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Inledning

När.detta.projekt.påbörjas.pågår.en.ekonomisk.kris.som.slagit.hårt.mot.kommunernas.
ekonomi..Under.året.som.gått.har.oron.för.uppsägningar.och.neddragningar.inom.skolans.
värld.växt..Många.kommuner.har.tvingats.att.börja.se.över.möjligheter.till.nedskärningar.
i.verksamheterna.och.frågorna.som.många.lärare.ställer.sig.är:.Hur.många.lärare.kommer.
att.sägas.upp?.Riskerar.skolan.att.drabbas.på.samma.sätt.som.under.1990-talskrisen?.

Dagens.finansieringssystem.för.skolan.har.fått.utstå.mycket.kritik,.resurserna.till.skolan.
är.inte.säkrade,.lärarna.har.för.dåliga.löner.och.likvärdigheten.ifrågasätts..

Det.finns.en.mängd.rapporter.från.forskare.och.från.Skolverket.som.behandlar.resurs-
användningen.i.skolan..Ingen.kan.ge.något.enkelt.svar.på.vilket.som.är.det.bästa.sättet.
att.fördela.resurser.på..Fler.aktörer.efterfrågar.dock.mer.forskning,.mer.utvärdering.och.
fler.studier..Ofta.börjar.diskussioner.om.skolans.finansiering.med.ställningstaganden.för.
eller.emot.decentraliseringsreformen.som.genomfördes.i.början.av.1990-talet..Diskus-
sionen.om.decentraliseringen.beskrivs.i.denna.rapport..

Resursfördelning.till.skolan.är.ett.komplext.ämne..Syftet.med.den.här.rapporten.är.i.för-
sta.hand.kunskapsuppbyggnad..Det.finns.inget.enkelt.svar.på.frågan.om.hur.resurserna.
ska.fördelas.till.skolan..Men.med.mer.kunskap.kan.vi.ställa.bättre.frågor.och.bättre.krav.
på.våra.politiker..Rapporten.innehåller.ett.antal.förslag.och.frågeställningar.riktade.till.
både.kommuner.och.staten.

Ämnet.utbildningsekonomi.har.anknytning.till.både.nationalekonomi.och.företagseko-
nomi.och.till.pedagogiken..Lärandet,.pedagogiken.är.det.som.produceras..Den.natio-
nalekonomiska.delen.handlar.om.hur.humankapitalet.ser.ut,.utvecklas.och.används.på.
det.nationella.planet..Den.nationalekonomiska.teorin.betraktar.utbildning.som.en.inves-
tering.för.individen..Den.företagsekonomiska.delen.handlar.om.skolans.och.kommu-
nernas.styre.i.form.av.ekonomistyrning,.det.vill.säga.kalkylering,.budgetering,.budget-
uppföljning,.redovisning.med.mera.och.om.skolornas.management..Den.här.rapporten.
behandlar.den.övergripande.delar.av.skolans.finansiering.och.fokus.kommer.inte.att.vara.
på.den.företagsekonomiska.biten.och.skolans.ekonomistyrning.

Rapporten.inleds.med.sammanfattande.kommentarer.av.hela.rapportinnehållet.och.med.
Lärarförbundets.förslag.på.vad.som.krävs.för.att.förbättra.skolans.resursfördelning..
Rapporten.är.disponerad.i.sex.huvudavsnitt,.varje.avsnitt.avslutas.med.sammanfattande.
kommentarer..Det.första.avsnittet.behandlar.skolans.styrning.och.decentraliseringen.
av.huvudmannaskapet.under.1990-talet..Det.andra.avsnittet.behandlar.resursers.be-
tydelse.för.elevers.resultat.i.skolan..Det.tredje.avsnittet.beskriver.utvärderingar.av.hur.
kommuner.fördelar.resurser.till.skolan.idag.samt.beskriver.kortfattat.kritik.mot.resurs-
fördelningssystemet.före.decentraliseringen..Det.fjärde.avsnittet.behandlar.resurser.till.
fristående.skolor..Det.femte.avsnittet.behandlar.den.kommunala.ekonomin.och.det.
kommunalekonomiska.utjämningssystemet..Det.sjätte.och.sista.avsnittet.tar.upp.finan-
sieringen.av.skolan.och.konjunkturer.
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Sammanfattande diskussion  
– Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?

Skolans resurser ska styras aktivt och medvetet
Dagens.resursfördelning.till.skolan.har.många.brister..Ett.resultat.av.detta.är.bland.annat.
att.likvärdigheten.i.den.svenska.skolan.har.försämrats..Dagens.samhälle.har.blivit.mer.
segregerat.och.de.sociala.skillnaderna.har.ökat..Som.det.ser.ut.idag.tar.inte.kommunerna.
sitt.fulla.ansvar.för.likvärdigheten.i.skolan..Skolverket.har.visat.att.resursfördelningen.
till.skolan.inte.utgår.från.elevernas.behov.och.att.den.inte.är.tillräckligt.kompensatorisk..
Idag.är.det.vanligt.att.skolorna.får.samma.peng.för.alla.elever.samt.en.tilläggsresurs.som.
ska.syfta.till.att.kompensera.för.elevernas.olika.förutsättningar..I.de.allra.flesta.kommu-
ner.är.denna.tilläggsresurs.mycket.blygsam.och.borde.egentligen.utgöra.en.större.del.av.
resurserna.till.skolan..Dessutom.menar.Skolverket.att.kommunerna.saknar.en.genom-
tänkt.modell.för.resursfördelningen.till.skolan.och.att.de.inte.heller.utvärderar.resurs-
fördelningen..Ofta.är.det.föregående.års.budget.som.får.avgöra.hur.skolan.ska.få.sina.
pengar..Skolverket.menar.att.kommunerna.inte.är.medvetna.beslutsfattare.när.det.gäller.
skolan..Detta.trots.att.läroplan.och.skollag.föreskriver.att.skolan.ska.ta.hänsyn.till.elever-
nas.olika.förutsättningar.och.behov..Det.är.inte.meningen.att.barnens.hemförhållanden.
ska.få.vara.avgörande.för.deras.resultat.i.skolan..Därför.behövs.en.tydligare.behovsstyr-
ning.av.skolans.resurser.

Lärarna är skolans viktigaste resurs 
Resurser.spelar.roll,.särskilt.för.de.svagaste.eleverna..Det.finns.klarlagt.vilka.socioekono-
miska.faktorer.som.har.betydelse.för.elevernas.resultat,.varav.den.tydligaste.är.föräldrar-
nas.utbildningsnivå..Dessutom.är.det.känt.att.lärarens.kompetens.är.den.allra.viktigaste.
resursen.i.skolan..Det.bör.man.ta.hänsyn.till.när.man.fördelar.resurser.

Politiska beslut avgör
Det.finns.inget.enkelt.recept.för.hur.skolan.ska.finansieras..Pengar.till.skolan.handlar.
om.politiska.prioriteringar,.oavsett.vem.som.håller.i.pengarna,.staten,.kommunen.el-
ler.landstinget..Det.vore.idealiskt.om.det.gick.att.ta.fram.en.lättöverskådlig.matematisk.
modell.som.enkelt.beräknade.hur.mycket.varje.elev.i.landet.behöver.för.att.klara.målen,.
men.tyvärr.riskerar.sådana.modeller.att.bli.trubbiga.och.det.mesta.talar.för.att.det.be-
hövs.en.bedömning.på.lokal.nivå.

Krisen har påverkat skolan
Vi.är.just.nu.på.väg.ur.en.ekonomisk.kris..Kommunerna.är.fokuserade.på.att.hålla.bud-
geten.men.kostnaderna.för.att.inte.satsa.på.skolan.blir.höga.på.lång.sikt..Målen.i.skolan.
är.desamma,.eleverna.behöver.lära.sig.lika.mycket,.oavsett.om.det.är.hög-.eller.lågkon-
junktur.

Resursfördelningen till friskolor ifrågasätts 
Under.1990-talet.infördes.ett.system.med.offentligt.finansierade.fristående.skolor..Före-
komsten.av.fristående.skolor.är.omdebatterad.och.Sverige.är.det.enda.landet.i.världen.
som.tillåter.vinstintresse.i.offentligt.finansierade.fristående.skolor..Förekomst.av.vinst.
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och.skillnader.mellan.skolor.gör.att.det.ofta.ifrågasätts.om.fördelningen.av.resurser.till.
fri.stående.skolor.är.rättvis.

Förändrat huvudmannaskap förändrar inget
I.början.på.1990-talet.genomfördes.en.decentralisering.av.skolan..Den.innebar.bland.
annat.att.kommunerna.fick.en.större.frihet.att.fördela.resurser.till.skolan..Tidigare.
detaljstyrde.staten.pengar.till.skolan..Både.finansieringssystemen.före.och.efter.decen-
traliseringen.har.fått.utså.kritik..Bland.annat.kritiserades.då.Skolöverstyrelsen.för.att.
de.inte.utvärderade.resursfördelningen.till.skolan.och.idag.har.Skolverket.funnit.att.
kommunerna.inte.utvärderar.sina.resursfördelningsmetoder.på.ett.tillfredsställande.sätt..
Skolans.finansieringssystem.har.gått.från.att.före.decentraliseringsreformerna.vara.ett.på.
ytan.överskådligt.och.detaljstyrt,.men.ändå.manipulerbart.system.till.dagens.system,.eller.
snarare.brist.på.system.där.kommunerna.fördelar.resurser.på.svaga.beslutsgrunder..Det.
finns.inget.behov.av.att.förändra.skolans.huvudmannaskap.idag..Däremot.finns.det.en.
förbättringspotential.i.dagens.system.med.kommunala.och.privata.huvudmän..
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Lärarförbundets förslag för en bättre resursfördelning

Tre starka skäl för ett ökat statligt ansvarstagande
Skolan.behöver.en.både.säkrare.och.mer.genomtänkt.resursfördelning..Staten.kan.ta.ett.
större.ansvar.för.att.resurserna.till.skolan.fördelas.efter.förutsättningar.och.behov.utan.
att.ta.över.huvudmannaskapet..Det.finns.starka.skäl.för.detta:.

. Skolans.finansiering.ska.vara.säker.–.oavsett.konjunktur

. Likvärdigheten.måste.förbättras

. Resursfördelningen.till.fristående.skolor.ska.ske.på.samma.villkor.
som.till.kommunala.

Tio ledord för skolan, pengarna och likvärdigheten

. Det lönar sig att satsa på skolan
Skolan.ska.inte.vara.en.konjunkturregulator..Eleverna.behöver.inte.lära.sig.mindre.
bara.för.att.det.är.lågkonjunktur..Det.är.olönsamt.att.spara.på.skolan.i.kristider..En.
misslyckad.skolgång.kommer.att.bli.kostsam.för.samhället.under.en.lång.tid.

. Det.ekonomiska.läget.idag.är.extraordinärt.och.i.många.kommuner.har.det.rått.
stor.osäkerhet.om.den.framtida.ekonomin.i.väntan.på.besked.om.extra.statsbidrag..
Perioder.av.osäkerhet.är.aldrig.bra..Risken.finns.att.kommunerna.blir.för.återhåll-
samma.under.sämre.tider.om.de.är.osäkra.på.om.det.kommer.konjunkturrstöd.i.
framtiden.

. Kommunernas ansvar ska tydliggöras
. Kostnaden.för.en.misslyckad.skolgång,.förutom.för.den.enskilda.individen,.kan.

hamna.i.sjukvården,.i.kriminalvården.och.på.arbetsförmedlingen,.alltså.i.stat,.kom-
mun.eller.landsting..Det.är.inte.orimligt.att.staten.därför.stället.kravet.att.kommu-
nerna.förebygger.dessa.kostnader..Kommunernas.ansvar.för.skolan.måste.klargöras.
och.stärkas.

. Kommunerna ska ha möjlighet att hantera konjunktursvängningar …
. Den.djupa.lågkonjunkturen.har.satt.igång.en.debatt.om.utformningen.av.kommu-

nernas.balanskrav.och.om.hur.kommunerna.ska.klara.konjunktursvängningar.på.
bästa.sätt..Regeringen.har.aviserat.att.de.kommer.att.tillsätta.en.utredning.om.kom-
munernas.balanskrav.och.av.en.kommunstabiliseringsfond..Syftet.med.en.sådan.
fond.ska.vara.att.jämna.ut.upp-.och.nedgångarna.för.kommunerna.under.en.kon-
junkturcykel..

. ....men det löser inte dagens akuta situation – extra statsbidrag behövs!
. Att.regeringen.under.2009.aviserade.att.de.vill.utreda.frågan.om.en.konjunktursta-

biliseringsfond.är.i.sig.positiv..Utredningen.är.välkomnad.från.flera.håll,.bland.an-
nat.från.finanspolitiska.rådet.som.anser.att.ett.konjunkturutjämningssystem.måste.
utredas..(Finanspolitiska.rådet,.2010).Det.löser.dessvärre.inte.dagens.problem.or-
sakade.av.den.ekonomiska.krisen..Lärartätheten.sjönk.under.2009..Kommunerna.
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och.skolan.behöver.fortfarande.extra.konjunkturstöd.från.staten.även.för.2011.och.
2012.

. Höga krav kräver tydliga definitioner av likvärdighet och måluppfyllelse
. Staten.borde.också.ställa.högre.krav.på.likvärdigheten.och.resultaten.i.skolan..Det.

förutsätter.att.staten.kvantifierar.och.tydligt.definierar.vad.som.menas.med.likvär-
dighet.och.måluppfyllelse.i.form.av.resultat.och.resultatspridning..Det.kan.innebära.
att.skollagen.måste.förändras..Elevens.rättigheter.måste.bli.tydliga.för.elever.och.
föräldrar!.Om.skolorna.i.en.kommun.inte.sköter.detta.ska.staten.ingripa..

. Att.styra.med.riktade.statsbidrag.är.komplicerat..Om.staten.vill.påverka.kommunen.
att.lägga.mer.resurser.på.skolan.genom.statsbidrag.måste.statsbidragen.sannolikt.
vara.större.än.kommunens.budget.för.skolan..Annars.finns.risken.att.kommunerna.
minskar.sin.egen.insats..Man.kan.därför.inte.helt.förlita.sig.på.att.ett.riktat.statsbi-
drag.får.önskad.effekt.och.riktade.statsbidrag.måste.utformas.och.utvärderas.med.
omsorg.

. Kommunerna måste bli medvetna beslutsfattare
. Varje.kommun.måste.se.över.sitt.resursfördelningssystem.till.skolan..Hänsyn.måste.

tas.till.det.som.vi.vet.påverkar.elevernas.resultat,.där.det.viktigaste.är.föräldrarnas.
utbildningsnivå..Resurserna.måste.fördelas.efter.behov.och.den.viktigaste.resursen.
–.lärarnas.kompetens.–.måste.tas.tillvara..Varje.kommun.måste.också.följa.upp.och.
utvärdera.sitt.system.och.sätta.det.i.relation.till.skolans.måluppfyllelse.

. Om.standardkostnaden.för.de.olika.skolformerna.skulle.beräknas.utifrån.hänsyn.till.
att.resurserna.ska.fördelas.kompensatoriskt.kan.standardkostnaden.verka.som.en.
legitim.fingervisning.om.vad.som.är.rimligt.att.skolan.kostar.för.kommunerna.och.
dess.medborgare..Det.är.också.rimligt.att.kommuner.som.avviker.nämnvärt.från.
standardkostnaden.ska.redovisa.varför.den.faktiska.kostnaden.avviker.och.sätta.den.
i.relation.till.kvaliteten.på.skolan..Skolinspektionen.kan.åläggas.att.i.sin.tillsyn.kon-
trollera.att.detta.fungerar.

. Man.måste.ändå.observera.att.standardkostnaden.endast.gäller.kostnaden.per.in-
vånare.i.hela.kommunen,.det.betyder.att.kostnaden.per.elev.kan.behöva.skilja.sig.
mycket.mellan.olika.skolor.inom.samma.kommun.

. Låt Skolinspektionen kontrollera att resurserna 
fördelas efter förutsättningar och behov

. Skolinspektionen.skulle.kunna.få.en.utökad.roll.och.även.utföra.inspektion.på.
resursanvändningen.och.de.metoder.som.kommunerna.använder.sig.av.för.att.för-
dela.resurser..När.en.skola.inte.uppnår.tillräckliga.resultat.skulle.då.skolinspektio-
nen.även.kommentera.om.resursanvändningen.och.utvärderingen.av.resursanvänd-
ningen.är.tillfredsställande.och.om.kommunen.borde.utöka.skolans.budget..Kanske.
behöver.lagstiftningen.kompletteras.inom.detta.område.

. Använd lärartäthet som ett kvalitetsmått
. Lärartätheten.är.ett.kvalitetsmått.som.måste.beaktas.när.resursanvändningen.be-

döms..Den.bör.sättas.i.relation.till.vad.som.är.rimligt.med.tanke.på.varje.barn-/
elevgrupps.förutsättningar.och.behov.
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. Offentlig finansiering kräver offentlig insyn
. Oavsett.hur.en.skola.drivs,.som.aktiebolag,.som.stiftelse.eller.som.kommunal.skola,.

är.det.svårt.att.i.lagstiftning.reglera.hur.den.ska.fördela.sina.tillgångar.
. Kommunmedborgarna.och.fackliga.företrädare.kan.och.ska.granska.att.kommunen.

använder.sina.skatteintäkter.på.det.sätt.som.medborgarna.önskar..På.samma.sätt.
borde.fackliga.företrädare.och.medborgare.kunna.granska.fristående.skolor..Det.
borde.också.vara.av.intresse.för.föräldrar.och.elever.när.de.väljer.en.friskola.att.ta.
reda.på.om.det.finns.några.principer.för.hur.överskott.ska.användas..Hur.ser.inves-
teringsplanerna.ut?.Vilket.inflytande.har.lärarna?

. Oavsett.om.huvudmannen.är.kommunal.eller.privat.bör.överskott.investeras.i.elev-
erna.och.i.skolans.personal..

. Det.är.rimligt.att.reglerna.för.offentlighet,.sekretess.och.yttrandefrihet.gäller.lika.
för.både.kommunala.och.fristående.skolor..

. Fördela resurser till friskolor på lika villkor
. Det.har.nyligen.sjösatts.ett.nytt.regelverk.för.finansiering.av.fristående.skolor.och.

det.är.ännu.för.tidigt.att.uttala.sig.om.effekterna..Resursfördelningen.till.fristående.
skolor.måste.vara.tydlig.och.rättvis..Därför.är.det.viktigt.att.effekterna.följs.upp..
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Från regelstyrning till mål- och resultatstyrning

Under.1990-talet.kommunaliserades.skolan,.vilket.innebar.en.decentralisering..Skälen.till.
det.var.flera..Ett.decentraliserat.ansvar.för.skolan.skulle.öka.möjligheterna.för.skolans.
personal.till.inflytande.över.verksamheten..Även.medborgarna.i.kommunen.skulle.få.
ett.ökat.inflytande.över.verksamheten..Att.ge.kommunerna.ökat.ansvar.för.skolan.sågs.
som.ett.led.i.en.ökad.demokratisering.av.den.offentliga.sektorn..Decentraliseringen.
skulle.också.förbättra.möjligheten.för.lokalt.utvecklingsarbete.(Regeringens.proposition.
1989/90:41,.1989)..

Före.1991.styrde.staten.skolan.i.stor.utsträckning.med.regler,.idag.styrs.skolan.med.
nationellt.uppsatta.mål..De.som.driver.skolor,.kommuner.och.fristående.huvudmän,.
har.stor.frihet.att.avgöra.hur.verksamheten.skall.utformas,.utifrån.de.mål.som.anges.i.
läroplanerna.och.kursplanerna..Målen.är.av.två.slag,.dels.mål.som.anger.inriktning.för.
verksamheten.(strävansmål),.dels.mål.som.skolan.ska.se.till.att.alla.elever.kan.uppnå.
(uppnåendemål)..Förskolans.mål.anger.vad.förskolan.ska.sträva.efter.när.det.gäller.barns.
utveckling.(strävansmål)..

Ett.problem.med.regelstyrning.var.att.kontrollen.av.verksamheten.mer.handlade.om.
att.se.till.att.reglerna.efterlevdes.än.att.se.hur.väl.målen.uppnåddes..Detta.ledde.till.en.
utveckling.som.gick.mer.och.mer.mot.målstyrning..Syftet.med.att.införa.den.nya.mål-
styrningen.var.att.elevens.behov.skulle.avgöra.hur.verksamheten.skulle.organiseras.och.
hur.resurser.skulle.fördelas.för.att.de.nationella.målen.skulle.uppnås..Under.1990-talet.
ändrades.även.betygssystemet.från.att.ha.varit.relativt.till.att.bli.målrelaterat..(Myndighe-
ten.för.skolutveckling,.2003)

Den.nya.ansvarsfördelningen.efter.kommunaliseringen.sammanfattas.så.här.av.Skolverket:

Statens ansvar 

. ny.skollag.som.omfattar.alla.skolformer

. nya.förordningar.med.ett.fåtal.regler.för.respektive.skolform.–.inga.alls.för.hur
undervisningen skall organiseras och resurser fördelas

. läroplaner, med tydliga mål och resultatkrav 

. personalbestämmelser.tas.bort.–.endast.behörighetskrav.finns.kvar

. Skolverket.med.ansvar.för.uppföljning,.utvärdering,.tillsyn.och.
utveckling.inrättas

. fleråriga.utvecklingsplaner.fastställs.av.regeringen

Kommunens ansvar

. fullständigt.huvudmannaskap

. förstahandsansvar.för.uppföljning,.utvärdering.och.tillsyn.av.skolverksamheten
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. ansvar.för.att.nationella.mål.uppfylls

. skolplan.upprättas.(skolplanen.ska enligt det nya förslaget till skollag avskaffas)

. ansvar.för.skolverksamhetens.finansiering.och.resursfördelning.efter.behov

. lärartjänster.kommunalt.reglerade

Skolans ansvar

. ansvar.för.att.nationella.och.kommunala.mål.uppfylls

. arbetsplan.upprättas

. egen.uppföljning.och.utvärdering

. rektor.nära.verksamheten

. elev-.och.föräldrainflytande

. ansvar.för.verksamhetens.organisation.och.resursanvändning
(Skolverket,.1997)

Sammanfattningen.är.hämtad.från.en.skrift.som.Skolverket.sammanställde.sex.år.efter.
decentraliseringsreformen..Skolverket.hade.då.funnit.allvarliga.brister.i.kommunernas.
ansvarstagande..Skriften.utgjorde.en.del.av.en.handlingsplan.som.upprättades.

Skolverket.skriver.vidare.om.vad.den.nya.styrningen.förutsätter:.....långt driven decentra-
lisering kräver därför uppföljning, utvärdering och tillsyn på kommunal nivå, om utbildningssystemets 
nationella mål och likvärdighet skall kunna upprätthållas. Planmässig utvärdering och tillsyn av 
skolverksamheten är därför ett starkt statligt krav på den enskilda kommunen i den nya ansvarsfördel-
ningen. Att kommunen utvecklar strategier för styrning och utvärdering av verksamheten är avgörande 
för dess möjligheter att fullfölja sin del i den nya ansvarsfördelningen. Bristande tydlighet eller avsaknad 
av sådana strategier har varit ofta förekommande påpekanden i Skolverkets tillsynsarbete. Viktiga 
områden för sådana strategier är bland annat följande områden:

. Åtgärder för att nationella mål skall uppfyllas – skolplanen

 Uppföljning och utvärdering som del i årsredovisning/bokslut och som underlag för budgetarbete 
och resursfördelning

 Aktiv tillsyn

 Ansvarsfördelning

. Skolans ledning
(Skolverket,.1997)

En period av omorganisationer
Under.de.första.tio.åren.som.Skolverket.existerade.skedde.ett.flertal.omorganisationer..
År.2003.delades.verket.upp.i.två.nya.myndigheter,.Skolverket.och.Myndigheten.för.skol-
utveckling..Skolverkets.uppgift.skulle.då.renodlas.till.att.ägna.sig.åt.tillsyn..Myndigheten.
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för.skolutveckling.skulle.ansvara.för.stödjande.och.utvecklande.uppgifter..Bland.annat.
hade.Skolverket.kritiserats.för.att.inte.ägna.tillräckligt.med.tid.år.granskning.och.tillsyn.
och.riksdagens.revisorer.ansåg.att.Skolverket.inte.arbetade.tillräckligt.hårt.med.Skolut-
veckling..

Myndigheten.för.skolutveckling.lades.ned.2008.och.en.ny.myndighet.bildades.samma.år,.
Statens.skolinspektion..Skolinspektionen.fick.ta.över.tillsynsuppdraget.från.Skolverket..
Inspektionen.ansvarar.för.tillsynen.över.förskoleverksamhet,.skolbarnsomsorg,.skola.
och.vuxenutbildning..Det.betyder.att.myndigheten.kontrollerar.att.kommunen.eller.den.
fristående.skolan.följer.de.lagar.och.andra.bestämmelser.som.gäller.för.verksamheten.

Även.inom.kommunens.organisation.har.förändringar.skett..Före.1991,.då.vi.fick.vår.
nuvarande.kommunallag,.var.kommunens.organisation.mer.reglerad.än.idag..Tidigare.
fanns.en.speciallagstiftning.som.angav.att.en.kommun.skulle.ha.en.skolstyrelse,.en.so-
cialnämnd.och.så.vidare..Idag.har.kommunerna.större.frihet.att.utforma.sin.egen.or-
ganisation..Kommunallagen.reglerar.kommunens.verksamhet.och.ansvarsområden.och.
det.finns.även.regler.för.hur.kommunen.ska.sköta.sin.ekonomi..Det.finns.dock.en.stor.
variation.i.hur.kommuner.fungerar..Idag.kan.kommunen.själv.bestämma.vilka.nämnder.
som.ska.finnas,.vilket.de.också.har.utnyttjat.
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Från statliga bidrag till kommunal budget

Före.1991.var.Staten.huvudman.för.lärartjänsterna.i.grund-.och.gymnasieskola.och.de-
taljstyrde.skolan.genom.riktade.bidrag.till.kommunerna..Bidragen.var.riktade.till.lärarlö-
ner,.stödinsatser,.arbetsgivaravgifter.och.skolutveckling..Länsskolnämnderna.beslutade.
om.hur.mycket.varje.kommun.skulle.ha..Bidragen.baserades.på.antal.elever.per.skola.
och.reglerade.därmed.lärartätheten..Staten.finansierade.och.satte.lärarlönerna..Bidraget.
var.kopplat.till.den.skolorganisation.som.länsskolnämnden.godkänt..Kommunerna.fi-
nansierade.skolskjuts,.hälsovård,.måltider,.läromedel.och.lokaler..Kommunerna.finansie-
rade.också.fritidshem.och.förskola..

Efter.1991.blev.lärarnas.anställningsvillkor.kommunalt.reglerade.och.kommunerna.
huvudmän.för.skolan,.men.staten.gav.fortfarande.statsbidrag.i.form.av.riktade.sektors-
bidrag.till.skolan..Det.nya.sektorsbidraget.var.schablonmässigt.och.gav.kommunerna.
större.frihet.att.bestämma.hur.bidragen.skulle.fördelas..Det.var.ett.led.i.decentralise-
ringen.att.flytta.fördelningsbeslut.närmare.verksamheten..Bidragen.beräknades.på.antal.
invånare.i.åldrarna.6–20.år.för.grundskolan.och.20–65.år.för.komvux..De.fördelades.
också.kompensatoriskt.efter.elever.per.kvadratkilometer,.andelen.med.lågutbildade.
föräldrar,.andelen.elever.i.familjer.som.hade.försörjningsstöd,.andelen.elever.med.en.
ensamstående.förälder.och.elever.med.utländska.föräldrar..Bidragen.till.gymnasieskolan.
var.viktade.efter.antal.elever.per.kvadratkilometer.och.efter.elevernas.val.av.gymnasie-
linje..Den.riktade.finansieringen.från.staten.upphörde.1993,.men.det.finns.fortfarande.
specialdestinerade.statsbidrag.till.skolan,.till.exempel.bidrag.till.maxtaxa.i.barnomsorgen.

I.samband.med.decentraliseringen.1991.lades.länsskolnämnderna.och.Skolöverstyrelsen.
ned..Idag.administreras.de.riktade.statsbidragen.till.skolan.av.enheten.för.statsbidrag.på.
Skolverket..Staten.ger.generella.statsbidrag.till.kommunerna.via.det.kommunalekono-
miska.utjämningssystemet.och.kommunerna.bestämmer.själva.hur.bidragen.ska.fördelas.
mellan.kommunernas.olika.verksamheter..

Det.kommunalekonomiska.utjämningssystemet.har.reformerats.ett.antal.gånger.sedan.
1994,.den.senaste.stora.reformen.var.2005.

Sammanfattande kommentarer – Stat eller kommun?
Det.är.inte.enkelt.att.urskilja.effekterna.av.decentraliseringsreformen..Samma.årtionde.
som.reformen.genomfördes.hände.mycket.annat.som.påverkade.skolans.värld,.ekono-
misk.kris,.införandet.av.fristående.skolor.och.fritt.skolval.med.budget-/betalsystem.med.
skolpeng,.utbyggnad.av.gymnasieskolan,.ny.teknik.i.undervisningen,.nytt.betygssystem,.
målstyrning.i.skolan,.boendesegregationen.ökade.och.samhället.har.blivit.mer.mångkul-
turellt..Reformer.i.sig.kan.dessutom.ta.lång.tid.att.implementera..Skolverket.har.organi-
serats.om.flera.gånger.sedan.det.bildades.1991..Bildandet.och.nedläggningar.av.myndig-
heter.visar.att.Skolverkets.uppdrag.och.styrningen.av.skolan.är.omdebatterad,.kritiserad.
och.inte.har.hittat.någon.jämvikt..
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Skolan.har.alltid.varit.både.kommunal.och.statlig..Det.som.skedde.1991.var.i.praktiken.
att.ansvaret.för.lärarnas.löner.och.anställning.överfördes.från.staten.till.kommunerna..
Tidigare.finansierade.staten.en.del.av.skolornas.verksamhet.samtidigt.som.kommunerna.
stod.för.lokaler,.skolskjuts,.skolmat.med.mera..Förslag.om.återförstatligande.som.ib-
land.förekommer.i.debatten.avser.att.staten.tar.över.finansieringsansvaret.för.delar.av.
skolverksamheten..En.sådan.finansiering.kan.distribueras.på.flera.sätt.till.exempel.med.
detaljstyrning,.som.före.1991,.eller.genom.att.kommunerna.får.en.klumpsumma.som.de.
kan.fördela.hur.de.vill..
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Spelar resursfördelningen någon roll?

Den.första.fråga.man.bör.ställa.sig,.innan.skolors.resursfördelning.utreds,.är.om.resur-
ser.och.hur.de.fördelas.verkligen.påverkar.barns/elevers.skolgång.och.vidare.liv.i.någon.
större.utsträckning..I.detta.avsnitt.kommer.sådana.frågor.att.belysas.

Resursers betydelse för elevernas resultat
Fram.till.1990-talet.var.uppfattningen.bland.forskare,.främst.ekonomer,.att.resurser.inte.
hade.något.samband.med.elevers.resultat..Sedan.dess.har.det.kommer.fler.studier.och.
den.uppfattningen.har.nu.förändrats..Ekonomiska.resurser.anses.nu.ha.effekt.på.elev-
ernas.skolresultat..Forskningsresultaten.är.dock.allt.annat.än.entydiga.och.studierna.har.
genomförts.i.olika.länder.som.kanske.inte.alltid.är.jämförbara..Ekonomiska.resurser.kan.
mätas.på.olika.sätt:.lärartäthet,.lärarkompetens,.resurser.till.lokaler.och.administration,.
resurser.till.specialundervisning..

Enligt.Skolverket.är.forskningen.kring.lärares.kompetens.och.elevernas.resultat.enkel.att.
tolka..Lärarkompetensen.mätt.som.yrkeserfarenhet,.kompetensutveckling,.ämnesutbild-
ning.eller.pedagogisk.utbildning.är.en.resurs.som.har.en.klart.positiv.påverkan.på.elever-
nas.resultat..

När.det.gäller.lärartäthet.är.det.svårare.att.dra.enkla.slutsatser.beroende.på.många.mät-
problem..I.vissa.fall,.när.mätningar.av.resultat.och.lärartäthet.genomförs,.kan.det.faktum.
att.resurssvaga.elever.medvetet.placerats.i.en.mindre.klass,.få.det.att.se.ut.som.att.en.
liten.klass.ger.sämre.resultat.för.eleverna..Om.en.lärare.bedriver.undervisningen.utan.att.
utnyttja.alla.möjligheter.som.en.mindre.elevgrupp.innebär,.ger.inte.en.mätning.av.lärar-
tätheten.någon.större.skillnad.i.resultat..Skolverkets.genomgång.visar.dock.att.förutsätt-
ningarna.för.att.bedriva.undervisning.av.god.kvalitet.förbättras.vid.mindre.klasstorlek..
Det.har.störst.betydelse.för.elever.i.yngre.åldrar,.som.därigenom.får.bättre.möjlighet.att.
komma.in.i.skolmiljön..(Gustafsson,.2004)

Även.effekterna.av.specialundervisning.är.omstridda..Så.kallad.integrerad.specialundervis-
ning.ställs.mot.specialundervisning.i.form.av.särskilda.klasser..Forskningen.har.ändå.visat.
att.resursfördelningsmetoden.har.betydelse.för.vilken.form.av.specialundervisning.som.be-
drivs..Om.kommunen.fördelar.mycket.pengar.till.särskilda.undervisningsgrupper.kommer.
fler.elever.att.hamna.där..En.spridd.uppfattning.är.att.särskilda.klasser.för.barn.i.behov.av.
särskilt.stöd.kan.vara.kontraproduktiva.eftersom.de.skapar.stigmatisering.och.att.förvänt-
ningarna.på.dessa.klasser.kan.vara.lågt.ställda.redan.från.början..Därför.bör.specialunder-
visning.ske.i.flexibla.grupperingar.för.att.minska.risken.för.att.elever.ska.bli.stigmatiserade.
och/eller.för.att.deras.självuppfattning.ska.påverkas.negativt..(Skolverket,.2009b)

Sammantaget.kan.man.säga.att.skolans.ekonomiska.resurser.har.betydelse.för.elevernas.
resultat..Det.visar.effekterna.av.1990-talets.kris,.men.på.vilket.sätt.och.hur.mycket.är.om-
stritt..Det.råder.ändå.stor.samstämmighet.om.att.lärarnas.kompetens.är.den.resurs.som.är.
viktigast.för.elevernas.resultat..Hur.resurserna.används.och.fördelas.har.också.betydelse..
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Resursfördelning efter elevernas behov
Elever.kostar.olika.mycket.och.ska.kosta.olika.mycket. Förutsättningarna.för.att.driva.en.
skola.i.glesbefolkade.Arjeplog.skiljer.sig.från.förutsättningarna.i en.tätbefolkad.Stock-
holmsförort..Olika.elever.har olika.social.bakgrund.och.hemförhållanden.som.gör.att.de.
har.olika.behov.av.undervisning.och.stöd..

Det.finns.en.mängd.forskning.som.undersöker.hur.socioekonomiska.faktorer.påverkar.
elevers.skolpresentationer..Föräldrarnas.utbildningsnivå.är.den.socioekonomiska.faktor.
som.visat.sig påverka.elevers.studieprestationer.starkast..Att.vara.utlandsfödd.eller.att.ha.
utlandsfödda.föräldrar.påverkar.i.sig.inte.skolprestationen.nämnvärt.negativt,.däremot.
om.en.utlandsfödd.elev.har.föräldrar.med.en.låg.utbildningsnivå.eller.om.eleven.nyligen.
invandrat..Utlandsfödda.är.inte.någon.homogen.grupp..Hur.skolprestationen.påverkas.
beror.också.på.ursprungsland,.vistelsetid.i.Sverige.och.migrationsorsak..Extra.resurser.
har.visat.sig.ge.effekt.särskilt.för.yngre.barn.med.sämre.förutsättningar..Hur.resurserna.
används.och.omvandlas.till.verksamhet.har.störst.betydelse..(Skolverket,.2009b)

Enligt.skollagen.ska.eleverna ges.en.likvärdig.utbildning.och.det.innebär.att.resurserna 
kan.fördelas.olika.mellan.olika.barn.och.efter.olika.lokala.förhållanden.
I.den.nya.skollagen.formuleras.det.på.detta.sätt.(Regeringens.proposition.2009/10:165,.
2010):

Lika tillgång till utbildning
8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika till-
gång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. I diskri-
mineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och 
på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Likvärdig utbildning
9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet 
oavsett var i landet den anordnas.

Vidare:
Utgångspunkten beträffande likvärdighet beskrevs redan i den s.k. ansvarspropositionen (Regering-
ens.proposition.1990/91:18,.1990): Likvärdighet betyder inte likformighet eller att alla elever 
ska få lika mycket resurser. Likvärdighet upprätthålls av mål i skollag och läroplaner, betygskriterier, 
bestämmelser om minsta garanterad undervisningstid, ämnen, lärarbehörighet, särskilt stöd, överkla-
gande samt tillsyn och kvalitetsgranskning. Likvärdighet innebär här att de fastställda målen kan nås 
på olika sätt beroende på lokala behov och förutsättningar. Kvaliteten i verksamheten ska dock ha lika 
hög nivå oavsett var i landet verksamheten bedrivs.

Idag.har.de.politiska.blocken.liknande.åsikter.i.frågan.om.resursfördelning.efter.behov..
Det.rödgröna.blocket.talar.om.en.skola.på.individens.egna.villkor.i.sin.skuggbudget:
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Skolans uppgift är att så långt som möjligt skapa goda förutsättningar för varje individ att förverkliga 
sin strävan efter kunskap och utveckling. En av de viktigaste förutsättningarna för att förverkliga 
denna strävan är att den sker på den enskilda individens egna villkor. Alla skolor ska vara bra sko-
lor, och alla elever ska få en god och likvärdig utbildning – men vägen dit kan ske med en pedagogisk 
mångfald. (Gemensam.vårmotion.2010.från.Socialdemokraterna,.Vänsterpartiet.och.Mil-
jöpartiet,.2010)

I.den.borgerliga.regeringens.vårbudget.för.2011.inkluderar.man.utbildning.i.välfärds-
tjänster.och.talar.om.att.dessa.ska.tillhandahållas.efter.enskilda.individers.behov:.
Välfärd via subventionerad utbildning, vård och omsorg 
Ett viktigt välfärdspolitiskt medel är att det offentliga finansierar tjänster som konsumeras av 
enskilda individer efter behov, oavsett inkomst och bakgrund. De offentligt finansierade väl-
färdstjänsterna såsom vård, omsorg, utbildning samt rättsväsende ska vara av högsta möjliga 
kvalitet och komma alla till del. Genom offentligt finansierad utbildning, vård och omsorg 
utjämnar politiken livsvillkoren mellan människor.
(Regeringens proposition 2009/10:100 , 2010)

Sociala skillnader 
Under.1990-talet.ökade.inkomstskillnaderna.och.boendesegregationen.i.Sverige..Samma.
årtionde.ökade.också.barnfattigdomen..(Fridolin,.2009).Mellan.åren.1998.och.2004.öka-
de.skolsegregationen.med.utgångspunkt.från.föräldrarnas.socioekonomiska.status.med.
tio.procent..Skolorna.i.sig.har.blivit.mer.homogena.och.skillnader.mellan.skolor.och.
resultaten.mellan.olika.elevgrupper.har.blivit.större..Barn.till.föräldrar.med.låg.utbild-
ning.klarar.sig.allt.sämre.i.den.svenska.skolan..(Skolverket,.2009)

Det.har.visat.sig.att.elevernas.resultat.påverkas.av.prestationer.från.elever.i.gruppen,.
så.kallade.kamrateffekter..Kamrateffekterna.kan.vara.både.positiva.och.negativa..Men.
störst,.och.negativ,.effekt.har.de.för.lågpresterande.elever..(Skolverket,.2009).Skillnader.
i.elevers.resultat.kan.också.förklaras.med.så.kallade.kontextuella.effekter,.det.vill.säga.
skillnader.i.olika.elevgruppers.sammansättning..Det.kan.vara.ett.resultat.av.den.socio-
ekonomiska.strukturen.i.vissa.bostadsområden..Sådana.områdeseffekter.kan.bidra.till.att.
ytterligare.skärpa.sociala.problem..(Skolverket,.2004).I.storstäderna.finns.det.stora.skill-
nader.i.elevernas.prestationer.mellan.skolor..Under.2008.fanns.det.skolor.i.Stockholm,.
Göteborg.och.Malmö.där.samtliga.elever.uppnådde.målen.i.alla.ämnen.samtidigt.som.
det.finns.skolor.i.Stockholm.och.Göteborg.där.69.procent.av.alla.elever.inte.klarade.må-
len.i.ett.eller.flera.ämnen,.och.i.Malmö.där.64.procent.inte.klarade.målen.i.ett.eller.flera.
ämnen..(Fölster,.Morin,.&.Renstig,.2009)

Sverige.har.hittills.haft.en.låg.spridning.i.kunskapsnivå.hos.befolkningen..Spridning.i.
kunskapsnivå.hos.befolkningen.har.ett.samband.med.inkomstspridningen..Det.illustre-
ras.i.nedanstående.diagram.(sid.18).baserade.på.uppgifter.från.det.tidiga.2000-talet.

Sverige.och.de.övriga.nordiska.länderna.har.både.en.låg.spridning.i.nivån.på.läskun-
skaper.och.en.relativt.sett.låg.sprdning.av.inkomstnivåer...I.USA.råder.motsatta.förhål-
landen,.en.hög.spridning.i.kunskapsnivån.och.en.hög.spriding.i.inkomstnivån..Att.be-
folkningen.har.en.hög.lägsta.utbildningsnivå.är.ett.skydd.mot.att.det.bildas.en.grupp.på.
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arbetsmarknaden.som.fastnar.i.lågt.kvalificerade.jobb.med.löner.som.det.knappt.går.att.
försörja.sig.på..En.hög.lägsta.bildningsnivå.säkrar.en.högre.produktivitet.hos.arbetskraf-
ten..Det.är.ett.av.skälen.till.att.det.är.viktigt.att.stoppa.trenden.mot.ökade.skillnader.och.
bristande.likvärdighet.i.den.svenska.skolan.

Det.finns.forskningsstudier.som.tittar.på.hur.decentraliseringen.påverkat.likvärdigheten.och.
på.hur.det.fria.skolvalet.med.fristående.skolor.påverkar.elevers.resultat.i.både.fristående.och.
kommunala.skolor..Det.finns.dock.inga.självklara.kausalsamband..Resultaten.pekar.åt.olika.
håll..Ekonomer.och.statsvetare.menar.enligt.Skolverket.att.det.fria.skolavet.och.fristående.
skolor.har.haft.en.positiv.effekt.och.bidragit.till.minskad.eller.oförändrad.segregation..So-
ciologer.och.pedagoger.menar.det.motsatta.enligt.Skolverket..(Skolverket,.2009b)

Skolverket.hävdar.att.en.del.av.den.ökande.resultatspridningen.förklaras.av.att.skolans.
arbetssätt.har.förändrats.under.perioden.och.att.det.i.sig.är.en.effekt.av.decentralise-
ringen..Förekomsten.av.särskiljande.lösningar.inom.skolan.har.ökat..Barn.i.behov.av.
särskilt.stöd.behandlas.ofta.i.egna.grupper.och.nivågrupperingen.inom.ämnen.har.ökat..
Dessutom.har.förekomsten.av.individuellt.arbete.ökat,.något.som.missgynnar.svagare.
elever..(Skolverket,.2009a)

I.internationella.jämförelser.lyfts.ofta.Kanada.fram.som.ett.exempel.på.ett.land.där.man.
kombinerar.bra.resultat.med.likvärdighet.i.skolan..(Skolverket,.2003)

I.en.forskarrapport.om.fördelningssystemen.i.provinserna.Ontario.och.Alberta.har.man.
försökt.jämföra.de.olika.provinsernas.insatser.för.likvärdighet..I.Ontario.får.varje.elev.
en.slags.skolpeng..Alla.elever.får.inte.lika.mycket.skolpeng.utan.hänsyn.tas.till.elevens.
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kunskaper.i.engelska.och.socioekonomisk.status..I.Alberta,.där.de.15-åriga.eleverna.har.
de.bästa.resultaten.i.Kanada,.fördelas.resurser.på.ett.liknande.sätt.som.i.Ontario,.men.
bassumman.per.elev.är.större..Den.kompensatoriska.fördelingen.i.Ontario.är.dock.hö-
gre.än.den.i.Alberta..Samtidigt.är.också.elevernas.resultats.samband.med.elevernas.so-
cioekonomiska.status.tydligare.i.Alberta.än.i.Ontario..Forskaren.anser.att.det.behövs.fler.
studier.av.fördelningssystem.och.elevers.resultat..(Li,.2008)

Kostnader för en misslyckad skolgång 
I.en.rapport.från.det.svenska.institutet,.SEE.(Institute.of .Socio.Ecological.Economics).
görs.samhällsekonomiska.kalkyler.av.hur.mycket.en.ungdom.i.utanförskap.kostar.sam-
hället..En.studie.av.en.grupp.på.20.ungdomar.i.åldrarna.16–25.år.visar.att.kostnaden.per.
år.och.ungdom.i.utanförskap.var.250.000–350.000.kronor..Den.totala.kostnaden.fram.
till.att.ungdomarna.når.65.år.inklusive.kostnad.för.produktionsbortfall.blir.därmed.250.
miljoner.kr,.det.vill.säga.i.snitt.12,5.miljoner.per.ungdom..(Nilsson.&.Wadskog,.2008).

Idag.har.kommunerna.ett.uppföljningsansvar.för.ungdomar.under.20.år.som.inte.fullgjort.
sin.skolplikt..Kommunerna.kritiserades.i.början.på.2000-talet.för.att.inte.sköta.detta.och.
lagen.om.det.kommunala.uppföljningsansvaret.skärptes.2005..(Skolverket,.2002).Från.
att.ha.gällt.att.kommunerna.skulle.hålla.sig.informerade.om.ungdomar.under.20.år.som.
inte.fullgjort.sin.skolplikt,.är.nu.kommunerna.skyldiga.att.följa.upp.de.ungdomar.i.åldern.
16–20.år.som.inte.går.i.gymnasieskolan.eller.är.sysselsatta.och.erbjuda.dem.åtgärder..

Att.det.finns.en.tydlig.koppling.mellan.en.ofullständig.skolgång.och.utanförskap.på.ar-
betsmarknaden.är.ett.av.skälen.till.att.kommunerna.har.ett.uppföljningsansvar..Lagen.från.
2005.utvärderades.av.Skolverket.2006.och.Skolverket.fann.många.brister.i.kommunernas.
hantering.av.uppföljningsansvaret..(Skolverket,.2006).I.en.revisionsrapport.om.hur.uppfölj-
ningsansvaret.fungerar.i.Stockholms.stad.konstateras.det.att.social-.och.arbetsmarknads-
nämnden.inte.har.något.tydligt.mål.eller.uppdrag.gällande.uppföljningsansvaret.och.att.sam-
verkan.mellan.berörda.nämnder.kan.utvecklas..(Stockholm.stad.Stadsrevisionen,.2009).

Sammanfattande kommentarer – resurser spelar roll
Resurser.spelar.roll..Resurserna.ska.inte.fördelas.lika.utan.efter.behov..Skolan.måste.
kompensera.för.elevernas.olika.bakgrund..De.elever.som.behöver.mer.resurser.måste.
få.det..Föräldrarnas.utbildningsbakgrund.är.den.socioekonomiska.faktor.som.visat.sig.
mest.betydelsefull.för.elevernas.resultat.och.lärarens.kompetens.är.den.resurs.som.har.
störs.betydelse.för.elevernas.resultat..Allt.talar.för.att.man.bör.ta.hänsyn.till.detta.när.
man.fördelar.resurser..

Att.satsa.rätt.på.skolan.leder.till.en.samhällsekonomisk.vinst,.det.motsatta,.att.inte.ge.till-
räckliga.resurser.och.att.inte.fördela.resurserna.tillräckligt.kompensatoriskt.leder.till.en.
samhällsekonomisk.kostnad..Det.visar.den.typen.av.beräkningar.som.SEE.(Institute.of .
Socio.Ecological.Economics).har.gjort..En.kortsiktig.besparing.kan.leda.till.stora.kostna-
der.för.samhället.i.framtiden..Det.är.viktigt.att.anta.ett.helhetsperspektiv.där.skolans.roll.
som.grundläggande.och.avgörande.för.hur.arbetsmarknaden.fungerar.beaktas.när.man.
fördelar.resurser.till.skolan..Kostnaden.för.att.inte.satsa.tillräckligt,.eller.satsa.fel.blir.då.
synlig..
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Kommuner fördelar resurser till skolor

Här.diskuteras.hur.kommunen.fördelar.resurser.till.kommunala.och.fristående.skolor..
Ett.bra.sätt.att.närma.sig.frågan.är.att.studera.Skolverkets.utvärdering.av.kommunernas.
resursfördelningssystem,.kallad.”Resursfördelning.efter.förutsättningar.och.behov”.från.
2009..Denna.utvärdering.ger.inte.bara.insikt.i.hur.pengar.fördelas,.den.kommenterar.
också.om.fördelningen.sker.på.ett.bra.sätt.

Skolverkets senaste utvärdering av kommunernas resursfördelningssystem
Det.finns.290.kommuner.i.Sverige..Skolverket.har.i.sin.utvärdering.studerat.hur.kommu-
nernas.nämnder.fördelar.pengar.till.skolorna..Rapporten.beskriver.däremot.inte.hur.den.
totala.resursfördelningen.till.kommunernas.olika.verksamheter.går.till..

Skolverket.har.delat.in.kommunernas.olika.fördelningssystem.i.några.huvudgrupper..
(Skolverket,.2009)

. Resurserna.till.skolan.fördelas.efter.föregående.års.budget.med.hänsyn.till.pris-.och.
löneutveckling..Resursfördelningen.sker.efter.äskanden.och/eller.förhandlingar.

. Resursfördelningen.är.volymbaserad.och.beror.av.antalet.elever.eller.grupper..Inga.
extra.resurser.till.elever.med.behov.av.särskilt.stöd..

. Resursfördelningen.omfattar.dels.en.volymbaserad.del.men.även.tilläggsresurser.för.
särskilda.resursbehov..

Resursfördelning.baserad.på.enbart.volym.är.mycket.ovanligt.i.grund-.och.förskolan,.
men.nästan.var.tredje.kommun.fördelar.till.fritidshemmen.på.detta.sätt..

Det.är.vanligast.att.skolor.och.förskolor.får.en.volymbaserad.del.och.särskilda.tilläggsre-
surser.som.fördelas.efter.behov,.80.procent.av.kommunerna.fördelar.resurser.på.detta.sätt..
Tilläggsresurser.kan.delas.in.i.tre.olika.kategorier,.tilläggsresurs.baserad.på.socioekono-
miska.faktorer,.tilläggsresurs.för.barn.i.behov.av.särskilt.stöd.och.övrig.tilläggsresurs,.till.
exempel.modersmålsstöd..Tilläggsresurser.till.barn.med.särskilda.behov,.som.till.exempel.
barn.med.neuropsykiatriska.funktionshinder,.utgör.en.större.del.av.budgeten.än.tilläggs-
resurser.baserade.på.socioekonomiska.faktorer..Det.är.också.en.relativt.liten.del.av.resur-
serna.som.fördelas.som.tilläggsresurs..När.det.gäller.förskolan.fördelas.max.10.procent.av.
resurserna.på.detta.sätt.i.90.procent.av.kommunerna..I.grundskolan.är.det.mindre.än.10.
procent.av.budgeten.i.60.procent.av.kommunerna.som.fördelas.som.tilläggsresurs..I.60.
procent.av.de.mest.segregerade.kommunerna.kompenserar.resursfördelningen.för.socio-
ekonomiska.faktorer..Andelen.av.den.totala.budget.som.fördelas.som.tilläggsresurs.base-
rad.på.socioekonomiska.faktorer.är.i.genomsnitt.endast.6.procent.i.dessa.kommuner..

En.majoritet.av.kommunerna.uppgav.att.de.använder.samma.modell.för.fördelning.av.
pengar.till.fristående.skolor..

Skillnader i lärartäthet
Ekonomiska.resurser.till.skolan.används.ofta.till.fler.lärare..Skolverket.analyserade.också.
vad.skillnader.i.lärartäthet.mellan.kommuner.beror.på..Myndigheten.studerade.hur.lärartät-
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heten.varierade.i.förhållande.till.vissa.organisatoriska.och.kompensatoriska.faktorer..Som.
exempel.på.organisatoriska.faktorer.kan.elevantal.och.skolstorlek.nämnas..Större.skolor.
kan.ofta.ha.en.lägre.personaltäthet.på.grund.av.sin.storlek..Kompensatoriska.faktorer.kan.
vara.föräldrars.utbildningsnivå.och.andel.födda.utomlands.

Skolstorlek,.det.vill.säga.en.organisatorisk.faktor,.visade.sig.har.störst.betydelse.för.att.
förklara.skillnader.i.lärartäthet.både.inom.och.mellan.kommuner..Därefter.visade.sig.
antal.elever.med.utländsk.bakgrund.födda.utomlands.ha.betydelse..Föräldrarnas.utbild-
ningsnivå,.en.mycket.betydelsefull.faktor.för.elevers.resultat,.hade.minst.betydelse..Sam-
mantaget.visade.det.sig.att.de.kompensatoriska.faktorerna.endast.utgjorde.en.liten.del.av.
förklaringen.till.skillnader.i.lärartäthet.

Decentralisering till skolnivå
Enligt.Skolverket.bidrog.decentraliseringsreformerna.i.början.på.1990-talet.till.att.ansva-
ret.för.budget.och.undervisningens.organisation.nästan.är.helt.förlagt.till.skolenheterna..
Skolornas.handlingsfrihet.när.det.gäller.att.prioritera.och.besluta.om.hur.tilldelade.resur-
ser.ska.fördelas.har.därför.ökat.

Slutsatser om olika styrnings- och resursfördelningssystem
Skolverkets.viktigaste.slutsats.av.ovanstående.är.att.kommuner.använder.en.för.liten.del.
av.sin.budget.till.kompensatorisk.resursfördelning..Skolor.får.ofta.viss.kompensation.för.
sämre.socioekonomiska.förutsättningar,.men.den.är.liten,.trots.stora.skillnader.i.resultat..
Skolverket.finner.också.att.de.flesta.kommunerna.inte.arbetar.med.resurser.utifrån.ett.
modelltänkande.och.att.det.är.andra.faktorer.som.spelar.roll.för.resursfördelningen.än.
just.förutsättningar.och.behov,.tidigare.budgethistorik.kan.vara.ett.exempel.på.detta..Att.
förra.årets.budget.används.som.utgångspunkt.när.skolan.ska.finansieras.problematiseras.
i.både.svenska.och.internationella.studier.och.i.utvärderingar.av.skolans.finansiering..
Skolverket.påpekar.också.att.det.inte.finns.någon.idealisk.resursfördelningsmodell.som.
alla.kommuner.kan.använda.sig.av..Att.förbättra.resursfördelningen.kräver.ett.lokalt.ar-
bete.med.utvärdering.och.uppföljning.

Det.är.vanligast.att.mindre.kommuner.inte.har.någon.resursfördelningsmodell.utan.
enbart.grundar.sig.på.äskanden,.förhandlingar.och.dialog,.förra.årets.budget,.prisutveck-
ling,.löneutveckling.och.åtaganden..Skolverkets.studie.visar.dock.att.de.kompensatoriska.
satsningarna.på.skolan.har.ökat.i.betydelse.under.2000-talet.jämfört.med.åren.1995–
1997..Skolverket.nämner.de.så.kallade.Wärnerssonpengarna.som.en.möjlig.förklaring.till.
det,.men.någon.säker.slutsats.om.att.Wärnessonpengarna.bidrog.till.ökade.kompensato-
riska.satsningar.kan.inte.dras.

Skolverket.drar.följande.slutsatser.om.kommunernas.resursfördelningssystem.idag:

. Resursfördelningen.används.inte.för.att.aktivt.styra

. Kommunerna.måste.följa.upp.sin.resursfördelning

. Särskilt.insatser.för.barn.med.särskilda.behov.måste.följas.upp.

. Fler.nationella.studier.och.mer.forskning.behövs
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Resursfördelning inom kommunen
När.kommunerna.bestämmer.budget.är.rambudgetering.det.vanligaste.sättet..En..
rambudget.är.ofta.resursorienterad,.det.vill.säga.man.kartlägger.de.finansiella.för-
utsättningarna.och.bestämmer.skattesats,.därefter.tilldelas.nämnderna.finansiella.ramar.
inom.totalramen..Det.kan.exempelvis.innebära.att.en.barn-.och.utbildningsnämnd..
får.en.siffra.(budgetram).inom.vilken.hela.dess.verksamhet.ska.rymmas..Inom.denna.
ram.fördelas.sedan.pengar.till.skolor.och.förskolor..Vid.rambudgetering.är.det.svårt..
att.få.till.stånd.omprövningar.och.förnyelse.av.de.kommunala.verksamheterna...
Det.betyder.att.nämnderna.får.anpassa.sig.efter.de.ramar.de.fått.och.på.sätt.hamnar.
ekonomin.och.inte.behoven.i.fokus..Ofta.utgår.fördelningen.från.förra.årets.ramar..
(Brorström,.Haglund,.&.Solli,.2008).För.att.bryta.detta.krävs.en.politisk.vilja.och.att.
man.tänker.om.och.ställer.sig.frågan:.Vilka.behov.finns?.

Tidigare kritik mot styrningen av skolan
Det.är.viktigt.att.komma.ihåg.att.även.det.resursfördelningssystem.som.fanns.innan.
kommunaliseringen.fick.kritik..Riksrevisionen.riktade.kritik.mot.både.Skolöverstyrelsen.
och.länsskolnämnderna.i.slutet.på.1980-talet:.Bland.annat.saknade.riksrevisionen.upp-
följning.och.utvärdering.av.resursanvändningen.och.tillfredsställande.kunskap.om.verk-
samheten.i.skolan..(Hjorth,.2006)

Expertgruppen.för.offentlig.ekonomi.har.jämfört.de.olika.systemen.och.drar.följande.
slutsats.om.bristerna.

Det statliga resursfördelningssystemet som fanns före kommunaliseringsreformen var ett oöverskådligt 
system karakteriserat av byråkrati, detaljstyrning och möjligheter till manipulation. Samtidigt finns det 
problem även med dagens system. Vissa kommuner prioriterar skolan lågt i sin resursfördelning mellan 
olika kommunala verksamheter, samtidigt som måluppfyllelsen i skolan är svag. Kommunernas dif-
ferentiering av finansieringssystemets funktionssätt framstår även som bristfälliga. Det är dock svårt och 
inte heller önskvärt att staten detaljstyr kommunernas resursfördelningssystem. Jag har istället föreslagit 
reformer som går ut på att staten höjer kraven på att kommunerna uppfyller nationellt ställda mål. Det 
inbegriper en tydligare utvärdering och uppföljning av verksamheterna, både på lokal och central nivå. 
(von.Greiff,.2009)

Sammanfattande kommentarer – kommunernas resursfördelning
Att.kommunerna.inte.har.en.genomtänkt.resursfördelning.till.skolan.och.att.den.inte.är.
tillräckligt.kompensatorisk.är.ett.stort.problem.som.måste.lösas..Föregående.avsnitt.vi-
sar.också.på.vikten.av.att.resurser.fördelas.på.kompensatoriskt.sätt..Kritiken.mot..
bristen.på.utvärderingar.har.funnits.länge..Därför.är.det.intressantare.att.ställa.sig.frå-
gan:.Hur.kan.man.göra.bättre.utvärderingar.och.mäta.effekterna.av.resursfördelnings-
system?.snarare.än.att.fråga:.Vem.ska.fördela.resurserna,.staten.eller.kommunen?.Staten.
bör.ändå.snarast.ta.ett.större.ansvar.för.att.detta.sker..Ett.sätt.kan.vara.att.förstärka.
Skol.inspektionens.roll.i.att.utvärdera.resursfördelningen.till.skolan..Resursfördelningen..
måste.också.bygga.på.den.kunskap.som.lärare.och.skolledare.har.om.sina.elevers..
behov.
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Den.kommunala.budgetprocessen.måste.studeras.djupare.för.att.ta.reda.på.varför.sko-
lan.nedprioriteras.i.vissa.kommuner..I.kommunerna.är.det.kommunfullmäktiges.uppgift.
att.fördela.budgeten.ut.till.facknämnderna..Facknämnderna.delar.i.sin.tur.ut.budgeten.
till.de.enskilda.skolorna..För.att.stärka.resursfördelningen.är.det.viktigt.att.man.har.goda.
argument.och.kan.motivera.varför..Kommunernas.olika.nämnder.måste.också.bli.bättre.
på.att.samarbeta.och.skolans.viktiga.roll.för.hela.samhället.måste.beaktas..
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Resurser till fristående skolor

Enligt.Skolverkets.undersökning.använder.sig.tre.av.fyra.kommuner.av.samma.modell.
för.att.fördela.resurser.till.kommunens.förskolor.som.till.enskilda.förskolor..Sju.av.tio.
kommuner.använder.samma.fördelningsmodell.till.fristående.grundskolor.och.kom-
munala.skolor..Många.kommuner.saknar.en.uttalad.resursfördelningsmodell.till.skolan,.
det.gör.det.svårt.att.avgöra.om.de.fristående.huvudmännen.har.fått.resurser.på.samma.
grunder.som.de.kommunala..Från.och.med.den.1.januari.2010.tillkom.nya.regler.för.hur.
resursfördelningen.ska.äga.rum..Enligt.dessa.regler.gäller.att.kommuner.ska.fördela.re-
surser.enligt.samma.principer.till.fristående.som.till.kommunala.skolor.

*.. Likabehandlingsprincipen.betyder.att.bidraget.ska.beräknas.efter.samma.grunder.
som.kommunen.tillämpar.vid.fördelning.av.resurser.till.den.egna.verksamheten.av.
motsvarande.slag..

*.. Kommunens.budget.för.verksamheten.det.kommande.året.ska.ligga.till.grund.för.
bestämningen.av.bidragen.till.fristående.skolor.och.annan.enskild.verksamhet..Bi-
draget.till.enskilda.förskolor,.fritidshem,.förskoleklasser.och.fristående.skolor.(utom.
individuella.program).ska.bestå.av.ett.grundbelopp.och.ett.tilläggsbelopp.

*.. Huvudmän.får.överklaga.en.kommuns.bidragsbeslut.hos.allmän.förvaltningsdom-
stol..Det.gäller.både.grundbelopp.och.tilläggsbelopp..Det.innebär.att.domstolen.
kan.pröva.och.fastställa.bidragets.storlek.(SKLs.cirkulär).

Enligt.lagen.ska.en.hemkommun.till.en.fristående.skola.som.motsvarar.grundskolan..
eller.särskolan.lämna.bidrag.för.varje.elev.som.deltar.i.utbildningen...
Bidraget.(grundbelopp).ska.avse.ersättning.för

1... undervisning,

2... läromedel.och.utrustning,

3... måltider,

4... administration,

5... mervärdesskatt.och

6... lokalkostnader.

Därutöver.ska.hemkommunen.lämna.bidrag.(tilläggsbelopp).för.elever.som.har.ett.om-
fattande.behov.av.särskilt.stöd.

Kommunerna.har.möjlighet.att.kunna.göra.vissa.riktade.satsningar.och.välja.olika.slags.
resursfördelningsmodeller,.till.exempel.utifrån.socioekonomiska.faktorer..Huvudsaken.
är.att.alla.berörda.elever.i.kommunen.får.samma.möjligheter.att.ta.del.av.medlen,.oav-
sett.om.eleven.går.i.en.kommunal.eller.fristående.skola.

För.fristående.gymnasieskolor.gäller.att.för.de.gymnasieprogram.som.kommunen.själv.
anordnar.ska.de.fristående.skolorna.få.motsvarade.bidrag.som.kommunen.tillämpar.vid.
fördelning.av.resurser.till.de.kommunala.gymnasieskolorna..I.andra.fall.ska.elevens.hem-



25 (40)

. 1. Kommunala.energibolag.lyder.däremot.under.ellagen.och.bedriver.verksamhet.i.konkurrens.med.
privata.energibolag.

kommun.betala.bidragsbelopp.enligt.riksprislistan..Om.en.elev.har.ett.omfattande.be-
hov.av.särskilt.stöd,.är.kommunen.inte.skyldig.att.lämna.bidrag.för.det.särskilda.stödet,.
”om.betydande.organisatoriska.eller.ekonomiska.svårigheter.uppstår.för.kommunen”.

När.det.gäller.mervärdesskatt.(moms).som.de.kommunala.skolorna.inte.belastas.med,.er-
sätts.fristående.skolorna.med.ett.schablonbelopp.på.6.procent..Momsreglerna.har.för.övrigt.
kritiserats.för.att.de.bidrar.till.överkompensation.av.fristående.skolor.(Lindström,.L,.2009)
För.administration.ersätts.de.fristående.skolorna.också.med.ett.schablonbelopp.på.3.pro-
cent.

Bidrag.till.fristående.skolor.är.utformade.på.ett.sådant.sätt.att.kommunala.och.fristående.
skolor.ska.ha.likvärdiga.ekonomiska.villkor..Eftersom.reglerna.nyligen.införts.är.det.
ännu.för.tidigt.att.utvärdera.effekterna..

Vinst i kommunal verksamhet
Kommunens.uppgift.är.inte.att.gå.med.vinst.utan.att.förse.kommunmedlemmarna.med.
samhällsservice..Kommunerna.och.de.kommunala.bolagen.lyder.under.offentlighets-
principen.och.kommunala.handlingar.är.offentliga..Kommunen.är.dessutom.skyldig.att.
upprätta.en.budget.varje.år,.och.alla.kan.ta.del.av.kommunens.budget.och.bokslut..

Kommunallagen.slår.fast.att.kommuner.bara.får.driva.näringsverksamhet.om.den.är.
allmännyttig.och.till.för.kommunens.invånare.och.de.kommunala.bolagen.får.inte.kon-
kurrera.med.privata.företag.1.De.kommunala.bolagen.får.inte.heller.driva.verksamheten.
i.vinstsyfte.eller.expandera.verksamheten.utanför.den.egna.kommunen..För.kommunen.
och.de.kommunala.bolagen.gäller.självkostnadsprincipen,.det.vill.säga.att.kommuner.
inte.får.ta.ut.högre.avgifter.i.en.verksamhet.än.vad.som.svarar.mot.kostnaderna..Samti-
digt.har.kommunerna.ett.lagstadgat.krav.på.god.ekonomisk.hushållning.och.ett.balans-
krav.som.innebär.att.kommunens.intäkter.ska.överstiga.kommunens.kostnader.varje.år..
Kommunerna.bör.alltså.gå.med.vinst.varje.år..Vinst.och.vinstintresse.är.dock.
inte.samma.sak,.vinsten.är.det.överskott.som.skapas,.vinstintresse.är.när.syftet.med.
verksamheten.är.att.gå.med.vinst.och.att.dela.ut.vinsten.till.externa.intressenter..Kom-
munernas.överskott.är.till.som.en.buffert.mot.oförutsedda.utgifter..Kommunens.redo-
visning.granskas.och.kommunerna.kan.inte.heller.ha.för.stora.överskott.i.sitt.resultat..
Då.kan.det.se.ut.som.om.att.skatteuttaget.har.varit.för.högt.eller.som.om.servicen.till.
medborgarna.kunde.ha.varit.bättre...

Mot.denna.bakgrund.kan.det.tyckas.märkligt.att.kommunalt.finansierade.fristående.sko-
lor.kan.drivas.i.vinstsyfte.och.disponera.fritt.över.vinsten,.särskilt.om.de.flyttar.vinst.till.
andra.koncernbolag.i.andra.kommuner..

När.det.gäller.offentlig.verksamhet.i.privat.regi.är.aktiebolagsformen.den.vanligaste.asso-
ciationsformen..En.genomgång.av.andra.bolagsformer.finns.i.Lärarförbundets.skrift..
”I.privat.regi”..Av.de.associationsformer.som.finns.idag.är.det.svårt.att.garantera.att.even-
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tuella.överskott.från.verksamheten.investeras.i.verksamheten.och.inte.går.direkt.till.ägarna..
Den.förra.regeringen.införde.därför.en.ny.bolagsform,.aktiebolag.med.särskild.vinstutdel-
ningsbegräsning.som.syftar.till.att.säkerställa.att.verksamheter.som.är.beroende.av.offent-
liga.medel.använder.överskott.till.att.utveckla.verksamheten..Liknande.bolagsformer.finns.
i.andra.EU-länder..Till.exempel.Community.Interest.Company.(CIC).i.Belgien..

Bolagsformen.aktiebolag.med.särskild.vinstutdelningsbegränsning.infördes.i.och.med.
den.nya.aktiebolagslagen.den.1.januari.2006..Ett.sådant.bolag.betecknas.AB.(svb)..
Vinstutdelningen.i.ett.sådant.bolag.är.begränsad.enligt.särskilda.regler..Reglerna.är.de-
samma.som.för.vinstutdelning.i.allmännyttiga.bostadsföretag.

Det.finns.inget.särskilt.kontrollorgan.för.att.upprätthålla.reglerna,.däremot.ska.revisorn.
särskilt.granska.om.bolaget.överträtt.vinstutdelningsbegräsningarna..Om.bolaget.tillhör.
en.koncern.får.bolaget.föra.över.begränsade.belopp.till.ett.annat.bolag.i.koncernen...
Vinst.kan.alltså.föras.över.till.ett.koncernbolag.i.en.annan.kommun.även.med.denna.
bolagsform..

När.förslaget.om.aktiebolag.med.särskild.vinstutdelningsbegränsning.skulle.införas.
motsatte.sig.Friskolornas.riksförbund.detta.med.motiveringen.att.drivkraften.att.starta.
en.fristående.skola.inte.är.av.ekonomiskt.intresse..Svenskt.Näringsliv.däremot, ansåg.att.
förslaget.syftade.till.att.inskränka.möjligheterna.att.driva.alternativ.verksamhet.som.vård,.
skola.och.omsorg,.vilket.är.till.skada.för.konsumenterna.och.samhällsekonomin..

Synen.på.vad.som.driver.fristående.skolor.är.alltså.olika..Två.studenter.i.företagseko-
nomi.har.tittat.närmare.på.detta.och.gjorde.en.studie.av.åtta.fristående.skolor.i.Stock-
holmsområdet.under.2003..Skolorna.drevs.i.olika.bolagsformer,.och.författarna.har.i.
djupintervjuer.med.deras.ägare.visat.att.synen.på.vinst.och.vinstinteresse.skiljer.sig.mel-
lan.skolorna..Fyra.av.skolorna.var.aktiebolag,.två.var.stiftelser,.en.ekonomisk.förening.
och.en.av.skolorna.drevs.som.en.kooperation.

Tre.av.fyra.aktiebolag.i.studien.drevs.av.vinstintresse,.de.var.Pysslingen,.Kunskapsskolan.
och.Botkyrka.friskola..Danderyds.enskilda.skola.är.ett.aktiebolag.som.drivs.utan.vinstin-
tresse..Det.nämns.också.att.det.finns.flera.bolag.knutna.till.Botkyrka.Friskola,.bland.an-
nat.en.restaurang,.för.att.kunna.flytta.pengar.mellan.verksamheterna..Företrädaren.från.
Botkyrka.friskola.påpekade.också.att.en.friskola.inte.kan.göra.för.stor.vinst.eftersom.
kommunen.då.skulle.sänka.de.kommunala.bidragen.till.skolan..Skolan.med.mest.ut-
talat.vinstintresse.var.Kunskapsskolan.som.hade.ett.mål.på.en.vinst.på.5–7.procent..En.
större.vinst.är.inte.möjligt.enlig.skolans.företrädare.eftersom.”verksamheten.består.av.
skattepengar.och.skolpliktiga.barn”..En.företrädare.för.en.av.skolorna.som.drevs.som.
en.ekonomisk.förening.uttryckte.att.det.skulle.vara.acceptabelt.att.en.skola.skulle.kunna.
ge.utdelning.till.eventuella.finansiärer.och.jämför.det.med.räntan.på.ett.banklån.

De.andra.skolorna.hade.inte.vinst.som.mål.utan.såg.snarare.att.vinst/överskott.ska.in-
vesteras.i.verksamheten.eller.användas.som.buffert..Den.Kooperativa.skolan.gick.med.
förlust,.men.med.stöd.från.Stockholms.konsumentförening.i.utbyte.mot.att.den.gav.
konsumentföreningen.goodwill..(Engdahl,.Kandidatuppsats.HT.2003).
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Den.nya.bolagsformen.Aktiebolag.med.särskild.vinstutdelningsbegräsning.har.inte.haft.
någon.större.genomslagskraft..Under.hösten.2008.hade.totalt.elva.sådana.bolag.startats..
Det.bör.dock.påpekas.att.ett.vanligt.aktiebolag.kan.skapa.regler.för.sin.vinstutdelning.
och.skriva.in.det.i.bolagets.stadgar..Det.innebär.att.bolag.med.liknande.regler.för.vinst-
utdelning.som.för.ett.aktiebolag.med.särskild.vinstutdelningsbegräsning.kan.startas.utan.
att.använda.någon.särskild.bolagsform.

Sammanfattande kommentarer – resurser till fristående skolor
Var.går.gränsen.när.en.friskolas.vinst.går.från.att.vara.ett.led.i.en.ansvarsfull.ekonomisk.
hushållning.till.oetiska.vinster.på.skolbarn.och.skattebetalarnas.pengar?.Det.är.svårt.att.
ange.värden.för.vad.som.skulle.vara.en.skälig.vinst..Aktieägares.avkastning.på.sitt.inves-
terade.kapital.kan.jämföras.med.ränta.på.banklån.som.skolan.annars.skulle.ha.behövt.
för.att.finansiera.sin.verksamhet..Vad.som.kan.betraktas.som.ett.skäligt.överskott.för.en.
friskola.kan.skilja.sig.mycket.beroende.på.konjunktur.eller.om.skolan.har.stora.framtida.
behov,.som.exempelvis.renoveringar..Oavsett.bolagsform.är.det.inte.enbart.intressant.
vart.vinsten.i.en.friskola.tar.vägen.utan.även.om.det.förekommer.oskäliga.bonusar,.arv-
oden.eller.pensioner..Det.är.därför.svårt.att.i.lagstiftning.reglera.hur.företag.eller.kom-
muner.ska.fördela.sina.tillgångar..

Kommunmedborgarna.och.fackliga.företrädare.kan.och.ska.granska.att.kommunen.
använder.sina.skatteintäkter.på.det.sätt.som.medborgarna.önskar..På.samma.sätt.borde.
fackliga.företrädare.och.medborgare.kunna.granska.fristående.skolor..Det.borde.också.
vara.av.intresse.för.föräldrar.och.elever.när.de.väljer.en.friskola.att.ta.reda.på.om.det.
finns.några.principer.för.hur.överskott.ska.användas..Hur.ser.investeringsplanerna.ut?.
Vilket.inflytande.har.lärarna?

Oavsett.om.huvudmannen.är.kommunal.eller.privat.bör.överskott.investeras.i.eleverna.
och.i.skolans.personal..

Därför.är.det.rimligt.att.reglerna.för.offentlighet,.sekretess.och.yttrandefrihet.gäller.lika.
för.både.kommunala.och.fristående.skolor.
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Kommunernas ekonomi, statsbidragen och  
det kommunala utjämningssystemet 

Idag.är.det.huvudsakligen.kommunen.som.finansierar.skolan..Insikt.i.skolans.finansie-
ring.kräver.därför.insikt.i.kommunernas.ekonomi.och.dess.villkor,.både.för.att.förstå.
villkoren.under.olika.konjunkturer.och.villkoren.för.fördelning.av.resurser.mellan.verk-
samheterna..Idag.kommer.i.genomsnitt.12.procent.av.kommunens.intäkter.från.de.ge-
nerella.statsbidragen.och.40.procent.av.kommunernas.utgifter.går.till.skolan.och.övrig.
utbildning..Det.största.kostnadsslaget.för.kommunen.är.personalkostnader..Nästan.70.
procent.av.kommunernas.inkomster.kommer.från.skatteintäkter..(SKL.2008).Vikande.
skatteintäkter.under.en.lågkonjunktur.slår.därför.hårt.mot.de.kommunala.verksamhe-
terna..Nedanstående.cirkeldiagram.ger.en.bild.av.kommunernas.kostnader.och.intäkter.

Det kommunala utjämningssystemet
Dagens.system.för.kommunalekonomisk.utjämning.består.av.ett.system.för.inkomstut-
jämning.och.ett.system.för.kostnadsutjämning..Det.generella.statsbidraget.betalas.ut.via.
inkomstutjämningen.

Det.kommunala.utjämningssystemet.är.till.för.att.ge.kommunerna.likvärdiga.förutsätt-
ningar.att.tillhandahålla.kommunal.service..Det.svenska.systemet.för.ekonomisk.utjäm-
ning.är.mycket.omfattande..I.ett.internationellt.perspektiv.har.också.kommunerna.ett.
stort.ansvar.för.att.finansiera.välfärdstjänster.som.till.exempel.skola.och.omsorg..Det.är.
viktigt.att.ha.utjämningssystemet.i.åtanke.när.man.jämför.skolans.finansieringssystem.

Källa:.SKL
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i.Sverige.med.andra.länder.som.har.decentraliserade.finansieringssystem,.men.inte.lika.
långtgående.ekonomisk.utjämning.på.kommunal.eller.regional.nivå.

För.närvarande.pågår.en.översyn.av.det.nuvarande.kommunala.utjämningssystemet..I.
direktiven.ingår.att.överväga.om.det.finns.specialdestinerade.statsbidrag.som.i.stället.bör.
ingå.i.det.generella.statsbidraget..

Inkomstutjämningen
Inkomstutjämningen.ger.alla.kommuner.som.har.en.skattekraft.(beskattningsbar.in-
komst.per.invånare).som.ligger.under.115.procent.av.rikets.medelskattekraft.ett.statligt.
bidrag..Bidraget.motsvarar.ungefär.mellanskillnaden.mellan.skatteintäkterna.för.kommu-
nen.och.vad.kommunen.skulle.ha.fått.i.skatteintäkt.om.kommunen.haft.en.skattekraft.
som.motsvarade.115.procent.av.rikets.medelskattekraft..De.kommuner.som.har.en.skat-
tekraft.som.överstiger.115.procent.av.rikets.medelskattekraft.får.betala.en.del.av.mellan-
skillnaden.till.staten...

För.närvarande.är.det.nio.Stockholmskommuner.och.två.kommuner.i.Skåne.som.betalar.
till.inkomstutjämningssystemet,.nämligen.Danderyd,.Ekerö,.Lidingö,.Nacka,.Sollentuna,.
Solna,.Stockholm,.Täby,.Vaxholm,.Lomma.och.Vellinge,.resten.av.landets.kommuner.får.
pengar.från.inkomstutjämningssystemet.

Den.totala.kostnaden.för.förskola.och.utbildning.i.samtliga.landets.kommuner.var.196,4.
miljarder.2008.och.kommunerna.fick.sammanlagt.48,9.miljarder.via.inkomstutjäm-
ningen.samma.år.(egen.bearbetning.av.SCB-statistik)..I.genomsnitt.täckte.inkomstut-

Källa:.SKL
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jämningsbidraget.cirka.25.procent.av.kommunernas.samlade.kostnader.för.utbildning..
I.vissa.kommuner.som.till.exempel.Österåker.täckte.statsbidraget.endast.en.procent.av.
utbildningsbudgeten..I.totalt.28.kommuner.inklusive.de.11.kommuner.i.riket.som.be-
talar.till.inkomstutjämningssystemet.täcker.det.generella.statsbidraget.10.procent.eller.
mindre.av.utbildningsbudgeten..

Det.generella.statsbidraget.är.alltså.ganska.litet.i.förhållande.till.vad.många.kommuner.
satsar.på.utbildningsområdet.

Kostnadsutjämningen
Det.finns.också.ett.kostnadsutjämningssystem.som.utjämnar.kostnaderna.för.nio.olika.
verksamheter,.inklusive.skolans.verksamhet.från.förskola.till.gymnasiet..Varje.kommun.
som.har.en.kostnad.som.överstiger.standardkostnaden,.det.vill.säga.rikets.genomsnitts-
kostnad,.får.ett.bidrag.och.varje.kommun.som.har.en.kostnad.som.understiger.stan-
dardkostnaden.får.betala.till.utjämningssystemet..Kostnadsutjämningssystemet.är.själv-
finansierat,.det.vill.säga.att.staten.inte.skjuter.till.några.pengar.till.systemet..Solna.och.
Vellinge.är.de.enda.kommunerna.i.landet.som.betalar.till.både.inkomstutjämningen.och.
kostnadsutjämningen.

Kostnadsutjämningen.syftar.till.att.utjämna.för.strukturella.behovs-.och.kostnadsskillna-
der.mellan.kommuner..Idag.beräknar.staten.en.så.kallad.standardkostnad2.per.invånare.
för.nio.olika.kommunala.verksamheter,.däribland.förskola,.förskoleklass,.grundskola.
och.gymnasium..Standardkostnaden.är.ett.mått.på.vad.de.olika.kommunala.verksamhe-
terna.skulle.kosta.med.en.för.riket.genomsnittlig.ambitionsnivå.och.med.hänsyn.tagen.
till.strukturella.faktorer.som.kommunen.själv.inte.kan.påverka..Den.används.sedan.som.
ett.mått.för.att.utjämna.kostnadsskillnader.mellan.kommuner.

Standardkostnaden.utgår.från.rikets.genomsnittliga.faktiska.nettokostnad.för.respektive.
verksamhet..Den.bygger.på.ett.antal.strukturvariabler.en.för.respektive.verksamhet..
Standardkostnaden.för.förskoleklass.och.grundskola.beräknas.exempelvis.utifrån.ande-
len.som.är.födda.utanför.Sverige,.Norge.och.Danmark.eller.som.har.minst.en.förälder.
som.är.född.utanför.nämnda.länder..Detta.används.för.att.beräkna.tillägget/avdraget.för.
modersmålsundervisning.och.undervisning.i.svenska.som.andraspråk..Därtill.kommer.
tillägg/avdrag.för.små.skolor.och.skolskjutsar,.vilket.beräknas.utifrån.elevernas.geogra-
fiska.spridning.i.kommunen...

För.att.räkna.ut.standardkostnaden.för.barnomsorg.används,.förutom.verksamhetsvo-
lym,.också.föräldrarnas.förvärvsfrekvens,.skattekraft.och.ett.mått.på.hur.tätbefolkad.
kommunen.är.

I.en.studie.över.barnomsorgen.i.två.skånska.kommuner,.den.ena.med.en.faktisk.kostnad.
över.standardkostnaden.och.den.andra.med.en.faktisk.kostnad.under.standardkostna-
den,.dras.slutsatsen.att.”strukturkostnaden.kan.användas.som.en.legitim.fingervisning.

. 2. Ibland.används.begreppet.strukturkostnad.
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på.vad.verksamheten.bör.kosta..Det.innebär.att.en.kommun.som.har.en.avvikande.kost-
nad.eller.kvalitet.måste.ha.en.kunskap.om.varför.den.avviker”. (Olsson,.2006)

Eftersom.det.är.känt.vilka.socioekonomiska.faktorer.som.påverkar.elevernas.resultat.
kan.det.vara.rimligt.att.man.i.beräkningarna.av.standardkostnaden.tar.mer.hänsyn.till.de.
kända.faktorerna,.som.exempelvis.föräldrarnas.utbildningsnivå.

Skolan och statsbidragen
Frågan.om.statsbidragen.bör.vara.generella,.som.de.som.betalas.ut.via.utjämningssyste-
met.eller.om.de.bör.vara.riktade.till.ett.speciellt.område.är.en.omtvistad.fråga..Sveriges.
kommuner.och.landsting.(SKL).anser.att.kommunerna.själva.bör.få.bestämma.var.stats-
bidragen.ska.användas.till.och.att.det.är.en.del.av.det.kommunala.självstyret.

Forskare.menar.att.om.ett.riktat.statsbidrag,.till.exempelvis.till.skolan,.ska.ge.en.större.
effekt.än.ett.generellt.statsbidrag.måste.det.riktade..bidraget.vara.större.än.kommunens.
totala.budget.för.skolan..Annars.blir.det.ingen.skillnad.mellan.ett.riktat.och.ett.generellt.
statsbidrag..På.lång.sikt,.menar.forskare,.kan.riktade.statsbidrag.som.understiger.kom-
munens.totala.budget.till.området.undergräva.det.lokala.ansvarsutkrävandet.och.kom-
munen.kan.skylla.på.regeringen.om.medborgarna.är.missnöjda..Om.det.blir.känt.att.sta-
ten.kommer.att.betala.ut.riktade.statsbidrag.finns.det.dessutom.en.risk.att.kommunerna.
kan.lägga.sin.budget.strategiskt.för.att.kunna.tillgodogöra.sig.bidraget..(Mörk,.2009)

I.Västerås.stads.budget.för.2010.står.det.exemplevis.att.läsa:.Som delfinansiering till sats-
ningen utgår ett särskilt statsbidrag 2010. Grundskolenämndens budgetram kan därmed sänkas 
med – 3,2 Mkr utan att omfattningen på satsningen minskar. Satsningen.som.omnämns.är.
”Läsa-skriva-räkna-garantin”.och.statsbidragets.storlek.var.3,2.miljoner..(Västerås.stad,.
2009)..Enligt.SKLs.tjänstemän.är.kommunerna.negativa.till.riktade.statsbidrag.eftersom.
bidrgaen.kan.utebli.efter.några.år.och.eftersom.de.är.kostnadsdrivande..Det.kan.vara.en.
ekonomisk.rationell.förklaring.till.varför.man.som.i.Västerås.fall.väljer.att.lägga.”Läsa-
skriva-räkna-garantin” inom.ramen.och.inte.utöka.ramen.med.satsningen.

Skolverket.menar.ändå.att.riktade.statsbidrag.är.ett.effektivt.styrmedel.i.politisk.bemär-
kelse.men.också.att.riktade.statsbidrag.kan.vara.krångliga.att.hantera.ur.ett.myndighets-
perspektiv.och.att.effekterna.av.bidraget.även.kan.vara.svåra.att.beskriva..Skolverket.
visar.också.att.det.finns.en.skillnad.i.hur.företrädarna.för.kommunala.huvudmän.och.
hur.företrädare.på.verksamhetsnivå.uppfattar.riktade.statsbidrag..De.kommunala.huvud-
männen.menar.att.riktade.statsbidrag.försvårar.planering.och.dimensionering.av.verk-
samheten.samt.att.de.alltid.medför.merarbete.i.form.av.administration..På.verksamhets-
nivå.uppfattas.bidragen.som.mer.positiva.och.att.det.är.bra.att.ingen.annan.verksamhet.
kan.komma.åt.pengarna.samt.att.de.tydliggör.statens.prioriteringar..(Skolverket,.2008)

Före.1991.finansierades.cirka.50.procent.av.skolan.med.riktade.statsbidrag.genom.ett.
omfattande.system..Staten.bestämde.i.och.med.bidragen.hur.många.lärare.som.kom-
munen.skulle.anställa.på.varje.skola..Kommunerna.kunde.skjuta.till.resurser.till.skolan,.
men.inte.till.att.anställa.lärare..Frågan.är.om.resurser.tillsköts.i.särskilt.stor.utsträckning..
Systemet.gick.dock.att.manipulera.eftersom.en.del.av.resursfördelningen.till.elever.med.
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särskilda.behov.skedde.genom.äskanden.och.förhandlingar.och.kunde.påverkas.av.hur.
personer.på.enskilda.skolor.skötte.förhandlingarna.

Effekterna.av.det.tidigare.sektorsbidraget.som.bara.existerade.mellan.åren.1991.och.
1993.är.oklara..Det.dåvarande.sektorsbidraget.kunde.av.kommunerna.användas.till.an-
dra.verksamheter.än.skolan,.givet.att.skollagen.och.andra.statliga.förordningar.efterlev-
des..Vissa.menar.att.det.faktum.att.det.var.ett.sektorsbidrag.ändå.satte.en.politisk.press.
på.kommunen.att.använda.pengar.till.skolan..(von.Greiff,.2009)

Exempel på riktade statsbidrag
De.så.kallade.Wärnerssonpengarna.var.ett.riktat.stasbidrag.till.kommunerna..Syftet.med.
bidraget.var.att.höja.personaltätheten.i.skola.och.fritidshem..Det.betalades.ut.under.åren.
2001–2006..Kommunerna.fick.ansöka.och.bidragets.storlek.fastställdes.av.staten,.base-
rat.på.antal.barn.i.åldrarna.6–18.år.i.kommunen..För.att.ta.del.av.pengarna.skulle.kom-
munen.själv.bekosta.att.upprätthålla.samma.personaltäthet.som.under.ett.fastställt.basår..
Bidraget.skulle.gå.till.att.öka.personaltäheten.därutöver.

Riksrevisionen.utvärderade.Wärnerssonpengarna.och.framförde.mycket.kritik.mot.hur.
bidraget.hanterats.av.Skolverket.och.av.kommunerna..Riksrevisionen.ansåg.att.syftet.
med.bidraget.var.svårt.att.följa.upp..Varje.kommun.fick.sätta.upp.sina.egna.mål.med.
bidraget.och.Skolverket.har.bara.följt.upp.hur.personaltätheten.förändrats,.inte.hur.elev-
ernas.resultat.förändrats..Riksvrevisionen.menade.att.bidraget.har.betalats.ut.på.felaktiga.
grunder.på.grund.av.att.kommunernas.redovisning.av.personaltäthet.ibland.är.bristande.
och.ej.jämförbar..Någon.uppföljning.av.hur.bidraget.påverkade.de.fristående.skolorna.
kunde.inte.heller.genomföras..Under.2006.övergick.bidraget.till.att.inkorporeras.i.det.
generella.statsbidraget.som.betalas.ut.via.den.kommunalekonomiska.utjämningen..Riks-
revisionen.ger.också.några.rekommendationer.för.riktade.statsbidrag:.Bland.annat.att.
resultatet.som.mäts.måste.överensstämma.med.målet.för.bidraget.och.att.administratio-
nen.måste.vara.enkel.

(Riksrevisionen,.2005).

Skolverket.har.också.gjort.en.egen.utvärdering.av.satsningarna..Skolverket.konstaterar.
att.måluppfyllelsen.i.den.svenska.skolan.ökade.under.perioden.med.Wärnerssonpeng-
arna,.men.att.det.beror.på.flera.faktorer.och.att.det.inte.går.att.säga.om.det.beror.på.
statsbidraget..Flera.kommuner.vittnar.om.att.Wärnerssonpengarna.fredat.skolan.från.
nedskärningar,.men.bara.till.en.viss.gräns..I.vissa.fall.har.det.inte.gått.att.motivera.att.
kommunen.skulle.upprätthålla.personaltätheten.från.basåret.på.bekostnad.av.andra.
verksamheter.eller.på.bekostnad.av.balanskravet..Kommunen.avstod.då.från.att.söka.
bidraget..En.förutsättning.för.bidraget.var.ju.att.kommunen.själv.skulle.bekosta.en.viss.
personaltäthet..Det.gjorde.det.också.svårare.för.vissa.kommuner..Kommuner.som.av.
olika.skäl,.till.exempel.elevminskningar,.hade.en.för.kommunen.ovanligt.hög.perso-
naltäthet.under.basåret.avstod.fråna.att.söka.bidraget.eftersom.det.skulle.bli.långsiktigt.
ohållbart.för.kommunens.ekonomi..Regeringen.ändrade.därför.basåret.en.gång.under.
perioden.med.Wärnerssonpengarna.

(Skolverket,.2007)
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Sammanfattande kommentarer  
– kommunernas ekonomi och det kommunala utjämningssystemet
Det.kommunala.utjämningssystemet.är.ett.mycket.komplext.system..Det.är.också.en.
förutsättning.för.att.Sveriges.kommuner.ska.kunna.producera.välfärdstjänster.på.lika.
villkor..Det.finns.därför.anledning.att.regelbundet.granska.och.debattera.både.in-
komst-.och.kostnadsutjämningen.för.att.försäkra.att.den.ger.kommunerna.så.likvärdiga.
förutsättningar.som.möjligt..För.skolans.del.är.det.naturligtvis.intressant.hur.standard-
kostnaderna.beräknas..Eftersom.föräldrarnas.utbildningsnivå.har.en.stor.betydelse.för.
hur.elever.klarar.skolan.–.borde.det.inte.ingå.som.en.komponent.vid.beräkningen.av.
standardkostnaden?

Det.kommunala.självstyret.ger.kommunerna.stor.frihet..Det.är.därför.komplicerat.med.
ekonomiska.styrmedel.som.riktade.statsbidrag..Ett.riktat.statsbidrag.till.skolan.behöver.
inte.resultera.i.att.skolan.får.ökade.resurser.totalt.sett..För.att.öka.resurserna.till.skolan.
och.för.att.förbättra.resursfördelningen.behövs.fler.tillvägagångssätt..Riktade.statsbidrag.
måste.utvärderas.och.följas.upp.för.att.säkerställa.att.de.får.önskvärd.effekt..En.sådan.
utvärdering.skulle.kunna.åläggas.Skolinspektionen.

Att.i.dagsläget.öka.statens.finansiering.av.skolan.skulle.kräva.omfattande.reformering.av.
utjämningssystemet.och.skatteväxling.mellan.stat.och.kommun.
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Skolan och konjunkturen

När.konjunkturen.viker.får.skolan.mindre.medel,.trots.detta.ska.samma.mål.nås..Kon-
junkturens.effekter.på.utbildningen.behandlas.i.detta.kapitel.

1990-talets lågkonjunktur
Den.ekonomiska.krisen.under.1990-talet.drabbade.skolan.hårt..Skolan.utsattes.för.be-
sparingar.och.samtidigt.försämrades.elevernas.resultat..Färre.elever.var.behöriga.till.
gymnasiet.år.2000.jämfört.med.1992..Svenska.elevers.kunskaper.i.matte.och.NO.har.
också.försämrats.under.1990-talet..(Fridolin,.2009)..

Svängningar.i.konjunkturen.märks.senare.i.den.kommunala.ekonomin..En.konjunk-
turnedgång.kan.börja.i.en.bransch.och.sprider.sig.till.andra.branscher.som.ringar.på.
vattnet..Underleverantörer.påverkas.och.arbetslösheten.ökar.efter.hand..I.kommunerna.
blir.den.allvarligaste.effekten.minskade.skatteintäkter..Under.1990-talets.ekonomiska.
kris.föll.sysselsättningen.i.hela.den.offentliga.sektorn.senare.än.i.den.privata.sektorn..I.
den.privata.sektorn.var.sysselsättningen.nere.på.bottennoteringar.under.åren.1993.och.
1994,.men.i.den.offentliga.sektorn.var.sysselsättningen.som.lägst.runt.1997.och.1998..
(Statistik.från.statistiska.centralbyrån).Även.lärartätheten.var.som.lägst.1997.och.1998..
(Skolverkets.statistik)

Besparingarna.i.skolan.visas.i.graferna.över.kostnaderna.per.elev.och.antal.lärare.per.
100.elever..Antal.lärare.per.hundra.elever.i.den.obligatoriska.grundskolan.sjönk.från.
9,1.till.7,4.mellan.läsåren.1990/1991.och.1999/2000..(Björklund,.Edin,.Fredriksson,.&.
Kreuger,.2004)

Kostnad.per.elev.sjönk.mellan.åren.1990.och.1995,.men.återhämtade.sig.något.under.
slutet.av.1990-talet..Mellan.åren.1991.och.1999.sjönk.utgiften.per.elev.i.den.obligato-
riska.grundskolan.från.34.procent.av.BNP.per.capita.till.24.procent.av.BNP.per.capita..
(Björklund,.Edin,.&.Kreuger,.2004).

KÄLLA:.Skolverkets.jämförelsedatabas
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KÄLLA:.Skolverkets.jämförelsedatabas
Statistik.från.1992–1994.är.inte.helt.jämförbara.med.senare.statistik.p.g.a..nya.beräkningsmetoder..

Sedan.början.av.2000-talet.har.lärartätheten.återhämtat.sig,.och.2008.var.den.nästan.
uppe.på.samma.nivå.som.1992,.för.att.börja.sjunka.igen.2009,.då.lärartätheten.per.100.
elever.var.8,2.

Utbildning och den nuvarande ekonomiska krisen
Internationella erfarenheter
Lärarinternationalen.Education.International.har.undersökt.hur.den.ekonomiska.krisen.
har.slagit.mot.skola.och.utbildning.i.flera.länder.

I.Europa.är.östländerna.hårdast.drabbat.av.den.ekonomiska.krisen..Det.har.märkts.tyd-
ligt.i.form.av.nedskärningar.i.utbildningssystemet.i.många.länder..Vanliga.besparingar.
är:.sänkningar.av.löner.och.pensioner.samt.nedskärningar.i.material..Dessutom.före-
kommer.uppsägningar.av.lärare,.nedläggning.av.skolor,.större.klasstorlekar.och.färre.
lektioner..Generellt.gäller.att.i.länder.med.centraliserade.finansieringssystem.har.krisen.
fått.ett.snabbare.genomslag.än.i.länder.med.decentraliserade.finansieringssystem.(som.i.
Sverige)..I.Västeuropa.har.inte.krisen.slagit.lika.hårt.mot.skola.och.utbildning..(Matilai-
nen,.2010)

I.de.länder.där.det.har.förekommit.finanspolitiska.stimulanspaket,.är.paketen.sällan.
riktade.till.utbildning.och.om.de.är.det.handlar.det.ofta.om.satsningar.på.infrastruktur,.
som.till.exempel.byggnader..Ett.exempel.på.ett.sådant.land.är.Tyskland.

Sverige
Enligt.Lärarförbundets.egna.undersökningar.har.det.förekommit.nedskärningar,.varsel.
och.uppsägningar.av.lärare.i.flera.av.Sveriges.kommuner..Skälen.till.nedskärningarna.
uppges.främst.vara.den.ekonomiska.krisen.och.demografin..I.Sverige.har.regeringen.
ökat.statsbidragen.till.kommunerna.med.uppmaningen.att.de.ska.satsa.på.välfärdens.
kärna..Det.har.sedan.varit.upp.till.kommunerna.att.fördela.bidragen..Enligt.SKL.har.
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många.kommuner.valt.att.inte.använda.de.extra.statsbidragen.för.2010.till.ramökningar.
(till.till.exempel.utbildningsförvaltningens.budget).eftersom.risken.finns.att.de.tvingas.
dra.tillbaka.dem.igen.2011..De.extra.statsbidragen.har.därför.använts.exempelvis.till.
fastighetsunderhåll.för.att.undvika.framtida.kostnadsökningar..(Sveriges.kommuner.och.
landsting,.2010)

Finansieringssystem och konjunkturkänslighet
Under.den.pågående.ekonomiska.krisen.bedriver.regeringen.så.kallad.diskretionär.fi-
nanspolitik.vilket.innebär.att.regeringen.fattar.direkta.beslut.om.extra.statsbidrag.till.
kommunerna,.inget.sker.med.automatik..Nackdelen.med.ett.diskretionärt.system,.istället.
för.ett.systematiskt,.är.att.pengarna.riskerar.att.komma.för.sent,.systemet.blir.oförutsäg-
bart.och.det.skapar.osäkerhet.i.kommunerna,.något.som.SKLs.rapportering.om.kom-
munernas.användning.av.de.extra.statsbidragen.bekräftar..Konjunkturinstitutet.skriver.
också.så.här.om.de.extra.bidragen.för.2010: Hade den i budgetpropositionen föreslagna statsbi-
dragsökningen för 2010 aviserats tidigare hade kanske besparingarna blivit mindre..(Konjunkturin-
stitutet,.2010)

Idag.är.statsbidragen.klara.för.2010,.men.för.många.kommuner.kommer.den.ekonomis-
ka.situationen.vara.svår.även.under.2011.och.2012..Frågan.om.staten.kommer.att.hjälpa.
till.och.med.hur.mycket.kvarstår.

Idag.finns.det.ett.krav.på.kommunerna.att.ha.en.så.kallad.god.ekonomisk.hushållning..
Det.så.kallade.balanskravet.innebär.att.kommunerna.måste.ha.överskott.i.budgeten..Att.
staten.har.ställt.krav.på.kommunerna.att.sköta.sin.ekonomi.har.en.lång.historik..Balans-
kravet.kom.till.efter.1990-talskrisen..Staten.hade.då.bland.annat.tvingats.rädda.Haninge.
kommun.från.kollaps..Syftet.med.balanskravet.är.att.en.kommun.inte.ska.kunna.slarva.
med.sin.ekonomi.och.på.så.sätt.vältra.över.kostnader.på.staten..Balanskravet.innebär:

. Budgeten.skall.upprättas.så.att.intäkterna.överstiger.kostnaderna..Undantag.får.gö-
ras.i.budgeten.om.det.finns.synnerliga skäl.

. För.verksamheten.skall.anges.mål och riktlinjer.som.är.av.betydelse.för.en.god.
ekonomisk.hushållning.

Balanskravet.på.kommunerna.är.svårtolkat.och.möjligheten.att.underbalansera.budgeten.
finns.bara.för.de.kommuner.som.gjort.tidigare.överskott..Minskade.skatteintäkter.anses.
inte.vara.ett.synnerligt.skäl.till.att.få.underbalansera.budgeten..Under.nuvarande.lågkon-
junktur,.liksom.tidigare,.uppstår.diskussionen.om.inte.balanskravet.borde.lättas.upp.och.
underskott.för.kommuner.tillåtas..

Riksdagen.har.fastlagt.som.mål.att.den.offentliga.sektorn.i.genomsnitt.över.en.konjunk-
turcykel.skall.visa.ett.överskott på 2 procent av BNP..Tanken.är.att.överskottet.enskilda.år.
skall.kunna.variera.så.att.det.normalt.sett.är.större.i.högkonjunkturer.och.lägre.i.lågkon-
junkturer,.då.den.ekonomiska.politiken.kan.behöva.bli.mer.expansiv..Det.är.dock.inte.
okomplicerat.att.avgöra.när.en.konjunkturcykel.avslutas.och.nästa.börjar.

Inför.höstbudgeten.2010.meddelande.regeringen.att.de.avser.att.tillsätta.en.utredning.
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om.hur.kommunernas.inkomster.kan.stabiliseras.under.konjunkturskiftningar..Bland.
annat.avser.de.att.utreda.en.kommunstabiliseringsfond.som.en.väg.att.utjämna.inkom-
sterna.över.tid.och.motverka.stora.ekonomiska.svängningar.i.kommunsektorn..

Sammanfattande kommentarer – skolan och konjunkturen
Skolan.ska.inte.behöva.vara.en.konjunkturregulator..Eleverna.behöver.inte.lära.sig.min-
dre.för.att.det.är.lågkonjunktur..Att.spara.på.skolan.under.kristider.kostar.mer.än.det.
smakar..Internationella.erfarenheter.visar.att.det.är.vanligt.att.skolan.får.betala.ekono-
miska.kriser..Oavsett.finansieringssystem..I.vårt.svenska.system.är.det.uppenbart.att.det.
finns.för.mycket.osäkerhet..Det.är.därför.positivt.att.regeringen.under.2009.ville.utreda.
balanskravet.och.se.över.kommunernas.möjlighet.att.utjämna.ekonomin.över.konjunk-
turerna..
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