifrån vid denomständigheternaskälighetenma

stående skolan.
således denhögre änintebörelevkostnadskälig attEn vara

det till-mellanuppkommakanbristeventuelladentäcker som
profil ellerkostnadrimligaoch denbidragetdelade extra som

medför.skolanystart av
kostnads-investera ifristående önskaskola kanEn t.ex. en i

hasigkommunenverksamhet,krävande resurseransersom i
verkstadslo-exempelvis dyrafinansiera,anledningellertill att llskäligabedömsElevavgifter,Waldorfskola.kaler i somsomen

då kunnaborde ut.tas

bibehållet bidragoffentligtinnebärVad-
behövafristående sigallt skulleskolaOm trots anseennu

betecknatsvadinteelevavgift, är somut ovanta somsomen
Tidi-författning.i ellerförbjudet lagdettabör inteskälig, vara

fristående harskolauppmärkssammatshar attt.ex. engare
Dåfrån möjlighetenavstå bliroffentligt bidrag.möjlighet att

Likaså tordeöverlevnaden.föravgörandeelevavgiftatt ta ut
föreslås läg-regeringeninternationella skolor,vissa avsom

svårigheterfåbidragssystemet, attutanför det storanyagas
elevavgifter.överleva utan

konsekven-föreslås avgiftsuttag kanoskäligtDock ettatt
blir aktu-Huruvida dettapå bidragets storlek.offentligdetser

föreslås avgöra.kommunenellt
alltså redo-ledningmedbör rättKommunen att ovanavges

själv bestämt,kommunengrunderellergrundervisade som
kanskall bli aktuell. Kommunenbidragsminskningavgöra om

fristå-iavgiftsuttaghögtanledning tillmotiveradfinna ett en
då skälighetsbedömning ibör kommunensskola. Detende vara

gäller.falletenskildadet som



avgiftsfrågornaGivetvis bedöms även Skolverket vid god- SOU 1992 38av
kännandet skolan avgiftsuttaget förändras kontinu- Kapitel 8av men-å erligt.

Det bör möjligt för kommunen minska sitt bidrag tillattvara
friståendeden skolan i utsträckning oskäligt högasamma som7

dåelevavgifter Dock bör i dessa fall, minskade bidragtas ut.
kan bli aktuella, skälen vägas föreslagna skålighets-mot ovan

dågrunder. Kommunen bör kunna reducera bidraget till ni-en
vå miniminivåunder föreslagen den detta moti-om anser vara-
verat.

8.4 Internationella skolor

föreslåsI propositionen val skola de internationellaattom av
skolorna skall omfattas det bidragssystemet.av nya

utgår ifrånMan dessa skolor alternativ förutgöratt ett
utgår ocksåbarn bor stadigvarande ifråni Sverige. Mansom

fårdessa skolor utländska statsbidrag, fondmedelatt stora
m.m.

Såvitt utgångspunktutredningen kunnat finna är denna
oriktig. har underDet utredningsarbetet visat sig tämligenatt
många gårbarn bor stadigvarande i Sverige, i internatio-som
nella skolor olika skäl. majoritetEn barnen i internatio-av av
nella skolor stadigvarandeär bosatta i Sverige.

Enligt enkätsvar och information vid vissa skolbesök har ut-
redningen inte heller kunnat belägga alla internationellaatt

erhållerskolor utländska statsbidrag Detta har endastm.m.
konstaterats i fall, nämligen beträffande Tyska skolan, Ly-tre
ceé Francais Saint Louis Sverigefinskaoch skolan alla beläg--

i Stockholm.na
Även internationell skola bör därför omfattas deten av nya

bidragssystemet. Den är dock fortsättningsvisäven i be-stort
hov elevavgifter, bland med hänsyn till s.k. diplomat-annatav
barn, för vilka utgår.svenska offentliga bidrag inte Det vore
inte rimligt förbjuda elevavgifter, särskilt eftersom just des-att

skolor täcker tämligen del sin finansiering viastorsa en av av-
gifter 54 %. Medianvärdet för elevavgifterna i de internatio-

årnella såledesskolorna 26100 kronor det högstavar per -
medianvärdet alla skolkategorier. Om det offentliga bidragetav

nivå friståendeiökas med andra skolors bidrag torde dessa av-
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skolor,elevavgifter i dessaFörbjudsmärkbart.reducerasgifter
8uppstår Kapitelväsentligt,höjs natur-bidragetoffentligadetattutan

problem.ligtvis
iinteskolornatillåts internationellai deavgifter menOm -

tvåfår olikabidragsförslaget,omfattas av-skolorde avsom
otympligt.förefallervilketgiftssystem,

Sammanfattning8.5

elevavgifter.står i debattenvarandraTvå meningar mot om
medkombinera dettavillavgiftsuttagFörespråkarna frittför
be-kunnasjälvahävdar rättennågot bidrag. De attlägreett

sina barn.kostavillundervisning devilkenöverstämma
bidrag.ekonomiskthögrevillMotståndarna avgifter ettmot ge

be-mindrevissautestängaskulleelevavgifternaDe attmenar
friståendeisina barnfrån hamöjlighetenfamiljer attmedlade

skolor.
§kommu-varianterflerförmodligenkommerframtidenI av
isud-Gränsernatillgängliga.skola-fristående skolanal att vara

mellanformertvå grundmodeller,dessamellanalltmerdas ut
kommunfriskola.härsådan mellanform benämnsEnskapas.

skollag ochiändringkrävsmodelldennagenomföraFör enatt
entreprenadförhållandeinnebärModellenskolförfattningar. ett

Vidundervisningen.producentochskolstyrelse av-mellan av
när-då överenskommelse attgöras t.ex.kantalsskrivningen om

elevupptagningsområdet,naturligaområdet detskall omvara
i överens-börDessutomoch elever.personalÖvertagande av

elevavgifter.ingå förbindelse ta utattkunnakommelsen en
sko-ersättandeFinlands s.k.delartill vissaliknarModellen

lor.
föreslås följandeelevavgifterförPrincipen uttag varaav

kostnaderfår nödvändigavissafristående inteskolor,De som
möjlighethaskallskattemedel, ta utattmedtäcktahelt en

bibehållet bidrag.offentligtelevavgift medskälig

regelmässigavidgodkännandetvidbedöms samtSkäligheten
därutöverSkolverket;uppföljnings-utvärderingstillfällen, av



beträffandebör tillsynsansvaret kontinuerlig uppföljning SOU 1992 38av
storlekelevavgiftens kommunen.göras Kapitel 8av

bör ha möjlighetKommunen reducera bidraget denatt om
bedömer eventuell elevavgift är oskälig till eller storlek.att art





Krav9 bör ställa SOU 1992 38statensom
9Kapitelfristående skolor följdsom av

den ändrade bidragsordningen

innehållerKapitlet följande avsnitt
Elevintagurvalik
Nationellai prov

rättigheter ställa krav.Kommunens attt

Vid diskussion de eventuella krav rimligaär attom som
friståendeställa skolor följd ändrade bidragsreglersom av

fristående.dessabör respektera skolor justärattman
tillgångarderasEn möjlighetenär arbets-prövaattav nya

former, föräldrar och använda andra pedago-att attengagera
giska metoder. Man bör därför inte reglera dessa skolors verk-

Ändåsåsamhet detaljerat deras riskeras.särart bör vissaatt
dåkrav kunna ställas. börDet motiverat skattemedelatt,vara

friståendetill del skall finansiera de skolornas kostnader,stor
också skattebetalarna orienteradeär och har förtroende förom

verksamhetden skall användas till. krävsDetsom pengarna
alltså måttvisst öppenhet, tillsyn och uppföljninglutvär-ett av

alltsåAmbitionendering. bör balansera mellan rätt tillattvara
frihet och viss behövlig reglering.

både Danmark, FinlandI och Norge är regleringen deav
fristående skolornas verksamhet betydligt istörre än här Sveri-

och förordningar jämförtLagar är med de svenska mycketge.
detaljerade.

propositionenI val skola nämns fem krav statenom av som
på friståendeställabör den skolan

Undervisning i överensstämmelse med skollagen och na--
tionell läroplan
Kompetenta lärare-
Demokratiska värderingar-

pådiskvalificeringIngen förhand vissa sökandeav-
Accepterande statlig kontroll.av-
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1992 3Elevintagurval SOU9.1
Kapitel 9

både införandevidintensivtfrågor debatteratsdeEn somav
bi-det statligaändringarsamband mediochskolpeng avav

diskussionvidoftaochdragssystemet tas segre-omuppsom
frågan grundervilkaefterfristående skolor, ärochgering om

Skolverketgällernärvarandeskall ske. För attelevintagurval
friståendedenbedömningskallgodkännande göraför omen

om inte undantagallaförbetrakta Öppenskolan är att som
till allafinnsintekaraktär. Om platserskolansmedgetts pga.

god-ärgrunderefterurvalet skeskallsökanden,behöriga som
Ändå friståendemånga iskolormisstrosSkolverket.kända av

slagolikaproblemmedbarnavseende. Mandetta att avmenar
barnvälsitueradeochvälartadeskolor ochdelväljs bort enav

väljs in.
elevintagur-två modeller föraccepteradeallmäntfinnsDet

föreslåsfristående ochskolorpraktiseras ioftastval somsom
fortsättningenskolor iför allagälla

anmälningsdatum-
sociala skäl.-

rätt-kunnaborde allmäntAnmälningsdatum anses som en
urvalsmetod.vis

syskonför-formitillämpasskäl bör kunnaSociala t.ex.av
specielltkaraktärprofilpå ärskolansgrundeller atttur av

t.ex.behovvisst barnsmedtillkomma rättalämplig för ettatt
kommunalpersonalinrådan ellerläkarepsykologefter av

daghem.ellerskola
endastprofilskolaför vissfinnas grunderdet attDock kan

densig justtillägnahar möjlighet ut-elever attta emot som
därmed tillämpaskola ochrespektiveerbjudsbildning som

friståendemöjligt fördetExempelvis börregler.strängare vara
skolainternationelltill visssökandekrävaskola kunna attatt

undervisningsspråket; musikskolasökande tillbehärskar tes-att
vid godkännan-slag bördettaUndantagför inträdetas avosv.

Skolverket.och godkännasde skolan prövas avav
Skolver-dvs. vadelevintagurval utöverförkriterierAndra

Exempel-diskriminerande.godkänt betraktasbörharket som
erkännastrosuppfattningtillhöra vissvis bör krav att som en

för elevintag.förutsättning



Om grunder för elevintagurvalföreslagna praktiseras bör SOU 1992 38
garanti för barn till föräldrar;detta med tjocka Kapitel 9attenvara

i plånböcker fårinte förtur.
frånelevsammansättning familjerMed med normalin-en

också kringgåminskakomster skulle riskerna skolor skulleatt
de tidigare föreslagna avgiftsreglerna byta elev-att utgenom-
avgifter frivilliga föräldrabidrag. Ett elevintag grundvalmot

anmälningsdatum och sociala skäl borde bli relativt allsidigt.av
ocksåKanhända kommer den föreslagna bidragskonstruktio-

åtagandedär skolans bidragsstorlek,avgör stimuleraattnen,
Ävenintagökat barn med behov särskilt stöd. detta kanav av

bidra till bredare elevsammansättning.en

9.2 Nationella prov

friståendefinns hos deDet vissa skolorna starktett mot-av
stånd sådananationella befararMan alltförmot attprov. prov

skullemycket inverka styrande undervisningen, till nackdel
pedagogiska idéer,för de efter vilka skolorna arbetar. Dessa

farhågor förstärks i kommunerde där skolpengsystemet upp-
konkurrens mellan alla kommunens skolor. Om allamuntrar

skallskolor marknadsföras för föräldrarbarn med siffror om
och provresultat,betyg kan givetvis skolas önskant.ex. en om

många elever leda till höga ambitioner goda testresultat,om
mån påverkavilket i viss kan undervisningens uppläggning.

finnerDock föreliggande utredning det motiverat natio-att
ocksånella sammanställda för riketshela skolor, bör gäl-prov,

friståendeför skolor. Emellertid det rimligtär vid beslutatt
härom hänsyn till respektive skolas uppläggning sintas av un-
dervisning och andra särskilda omständigheter i anledning av

tillgångsin Föräldrareleversärart. har till mycket begränsatett
antal kvalitetskriterier vid sitt skolval, varför resultat vid natio-
nella värdefull information.prov vore en

9.3 rättighetKommunens ställa kravatt

friståendestår så-Redan godkänd skola under tillsynnu en av
väl det statliga skolverket den kommunala Skolstyrelsensom
eller motsvarande. kommunala styrelsenDen skall ansvara
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1992SOU 3i oli-olika sättutförestillsynen. Dennaomedelbaradenför
Kapitel 9tillsattaskolinspektörerfyrafinnsStockholmIkommuner.ka

inspektionsskyldighetsåväl skolstyrelsensuppgift utövamed att
be-uppgifterfristående antalskolorna,gäller devad ettsom

såsom informa-inspektion,skolorna,kommunalaträffande de
rådgivning, utvärderingtion, m.m.

föreslås införsskyldighetskolavalpropositionen attI om av
uppföljning ochfristående delta i denskolorna ut-för de att

skulleförsorg. VägranSkolverketsskervärdering, genomsom
Pååterkallas. detta sätt ga-godkännandetillledakunna att

låterinteallmännaföräldrar detoch deraseleverna attranteras
fortgå skolpliktenstillalternativverksamhetbristfällig somen

skolväsendet.offentligadetfullgörande inom
medverka iskyldighetpropositioneni attDäremot attanses

lagfäs-behöveruppföljningenutvärderingenkommunaladen
fristående skolanför dennaturligt atteftersom det är sam-tas,

många kom-skolan belägen.Idär ärkommunmed denarbeta
emellertid under-kanriktigt. Detförmodligendettaärmuner

harkommunen rättuttalat ävenklartdet finns attlätta attom
friståendebeträffande deuppföljningutvärderinggenomföra

kommunala skolorna.isker deskolorna, sätt somsamma
rimlig iutsträckning, äri denendast skedetDock bör som

friståendei denförhållande tillämpasläroplantill den som
skolan.

nödvändig ochuppföljningenutvärderingen ärstatligaDen
många följaskoloremellertid finnsdetviktig. Eftersom att upp

möjlig-bör hakommunen störreoch eftersomSkolverketför
uppfölj-skolorna börde lokalajämförelse medtillheter enen

ytterligareför kommunenningsrättighet även attgarantera
frekvent.och lagomblir adekvatuppföljningen

marknadsfö-vid sinkommunenvärdeDet stort omvore av
organi-prestanda, profil ochkommunala skolornasdering av

fristående samtidigtskolornadekundesation även presentera
för föräldrarskulle underlättamodell. Detenligtoch samma

skola.de skall väljanärelever
betalarkommunrimligtdetDessutom är storatt som enen

fristående skall haskolornatill desina skattepengardel enav
närlig-verksamhetenmöjlighet följalaglig ettatt merupp

utvärdering.via Skolverketsgande sätt än
såledesföreslår tillsynsmöj-den omedelbaraUtredningen att

till ävenfinns för byggsi dag kommunen,ligheten attutsom
120



rättigheter följa och SOU 1992 38omfatta kommunens utvärderaatt upp,
friståendemarknadsföra organisa- Kapitel 9den skolans prestanda och

i rim-tion. bör dock endast ske den utsträckning ärDetta som
lig förhållande friståendei till den läroplan den skolansom

sådantverkar efter. Om skola kommunalt samarbetevägraren
föreslås kommunen hänvänder sig till Skolverket för in-att att
formera verket vägran.om
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Sammanställning framlagda10 SOU 1992 38av
Kapitel 10

förslag

fristående fårskolor, inte sina nödvändiga kostna-De-k som
skattemedel, skall möjlighethelt täckta med hader att ta

bibehålletskälig elevavgift, offentligt bidrag.medut en

friståendeSkolverket vid godkännande skola,Sedan av en
föreslåselevavgiftens storlek skälig, kommu-bedömt som

för kontinuerlig skälighetsbedömningnen ansvara av av-
giftsuttaget.

föreslås friståendeha reducera denrättKommunen att
offentligaskolans bidrag, kommunen bedömer attom

elevavgifterna oskäligt höga.är

föreslår tvåUtredningen kriterier för elevintagurvalatt
fastslås anmälningsdatum och sociala skäl. Eventuella-
undantag fastställs Skolverket redan vid godkännandeav

skola t.ex. vissa intagningskrav skolans särart.p.g.a.av
Övriga kriterier skall diskriminerande.anses vara

Nationella sammanställs för hela rikets skolorprov, som
friståendeförbör även gälla skolor med hänsyn tillmen-

respektive skolas uppläggning sin undervisning ochav
omständigheterandra i anledning sin särart.av

föreslårUtredningen kommunen rättighet följaatt attges
friståendeutvärdera och marknadsföra de skolornasupp,

prestanda och organisation för föräldrarelever i kommu-
iDetta bör dock ske den utsträckning rimligtärnen. som

örhållande till den läroplan,i respektive skolasom ver-
efter.kar

grundläggande och bidragsprocentenlagfästa till fri-Den
måste såstående skolor konkurrensen mellansättas att
fristående påkommunala och skolor sker lika villkor.

dålägsta kan enligt utredningens analysgräns inteDess



SOU 1992 3genomsnittskostnadkommunensöverstiga 75 procent av
Kapitel 10nämndaåtaganden täcksinteelev. För avextra somper

fristående kommunenskolorskallgenomsnittskostnad av
principerexakterhålla efterbidragytterligare somsamma

utgår kommunala skolor.tillbidragdegäller för som

såföreslås ändrasskolförfattningarövriga attochSkollag-Av
kommunfriskolor öppnas.bildamöjlighet att
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1992 38SOUFinlandfrån ochDanmarkReseberättelse
2Bilaga

Danmark

1783-1872GrundtvigN.F.S. samtPrästen författarenoch
1816-1870KoldChristian ut-medarbetareochlärljungehans

fri-danskadeförbetydelsehaftrörelsevecklade storsomen
individ ochpå ljusgrundadesteologiDerasskolorna. synen

vilkaJylland,friskolorgrundadeKoldåsamhälle. Christian
landet över.friskolori olikafått fortsättningsenare en

rättföräldrarnatillerkändes att1885skollagendanskadenI
Danmarksinförts irättbarn,sinaskolavälja senaresomen
skolpliktintebarnenFinland hariliksomDanmarkIgrundlag.

kun-från 1900-taletbörjanRedanundervisningsplikt. avutan
nioårigbeslut1975 komstatsbidrag.friskolorna ende om

folkskole.kalladgrundskola
vuxithandunderhargrundskolanmedParallellt upp en

j Danmark harFriskolan ikategorier.olikafriskolormängd av
jämlik-demokrati ochförgarantibetraktaskommit att ensom

friskolor.årskurserna 1-9 iigår % elevernahet 10I dag avca
30högandelenområden ärKöpenhamniInom vissa som

privata400ungefärelever67 000fördelas%. Sammanlagt
;skolor.

ioukaskoltyper
många störstaDenolika slag.skolor ärprivataDanmarks av

Grundt-s.k.defriskolorna,ursprungligadeutgöres avgruppen
skolorna.wigianska-Koldska

småskolor,bestårLilleskolornade s.k.g andraEn avgrupp,
lsom oftast be-ochprotestandai1960-taletundertillkom som

socialistiska.antiauktoritära ochskrivs som
auk-årskolorna,kristnadeärf tredjeDen mersomgruppen

församling-till friaellerfolkkyrkantilloch hörltoritetsbundna
bristan-Även skolansallmännadeniar. protesterardessa mot

kristendomsundervisning.åde otillräckligaoch



Vidare finns tjugotal katolska skolor, Steinersko-Rudolf SOU 1992ett
småWaldorf,lor glesbygdsskolor, under indrag- Bilaga 2samt som

upprätthållsningshot elevernas föräldrar.av
En friskolor är de söderjylländska skolorna förannan grupp
tvåspråkigaden tyska minoriteten friskolor för invandraresamt
hemspråksundervisning.med
betydelsefullEn friskolor är de gamla traditionellagrupp re-

alskolorna ofta kallade privazskolor. Dessa är verksamma i-
Köpenhamn med omnejd och omfattar klasserna 6-9 eller 6-

några10. Dessa har inte särskilda pedagogiska eller ideologiska
drag inriktar sig förbereda eleverna för fortsattautan att
teoretiska studier gymnasiet.

1886 bildades Dansk friskoleförening, vari de flesta danska
friskolor är organiserade.

Nuvarande bestämmelser

friskolaFör i Danmark krävsatt starta en
En anmälan till kommunens Skolförvaltning tilloch Un-vk

dervisnings- och Forskningsministeriet. innehål-Anmälan skall
la upplysningar skall leda skolan, vilka klasserom vem som
den skall omfatta och vilka lokaler den skall använda.

årskursernaMinst 28 barn inom l-7.i
En deposition 30 000 kr. till ministeriet.-A-
Förslag till stadgar.i

För statsbidrag krävs dessutomatt
skolledare och lärare skall avlönas enligt reglersamma-
gäller i den kommunala grundskolan däremot kan sko-som -

lan själv bestämma antalet lärartimmar och kompetenskrav.
ekonomiska förutsättningar, dvs. föräldraavgifter eller-

andra inkomster förutom statsbidrag.
Tillsyn över skolan uppfyller minst lagstadgad standardatt
undervisningen åvilari vissa basämnen föräldrarna. Oftast

väljer skolans föräldrar viss tid för dettarepresentanten
uppdrag. Den huvudsakliga utvärderingen skolas verk-av en
samhet sker föräldrarnas beslut ha kvar alternativtattgenom
ha kvar sina barn i skolan.

årligenI och med skolans räkenskaper skall insändas tillatt
Undervisnings- ocksåForskningsministeriet finns möjlighe-og

för tillstånd.kontrollera skolans ekonomiskater staten att



1992 38SOUutbetalasfrån och kommun sta-bidragEkonomiskt stat av
2Bilagaunderbeskrivsefterskolorna,direkt till ett system av-somten

blockbidragutbetalasnedan. Bidragetfinansieringsnitt ettsom
sätt.bästamedlendisponeraha frihetskolan skallför attatt

uppfylls.bidragetmedavsiktenförutsättsDock att
privat-ochfriskolorlagutkom6 juni 1991Den omen ny

m.m..grundskoler Be-privatefriskolerLovskolor ogom
1992.jan.i kraft 1träddestämmelserna

mellani samarbetehar skettlagendenFramtagandet nyaav
ochForskningsminiteriet representanterUndervisnings- og. Faellesråd olikaförsamarbetsorganGrundskolersFrieför5

stör-friskoleförening denDansk ärvilkafriskoleföreningar, av
sta.

ochförenklafrämstlagändringarnamedHuvudsyftet attvar
återfinns följandeBl.a.bidragssystemet.det statligaförändra

tillskudbidragbestämmelser om
utgångs-medberäknasfriskola skallielevBidragen per

vill säkrafolkskolan. Manfrån elev ikostnadpunkt pa-enper
kostnadsnivån folkskolanielevmellanutvecklingrallell per

bidragsnivån i friskolorna.och
Vid för-ändras.skolornamellanbidragFördelningen av

tilltagitshar hänsynskolornamellandelningen
storlekskolans-
åldersfördelningelevernas-

stadietillägg.löneanciennitet ochgenomsnittligalärarnas- fårsmå rela-skolorblirfördelningnämndaResultatet attav
får relativtskolorochtidigareelevbidrag änlägretivt storasett

missgynnatsskolorTidigare harbidrag.högre storaettsett
skolor-innebär ävensmå Omläggningenbekostnad.skolors att

medtillkommande bidragberäkna sitti förväg kansjälvana
tabellmaterial.vägledandehjälpi av

förändras.Lokalstödet
övergår från förbidragbestämmelsernadeEnligt mannya

rambidrag baserattillbehovgodkändai förvägspecifika
prioriteringsmöjligheter och fri-skolornasökarelevantal. Detta

medlen.disponerahet att
för för-särbehandlatssaertilskud harVissa bidrag att

bi-bl.a.gällerbidragsgivning. Detförbasmodellen extraenkla
finnsspecialundervisning. Vidareochvikarieutgifterfördrag
mins-tillskott försärskilt behovsprövat5 sökamöjligheter attatt



1992SOUhosefter ansökanfördelasmedelföräldraavgifterna. Dessaka
2BilagaForskningsministeriet.Undervisnings- og

gällt defritidsverksamhet enbartbidrag tillTidigare har
får fria grundskolornadeävenfolkskolorna. Nukommunala
uppnå likabehandlingreellskalldetta bidrag för att enman

grundskolor.kommunalafria ochelevgrupperna imellan

Finansiering

definitioneranvänds följandeDanmarkI
betalaravgifter föräldraranaSkolpeng de

betalar till fria skolordetTillskud statensom
tillbetalar tillbakakommunenBidrag det statensom

erhållet blockbidrag.av
de friabidragsutbetalningar tillfinansieraFör statensatt

återlämnar tillkommunengrundskolorna staten en summa
för allmännadetlämnas kommunendet statsbidragutav som

frånbefrias undervis-skolväsendet. Kommunenkommunala
går i fria grundsko-i ställetför de eleverningskostnader som

lor.
storleken detiSumman tänktär sett motsvaraatt stort

grundskolorna. Docktill de friabidrag utbetalarstaten upp-
uppgår till 65f.n. endasttillkommunbidraget statenattgavs

får Mellanskillnaden skall% i statsbidrag.% de skolan85av
rådgivning kom-ochtäcka pedagogisk-psykologiskbl.a. fri ge

för de friaandra kostnadermöjlighet täcka vissaattmunen
skolorna.

förhållande till folk-ifria grundskolornas bruttokostnadDe
uppgått %.till 90-92 Bi-80-taletskolan har börjansedan av

har undertillskudet till de fria grundskolornadragsandelen
lång täckt%. Föräldraavgifter hartid intervallet 72-74legat i

% kostnader.ungefär 20-21 skolansav
% elevkostnaden ibruttokostnadsandel 90Med aven

fastlagt% harfolkskolan föräldraavgiftsdel 21och manen
genomsnittliga% denbidragsdel till fria skolor 71 aven

friskolan belägenkommun där ärelevkostnaden i den
årligen finan-fastställs i71 +21 %. Lämplig92 procentsats

innebär bidragsdelenskilda skolan detslagen. För den att en
% skall80 föräldraavgiftsdel 20 täcka% ochca caen

för folkskolan hela ti-Eftersom kostnadernaskolans utgifter.



SOU 381992bidraget till de fria skolorna ökaden kommerökar även att pa-
Bilaga 2enligt reglerna.rallellt med grundskolans kostnader, de nya

merutgifter med anledning detta kompenserasEventuella avav
undervisningsområdet.sparbeting inom

20 % skolans driftkostnader.Föräldraavgifter täcker ca av
i genomsnittliga föräldraavgiften 6 500 kronor1991 den cavar

kr.år.året, 2 400 kr.-ca 10 000variation mellanmed en caom
måste ocksådriftskostnader föräldrarna ibland täckaUtöver

skolpersonal, intekapitalutgifter. Avgifterna enligtvissa utgör,
någon finns ofta goda stipendie-egentlig ekonomisk Detspärr.

statligt finansierade friplatser till mindre be-möjligheter och
medlade familjer.1

mycket reglerat, eftersomdanska tillskottssystemetDet är
i alla skall hahar ambitionen försökaatt garantera att sam-man

varierandemöjlighet välja skola oberoendeatt yttrema av-å förhållanden. genomsnittliga elevkostnaden varierarDen avse-
olika landet. Genom regelsystemet försö-mellan delarvärt av

å ker kompensera detta.man
2
i
Allmänna noteringar5

Å fårskolorna drivas i vinstsyfte.De fria
tillsätts skolans styrelse kanSkolledarna närsom av som

garanti sysselsättning eller löne-helst avsättas utan om annan
Ändå fria skolorna populär arbetsplatskompensation. deär en

långa, haroch elevköerna ofta särskilt till de skolorär som en
lång tradition och rykte.ett gott

i Någon debatt huruvida friskolor skall finnas och stöd-om
iâjas ekonomiskt med allmänna medel finns knappast Dan-

offentliga bidragens storlek har dockmark. Viss debatt deom
naturligförevarit. fria skolor skolformMan ärattmenar en

demokratisktför i princip alla och självklarhet iöppen etten
viss konkurrens finns i Danmark mellan de friasamhälle. En

och kommunala grundskolan. blir allt tyd-skolorna den Denna
ligare tid sjunkande barnantal och leder till nytänkandei aven

grundskolan.och utveckling inom framför allt den kommunalaå
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del kommit verkai Finland har tillprivata skolornaDe attstor
1880-privata första tillkom under slutetläroverk. De avsom

läroverkens tillväxt när-Efter världkrigets sluttalet. andra var
skolor blevekonomiska stöd till dessaexplosiv. Statensmast

Ända grundskolereformenfram tillmed tiden betydande.
pedagogisk frihet.1970-talet privata skolornahade de storen

Från grundskolereformens genomförande underoch med
9-årig grundskolafick Finlanddelen 1970-talet ensenare av

övergången kommunala grund-för barn. Vid till denalla nya
kvitt privatasig deskolan uppstod hetsig strävan göraatten

dåatmosfärinte in i den politiskaskolorna. De passade som
rådde. fanns i Finland 364 privata läro-I början 1970-taletav

poli-1980-talet de endast 40 stycken. Avverk, i början varav
traditionella skolor. Flertalettiska skäl bevarades vissa gamla

ersättande privatakvarlevde s.k. grundskolandessa somav
viss privatskola skulle finnasskolor. Rätten beslutaatt om en

småkommuner-åt flestakvar kommunerna avgöra. Deattgavs
någotville inte privatskolor medan intressetha kvar varna

i städerna.större
13Finland i dag 18 ersättande grundskolor ochI finns ca

%övriga alternativa privatskolor. Ungefär 3,5 elevernaav
går På lågstadietprivata skolor.grundskolans högstadium i är

%liten. Ungefär 0,13 allaandelen elever försvinnande av
gårgrundskoleelever i privat skola.

Ersättande Motsvarande skolor-

således ersättande skolor.flesta privata skolorna blev s.k.De
innebar integrerade med skolväsendet i kom-Detta de blevatt

skolorna skulleLäroplanen skulle densamma, varamunen. vara
erhålla frånavgiftsfria till samtliga kostnaderoch bidrag stat
Elevupptagningsområdet fastställdes kommu-och kommun. av

såg skolanoch kommunen i den privatastort settnen som en
Äventillgång för kommunal skola.och ersättning omenen

dessa skolor privat och viss frihet blevbehöll huvudman en
dock friheten starkt beskuren.
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ändamål ef-särskildaförinrättatsharskolor. Dessasvarande
läropliktenfrån förutsättning förregeringen. En attbeslutter

årligen bevi-elevernaskolor ärifullgjord dessaskall attanses
grundskolanserhållit motsvarandekunskaperde genomattsar

Somgrundskolan.kommunalai denkunskapsprovavläggaatt
bedriverskolangenerelltstöd gällerstatligtför attvillkor en

undervisnings-väsentlig för landetsärförsöksverksamhet som
språklig minoritetslokaltillgodoser ut-denellerväsen att en

sko-särskilt slag. Dessabehovfyllerellerbildningsbehov ett av
elevupptagningsområden helaharavgränsadeinte utanharlor

står till-upptagningsområde. statligunderSkolornalandet som
särskild förord-i särskild lag ochregleradverksamheten ärsyn,

intestödfrågan kommunaltstatligt ochärDäremotning. om
utgår enligtoftaststatsbidragDocklagförordning.reglerad i

de villår självaavgöroch kommunernavarjebeslutsärskilt om
allatäckaelevavgift förVisseller attsitt stöd uttaslämna

utgifter.

3
Steinerskolorna,skolor utgörprivataspeciellEn somgrupp av

fått 3 tillendastSteinerskolorspeciell anta-lagenligt varaom
emellertidst,7-8 vilkaSteinerskolorDock har flerlet. startat

skol-ochhar läropliktFinlandfått Eftersomstatligt stöd.
betraktatsSteinerskolornadeSverige hariplikt somnyasom

skolor. Kommu-juridisk meningihemundervisning och som
också fallet.ärvilket oftaststöd däremotkannalt ges,

bestämmelserNuvarande

privataavseende dekraftlagar iträddejanuari 19911Den nya
inrät-möjlighetenökasyftar tillLagändringen atti skolorna. att
fun-skolorför privatamöjligheterskolor och attprivatata ge1 skolsystemetgera kommunalatill detkomplement samtsom

skollagstiftningensutanförverkatskolorprivataatt somge
framför alltlagarnaområde betyg. Debl.a. rätt att avsernyage

Steiner-inofficiellabeträffande deställningtryggadatt enge
pedagogik.alternativtillämparskoloroch andraskolorna som

skolväsendetFinland efter göraiGenerellt strävar attman nu
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gäl-villkorFöljandemodell.skolansersättandedenbaseras
ler

tillstånd skola.Statsrådet inrättaattat ger
kanförläggningskommunskolansochhuvudmanSkolansi
sko-ersättandeverkaskallingå skolanavtal att som enett om

la.
läroplan.då grundskolansenligtUndervisningen sker- statsrådet det-beviljarläroplanföljaskolanDock kan omegen
tillståndsådantEttskolan.inrättandetmedsambandita av

på interna-siggrundarverksamhetskolans ettbeviljaskan om
kanverksamhetenochpedagogisktkänttionellt system an-om

Även övrigaundervisningsväsen.landetsförtill nyttases vara
medöverenskommelsenikan medgesolika slagundantag av

kommunen.
be-kommunenmåste förbinda sigSkolan ettatt avge-k

undervisning.antal eleverstämt
ersättandeför desättskerFinansiering somsammat

%100 bidrag.skolorna, dvs.

Finansiering

således behovdet finnsbedömerlokala kommunenDen avom
villigden ärsjälvbedömerkommunenskola, dvsprivat omen

Antalet skolorför konkurrens.skolväsendesittutsätta somatt
statligt stöd berorberättigade tillframtiden kommeri att vara

ingå skolor. Vidmedavtalvälvillighetkommunernas att nya
skolorvårt förintressetbesök bedömde startaatt somnyaman

litet.ganska
uppgår % sko-till 50-85statsandelBidrag i form avav

uppräknade kostnadervissa i lagenEndastdriftkostnader.lans
fastighetsunder-t.ex. lärarlöner,understödberättigar dock till

m.m..håll, inventarierstädning, mat,
kostnaderna skalltäckerstödet intestatligaTill den del det

studiesocialabl.a. deskillnadenbetalaelevens hemkommun
15-50förmånerna. mellanbidraget varierarkommunalaDet

% driftkostnader.skolansav
ingått avtal med kommunenprivat skola attEn omsom
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från motsvarandeövergånginnebärföräldrarelevernasFör
500-8 000 kronor4inbesparingtill skolaersättande caen

läromedel.måltider ochförkostnaderårligen. Därtill kommer

noteringarAllmänna

något ställningfå friarebörjarskolväsendetkommunalaDet en
decentraliseringökadförintressevisatharochFinlandi man
få, varför demycketärskolornaprivataDeprofilering.och

kommunala skolsyste-till detnågon konkurrensegentligutgör
ochpå villkorkommunensverkarersättande skolornaDemet.

få. kom-Flertalet elevermycketskolorna ärmotsvarandede
konkurrensiskolornainfrån medelklass och ge-tasmer

oftasteleverskolornasinnebäreller betyg. Detta atttestinom
Ändå priva-debetraktasvälanpassade.ochstudiemotiveradeär

intenågra elitskolor. Lärarnainte gene-skolorna synesta som
lö-eftersomarbetsplats,skolornaprivatadeföredrarellt som

desamma.ärivillkorandraoch settstortner
billiga-generelltinteoftaskolornaprivataDe menanses --
prakti-iskolordetta störreallt gällerFramfördriva. somattre

verksamhet.sinförbilligamöjligheterbättrehar attken
viastiftelseelleraktiebolagoftaägsSkolorna ett somenav

övergripandedeochlärareföräldrar anställer tarstyrelseen
besluten.
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Dir. 199185

friståendevidUtredning skolor foravgifter m.m.om
skolpliktiga elever.

199185Dir.

1991-09-12vid regeringssammanträdeBeslut

Statsrådet Perssonanför.

förslagMitt

föreslår frågorJag utredare tillkallas för vissasärskild utredaatt att omen
friståendeavgifter vid skolpliktiga elever.skolor för

Bakgrund
tillstatsbidrag friståendeEnligt skolplik-nuvarande regler för skolor för

får friståendetiga elever huvudmannenregeringen förklara för godkänden
skola berättigad regeringen finnertill statsbidrag det lämpligt bak-motom
grund det allmänna intresset pedagogik och verksamhetsfor-attav av ny nya

budgetåret dåinomprövas skolväsendet. Fr.o.m. 198384 statsbidrags-mer
infördes förklarathar regeringen sammanlagt 43skolor berättigadesystemet

till statsbidrag enligt bestämmelser. Dessutom nio fri-dessa har ytterligare
stående grundskolenivåskolor statsbidrag enligt särskilda bestämmelser.
l frå-propositionen 199091218 för skolan behandlades vissaansvaretom

fristående skolor. redovisade där bl.a. den uppfattningenJag attgor om
statsbidragsnivåerna för skolor borde bli jämförbara med vaddessa mer som

utgåfortsättningsvis kommer i form statligt finansiellt stöd kommu-föratt av
skolverksamhet.nernas

l budgetpropositionen 199091l00 bil.10 16. föreslogjagp.B väsent-en
lig höjning fristående skolorna.bidraget till de Riksdagen biföll förslaget.av
UbU9, rskr. 224

skollagsfrågorl propositionen 1990911115 vissa redovisadeom m.m.
friståendejag förslag till förändringar i skollagen skolor för skolpliktiga ele-

ver.
Riksdagen har behandlingeni samband med denna proposition beslu-av
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anförtutbildningsutskottet bidrags-vadregeringen till känna om entat nyge
prop.19909ll15,elever.skolpliktigafristående förskolorförordning

357.UbUl7, rskr.
fristående skolarimligtutbildningsutskottet det att ärärEnligt en som

ekonomiska förutsättningarnadefullgörande hargodkänd skolpliktensför
föreslår därför samtliga i kommunattUtskottetdrift.för verksamhetens en

i för vanligeller skolpliktgår grundskolan god-ielever,skolpliktiga ensom
skall räknasbudgetåret 199293 i underlagetfristående skola, fr.o.m.känd

kommunens sektorsbidrag.för
övrigasinaoch skol-sektorsbidragbör fördela sittKommunen resurser

med vanlig skolplikt inomskolor för eleverområdet efter behov till samtliga
fristående.såvälkommunen, offentliga som

utskottet kommunenenligt skallinnebärEn fördelning efter behov att
såvälskolområdet kommunala fristå-fördela tillgängliga somresurser

kommunensätt skulleende skolor inom kommunens gränser somsamma
kommunala.varitha gjort samtliga skolorom
fristående skola, bör denvid skälig, ochI de fall avgift uttas varaenen

verksamhetsbidragetha möjlighet till skolankommunen bor awägaatten
till avgiftens storlek.med hänsyn

llppdrzrgt-t

friståendeVid de flesta elevavgifter delskolor i finansie-uttas som en
varieranderingen verksamheten. Avgifterna storlek beroendeärav av

stårvilka iwriga finansieringskiillttr till buds.som
friståendeEnligt nuvarande regler för statsbidrag till skolor gäller som

siirskilt xillkor for bidrag elevavgiften skall skälig med hänsyn tillatt vara
rimliga kostnader för verksamheten och omständigheterna i övrigt.

friståendeGenom riksdagens lveslttt kommer samtliga skolor god-iirsom
kanda tor skolplikt sektorsbidragvanlig del kommunens enligt denatt av
lveltoxspttvxrtingoch fördelning inom kommunenssker grundskola.som

friståendeDarmcd blir den statliga finansieringen skolor och grundav av
skolan likvltrdig.

fristfrentlel statsbidrag,skola med likvärdigt grundskolans, blir avgif-en
inte ;ngorarttle finansiering riskeras utvecklas till enbartutan attten en en

segregerande faktor diir elever med betalningssvaga föräldrar stängs ute.
.lot denna bakgrund måste förutsättningarna för fortsatt avgiftsuttagett

och olikarnab konsekvenser redovisas.neras
såledesDet skall tnkontntzr redovisautredaren konsekvensernaatt av
avgiftssystent.tonsatt Utredaren skall vidare bedöma hurdct statsbi-ett nya

dragssystentct återverkakommer ztvgiltssiittrtingen. Utredaren skallatt
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därutöver vilkalämna förslag efter principertill avgifter i framtiden skall
kunna tas ut.
I uppdraget ingå bedömaskall vidare effekterna bidragssy-detatt av nya

resurstilldelning. Utredarengrundskolans skall slutligenstemet överväga
vilka krav friståendeställabör skolor följd den änd-statensom somen av
rade bidragsordningen.
Uppdraget grundskoledelenomfattar Sigtunaskolan Humanistiskaav

läroverket, skola,Grännaskolan, Lundsbergs Franska skolan och Göteborgs
högre samskola.
Arbetet regeringenskall tillredovisas den maj 1992.1senast
För direktivutredningen regeringens dir.gäller 19845 till samtliga kom-

angåendemittéer och särskilda utredare utredningsförslagens inriktning.

Hemställan

Med hänvisning jag har anfört hemställer jag be-till vad regeringenatt
statsrådmyndigar till uppgiftdet har föredra ärenden grund-attsom om

skola, vuxenutbildninggymnasicskola och
tillkalla utredare omfattad kommittéförordningensärskildatt aven -

frågor fristående1976119 utreda vissa avgifter vidmed uppdrag att om-
skolor för skolpliktiga elever

besluta sekreterare och biträde utredaren.att experter, annatom
åttondeVidare hemställer jag kostnaderna skall belasta huvudtitclnsatt

anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen föredragandens överväganden och bifalleransluter sig till
hans hemstiillan.

Utbildningsdepartementet
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LFrihet kompetens.Grundutbildningens 37.Psykiatrinansvar ochdesspatienter levnatkförhállanden,- - -villkori högskolan.U. vårdensinnehållochutveckling.
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probleminventeringsocialtjänstens-en ur
perspektiv.
Psykiatrin4. i Norden jämförandeperspektiv.-ett

5.Koncessionförförsäkringssammanslumingar.Fi.
6.Nymervårdesskattelag.

Motiv.Del- Forfattningstextochbilagor.Del Fi.-7.Kompetensutveckling nationellstrategi.A.en-8.Fastighetstaxering Bostadsrätter.Fi.m.m.-9.Ekonomioch i kyrkan.rätt C.
10.Ett bolagförnmdradiosändningar.nytt Ku.
l Fastighetsskatt.Fi.
12.Konstnärlighögskoleutbildning.U.
13.Bundnaaktier.Ju.
14.Mindrekadmiumi handelsgödsel.Jo.
15.Ledningochledarskapi högskolannågra-perspektivochmöjligheter.U.
16.Kroppenefterdöden.S.
17.Densistaundersökningenobduktioneni ett-psykologisktperspektiv.S.
18.Tvångsvårdi socialtjänsten ochinnehåll.ansvar-19.Långtidsutredningen1992.Fi.
20.Statenshundskola.ombildningfrånmyndighettill

aktiebolag.S.
21.Bostadsstödtill pensionärer.
22.EES-anpassningkreditupplysningslagen.Ju.av
23.Kontrollfrâgori tulldatoriseringen Fi.m.m.
24.Avregleradbostadsmarknad.Fi.
25.Utvärdering försöksverksamhetenmedS-árigav
yrkesinriktadutbildningi gymnasieskolan.U.

26.Rättentill folkpensionkvalifrkationsregleri-intemationellaförhållanden.
Årsarbetstid.27. A.

28.Kartläggning kasinospelenligtinternationellaav -regler.Fi.
29.Smittskyddsinstitutet organisationförSverigesny-nationellasmittskyduhfunktioner.
30.KreditförsäkringNågraaktuellaproblem.Fi.-31.lagstiftning satellitsändningarom av
TV-programKu.

32.NyaInlandsbanan.K.
33.Kasinospelsverksamheti folkrörelsernastjänst C.
34.Fastighetsdatasystemetsdatorstruktur.M.
35.Kart-ochmätningsutbildningari skolformer.M.nya
36.RadioochTV i Ku.ett.
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JordbruksdepartementetJustitiedepartementet
handelsgödsel.[14]kadmiumiMindre[13]Bundnaaktier.

[22]kreditupplysningslagen.EES-anpassningav Kulturdepartementet
Socialdepartementet rundradiosändningar.[10]bolagförEttnytt

TV-program.[31]satellitsändningarLagstiftningPsykisktstördassituationi kommunerna avom
TV i [36][3] Radioochprobleminventeringsocialtjänstensperspektiv. ett.ur-en

jämförandeperspektiv.[4]PsykiatrinNordeni ett- Arbetsmarknadsdepartementetdöden.[16]Kroppenefter
obduktioneniDensistaundersökningen [7]ett Kompetensutveckling nationellstrategi.en- -Årsarbetstid.perspektiv.[17]psykologiskt [27]

[18]socialtjänsten ochinnehåll.Tvångsvârdi ansvar- CivildepartementetOmbildningfrånmyndighettillStatenshundskola.
aktiebolag.[20] [9]i kyrkan.Ekonomiochrätt
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förSverigesSmittskyddsinstitutet organisationny varför tillåterförrisker.Ettseminarium viRegler- omsmittskyddsfunktioner.[29]nationella [2]föroreningarinneänute.merdesspatienter levnadsförhållanden,Psykiatrinoch datorstruktur.[34]Fastighetsdatasystemets-innehåll [37]vårdens ochutveckling. i skolfomrer.[35]Kart-ochmätningsutbildningarnya
Kommunikationsdepartementet
NyaInlandsbanan.[32]
Finansdepartementet

[5]Koncessionförförsäkringssammanslumingar.
Nymervärdesskattelag.
Motiv.Del- Författningstextochbilagor.Del [6]-Fastighetstaxering Bostadsrätter.[8]m.m.-Fastighetsskatt.

Lángtidsutredningen1992.[19]
Kontrollfrâgortulldatoriseringen [23]i m.m.

[24]Avregleradbostadsmarknad.
Kartläggning kasinospelenligtinternationellaav -regler.[28]
KreditförsäkringNågraaktuellaproblem.[30]-
Utbildningsdepartementet
Frihet kompetens.Grundutbildningensvillkoransvar- -ihögskolan.[l]

[12]Konstnärlighögskoleutbildning.
Ledningochledarskaphögskolannågraperspektivi -möjligheter.[15]och
Utvärdering försöksverksamhetenmed3-årigav
yrkesinriktadutbildningi gymnasieskolan.[25]
Friståendeskolor.Bidragochelevavgifter.[38]
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