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1. Sammanfattning
Introduktion
På uppdrag av Friskolornas Riksförbund har Deloitte genomfört en oberoende granskning av lika
villkorsprincipen för skolpengsfinansiering av kommunala och enskilda skolor. Arbetet har utförts under
perioden maj till juni 2018 och inom ramen för granskningen har totalt 20 utvalda kommuner undersökts.
Avsikten har varit att bedöma huruvida lika villkorsprincipen efterlevs genom att undersöka a) det
ekonomiska resultatet som beräkningsunderlag för skolpeng, övriga ersättningar och kompensationer, samt
b) stödjande strukturer för att säkerställa efterlevnad av lika villkorsprincipen.
Tillvägagångssätt
Granskningen har utgått från huvudfrågeställningen huruvida det för undersökta kommuner går att bedöma
om lika villkorsprincipen efterlevs avseende skolpeng, övriga ersättningar och kompensationer.
Huvudsakliga datakällor är finansiell data och kvalitativ information direkt från kommunerna,
skolpengsbeslut för undersökta kommuner avseende 2017 samt offentlig statistik från bl.a. SCB för
perioden 2012-2017. Frågeställningar och begäran om allmän handling har formulerats på ett konsekvent
sätt till alla kommuner där bland annat årsredovisningar/verksamhetsberättelser samt delårs/tertialrapporter, när det har varit relevant, har efterfrågats. Insamlad information har därefter analyserats
med fokus på ekonomiskt resultat och stödjande strukturer för att säkerställa efterlevnad av lika
villkorsprincipen. Granskningen har fokuserat på skolformerna grundskola och gymnasieskola.
Slutsatser
Avseende granskningens centrala frågeställning är den samlande bedömningen att baserat på utfall och
redovisning av ekonomiskt resultat samt stödjande strukturer för att upprätthålla lika villkor inte går att
avgöra om lika villkorsprincipen efterlevs för de undersökta kommunerna. De viktigaste orsakerna till detta
som identifierats är följande:












Brist på konsekvent bas för tolkning av lika villkorsprincipen – kommunerna eftersträvar att
säkerställa att lika villkorsprincipen upprätthålls men kan i en varierande grad påvisa att så är fallet
i praktiken
Olika modeller för resursfördelning och skolpengsbeslut – varje kommun utformar sin egen
resursfördelningsmodell, och det finns varierande modeller för att besluta och utforma
skolpengsbeslut
Skillnader i redovisning av finansiell information och uppföljning av skolpengsbeslut –
redovisning av finansiell information skiljer sig åt mellan kommunerna och merparten av
kommunerna gör ingen ekonomisk uppföljning av årets skolpengsbeslut
Varierande eller avsaknad av processer för uppföljning av underskott – hur olika kommuner
hanterar över- eller underskott inom skolverksamheten skiljer sig väsentligt och eventuella
processer för vad som sker vid ett konstaterat underskott varierar
Avsaknad av redovisnings- och revisionskrav på kommunala skolverksamheter – extern
såväl som intern revision sker i normalfallet på en kommunövergripande nivå, vidare är inte
skolpengsbeslut och uppföljning av utfall föremål för extern eller intern revision
Information och öppenhet – kommunerna varierar i tillgänglighet, svarsfrekvens och ekonomisk
information

Avslutningsvis har förslag på fortsatta fördjupningsområden utifrån genomförd granskning identifierats.
Dessa fokuserar på hur en högre grad av tydlighet, enhetlighet, transparens och kvalitet avseende
skolpengsbeslut och uppföljning skulle kunna uppnås, vilket i sin tur skulle kunna underlätta framtida
granskning och utvärdering av efterlevnad av lika villkorsprincipen.
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2. Förklaringar av begrepp
Figur 2.00: Förklaring av begrepp

Begrepp

Förklaring

Balanskrav

• Krav på kommunerna att ha en ekonomi i balans

Bruttointäkter

• Externa intäkter (t. ex. taxor och avgifter, externa bostadshyror/lokalhyror,
övriga externa intäkter såsom exempelvis statsbidrag och försäljning) och
interna intäkter (som erhållits från annan verksamhet i kommunen, exempelvis
måltider från storkök som debiteras en annan verksamhet)

Bruttokostnader

• Verksamhetens samtliga kostnader (t. ex. personalkostnader, externa varor,
tjänster och bidrag, lokal och anläggningskostnader, interna kostnader)

Driftredovisning

• Det ekonomiska utfallet för perioden i förhållande till budgeterade intäkter och
kostnader

Enskild (eller
fristående) huvudman

• Huvudansvarig för skolverksamhet som bedrivs i enskild (eller fristående) regi

Kommunal huvudman

• Huvudansvarig för skolverksamhet som bedrivs i kommunal regi

Kommunbidrag

• Fördelningen av kommunala resurser baserat på kommunalskatten som
tilldelas en nämnd eller verksamhetsområde för att finansiera löpande
verksamhet

Nettokostnader

• Beräknas som bruttointäkter minus bruttokostnader och är det vanligaste
begreppet för att beskriva budgeterade kostnader och kostnadsutfall för
kommunens verksamheter

Resursfördelningsmodell

• Modell för att bedöma och fördela ekonomiska resurser (t. ex. utifrån
schabloner och strukturersättning) till olika huvudmän

Skolpeng

• Begreppet ’skolpeng’ finns inte definierat eller beskrivet i skollagen men
används typiskt sett för att beskriva att ekonomiska resurser följer med en
elev från kommunen till den skola som eleven går på. Skolpengen uttrycks
vanligen i ett grundbelopp som kommuniceras i ett så kallat skolpengsbeslut
inför ett verksamhetsår

Socioekonomisk
resursfördelning

• Resursfördelning till skolorna baserat på skillnader
socioekonomiska
sammansättning.
Kallas
även
tilläggsersättning

Tilläggsbelopp

• Ytterligare bidrag till skolor med elever som har särskilda behov. Tilläggsbelopp
ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd.
Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov

Underskott/
Överskott

• Årets totala nettokostnader
nettokostnader (budget)

(utfall)

i

jämförelse

i

elevgruppernas
strukturbaserad

med

budgeterade
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3. Introduktion
Detta kapitel beskriver rapportens utgångspunkt, principen om lika
villkor, tillvägagångssätt och val av metod samt uppdragsgivarens
roll under granskningen
Den här rapporten tar utgångspunkt i den princip om lika villkor som ska gälla i resursfördelningen mellan
kommunala och enskilda skolor. Lika villkorsprincipen utgår från att samma resurser följer eleven oavsett
vilken skola eleven går på och är central utifrån en rättvisesynpunkt ur individens perspektiv. Det är
dessutom en ledande princip för utformning av stödjande strukturer för fördelningen av resurser mellan
olika aktörer, vilka har som uppgift att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för utbildning inom den
svenska skolan. Det är för alla parter viktigt att kunna följa upp huruvida lika villkor tillämpas på ett rättvist
och effektivt sätt. Principen om lika villkor ska gälla för både kommunala och enskilda verksamheter när
skolpengen beslutats inför ett verksamhetsår samt vid ändringar under och efter ett verksamhetsår.
Arbetet med rapporten har i huvudsak varit väglett av ett hypotesstyrt angreppsätt med en central
huvudfråga och ett antal underordnade frågor för att stödja analys av kommunernas ekonomiska resultat
som en förutsättning för att avgöra om lika villkorsprincipen efterlevs samt de stödjande strukturer som
finns på plats för att möjliggöra att kommunerna kan leva upp till lika villkorsprincipen.
Granskningen som presenteras i denna rapport har genomförts under maj och juni 2018 med fokus på
grundskola och gymnasieskola i 20 utvalda kommuner. Underlag för granskningen innefattar erhållet
material som följd av begäran av allmän handling samt korrespondens och intervjuer med utvalda
kommuner. För att uppnå en så komplett bild som möjligt av området har även ett antal kompletterande
källor använts. Exempel på dessa är offentlig statistik från SCB, Skolverket och Kommun- och
landstingsdatabasen (Kolada), samtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), lagstiftning och
betänkanden samt rapporter från Skolverket och regeringen. Det har som del av granskningsmetodiken
också varit av vikt att ställa samma typer av frågor till de olika kommunerna för att ge samma
förutsättningar till svar och för att skapa jämförbarhet.
Rapporten är framtagen på uppdrag av Friskolornas Riksförbund. Uppdragsgivarens roll har, med stöd av
representanter från ett antal friskoleaktörer, varit att:







Definiera huvuduppdraget att undersöka efterlevnad av lika villkorsprincipen
Ge introduktion till rådande lagstiftning
Tillhandahålla tidigare rapporter och aktuell debatt på området
Föreslå tjugo kommuner samt fördjupningskommuner (som sedan varit föremål för
lämplighetsprövning utifrån representativitet)
Tillhandahålla offentliga beslut om ersättning till enskild huvudman, så kallade skolpengsbeslut,
för undersökta kommuner
Deltagande i veckovisa statusmöten för diskussion och validering
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4. Bakgrund
Detta kapitel ger en kort bakgrund till offentlig respektive enskild
regi samt styrande principer och lagstiftning för området som
granskningsarbetet utgått. Kapitlet går även igenom kommunernas
resursfördelning till skolverksamheterna.

4.1

Offentlig och enskild regi

Som en följd av friskolereformen 1992 finns det idag olika typer av aktörer som bedriver skolverksamhet i
Sverige och dessa kan antingen komma från den offentliga (kommun, landsting eller statlig regi) eller den
privata sektorn. För de utvalda skolformerna i denna granskning, grundskola och gymnasieskola, är det
vanligast förekommande att det antingen är en kommunal eller en enskild huvudman som bedriver och
ansvarar för verksamheten. Den kommunala huvudmannen är själva kommunen och den enskilda
huvudmannen kan vara ett företag, en stiftelse eller en förening.

4.2

Lika villkorsprincipen

När en kommun fördelar pengar till skolor ska det ske enligt den så kallade likabehandlingsprincipen, som
innebär att resurserna ska fördelas enligt lika villkor till såväl kommunala som fristående skolor. Denna
princip om lika villkor innebär alltså att samma resurser ska följa eleven, oavsett om eleven går i kommunal
eller enskild skola. När det gäller kommunens bidrag för en elev i enskild verksamhet är det därför viktigt
att resursfördelningen så långt som möjligt sker på lika villkor, vilket innebär att en kommuns modell för
ersättning till enskilt bedriven verksamhet i princip måste inkludera samtliga kostnader som kommunen
har för ett barn eller en elev i den kommunala verksamheten av motsvarande slag.
Principen om lika villkor för kommunal och enskild verksamhet ska gälla när skolpengen beslutas inför ett
verksamhetsår men även vid ändringar under och efter ett verksamhetsår. I Skolförordningen (2011:185)
14 kap 2 § står exempelvis att: ”Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under
budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Om hemkommunen minskar
ersättningen till sin motsvarande verksamhet får bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån
genom att återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner”. Förutsättningar för kompensation kring
resurstillskott har exempelvis varit föremål för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen där denna bland
annat angett att kompensation för resurstillskott inte får skjutas upp till kommande år mot bakgrund av
skollagens lika villkorsprincip (HFD 2015, ref 53). En mer utförlig beskrivning återfinns även i Appendix.
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4.3

Central lagstiftning på skolområdet

Utöver de olika lagstiftningar som påverkar både kommuner och enskilda aktörer i mer generella termer
som exempelvis kommunallagen, förvaltningslagen samt tillämpliga redovisningsregler, råder följande
centrala lagstiftning på skolområdet:




Skollagen (2010:800)
o Exempelvis 10 kap 37-39 §§ (Bidrag från hemkommunen)
Lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Förordningar
o Skolförordningen (2011:185)
Exempelvis 14 kap (Bidrag till enskilda huvudmän)
o Gymnasieförordningen (2010:2039)
Exempelvis 13 kap (Bidrag till huvudmän för enskilda gymnasieskolor och
gymnasiesärskolor)

Som komplement till lagstiftningen finns även stort antal domstolsbeslut i på området exempelvis gällande
ersättning till enskilda skolor som följd av olika typer av resurstillskott och gällande möjlighet att överklaga
beslut om bidrag (se även Appendix – 5.09 ”Källor”).

4.4

Resursfördelning i skolverksamheten och begreppet skolpeng

Skolan i Sverige finansieras till största delen genom kommunernas fördelning av kommunalskatten. Enligt
Skolverkets kostade skolan kalenderåret 2017 ca 251 miljarder SEK och nästan 70% av resurserna till
skolan härstammar från kommunalskatten enligt SKL. Utöver kommunala medel finansieras skolornas
verksamhet av generella och riktade statsbidrag samt genom övriga intäkter som till exempel avgifter för
förskola och fritidshem. Ett exempel på statsbidrag från Skolverket är ’karriärtjänster för lärare’ och ’höjda
löner för särskilt skickliga lärare’ men det finns också bidrag att ansöka om från andra statliga myndigheter,
exempelvis ersättningar för asylsökande barns skolgång från Migrationsverket. Enligt SKL administrerar
Skolverket ca 70 olika riktade bidrag motsvarande ca 15 miljarder SEK 2017. Källa: Skolverket
(”Utbildningsstatistik”) och SKL (”Så mycket kostar skolan”).
Kommunerna är själva ansvariga för att fördela ekonomiska resurser till skolor i såväl kommunal som
enskild regi. Kommunerna har för detta ändamål resursfördelningsmodeller och dessa ser ofta olika ut
beroende på rådande förutsättningar i varje enskild kommun. En del kommuner fördelar exempelvis
resurser främst utifrån ett schablonbelopp per årskurs eller program inom en skolform medan andra fördelar
genomsnittliga belopp för en skolform totalt sett. I vissa kommuner fördelas en del av resurserna genom
schablonbelopp per elev och resterande resurser genom olika typer av modeller som bygger på
socioekonomiska faktorer med mål att fördela resurser till de elever som mest behöver dem.
Begreppet ’skolpeng’ finns inte definierat eller beskrivet i skollagen men används typiskt sett för att beskriva
att ekonomiska resurser följer med en elev från kommunen till den skola som eleven går på. Det vanligaste
systemet i svenska kommuner, vilket också är fallet för de tjugo undersökta kommunerna, är att tillämpa
någon form av pengsystem men det ska noteras att det också förekommer kommuner som ger fasta anslag
till respektive skolenhet.
I Skollagen (2010:800), Skolförordningen (2011:185) och Gymnasieförordningen (2010:2039) formuleras
tydliga riktlinjer kring vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till en enskild
huvudman. Grundbeloppet ska avse ersättning för:




Undervisning
Lärverktyg
Elevhälsa
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Måltider
Administration
Lokalkostnader
Mervärdesskatt (moms)

Det finns även ett antal grundförutsättningar som gör att skolan kostar olika mycket per kommun,
exempelvis geografiska och demografiska förutsättningar, möjlighet till stordriftsfördelar samt varierande
lokalkostnader och lönenivåer. Avslutningsvis kan det konstateras att kostnader per elev över tid för
Sveriges samtliga kommuner uppvisar en årlig ökningstakt om ca 4% för både grundskolan och
gymnasieskolan mellan åren 2012-2016.
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5. Metod
Detta kapitel beskriver val av metodik och förklarar
tillvägagångssättet utifrån sju huvudsakliga granskningssteg.
För att säkerställa hög kvalitet och göra objektiva och faktabaserade bedömningar har tillvägagångsättet
för att undersöka granskningens huvudfrågeställning delats upp i sju olika steg. Fokus har varit att
säkerställa en granskning utifrån olika perspektiv underbyggt av representativ data, med det specifika
målet att bedöma huruvida och med vilka förutsättningar lika villkorsprincipen efterlevs. För att undvika
att förmedla en åsikt eller enskild ståndpunkt har fokus varit att presentera en nulägesbild av resultat och
processer. Ett antal underliggande styrande dokument på området såsom lagstiftning, domstolsbeslut och
utredningar har använts som primär utgångspunkt för granskningen (se även Appendix – 5.09 ”Källor”).
Arbetet har utförts utefter sju huvudsakliga granskningssteg, vilka inkluderar att utveckla en grundhypotes,
datainsamling och efterforskning med hjälp av en variation av olika källor, analys, testning och validering
av insamlad information både som följd av begäran om allmän handling från de tjugo kommunerna samt
egen datainsamling. Metoden har också delvis varit styrd av en ambition att efterlikna det sätt på vilken en
återkommande uppföljning av lika villkorsprincipen skulle behöva utformas givet dagens förutsättningar.
Det har blivit alltmer klart i arbetet med granskningen att tillgänglighet och typ av information varierar
beroende på källa och mellan olika kommuner. Som följd av detta har tid spenderats på att jämföra och
bekräfta samma information från olika källor när så varit möjligt. Avvikelser har noterats om skillnader har
kunnat konstateras (t. ex. olika avläsningspunkter för data som varierar över tid eller genomsnittliga
summor i relation till olika storheter eller tidsramar). Tillgänglig data har validerats för att undvika
användning av felaktiga eller vilseledande datapunkter som underlag för analys.
Granskningen har genomförts av en arbetsgrupp bestående av tre personer med expertis inom analys,
finansiell rapportering och redovisning. Gruppen har jobbat heltid med att samla in information, undersöka,
analysera och syntetisera under en period av totalt åtta veckor. Arbetsgruppen har också haft kontinuerliga
avstämningar och expertstöd från en auktoriserad revisor med lång erfarenhet av revision av kommuner.
Figur 5.00: Granskningssteg
1

2

Definiera
omfattning

5.1

3

Bekräfta
kommuner

4

Utveckla
hypoteser

5

Datainsamling

6

Analys
Testa och validera

7

Granska och
dra slutsatser

Definiera omfattning

Rapportens tillvägagångssätt har som utgångspunkt inkluderat en kvantitativ analys av ekonomiskt resultat
för 2017 (budget jämfört med faktiskt utfall) av utbildningsinstitutionerna i utvalda kommuner för att
försöka bedöma om grundskole- och gymnasieverksamheterna har genererat överskott eller underskott
och om det under räkenskapsåret funnits ytterligare finansiering eller kompensationer.

5.2

Bekräfta kommuner

De undersökta kommunerna har valts ut med hänsyn till representativt urval med tonvikt på kommuner i
eller kring storstad och större städer; baserat på storlek, elevantal och förekomst av både kommunala och
enskilda skolor. Kommunerna representerar fyra kategorier av Sveriges Kommuner och Landstings
kommunkategorisering och inkluderar kategorierna ’Storstäder’, ’Större städer’, ’Pendlingskommun, nära
storstad’ samt ’Mindre stad/tätort’ med en majoritet tillhörande de två mittersta kategorierna. Inom de
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utvalda kommunerna så inkluderas också en varierande blandning av kommunala och enskilda enheter.
Indelningen beskrivs vidare i Appendix – Figur 5.01 ”Kommungruppsindelning”.

5.3

Utveckla hypoteser

För att understödja rapportens huvudfrågeställning har två grundhypoteser med tillhörande underliggande
hypoteser identifierats. Hypoteser har formulerats med fokus på att utreda potentiell problematik snarare
än att täcka in alla teoretiska aspekter (inklusive aspekter som förefaller vara välfungerande idag) som
utgör grunden för lika villkorsprincipen.

5.4

Datainsamling

Huvudsakliga datakällor har varit finansiell data och kvalitativ information som följd av begäran om
allmänna handlingar direkt från kommunerna. Frågeställningar har formulerats på ett konsekvent sätt till
alla kommuner och information har efterfrågats i tre primära omgångar (se Appendix, Figur 5.03 och Figur
5.04). Övriga undersökta källor har exempelvis varit Skollagen, Statens offentliga utredningar (SOU),
domstolsbeslut, samt databaser som Statistiska centralbyrån (SCB), Skolverkets databas SiRiS och
Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) (se Appendix – 5.09 ”Källor”). Information från en bredd olika
allmänna källor har varit nödvändigt eftersom tillgången till nödvändig information direkt från kommunerna
har varit begränsad. Datainsamlingen har inneburit att återkommande utvärdera om en eventuell partisk
vinkling eller åsikt har påverkat informationen för att stärka oberoendet i förhållande till information som
använts för analys. Datainsamlingen har utförts parallellt och som en iterativ process jämte analysarbetet
(se 5.5).

5.5

Analys

Analysarbetet har inneburit en undersökning av ekonomiskt resultat, resursfördelningsmodeller och andra
variabler som styr finansiering per elev till skolverksamheterna. Fördjupad analys utifrån uppföljning med
samtliga kommuner där det varit möjligt har gjorts för att bättre förstå nyanser i underliggande information
och omfattning av stödjande struktur. Dessutom har en fördjupad analys har utförts med avseende på fem
kommuner som valt ut på grund av främst möjlighet till tillgång av information samt initial bedömning av
en förväntat hög komplexitet kring stödjande strukturer. Hänsyn har också tagits till begränsningarna av
olika informationskällor och möjlighet att svara på vissa frågor. Detta har exempelvis berott på att vissa
datapunkter inte finns eller bara existerar avseende en viss tidsperiod alternativt att ett otillräckligt stort
urval av fall erhållits. I sådana situationer har antingen ett alternativ sökts eller att en analys har avståtts
ifrån på grund av risken att resultatet blir vilseledande. Det senare inkluderar exempelvis en jämförelse av
genomsnittliga grundbelopp (schablon för skolpeng) för gymnasieskolor i olika kommuner, på grund av den
stora variationen i genomsnittliga belopp per programtyp och tillgång till jämförbar information i olika
kommuner. Istället har endast det samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga samt el- och
energiprogrammet inkluderats i analysen då dessa program erbjuds av samtliga kommuner.

5.6

Testa och validera

Testning och validering har utförts för information från olika källor (t. ex. skolpengsbeslut, årsredovisning
och verksamhetsberättelse från kommuner) för att bedöma exempelvis grad av likheter/olikheter inom
områden som finansiering, kostnader och resultat. Ett kontinuerligt fokus har också varit att identifiera och
utesluta eventuella anomalier eller vilseledande data från analys för att uppnå så god jämförbarhet som
möjligt.

5.7

Granska och dra slutsatser

För att kunna komma fram till slutsatser har granskning och syntetisering utifrån de fullständiga resultaten
från både den aggregerade och den fördjupade analysen genomförts. Detta har inkluderat bedömning av
graden av öppenhet kring överskott eller underskott och ekonomiskt resultat för skolverksamheterna, samt
till vilken grad lika villkorsprincipen efterlevs.
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6. Analys och slutsatser
Detta kapitel beskriver utifrån granskningens huvudfrågeställning
rapportens övergripande slutsats samt sex underliggande orsaker
till denna.
Analysarbetet har utgått från huvudfrågeställningen ”Kan vi utifrån undersökta kommuner bedöma
huruvida lika villkorsprincipen efterlevs avseende skolpengsfinansiering, övrig ersättning och kompensation
till kommunala och enskilda skolor?”.
För att svara på huvudfrågan har ett antal underordnade frågor identifierats med fokus på att skapa
förståelse för kommunernas ekonomiska resultat som en förutsättning för att avgöra om lika
villkorsprincipen efterlevs samt de stödjande strukturer som finns på plats för att kommunerna ska kunna
leva upp till principen.
I nedan figur 6.00 illustreras huvudfrågeställningen i relation till nyckelområden kategoriserade enligt de
två underordnade frågorna (1) och (2) samt tillhörande analysområden (1a), (1b), (1c) samt (2a) och (2b).
Figur 6.00: Nyckelområden för analys

Kan vi utifrån undersökta kommuner bedöma huruvida
lika villkorsprincipen efterlevs avseende
skolpengsfinansiering, övrig ersättning och
kompensation till kommunala och enskilda skolor?
1

2
Ekonomiskt resultat: Är beräkningsunderlaget för skolpeng, övrig ersättning
och kompensation korrekt?

1a

1b

Årets överskott /
underskott

1c

Skolpeng och övrig
ersättning per elev

Stödjande strukturer: Finns tillräckliga strukturer på plats för
att hantera beslut och uppföljning av ekonomiskt resultat?

2a

Nettokostnad per
elev

2b

Intäkter och skolpengs
beslut

Kompensation till
enskilda enheter

I nedan figur 6.01 illustreras även de detaljerade frågor som ligger till grund för respektive analysområde.
Frågorna har varit vägledande för informationsinsamling från offentliga databaser men även för de frågor
som ställts till kommunerna samt efterföljande diskussioner.
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Figur 6.01: Nyckelområden för analys med detaljerade frågor

Kan vi utifrån undersökta kommuner bedöma huruvida
lika villkorsprincipen efterlevs avseende
skolpengsfinansiering, övrig ersättning och
kompensation till kommunala och enskilda skolor?
1

2
Ekonomiskt resultat: Är beräkningsunderlaget för skolpeng, övrig ersättning
och kompensation korrekt?

1a

1b

Årets överskott /
underskott
 Hur gick det för våra 20
kommuner i 2017?

 Hur stor variation är det
mellan presentation och
redovisning av finansiell
information i olika
kommuner?
 Hur hanteras överföring
av över- och underskott
till följande räkenskapsår?

1c

Skolpeng och övrig
ersättning per elev

2a

Nettokostnad per
elev

 Delas intäktsbudgeten
upp på ett likvärdigt sätt
som kostnaderna?

 Hur mycket varierar
kostnaderna per elev
mellan kommunerna?

 Hur mycket varierar
grundbeloppet per elev
mellan kommunerna?

 Hur klara är riktlinjerna
och tolkning för
klassificering av olika
kostnadsslag? T. ex.

 Hur stor andel av totala
tillägg utgör
socioekonomisk
strukturersättning?

 Hur hanteras och vad är
orsaken till stora
variationer mellan årets
resultat och
delårsresultat?

Stödjande strukturer: Finns tillräckliga strukturer på plats för
att hantera beslut och uppföljning av ekonomiskt resultat?

-

Undervisning
(ledning)

-

Lokaler
(fastighetsförvaltning)

-

Övrigt (central
administration)

2b

Intäkter och skolpengs
beslut
 Vad är processen som
föranleder skolpengs beslut
utifrån exempelvis f.g. års
resultat?
 Vad gör kommunen för att
säkerställa lika villkor mellan
kommunala och fristående
skolor?

Kompensation till
enskilda enheter
 Finns det en process eller
prompt efter ett underskott
har tillkommit?

 Vad är grunderna för
kompensation och uppfattning
om lika villkor?
 Vilka interna kontroller eller
övervakningsmekanismer
finns på plats just nu?

 Finns det en möjlighet för
kommunen att omfördela
medel mellan olika
nämnder?

6.1

Övergripande slutsatser

Avseende den centrala frågeställningen ”Kan vi utifrån undersökta kommuner bedöma huruvida lika
villkorsprincipen efterlevs avseende intäkter och kompensation till enskilda skolor?”, kan det konstateras
att utifrån en samlad bedömning av utfall, presentation och redovisning av ekonomiskt resultat samt
processer och infrastruktur för att upprätthålla lika villkor, inte går att bedöma om lika villkor efterlevs.
Med referens till analysområdet Ekonomiskt resultat och frågeställningen ”Är beräkningsunderlaget för
skolpeng, övrig ersättning och kompensation korrekt?” kan det konstateras att det inte är möjligt att
etablera tillräckligt jämförbara beräkningsunderlag för att avgöra om dessa är korrekta. Vidare presenteras
redovisning av finansiell information och skolpengsbeslut på olika sätt och varje kommun upprätthåller sin
egen modell för att allokera finansiering till ansvariga nämnder och huvudmän, vilket ökar komplexiteten.
Kontakten med kommunerna har också varierat med avseende på tillgänglighet och svarsfrekvens.
Med referens till analysområdet Stödjande strukturer och frågeställningen: ”Finns tillräckliga strukturer på
plats för att hantera beslut och uppföljning av ekonomiskt resultat?” kan det konstateras att stödjande
strukturer kring resursfördelning och kompensation vid konstaterade underskott varierar i en hög grad
mellan kommunerna och att det i några exempelfall ej förefaller finnas tillräckliga strukturer på plats.
Omfattning av processer och sätt att följa upp ett eventuellt underskott varierar också i markant grad
mellan olika kommuner, tillsammans med en brist på konsekvent bas för tolkning av lika villkorsprinciperna,
riktlinjer för redovisning och omfattning av interna kontroller.
Sammanfattningsvis är de viktigaste identifierade bakomliggande orsakerna till ovanstående slutsatser
enligt följande:


Brist på konsekvent bas för tolkning av lika villkorsprincipen – kommunerna eftersträvar att
säkerställa att lika villkorsprincipen upprätthålls men kan i en varierande grad påvisa att så är fallet
i praktiken
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6.2

Olika modeller för resursfördelning och skolpengsbeslut – varje kommun utformar sin egen
resursfördelningsmodell, och det finns varierande modeller för att besluta och utforma
skolpengsbeslut
Skillnader i redovisning av finansiell information och uppföljning av skolpengsbeslut –
redovisning av finansiell information skiljer sig åt mellan kommunerna och merparten av
kommunerna gör ingen ekonomisk uppföljning av årets skolpengsbeslut
Varierande eller avsaknad av processer för uppföljning av underskott – hur olika kommuner
hanterar över- eller underskott inom skolverksamheten skiljer sig väsentligt och eventuella
processer för vad som sker vid ett konstaterat underskott varierar
Avsaknad av redovisnings- och revisionskrav på kommunala skolverksamheter – extern
såväl som intern revision sker i normalfallet på en kommunövergripande nivå, vidare är inte
skolpengsbeslut och uppföljning av utfall föremål för extern eller intern revision
Information och öppenhet – kommunerna varierar i tillgänglighet, svarsfrekvens och ekonomisk
information

Ekonomiskt resultat

I den här sektionen presenteras observationer och slutsatser relaterade till kommunernas ekonomiska
resultat. Under arbetet med att sammanställa och bedöma det ekonomiska resultat har en huvudfråga varit
– ”Är beräkningsunderlaget för intäkter (inklusive skolpengs finansiering) och kompensation korrekt?”. Det
vill säga, går det att med hjälp av tillgänglig information från kommunerna och offentliga databaser avgöra
om beräkningarna för bidrag och kompensation är korrekta. Sektionen är indelad i tre områden, 1) Årets
överskott / underskott, 2) skolpengsfinansiering per elev och 3) nettokostnad per elev.
För att kunna analysera kostnader och utfall på ett korrekt sätt är det viktigt att förstå skillnaden mellan
’bruttokostnader’ och ’nettokostnader’. En vanlig uppställning när kommunerna själva (och i den offentliga
statistiken exempelvis från SCB) redovisar utfall och/eller budget är enligt nedan tabell (Figur 6.02).
Nettokostnader skall här ses som enhetens eller verksamhetsområdet totala kostnader justerat för intäkter
som ej är budgetram/kommunbidrag. Nettokostnaden beräknas alltså som bruttokostnad minus
bruttointäkt. Som följd av detta kan det konstateras att bruttointäkternas storlek påverkar storleken på
nettokostnaderna och det kan i sin tur påverka jämförelser mellan kostnader och intäkter per elev beroende
på om kostnaderna är netto- eller bruttoredovisade.
Figur 6.02: Ekonomiskt resultat – nyckelbegrepp
Begrepp

Tecken

Bruttointäkt

+

Förklaring
 Externa intäkter (Taxor och avgifter, Externa bostadshyror/lokalhyror, övriga externa intäkter
såsom exempelvis statsbidrag, försäljning m.m.)
 Interna intäkter (som erhållits från annan verksamhet i kommunen)
”Kommunala medel som internt tillförs barnomsorgs- och skolverksamheten via budgeten räknas inte
som intäkter”*
 Totala antalet kostnader uppdelade på Personalkostnader, Externa varor, tjänster och bidrag,
Lokal och anläggningskostnader, Interna kostnader

Bruttokostnad

-

”Utöver de verksamhets/skolformsspecifika kostnader ingår i bruttokostnaden även barn- och
utbildningsförvaltningens (eller motsvarande) OH-kostnader samt utfördelade kommungemensamma
kostnader.”*
 Nettokostnaden beräknas som bruttokostnad minus bruttointäkt

Nettokostnad

Not:
Källa:

+/-

”Inom Pedagogisk verksamhet beräknas kostnaden för delverksamheterna inom respektive skolform
som nettokostnad. Undantaget är övriga kostnader där beräkningen är bruttokostnad minus interna
intäkter.”*

*Citat hämtat från ”Instruktioner för Räkenskapssammandraget 2017”
SCB, Räkenskapssammandraget 2017 – Instruktioner, Deloitte analys
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Figur 6.03: Ekonomiskt resultat – nyckelbegrepp

Bruttointäkt

Bruttointäkten har
lagts ovanpå
nettokostnaden för att
förklara hur mycket av
totala bruttokostnader
som har reducerats
som följd av storleken
på bruttointäkter

Nettokostnad

Bruttokostnad

Av pedagogiska skäl
kan bruttokostnader,
bruttointäkter och
nettokostnader enligt
stapeln till höger

I vanliga fall motsvarar
den budgeterade
nettokostnaden ramen
för nämnden,
verksamheten eller
enheten

I figur 6.04 illustreras sammanslagna uppgifter om grundbelopp (skolpeng)/elev, kostnader per elev samt
under- eller överskott för verksamhetsområdet grundskola avseende räkenskapsåret 2017. Det kan
konstateras att det inte finns någon klar koppling mellan underskott i en kommuns grundskoleverksamhet
och diskrepanser mellan kostnad och intäkt. Inte heller finns det någon tydlig koppling mellan totalkostnad
och grundbelopp. För att slutsats exempelvis slutsats om ersättningar ska utgå ska kunna göras behöver
analysen kompletteras med ytterligare uppgifter. Noterbart är att en motsvarande bild för gymnasieskolan
inte har tagits fram p.g.a. av jämförelser mellan grundbeloppsnivåer mot kostnadsnivåer innebär en ökad
komplexitet och riskerar att bli missvisande eftersom nivåerna skiljer sig stort beroende på program (se
även sektion 5.5). I efterföljande sektioner 6.2.1, 6.2.2 och 6.2.3 bryts respektive information kring
underskott och överskott, skolpeng och kostnader upp och diskuteras separat.
Figur 6.04: Sammanställning av uppgifter om över-/underskott för grundskoleverksamhet per kommun,
kostnad per elev för kommunal grundskola samt genomsnittligt grundbelopp, 2017 (kSEK)
140

2%

1%

1%

1%

1%*

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

-1%

-1%

-1%

-3%

-3%

-3%

N/A

N/A

120

100

80

60

40

20

0

Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kSEK/elev

Genomsnitttligt grundbelopp kSEK/elev

#% Underskott/Överskott

Not:

Källa:

Kommunerna är rangordnade efter över/underskott. Över/underskott definierat som Nettokostnadsavvikelse / Budgeterad
nettokostnad. N/A = information ej tillgänglig. *Baserad på nettokostnadsutfall, budgeterad nettokostnad ej tillgänglig.
Kostnader för kommunal grundskola avser årskurs 1-9. Grundbelopp (bidrag till enskild huvudman) inkl. moms. och
omfattar grundskola (1-9) samt förskoleklass (F).
Begäran om allmän handling (Kommunernas verksamhetsberättelse 2017), Deloitte analys. Kolada (Kommun- och
landstingsdatabasen) ”Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev, 2017”, Skolpengsbeslut, Deloitte analys
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6.2.1

Årets överskott / underskott

6.2.1.1 2017 års över- eller underskott för 20 undersökta kommuner

2017 års utfall jämfört med budget varierar för grundskoleverksamheterna med ca 5,5 procentenheter,
det vill säga skillnaden mellan Kommun 13 som har ett överskott motsvarande 2,1% av budgeterade
nettokostnader och Kommun 6 som har ett underskott motsvarande -3,4% av budgeterade
nettokostnader, se nedan figur 6.05.
Gymnasieverksamheterna varierar med ca 13,9 procentenheter, dvs skillnaden mellan Kommun 13 som
har ett överskott motsvarande 6,4% av budgeterade nettokostnader och Kommun 11 som har ett
underskott motsvarande -7,5% av budgeterade nettokostnader, se figur 6.06.
Figur 6.05: Över-/underskott grundskoleverksamhet, 2017 (i %)

2,1%

Överskott

Underskott

1,2%
0,6%*

0,6%

0,4%

0,0%

-0,2%

-0,2%

0,0%
N/A

0,0%
N/A

Kommun 20

0,6%

Kommun 4

0,9%

-0,2%
-0,5%

-0,5%
-1,0%

-1,0%

-2,5%
-3,0%

Not:
Källa:

Kommun 6

Kommun 8

Kommun 12

Kommun 3

Kommun 10

Kommun 17

Kommun 11

Kommun 14

Kommun 19

Kommun 1

Kommun 7

Kommun 9

Kommun 16

Kommun 2

Kommun 18

Kommun 15

Kommun 5

Kommun 13

-3,4%

Över/underskott definierat som Nettokostnadsavvikelse / Budgeterad nettokostnad. N/A = information ej tillgänglig.
*Baserad på nettokostnadsutfall, budgeterad nettokostnad ej tillgänglig
Begäran om allmän handling (Kommunernas verksamhetsberättelse 2017), Deloitte analys
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Figur 6.06: Över-/underskott gymnasieverksamhet, 2017 (i %)

6,4%

Överskott

5,4%

Underskott

3,8%
2,4%
0,2%

0,0%
N/A

0,0%
N/A

Kommun 19

0,3%

Kommun 20

1,1%

-0,2%

-1,1%

-1,2%

-1,8%

-1,9%

-3,4%

-3,7%

-4,2%*
-5,0%
-5,8%

Not:
Källa:

Kommun 11

Kommun 17

Kommun 7

Kommun 4

Kommun 12

Kommun 6

Kommun 10

Kommun 5

Kommun 14

Kommun 16

Kommun 8

Kommun 9

Kommun 15

Kommun 2

Kommun 1

Kommun 3

Kommun 18

Kommun 13

-7,5%

Över/underskott definierat som Nettokostnadsavvikelse / Budgeterad nettokostnad. N/A = information ej tillgänglig.
*Baserad på nettokostnadsutfall, budgeterad nettokostnad ej tillgänglig
Begäran om allmän handling (Kommunernas verksamhetsberättelse 2017), Deloitte analys

Det kan konstateras att ett konstaterat underskott för en skolverksamhet vid räkenskapsårets slut inte
nödvändigtvis innebär att en kompensation skall utgå till enskilda verksamheter, se sektion 6.3.2.1.

6.2.1.2 Hantering av och orsaker till stora variationer mellan helårs- och delårsresultat

Utifrån erhållet material har en generell förklaring till vad stora variationer mellan årets resultat och
delårsresultat/prognos beror på ej kunnat etableras. Dock konstaterades ett antal exempel i de undersökta
kommunerna på större variationer och efter uppföljning med kommunerna har det noterats att sent
beslutade och/eller intäktsförda statsbidrag är ett exempel på orsak till att ett relativt kraftigt underskott
har kunnat vändas till ett överskott vid årets slut.

6.2.1.3 Resultatöverföring av över- och underskott till följande räkenskapsår

Tillvägagångssättet hur kommunerna hanterar över- eller underskott mellan år för skolenheter skiljer sig
åt och kan även skilja sig åt inom kommunen beroende på typ av enhet och de regelverk och/eller riktlinjer
som kommunen beslutat. Detta gör att det blir komplext att utreda vad som eventuellt kan bedömas som
resurstillskott till den egna verksamheten. I nedan figur har tillvägagångssätten för resultatöverföring
kategoriserats utifrån tre typer.
Figur 6.07: Tre olika typer av resultatöverföring för skolenheter
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1

Strukturerade regelverk för
resultatöverföring

Resultatöverföring efter enskilt
beslut

3
Resultatöverföring tillämpas ej

Kommunen har formulerat och beslutat
fasta regler för enheter (exempelvis i
form av s.k. resultatenheter). Dessa
regler är ofta inkluderade i riktlinjer för
ekonomistyrning eller motsvarande

Resultatöverföring till ett nytt
verksamhetsår tillämpas efter beslut i
kommunfullmäktige eller annan instans.

Resultatöverföring tillämpas ej. Vid
övergång till ett nytt verksamhetsår
gäller en ny budget (exempelvis i form av
anslagsenheter)

Exempel:
Kommun #1

Exempel:
Kommun #18

Exempel:
Kommun #20

”Vad gäller frågan om disposition av
över/underskott så är det en fråga för KF
och i vissa fall KS enl <kommunens>
ekonomiska regelsystem. Enskild nämnd
har inget balanskonto.”

<Förvaltningen> ”… tar inga särskilda
beslut om hantering av över- eller
underskott. Resultatet för året redovisas
till nämnden som i sin tur redovisar det
uppåt i organisationen. När nytt år
kommer gäller ny budget utan hänsyn till
föregående års resultat.”

Typiska förhållningsregler:
•
Procentuell andel av överskott förs
med till nästa år
•
Underskott kan kvittas mot
upparbetade överskott
•
Handlingsplaner och åtgärdsprogram
för underskott som inte täcks av
upparbetade överskott

Källa:

2

Deloitte analys utifrån korrespondens med kommunerna

Det har, som komplement till ovan information kring tillvägagångsätt om resultatöverföring för skolenheter
mellan år, inte kunnat konstateras om kommunerna är begränsade att omfördela resurser mellan olika
nämnder inom en kommun löpande under året eller i samband med årets slut.

6.2.1.4 Variationer i presentation och redovisning av finansiell information

Presentation och redovisning av finansiell information varierar mellan kommunerna vilket gör det komplext
och tidskrävande att jämföra och utvärdera det ekonomiska resultatet mellan olika kommuners
verksamheter.
Den generella bedömningen av presentation och redovisning av finansiell information har delats upp i tre
kategorier (se nedan) baserade på de primära sätt som det har funnits tillgång till information inom ramen
för den här granskningen.
Årsredovisning och/eller verksamhetsberättelse: Graden av detaljnivå varierar för både den
ansvariga nämndens (typiskt sett utbildningsnämnd, grundskolenämnd, gymnasienämnd eller
motsvarande) resultaträkning och för driftredovisningar av respektive verksamhetsgren. Exempel på detta
är om årets resultat är uppställt i en resultaträkningsform, enbart i driftredovisningstabell, utskrivet i tabell
eller text som nettokostnadsavvikelse eller olika typer hybridformat av dessa. Vad gäller information kring
de olika verksamhetsformerna och/eller skolformerna är det i vissa kommuner tydligt särredovisade
grundskole- och gymnasieverksamhetsavsnitt eller motsvarande medan det i andra endast framgår ett
resultat i text eller som en rad i driftredovisning. Det skiljer sig också generellt sett om det framgår vad
som ingår (eller inte ingår) i redovisning per verksamhetsgren (exempelvis om grundskola inkluderar
fritidshem, förskoleklass eller ej, om det enbart är kommunal regi eller om exempelvis en nettoeffekt av
ersättningar till enskild verksamhet är inkluderat).
Särskilt framtagen information som följd av begäran om allmän handling eller frågor ställda
direkt till kommunerna: Det varierar i vilken form finansiell information översänds (givet samma
förfrågan till kommunerna). Det kan konstateras att det förekommit både direktexporter ur ekonomisystem,
kopior på olika rapporter och presentationer, egna beräkningar i kalkylprogram med eller utan uppgift om
valutaavrundning, skärmdumpar, m.m. På grund av variationen av typen av underlag så varierar även
presentationen av den finansiella informationen.
Offentliga databaser och statistik: Alla kommuner rapporterar in det avslutade räkenskapsårets
finansiella information till Statistiska centralbyrån (SCB) via Räkenskapssammandraget vilket gör att det
finns likställd information för pedagogisk verksamhet tillgänglig ca fem till sex månader efter
räkenskapsårets slut. SCB tillhandahåller sedan information kring exempelvis pedagogisk verksamhet via
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webben och sådan information finns även tillgänglig via Skolverkets databas SiRiS och Kolada (Kommunoch landstingsdatabasen). Kolada använder SCB:s information för att ta fram årliga nyckeltal och
jämförelser på bland annat skolområdet. Det kan konstateras att i jämförelse mellan mottagna underlag
direkt från kommunerna och offentlig statistik så skiljer sig ibland uppgifterna åt markant. I korrespondens
med kommunerna hänvisar dessutom flertalet av kommuner till sina egna underlag för inrapportering till
SCB och det kan noteras att den manuella inrapporteringen till exempelvis SCB kan vara en källa till
eventuella felaktigheter eller brist på samstämmighet mellan uppgifter.

6.2.2

Skolpengsfinansiering per elev

Viktiga variabler att ta hänsyn till gällande till den totala intäktsbilden per elev för kommunala och enskild
skolenheter är bland annat:




”Skolpengen”/Kommunal finansiering:
‒ Grundbelopp (för enskilda enheter tillkommer schablon för administration
mervärdesskatt 6%);
‒ Socioekonomisk resursfördelning; och / eller
‒ Tilläggsbelopp (som till exempel ersättning för modersmålsundervisning)

3%

och

Övrig finansiering:
‒ Statsbidrag från antingen Skolverket eller annan myndighet (dessa kan vara generella eller
riktade); och / eller
‒ Övriga intäkter

17
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Figur 6.08: Fördelning av totala intäkter för skolorna

Totala intäkter för
skolorna

Skolpengs-finansiering
Kommunala medel

•

Grundbelopp/Schablon
(för fristående enheter
tillkommer schablon för
administration 3 % och
mervärdesskatt 6 %)

•

Ev. Socioekonomisk
resursfördelning/struktur
baserad tilläggsersättning

•

Ev. Tilläggsbidrag (som
till exempel ersättning för
modersmålsundervisning)

Övrig finansiering
Statliga/övriga medel

•

Ev. Statsbidrag (generella
statsbidrag som fördelas
genom kommunerna eller
riktade statsbidrag som
fördelas direkt till ett
särskilt ändamål)

•

Ev. Övriga intäkter bland
annat avgifter, exempelvis
för fritidshem

Interkommunala ersättningar för elever som går i skola i annan kommun
än vilken eleven är folkbokförd i påverkar också skolenheternas resurser
för året

Det är också viktigt att förstå vilka typer av skolenheter eller skolverksamheter / verksamhetsområden
som inkluderats eller ej inkluderats i jämförelsedata exempelvis om begreppet grundskola enbart innebär
årskurs 1-9 eller om förskoleklass och/eller fritidshem inkluderats.
6.2.2.1 Utfall och varians av grundbelopp per elev

2017 års grundbelopp till de enskilda huvudmännen varierar för grundskolan med ca 24 kSEK/elev mellan
högsta och lägsta genomsnittliga värde (F-9) där skillnaden utgör 26 % i förhållande till högsta värdet.
Det har även noterats differenser inom kommuner inom samma kommungrupp (ex. A2, Pendlingskommun
nära storstad).
Förutom variansen mellan kommuner skiljer det sig inom kommuner om kommunerna i fråga har en relativt
jämnt fördelad skolpeng mellan F-9 eller exempelvis att ett mycket större belopp tillfaller de äldre
årskurserna. Ett sådant konstaterande är viktigt för arbetet att ta fram jämförelsetal mellan verksamheter
och enheter. Exempelvis vid en teoretisk jämförelse mellan kommunala och enskilda enheter där den ena
aktören bara bedriver verksamhet inom ett antal årskurser och den andra bedriver verksamhet inom
samtliga årskurser. Variansen mellan årskurser eller program indikerar att kostnadsallokeringsmodellerna
bör ser olika ut mellan kommunerna.
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Figur 6.09: Grundbelopp per elev enligt skolpengsbeslut, grundskola, 2017 (kSEK)
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Genomsnitt total kSEK/elev

Större stad
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Sorterade efter kommungrupp. Grundbelopp (bidrag till fristående huvudman) inkl. moms. Grundskola (1-9) samt
förskoleklass (F). Genomsnitt total kSEK/elev beräknat utifrån belopp per elev och årskurs.
Skolpengsbeslut, Deloitte analys

För gymnasieskolan är det vanligast med ett grundbelopp per gymnasieprogram och därför illustreras i
nedan figur
6.10 tre stycken program som återfinns i alla
undersökta kommuner,
Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och El- och energiprogrammet. Dock
varierar grundbeloppen även här, exempelvis för El- och energiprogrammet med 71 kSEK/elev mellan
högsta och lägsta värde där skillnaden utgör 49 % i förhållande till högsta värdet.
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Figur 6.10: Grundbelopp per elev enligt skolpengsbeslut, gymnasieskola, 2017 (kSEK)
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Sorterade efter kommungrupp. Grundbelopp (bidrag till fristående huvudman) inkl. moms. Gymnasieskola utifrån tre
utvalda nationella program. För Kommun 10 har uppgift från SCB bidragsbelopp per kommun 2017 använts eftersom
skolpengsbeslut inte varit tillgängligt.
Skolpengsbeslut, Deloitte analys

I ovan grafer redovisas 2017 års utfall av grundbelopp för grundskola (F-9) respektive gymnasieskola (13, tre utvalda program) vilket tagits fram utifrån skolpengsbeslut från respektive kommun inför
räkenskapsåret 2017 som svar på frågan ”Hur mycket varierar grundbeloppet per elev mellan
kommunerna?”. Det finns ingen officiell statistik över hur stor skolpengen är i respektive kommun. Den
som vill ta reda uppgifter om skolpeng hänvisas att vända sig till respektive kommun.

6.2.2.2 Utfall och varians av socioekonomisk strukturersättning

Både totalbelopp och andel (i termer av %) av den socioekonomiska resursfördelningen (strukturbaserad
tilläggsersättning) varierar mellan kommunerna.
Det är viktigt att förstå storleken på det ev. socioekonomiska bidraget för att komplettera intäktsbilden för
en skolverksamhet. Vi kan utifrån insamlade uppgifter från kommunerna konstatera att socioekonomiskt
viktade ersättningar utgör ca 11%-15% av totala bidrag i en av de undersökta kommunerna att jämföra
med nivåer på 3-5% i ett antal andra kommuner samt att vissa kommuner inte tillämpar (0%) en modell
som fördelar resurser enligt socioekonomiska faktorer. Det är, liksom för resursfördelningen generellt sett,
upp till respektive kommun att utforma en modell för en eventuell socioekonomisk resursfördelning.
Det noteras också att som svar på frågan ”Hur stor andel av totala tillägg utgör socioekonomisk
strukturersättning?” ger kommunerna varierande information som i vissa fall är svår att sätta i relation till
varandra. Exempel på det är att det som svar på begäran om allmän handling i vissa fall endast delgivits
uppgifter om ersättningar i faktiska tal utan referenssumma vilket gör det svårt att avgöra andel.
6.2.2.3 Budgeterade intäkter och kostnader

Majoriteten av kommunerna uppger att man inte delar upp/kategoriserar verksamhetsårets intäktsbudget
utifrån kategorier eller med andra kopplingar till kostnadssidan, exempelvis utifrån de
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kostnadsslagskategorier som återfinns i Skolförordningen (2011:185) 14 kap (Bidrag till enskilda
huvudmän): (1) undervisning, (2) lärverktyg, (3) elevhälsa, (4) måltider, (5) administration, (6) moms,
(7) lokalkostnader.
Eftersom kostnaderna i beräkningen av grundbeloppet kategoriseras utefter nämnda kostnadsslag är det
varit intressant att förstå om kommunerna budgeterar intäkterna utifrån samma indelning. Kommunernas
perspektiv är dock att resurserna ses som en totalsumma/ram att disponera och förhålla sig till under året
snarare än som allokerade medel för att täcka respektive kostnasdsslag.

6.2.3

Nettokostnad per elev

Viktiga variabler att ta hänsyn till gällande kostnadsbilden per elev för kommunala och enskilda skolenheter
är:





Klassificering av kostnader utifrån kostnadsslag för jämförbarhet mot vad skolpengen är avsedd att
täcka.
Hur centrala/overhead-kostnader allokeras ut till olika enheter och/eller verksamhetsområden
Om kostnaderna är netto- eller bruttoredovisade
Eventuell s.k. fria nyttigheter, dvs om samtliga skolenheter har tillgång till tjänster som inte
debiteras/belastar verksamheten ekonomiskt

Det är också viktigt att förstå vilka typer av skolenheter eller skolverksamheter/verksamhetsområden som
inkluderats eller ej inkluderats i jämförelsedata.

6.2.3.1 Utfall och varians av kostnader per elev

2017 års totala kostnader per elev för kommunal grundskola och gymnasium varierar mellan kommunerna.
För grundskolan varierar kostnad per elev med 28 kSEK/elev mellan högsta och lägsta genomsnittliga värde
där skillnaden utgör 22% i förhållande till högsta värde.
För gymnasieskolan varierar kostnad per elev med 103 kSEK/elev mellan högsta och lägsta genomsnittliga
värde där skillnaden utgör 53% i förhållande till högsta värde.
Det kan också konstateras att den genomsnittliga nivån för grundbelopp/elev (se även sektion 6.2.2.1.) på
grundskolesidan är betydligt lägre än kostnad/elev. Diskrepansen utgör 30 kSEK/elev mellan genomsnittet
av kostnad/elev och genomsnittet grundbelopp/elev vilket innebär 28% i förhållande till högsta värde.
Diskrepansen är intressant och bör utredas i förhållande till socioekonomiska bidrag, övriga tilläggsbelopp
samt i förhållande till eventuellt övriga intäkter så som statsbidrag med mera (om dessa ej redan har
justerats för).
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Figur 6.11: Kostnad för kommunal grundskola per elev, 2017 (kSEK)
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Linjen representerar grundbelopp utifrån skolpengsbeslut. Grundskola avser årskurs 1-9. Grundbelopp (bidrag till fristående
huvudman) inkl. moms. Genomsnittligt grundbelopp kSEK/elev utifrån beräknat utifrån belopp per elev och årskurs (F-9).
Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) ”Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev, 2017”, Skolpengsbeslut,
Deloitte analys

Källa:

Figur 6.12: Kostnad för kommunal gymnasieskola per elev, 2017 (kSEK)
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Linjen representerar grundbelopp utifrån skolpengsbeslut.
Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) ”Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev, 2017, Skolpengsbeslut,
Deloitte analys
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Nivån för grundbelopp/elev på gymnasiesidan varierar mellan kommuner och i förhållande till kostnad/elev.
För gymnasiet är det viktigt att ta i beaktning att grundbeloppet varierar mycket beroende på
gymnasieprogram och det finns oftast ett individuellt belopp per program.
Det kan också konstateras att för de tjugo undersökta kommunerna ökar kostnaderna/elev med i
genomsnitt 3,7% per år för gymnasieskolan och 3,9% per år för grundskolan mellan åren 2012-2017.
Kostnaden per elev är generellt sett högre för gymnasieskolan än för grundskolan. Ökningstakten ligger i
linje med den generella ökningstakten för Sveriges kommuner mellan 2012 – 2016 som ligger på ca 4%
för grundskola och gymnasieskola.

Figur 6.13: Historisk utveckling av kostnad/elev, grundskola och gymnasieskola, 2012-2017 (kSEK)
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CAGR, Compound Annual Growth Rate (genomsnittlig årlig förändring) 2012-2017, Genomsnittligt kostnad avser de 20
undersökta kommunerna.
Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) ”Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017” och ”Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017”, Deloitte analys

För räkenskapsåret 2017 noteras att andelen bruttointäkter som % av bruttokostnader varierar mellan 9%
upp till 50% för grundskola och 16% upp till 59% för gymnasieskola. En andel på 50% påverkar alltså
potentiellt sett uppgifter om kostnader/elev beroende på hur uppgiftslämnaren valt att kategorisera
kostnader och intäkter och de noterade skillnaderna skapar en komplexitet i jämförelsen mellan
verksamheter i de olika kommunerna.
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Figur 6.14: Nettokostnad och bruttointäkt, grundskoleverksamhet 2017, högsta och lägsta värden (i %)
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Lägsta och högsta femtedel av de totalt 20 undersökta kommunerna. Grundskoleverksamhet definierad som grundskola,
förskoleklass och fritidshem.
SCB, ”Kostnader och intäkter för kommuner efter region och verksamhetsområde. År 2011 – 2017”, Deloitte analys

Figur 6.15: Nettokostnad och bruttointäkt, gymnasieverksamhet 2017, högsta och lägsta värden (i %)
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Lägsta och högsta femtedel av de totalt 20 undersökta kommunerna.
SCB, ”Kostnader och intäkter för kommuner efter region och verksamhetsområde. År 2011 – 2017”, Deloitte analys

För referens, se även det utfallet samtliga tjugo kommuner, se Appendix Figur 6.21 och 6.22.

24

Granskning av lika villkorsprincipen och ersättning till kommunala och enskilda skolor

6.2.3.2 Riktlinjer och tolkning kring klassificering av olika kostnadsslag
I Skollagen (2010:800), Skolförordningen (2011:185) och Gymnasieförordnignen (2010:2039) formuleras
tydliga riktlinjer kring vilka kostnadsslag (samt tillkommande schabloner för administration och moms) som
ska ingå ersättning för i det grundbelopp som lämnas i bidrag till en enskild huvudman. Även i
instruktionerna till det s.k. Räkenskapssammandraget som ligger till grund för en stor del av den offentliga
statistiken är kostnadsslagen tydligt definierade (se även nedan tabell 6.15) på en detaljerad nivå. Det
noteras att exempelvis intäkter av bl.a. statsbidrag inkluderas under kategorien Övriga.







Undervisning
Lokaler
Övriga
Måltider
Lärverktyg
Elevhälsa

Det är viktigt att kommunernas klassificering av kostnader i både den egna redovisningen och i beräkningen
av grundbelopp överensstämmer med information i exempelvis Räkenskapssammandraget för att kunna
göra jämförelser med hjälp av offentlig data.
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Tabell 6.16: Kostnadsslagsbenämningar med förklaring utifrån Räkenskapssammandraget
Benämning

Förklaring

Undervisning

• Läro- och timplansbundna aktiviteter, d.v.s. i huvudsak lärarnas och annan pedagogisk
personals löner för det pedagogiska arbetet med eleverna.
• Lön för skolledningen, exempelvis lön för rektor samt övrig personals arbete med
ledningsfunktion ingår.
• Även lönekostnader relaterat till kompetensutveckling samt handledning av
lärarkandidater.

Lokaler

• Kostnader för såväl egna som hyrda lokaler, inklusive kostnader för inventarier.
• Kostnader för lokaler och inventarier i form av direkta kostnader, fördelade lokalkostnader,
externa och interna hyror, driftkostnader för värme, underhåll, städning m.m. samt
kapitalkostnader för lokaler och de inventarier som inte räknas som lärverktyg. Även
kostnad för vaktmästare avseende fastighetsskötsel redovisas här.
• Om lokalerna utnyttjas även för annan verksamhet än skolverksamhet, ska endast de
kostnader som avser skolverksamheten redovisas.

Övriga

• T.ex. barn- och utbildningsförvaltningen eller motsvarande OH-kostnader som ska fördelas
ut på de olika skolformerna, administration, kostnader för kompetensutveckling utom
lönekostnader för personal under tid för kompetensutveckling, t.ex. kursavgifter,
konferenser etc., kostnader för utvecklingsarbete, stipendier, fackligt arbete, kostnader
för elevförsäkringar, elevassistenter, talpedagoger, skolvärdar, tolkar och fritidspersonal
(t.ex. fritidsledare), kostnader för SYV (studie- och yrkesvägledare), intäkter från
statsbidrag inklusive bidrag från Migrationsverket som avser asylsökande.

Måltider

• Avser skolmåltidsverksamhet, cafeteria, administrativa kostnader (t.ex. lönekostnader för
skolmåltidskonsulent och kostkonsulent), köp av tillagning eller servering av en från
kommunens fristående entreprenör.
• Även intäkter från leveranser av mat till annan verksamhet redovisas om kostnader för
denna verksamhet ingår i skolmåltidskostnaderna De skolor som köper sin sina
skolmåltider från storkök och betalar ett portionspris ska exkludera kostnaden för lokaler
om de ingår i portionspriset.

Lärverktyg

• Avser läroböcker, tidningar, tidskrifter, broschyrer m.m, lönekostnader för
skolbibliotekarie samt kostnader för övrig skolbiblioteksservice. Även kostnader för
utrustning som maskiner, verktyg, symaskiner, hyvelbänkar, datorer som används för
undervisning i skolan, bild- och ljudmedier, AV-centraler, förbrukningsmaterial,
programvara för undervisning, studiebesök, kulturaktiviteter, lägerskolor, kostnader för
resor i samband med studiebesök, kulturaktiviteter och lägerskolor m.m.

Elevhälsa

• Intäkter och kostnader för skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och skolkurator,
inklusive eventuella köpta tjänster från exempelvis landsting.

Not:
Källa:

Information från Skolverket SiRiS / SCB / Kolada främst baserad på Räkenskapssammandraget
Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) – ”Ekonominyckeltal”
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Utfallet 2017 per kostnadsslag för grundskola och gymnasieskola visar att fördelningen av kostnader mellan
de olika kostnadsslagen skiljer sig mellan kommunerna. Exempelvis varierar andelen kostnader som
klassificeras som ’Övrigt’ mellan att utgöra 8% av totala kostnader till 32% av totala kostnader.
Figur 6.17: Kostnad för kommunal grundskola per kostnadsslag, 2017 (i %)
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Lägsta och högsta femtedel av de totalt 20 undersökta kommunerna. Grundskola avser årskurs 1-9
Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) ”Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev, Deloitte analys

Figur 6.18: Kostnad för kommunal gymnasieskola per kostnadsslag, 2017 (i %)
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Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) ”Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev, 2017”, Deloitte analys

För referens, se även det kostnadsslaguppdelade utfallet per elev 2017 för samtliga tjugo kommuner, se
Appendix Figur 6.23 och 6.24.
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6.3

Stödjande strukturer

I den här sektionen presenteras observationer och slutsatser gällande kommunernas stödjande strukturer.
Under arbetet med att sammanställa och bedöma dessa har en huvudfråga varit – ”Finns tillräckliga
strukturer på plats för att hantera beslut och uppföljning av ekonomiskt resultat?” Det vill säga, går det att
med hjälp av underlag från kommunerna och offentliga databaser avgöra hur de nuvarande strukturella
förutsättningarna påverkar lika villkorsprincipen. Sektionen är indelad i två områden, 1) Intäkter och
skolpengsbeslut och 2) Kompensation till enskilda enheter.

6.3.1

Intäkter och skolpengsbeslut

I nedan avsnitt presenteras observationer och slutsatser kring processen som föranleder skolpengsbeslut
samt kommunens sätt att säkerställa lika villkor mellan kommunala och enskilda skolor.
6.3.1.1 Processen som föranleder skolpengsbeslut (exempelvis utifrån f.g. års resultat)

Varje kommun ansvarar för sin egen modell för skolpengsfinansiering och fattar egna beslut gällande
ersättningsnivåer. Baserat på svar från de undersökta kommunerna har det dock gått att sammanställa en
generell utformning av hur processen som föranleder skolpengsbeslut fungerar.
Figur 6.19: Processen som föranleder skolpengsbeslut
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(generellt)
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Källa:

(1) Inkluderar tilläggsschablon och strukturersättning (för både kommunala och fristående skolor); (2) Strukturersättning
inkluderar socioekonomiskt anslag, verksamhetsstöd, modersmål och förberedelseklasser (för både kommunala och
fristående skolor); (3) Inkluderar skolskjutsschablon (för kommunala skolor)
Baserat på svar från de 20 undersökta kommunerna

Exempel på variationer i svar från kommunerna gällande hur processen som föranleder skolpengsbeslut ser
ut har noterats. Till exempel uppger en kommun att den hanterar kostnader gällande administration centralt
(inkluderande hyror, el och grundskolerektors lönekostnader) och som avräkning av bidragsbelopp för
kommunala skolor. Några kommuner har ett bidragsbelopp som räknas upp efter politiskt beslut och en
kommun uppger att kommunfullmäktiges beslut alltid ligger till grund för budgeten, och sen beslutar
nämndens politiker den slutgiltiga fördelningen av kommunfullmäktiges budgetfördelning för kommande
år. Det kan som följd av genomgång av skolpengsbeslut inom ramen för den här granskningen också
konstateras att besluten varierar i en hög grad i form av utformning och detaljrikedom. Exempel är kortare
mail med uppgifter om årets skolpeng att jämföra med riktade beslutsdokument med detaljerade uppgifter
om både process kring samt beräkningen av årets skolpeng.
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6.3.1.2 Kommunens sätt att säkerställa lika villkor mellan kommunala och enskilda skolor

Sättet att påvisa hur lika villkor säkerställs varierar till en påfallande grad mellan kommunerna. Bland annat
uppger vissa av kommunerna att:






Översyn av resursfördelningsmodellerna är ett kontinuerligt arbete för att utveckla modellerna till
att bli mer träffsäkra utifrån barn och elevers behov. Detta sker i ett brett deltagande där både
kommunala och enskilda huvudmän deltar, vilket är en del i att säkerställa likvärdigheten där alla
ges möjlighet att påverka
Resurstilldelningen till kommunens skolor och de enskilda skolorna beräknas i samma modell, vilket
garanterar att skolorna får samma belopp per kostnadsslag och program oavsett huvudman
Den enskilda huvudmannen får del av det egna kapitalet på samma villkor som de kommunala.
Alltid noga med att behandla den kommunala och enskilda enheterna lika i budgetprocessen
Vid varje förändring som görs tas hänsyn till hur resursfördelning ska göras för att säkerställa lika
villkor.

I andra fall så ger kommunerna en förhållandevis enklare förklaring kring lika villkor i resursfördelningen,
exempelvis:




6.3.2

Samma grund- eller programersättning per elev oavsett huvudman
Betalar ut samma barn- och elevpeng till samtliga barn och elever oavsett val av skola
Behandlar alla huvudmän (kommunal och enskild) på samma sätt

Kompensation till enskilda enheter

I nedan avsnitt presenteras observationer och slutsatser kring processen kring konstaterade underskott,
kommunernas säkerställande av lika villkor i resursfördelning och kompensation samt internkontroll och
revision. Med avseende på förändringar av resursfördelningen till skolverksamheterna så står det
exempelvis i Skolförordningen (2011:185) 14 kap 2 § att vid resurstillskott till hemkommunens verksamhet
skall enskilda huvudmän kompenseras på en motsvarande nivå. Detsamma gäller även om hemkommunen
minskar nivån på ersättning.
6.3.2.1 Process kring konstaterade underskott
Processen rörande hantering av ett konstaterat underskott inom skolverksamheten varierar väsentligt
mellan olika kommuner.
Ett antal kommuner uppger att de inte har en process på plats och ett antal har inte svarat på frågan.
Andra kommuner svarar att en utvärdering görs i samband med årsredovisning och/eller löpande
ekonomiska uppföljningar eller att en bedömning om eventuellt resurstillskott görs i samband med ärenden
gällande ombudgetering. Andra kommuner hänvisar till att kommunens ekonomistyrningsregler efterföljs,
där ett återställande av underskott hos de kommunala enheterna ska ske inom tre år.
Det förekommer kommuner som hänvisar till ett så kallat resultatutjämningssystem, där samtliga enheters
överskott respektive underskott över tid aggregerats, och där det innebär att en enhets underskott ett år
kan utjämnas med hjälp av en annan enhets överskott samma år. I vissa fall hänvisas till kommunens
ekonomistyrningsmodell, i vars instruktioner det i förekommande fall innebär att eventuella över- eller
underskott påverkar nämndens egna kapital. En av kommunerna uppger att det finns formulerade principer
för hur kompensationen beräknas som ska utgå till enskilda huvudmän om den kommunala
skolverksamheten redovisar ett underskott.
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Ytterligare en komplexitet avseende kompensation till enskilda enheter är svårigheten att säkerställa
jämförbara resultat, vilket presenterats i tidigare kapitel, vilket utgör hela grunden för om eventuella
processer för kompensation på grund av underskott ska initieras.

6.3.2.2 Säkerställande av lika villkor i relation till resursfördelning och kompensation

Baserat på erhållna svar kan det konstateras att kommunerna eftersträvar att se till att lika villkorsprincipen
upprätthålls men kan i en varierande grad påvisa att så är fallet i praktiken. Utifrån nedan tre kategorier,
Generella svar, Svar relaterade till intentioner, Svar relaterade till modell, beskrivs ett antal exempel på
svar kring uppfattningen om lika villkor och grund för kompensation.
Generella svar



Följer lagen och fördelar medel efter en politiskt beslutad resursfördelning
Betalar samma skolpeng till alla utförare vilket framgår av beslut om verksamhetsplan och budget
som delges alla enskilda skolhuvudmän och andra kommuner. Beslutet om skolpeng skickas till
berörda skolhuvudmän i december varje år

Svar relaterade till intentioner








Samma grund- eller programersättning per elev oavsett huvudman
Samma skolpeng för den egna verksamheten som tillhandahålls de enskilda verksamheterna
Kommunen behandlar alla huvudmän (kommunal och enskilda) på samma sätt
Alltid väldigt noga med att behandla de enskilda och kommunala enheterna lika i budgetprocessen
Syftet är att säkerställa en riktig kompensation till såväl den egna som den enskilda verksamheten
i kommunen
Betalar ut samma barn- och elevpeng till samtliga barn och elever oavsett val av skola inom
grundskolor
Utifrån länsprislistan (anmärkning: en länsgemensam gymnasieprislista) förekommer inga andra
resursfördelningar inom gymnasieskolor

Svar relaterade till modell



Resurstilldelningen till kommunens skolor och enskilda skolorna beräknas i samma modell, vilket
garanterar att skolorna får samma belopp per kostnadsslag och program oavsett huvudman
Kommunerna tillämpar en gemensam beräkningsmodell för fastställande av priser för
gymnasieskolans utbud av nationella program. Beräkningarna baseras i grunden på skollagen samt
Skolverkets instruktioner för underlag till riksprislista

6.3.2.3 Internkontroll och revision

Den externa såväl som interna revisionen sker i normalfallet på en kommunövergripande nivå, det vill säga
ovanför nämnd- eller verksamhetsnivå även om det förekommer riktade granskningar (exempelvis
verksamhetsrevisioner). Revision inom den fristående sektorn sker på en förening, stiftelse eller
företagsnivå, med relativ brist på motsvarande krav på verksamhetsform eller nämnd inom en kommun
vilket skulle kunna ha en potentiell effekt på transparens och kvalitetskrav.
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Figur 6.20: Finansieringsflöde och externa redovisningskrav (kommunal och enskild skolform)
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Skolkostnadsutredningen (2016) rekommenderade att redovisning ska ske på en enhets nivå

Med avseende på interna kontroller varierar både utformning och omfattning väsentligt mellan olika
kommuner. Två exempel är ”kontinuerliga dialoger med jurister om eventuella förändringar som görs för
att leva upp till skollagen och för att säkerställa lika villkor” och ”vid varje förändring som görs tas hänsyn
till hur resursfördelning ska göras för att säkerställa lika villkor”.
Vidare kan det konstateras att ingen av kommunerna uppger att skolpengsbeslut, eller uppföljning av
dessa, är föremål för extern eller oberoende granskning utan en sådan granskning skulle enbart förekomma
om en kommun valt att göra en riktad verksamhetsrevision.
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6.4

Summering av analysområden

Som följd av ovan presentation av observationer och slutsatser rörande analysområdena Ekonomiskt
resultat och Stödjande strukturer presenteras nedan summerande slutsatser. Dessa är formulerade utifrån
en samlad bedömning av utfall och redovisning av ekonomiskt resultat samt genomgång av stödjande
strukturer för att upprätthålla lika villkor. Slutsatserna illustrerar de viktigaste bakomliggande orsakerna
som har identifierats med avseende på analysområdenas underliggande frågeställningar.
Slutsats

Implikation

Brist på konsekvent
bas för tolkning av lika
villkorsprincipen

• Kommunerna eftersträvar att se till att lika villkorsprincipen upprätthålls, även
om grunderna och processerna varierar något
• Sättet att demonstrera lika villkorsprincipen varierar på ett markant sätt
mellan olika kommuner

Olika modeller för att
bestämma och fördela
resurser

• Varje kommun ansvarar och utformar sin egen resursfördelningsmodell och har
i hög utsträckning mandat att fatta egna beslut kring fördelning av resurser
• Det finns varierande modeller för att besluta och utforma skolpengsbeslut
besluta i de olika kommunerna

Varierande redovisning
av finansiell
information och
uppföljning av
skolpengsbeslut

• Redovisningen av finansiell information skiljer sig åt mellan kommuner vilket
gör det komplext och tidskrävande att jämföra ekonomiskt resultat mellan
olika kommuners verksamheter
• Intäktsbudgeten delas mest ofta upp på ett olikt sätt från kostnadskategorier,
och att det är väldigt svårt, om inte omöjligt, att spåra eller jämföra mellan
budgeterade och faktiska ekonomiska resultat

Varierande eller
avsaknad av processer
för uppföljning av
underskott

• Hur olika kommuner hanterar över- eller underskott mellan år för skolenheter
skiljer sig åt och kan även skilja sig åt inom kommunen beroende på typ av
enhet
• Processen efter ett konstaterat underskott varierar väsentligt och omfattningen
av interna kontroller skiljer sig mellan olika kommuner och organisationer

Avsaknad av
redovisnings- och
revisionskrav på
kommunala
skolverksamheter

• Även om riktade granskningar på nämndnivå eller verksamhetsnivå
förekommer,
sker
den
kommunala
revisionen
främst
på
en
kommunövergripande nivå
• Revision inom den fristående sektorn sker på en förening, stiftelse eller
företagsnivå, med relativ brist på motsvarande krav på verksamhetsform eller
nämnd inom en kommun

Information och
öppenhet

• Kommunerna
information

varierar

i

tillgänglighet,

svarsfrekvens

och

ekonomisk
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7 Föreslagna
fördjupningsområden
Avslutningsvis har förslag på fortsatta fördjupningsområden utifrån genomförd granskning identifierats.
Dessa fokuserar på hur en högre grad av tydlighet, enhetlighet, transparens och kvalitet avseende
skolpengsbeslut och uppföljning skulle kunna uppnås, vilket i sin tur skulle kunna underlätta framtida
granskning och utvärdering av efterlevnad av lika villkorsprincipen. De föreslagna fördjupningsområdena
är:




Riktlinjer för tolkning och tillämpning av lika villkorsprincipen samt vilka informationskällor som kan
användas för att bedöma om lika villkorsprincipen efterlevs
Arbetssätt för uppföljning och jämförelse av budgeterad skolpengsfinansiering mot faktiskt utfall
samt processer för att fastställa grund för kompensation till jämförbara enheter vid underskott
Grad av transparens och tydlighet avseende metod för socioekonomisk resursfördelning i varje
kommun

Det ska noteras att ovan fördjupningsområden ej ligger inom ramen för den här rapporten och de har
således ej varit föremål för granskning. Det har därmed heller inte gjorts någon efterforskning eller analys
kring eventuella existerande utredningar och förbättringsförslag med fokus på nämnda områden. De ska
snarare läsas i kontexten av att rapportens slutsatser öppnar upp för ett behov av vidare fördjupning i
dessa frågeställningar.
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Appendix
7.1

Bakgrund

Lika villkorsprincipen
Lika villkorsprincipen refereras till i många olika sammanhang och med referens till underliggande
lagstiftning och propositioner från regeringen, Offentliga bidrag på lika villkor (2008/09:171),
Gymnasieförordningen (2010:2039), Skollagen (2010:800) och Skolförordningen (2011:185),
sammanställs nedan viktiga punkter för att tydliggöra innebörden.




‘Offentliga bidrag på lika villkor’ (2008/09:171)
o Principiella utgångspunkter

Regeringen vill skapa goda förutsättningar för att starta och driva enskild
verksamhet. Principen om likvärdiga och rättvisa villkor för alla förskolor,
fritidshem, förskoleklasser och skolor oavsett huvudman ska stärkas. Villkoren
måste därför präglas av långsiktighet och tydlighet. Ersättningssystemets
utformning är av central betydelse för de enskilda huvudmännens möjlighet att
bedriva sin verksamhet. Det innebär bl.a. att reglerna måste vara tydliga för hur
bidragen till enskilda förskolor, fritidshem och förskoleklasser samt fristående
skolor ska beräknas. Full-ständig öppenhet måste råda kring hur kommunen
beräknar ersättningen till enskild verksamhet.
o Redovisning av hur bidrag beräknats

Utgångspunkten för de krav som ska ställas på kommunernas redo-visning måste
vara att den ska ge underlag för i första hand de fristående skolorna eller enskilda
verksamheterna att kunna bedöma på vilka grunder kommunen har bestämt
bidragen. I förlängningen betyder det att domstolarna ges tillräckligt underlag för
sin prövning. Det innebär att det av resursfördelningen och redovisningen tydligt
måste framgå att samt-liga kommunens kostnader som är förknippade med
verksamheten ingår. Kommunen måste således kunna påvisa att ersättning ingår
för samtliga kostnadsposter som anges i skollagen.
Skollagen (2010:800)
o 1 kap. Inledande bestämmelser

Likvärdig utbildning

9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform
och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas
o 10 kap. Grundskolan

Bidrag från hemkommunen

37 § Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid
skolenheten.
o Bidraget består av ett grundbelopp enligt 38 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 39 §.
o Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs
utbildning på grund av att eleven är utlandssvensk. Lag (2015:73).

38 § Grundbeloppet ska avse ersättning för
o 1. undervisning,
o 2. lärverktyg,
o 3. elevhälsa,
o 4. måltider,
o 5. administration,
o 6. mervärdesskatt, och
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7. lokalkostnader.
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som
hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna
grundskolan.

39 § Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som
o 1. har ett omfattande behov av särskilt stöd,
o 2. ska erbjudas modersmålsundervisning, eller
o 3. deltar i lovskola.
o Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara
individuellt bestämt utifrån elevens behov.
o Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev
i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Lag (2017:570).
Gymnasieförordningen (2010:2039)
o Kap 13, Bidrag till huvudmän för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Fastställande av bidrag per kalenderår

1 § Ett bidrag till enskilda huvudmän för gymnasieskola eller
gymnasiesärskola ska beslutas per kalenderår.

Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande
kalenderåret och beslutas före kalenderårets början. I de fall bidraget ska
beslutas enligt 16 kap. 55 § tredje stycket eller 19 kap. 48 § fjärde stycket
skollagen (2010:800) får det dock beslutas senast den 15 februari det
kalenderår som bidraget avser. För elever som påbörjar en utbildning under
kalenderåret ska hemkommunen besluta om bidraget omgående.

För elever som påbörjar utbildning i augusti ska bidraget avse tiden från
och med den 1 juli samma år. Förordning (2012:402).

Ändringar under löpande budgetår

2 § Om ytterligare resurser ges till hemkommunens gymnasieskola eller
gymnasiesärskola under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de
enskilda huvudmännen.

Om hemkommunen minskar ersättningen till sin gymnasieskola eller
gymnasiesärskola, får bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande
mån genom att återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner.
Förordning (2012:402).

Grundbelopp

3 § I 16 kap. 53 §, 17 kap. 32 § och 19 kap. 46 § skollagen (2010:800)
anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i
bidrag till en enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola.
Vid tilllämpning av dessa bestämmelser ska ersättning för
o 1. undervisning avse kostnader för skolans rektor och andra
anställda
med
ledningsuppgifter,
undervisande
personal,
stödåtgärder till elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling
av personalen och liknande kostnader
o 2. lärverktyg avse kostnader för läroböcker, litteratur, datorer,
maskiner som används i undervisningen, skolbibliotek, studiebesök
och liknande kostnader
o 3. elevhälsa avse kostnader för sådan elevhälsa som avser
medicinska, psykologiska eller psykosociala insatser
o 4. måltider avse kostnader för livsmedel, personal, transporter och
därmed sammanhängande administration och liknande kostnader,
o 5. administration avse administrativa kostnader som ska beräknas
till tre procent av grundbeloppet
o 6. mervärdesskatt avse ett schablonbelopp som uppgår till sex
procent av det totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i
förekommande fall tilläggsbelopp), och
o 7. lokalkostnader avse kostnader för hyra, drift, inventarier som
inte är lärverktyg och kapital i form av ränta på lån och liknande,
dock inte kostnader för amortering.
o
o
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I stället för vad som anges i första stycket ska, i det fall utbildningen är en
särskild variant eller avvikelse i form av riksrekryterande utbildning,
bidragets grundbelopp bestämmas enligt 2 kap. 6 §. Förordning
(2012:402).
Särskilt om ersättning för måltider

4 § Bidraget till en enskild huvudman för gymnasieskola eller
gymnasiesärskola ska innefatta ersättning för skolmåltider, om
hemkommunen erbjuder kostnadsfria skolmåltider

En enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola, vars
bidrag från en elevs hemkommun innefattar ersättning för skolmåltider, får
inte ta ut någon måltidsavgift från den elev som bidraget avser. Förordning
(2012:402).
Särskilt om ersättning för lokalkostnader

5 § Ersättning för lokalkostnader enligt 3 § 7 ska motsvara hemkommunens
genomsnittliga lokalkostnad per elev i motsvarande verksamhet.

Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader i stället
högst motsvara den enskilde huvudmannens faktiska kostnader om dessa
är skäliga. Vid prövningen av om det finns särskilda skäl ska hänsyn tas till
om skillnaden mellan hemkommunens genomsnittliga lokalkostnader och
den enskilde huvudmannens faktiska kostnader är betydande på grund av
kommunens investering i nya lokaler, renovering av befintliga lokaler eller
någon annan omständighet. Vid prövningen får hänsyn även tas till
intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras.
Förordning (2018:4).
Särskilt om ersättning för kapitalkostnader

6 § Hemkommunens normala avskrivningsprinciper ska tillämpas vid
beräkningen av kostnader för inköp. Förordning (2012:402).
Tilläggsbelopp

7 § Med tilläggsbelopp enligt 16 kap. 54 §, 17 kap. 34 § och 19 kap. 47 §
skollagen (2010:800) avses ersättning för
o 1. assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära
stödåtgärder, däribland sådana som riktas till elever med stora
inlärningssvårigheter, och
o 2. modersmålsundervisning för elever som ska ges sådan
undervisning. Förordning (2016:551).
Omfattningen av bidragsberättigad gymnasieutbildning

8 § Bidrag till en enskild huvudman för gymnasieskola enligt 16 kap. 52 §
skollagen (2010:800) ska lämnas i en omfattning som minst motsvarar en
fullständig gymnasieutbildning (2 500 gymnasiepoäng).

Om elevens hemkommun fördelar ytterligare resurser i en kommunal skola
för elever som har rätt till utökat program för att uppnå grundläggande
behörighet till högskoleutbildning inom ett yrkesprogram, ska bidrag
lämnas till den enskilda huvudmannen också för de kurser utöver 2 500
gymnasiepoäng som en elev läser för att uppnå sådan behörighet inom ett
yrkesprogram. Förordning (2012:402).
Riksprislistan

9 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka belopp en kommun
ska betala till en enskild huvudman per elev, program och inriktning när
det gäller sådana grundbelopp som avses i 16 kap. 55 § tredje stycket och
19 kap. 48 § fjärde stycket skollagen. När Skolverket meddelar föreskrifter
om grundbeloppens storlek ska dessa meddelas senast den 31 januari det
kalenderår som föreskrifterna gäller för.

Skolverket får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna och
landstingen att lämna de uppgifter om verksamheten som behövs för
sådana föreskrifter om grundbelopp som avses i första stycket.

När Skolverket meddelar föreskrifter om grundbeloppens storlek enligt
riksprislistorna ska berörda kommuners budgeterade bidragsbelopp och
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berörda landstings budgeterade kostnader för program och i
förekommande fall inriktning ligga till grund för bidragsbeloppen.

Statens skolverk får meddela föreskrifter när det gäller den ersättning som
avses i 17 kap. 35 § andra stycket 2 skollagen (2010:800). Förordning
(2012:402).

Jämförbara program i gymnasiesärskolan

9 a § Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka av de nationella
program i gymnasiesärskolan som avses i 19 kap. 48 § första stycket
skollagen (2010:800) som är jämförbara vid fördelning av resurser.
Förordning (2012:402).

Redovisning av hur bidraget har beräknats

10 § En kommun som lämnar bidrag för en elev i en fristående skola ska
för den enskilda huvudmannen kunna redovisa hur bidraget har beräknats.

Av redovisningen ska beloppen för lokalkostnader, administration och
mervärdesskatt framgå. Om det inte finns särskilda skäl, ska redovisningen
även innehålla belopp för övriga kostnadsslag var för sig.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om sådan redovisning. Förordning
(2012:402).

Utbetalning av bidrag

11 § Om den enskilda huvudmannen och kommunen inte kommer överens
om annat, ska bidraget betalas ut med en tolftedel varje månad. Förordning
(2012:402).

Kommande verksamhet

12 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om skyldigheten för en
enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola att lämna
uppgifter om kommande verksamhet. Förordning (2012:402).
Skolförordningen (2011:185)
o 14 kap. Bidrag till enskilda huvudmän

Redovisning av hur bidraget har beräknats

10 § En kommun som lämnar bidrag för en elev i en fristående skola eller
för ett barn i en fristående förskola eller i annan pedagogisk verksamhet
med en enskild huvudman ska för den enskilda huvudmannen kunna
redovisa hur bidraget har beräknats.

Av redovisningen ska framgå beloppen för lokalkostnader, administration
och mervärdesskatt. Om det inte finns särskilda skäl ska redovisningen
även innehålla beloppen för övriga kostnadsslag var för sig.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om sådan redovisning.

Ändringar under löpande budgetår

2 § Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under
budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen.

Om hemkommunen minskar ersättningen till sin motsvarande verksamhet
får bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån genom att
återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner.
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7.2

Metodik

Figur 5.00: Granskningssteg

Figur 5.01: Kommungruppsindelning

Kommun 1

Kommun 2

Kommun 3

Kommun 4

Kommun 5

Andel fristående
grundskolor

46%

37%

17%

12%

44%

Andel fristående
gymnasieskolor

58%

0%

33%

33%

70%

A1

A2

A2

A2

A2

Kommun 6

Kommun 7

Kommun 8

Kommun 9

Kommun 10

Andel fristående
grundskolor

33%

23%

53%

51%

29%

Andel fristående
gymnasieskolor

67%

0%

80%

75%

52%

A2

A2

A2

A2

B3

Kommun 11

Kommun 12

Kommun 13

Kommun 14

Kommun 15

Andel fristående
grundskolor

22%

20%

27%

17%

20%

Andel fristående
gymnasieskolor

53%

44%

56%

33%

63%

B3

B3

B3

B3

B3

Kommun 16

Kommun 17

Kommun 18

Kommun 19

Kommun 20

Andel fristående
grundskolor

17%

9%

8%

19%

16%

Andel fristående
gymnasieskolor

42%

64%

19%

75%

46%

B3

B3

B3

B3

C6

Symbol

Not:
Källa:

A1

Storstäder

B3

Större stad

A2

Pendlingskommun nära storstad

C6

Mindre stad/tätort

Kategoriseringen är baserad på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning för 2017
SiRiS elevdata 2017/2018, SKL, Deloitte analys

38

Granskning av lika villkorsprincipen och ersättning till kommunala och enskilda skolor

Figur 5.02: Bakgrundsinformation
Grundskola

Gymnasieskola

Kommungrupp

Kommungrupp

Kommun

% Kommunal
huvudman

% Enskild
huvudman

% Kommunal
huvudman

% Enskild
huvudman

Storstäder

A1

1

54%

46%

42%

58%

A2

2

63%

37%

67%

0%

A2

3

83%

17%

67%

33%

A2

4

88%

12%

67%

33%

A2

5

56%

44%

30%

70%

A2

6

67%

33%

33%

67%

A2

7

77%

23%

100%

0%

A2

8

47%

53%

20%

80%

A2

9

49%

51%

25%

75%

B3

10

71%

29%

48%

52%

B3

11

78%

22%

47%

53%

B3

12

80%

20%

56%

44%

B3

13

73%

27%

44%

56%

B3

14

83%

17%

67%

33%

B3

15

80%

20%

38%

63%

B3

16

83%

17%

55%

42%

B3

17

91%

9%

36%

64%

B3

18

92%

8%

81%

19%

B3

19

81%

19%

25%

75%

C6

20

84%

16%

46%

46%

Pendlingskommun nära
storstad

Större Stad

Mindre
stad/tätort
Not:
Källa:

Kategoriseringen är baserad på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning för 2017.
SiRiS elevdata 2017/2018, SKL, Deloitte analys
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Figur 5.03: Datainsamling och korrespondens

Runda

Efterfrågad information



Verksamhetsberättelsen och årsredovisning för år 2017



Utfallet för 2017 specificerat per verksamhetsform



Antal elever



En mer specificerad resultatuppställning för skolformerna/verksamhetsområden
(exempelvis kostnadskategorier: undervisning, lokalkostnader, måltider, lär verktyg,
elevhälsa och administration / övriga kostnader)



Resultat för 2017
- Vilket totalbelopp och vilken andel (i termer av %) utgör den socio-ekonomiska
resursfördelning (strukturbaserad tilläggsersättning) av totala intäkter i 2017 och hur
har detta varierat sedan 2012 för grundskolan respektive gymnasieskolan?
- Delas intäktsbudgeten för skolformerna upp på likvärdigt sätt som kostnaderna (t. ex.
utbildning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, lokalkostnader, övrigt) och skulle det vara
möjligt att få en kopia av det för 2017?
- Vad är orsaken och hur hanteras variationer mellan årets resultat och delårsresultat
(t. ex. ett underskott på -21,2 MSEK till överskott på 64 MSEK for gymnasieskolor)?



Skolpengsbeslut och kompensation till enskild huvudman
- Hur föranleds grundbeloppet utifrån föregående års resultat?
- Finns det några andra faktorer (förutom föregående års resultat) som fungerar som
grund och bas för grundbeloppet vid början av året?
- Granskar en intern eller extern revisor kommunens skolpengsbeslut och grundbelopp?
- Finns det en process i relation till ett konstaterat underskott som hjälper till att utlösa
en utvärdering om resurstillskott har skett och eventuell utbetalning av ersättning till
enskilda skolor?



Lika villkorsprincipen
- Vad gör kommunen eller utbildningsnämnden för att säkerställa lika villkor i
resursfördelningen mellan kommunala och enskilda skolor / huvudmän?
- Vilka interna kontroller eller kontrollfunktioner finns på plats just nu för att hjälpa
säkerställa processen runtomkring uträkning av grundbelopp och kompensation?

Första

Andra

Tredje
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Figur 5.04: Översikt av korrespondens med kommunerna

Kommungrupp
A1

Kommun

Svar
fråga 1

1
2
3

inom 2
arbetsdagar

5
6
7
8
9
10

mer än 7
arbetsdagar
inom 2
arbetsdagar
3-7
arbetsdagar
inom 2
arbetsdagar

11

Svar
komplett?

Kommentar





inom 2
arbetsdagar



Fysiskt möte 1 h i juni









Påminnelser

Delvis

3-7
arbetsdagar



N/A



inom 2
arbetsdagar



N/A

inom 2
arbetsdagar





Påminnelser

Delvis





Påminnelser

VB/ÅR, delårsrapport, protokoll, särskilt framtagna
uppgifter om resultat
VB/ÅR, särskilt framtagna uppgifter direkt i mail
VB/ÅR, delårsrapport, särskilt framtagna uppgifter
direkt i mail
VB/ÅR, beslut om hantering av resultat,
delårsrapport, särskilt framtagna uppgifter (SCBrapportering)
VB/ÅR samt bilagor, delårsrapport, internbudget,
särskilt framtagna uppgifter om resultat
VB/ÅR samt bilagor, delårsrapport, protokoll

Delvis

N/A

VB/ÅR, särskilt framtagna uppgifter om resultat



3-7
arbetsdagar
3-7
arbetsdagar
3-7
arbetsdagar



N/A





3-7
arbetsdagar



Kommentar - typ av information

VB/År, VP, delårsrapport, protokoll, särskilt
framtagna uppgifter om resultat
VB/ÅR, beslut om hantering av resultat,
delårsrapport, särskilt framtagna uppgifter
Endast VB/ÅR
VB/ÅR VP, delårsrapport, protokoll, särskilt
framtagna uppgifter om resultat



inom 2
arbetsdagar





N/A











Påminnelser



inom 2
arbetsdagar



mer än 7
arbetsdagar



N/A

Endast ÅR för kommunen som helhet







mer än 7
arbetsdagar

Delvis

13



inom 2
arbetsdagar



inom 2
arbetsdagar



N/A

VB/ÅR, delårsrapport, protokoll, särskilt framtagna
uppgifter om resultat

14











Påminnelser Hänvisar delvis
försening på att system har legat
nere

VB/ÅR, delårsrapport, protokoll



inom 2
arbetsdagar

Delvis





Påminnelser

VB/ÅR, särskilt framtagna uppgifter om resultat







3-7
arbetsdagar



Hävdar att det inte finns
sammanställning av resultat
utifrån kostnadsslag

VB/ÅR, delårsrapport, ekonomiska riktlinjer,
särskilt framtagna uppgifter om resultat



3-7
arbetsdagar

Delvis

inom 2
arbetsdagar



N/A

VB/ÅR, delårsrapport, ekonomiska riktlinjer,
särskilt framtagna uppgifter om resultat











15

3-7
arbetsdagar

inom 2
arbetsdagar

16

17

mer än 7
arbetsdagar

18

19
C6

Svar
fråga 3

Telefonsamtal under ca 2-3
veckor samt eskalering
chefsjurist

12

B3

Svar
komplett?



Svar
fråga 2



4

A2

Svar
komplett?

20

inom 2
arbetsdagar




inom 2
arbetsdagar
mer än 7
arbetsdagar

Delvis



mer än 7
arbetsdagar
mer än 7
arbetsdagar




Påminnelser, Bedömer del av
förfrågningar som
utredningsarbete vilket
kommunen ej kan åta sig
Påminnelser gällande information
för gymnasieskolan
N/A
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VB/ÅR, delårsrapport, protokoll, särskilt framtagna
uppgifter
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uppgifter
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Figur 5.05: Redovisning av svar från frågerunda nummer 3 (1 av 2)
Tema

Resultat för
2017

Fråga

Kommun 1

(1)

Kommun 11

Kommun 13

Kommun 16

Kommun 17

Kommun 8

 c:a 11% 15%

 c:a 49,1 mnkr till
12 218 elever (c:a
4 020 kr/elev)

 Grundskolor: 5,6% (2012) - 4,2%
(2017)
 Gymnasieskolor: 5% (enligt
länsprislisan är strukturtillägg)

 Grundskolor: 7,6% (2012) – 8,8%
(2018) (2)
 Gymnasieskolor: 1,7% (2016 –
2018) (2)

 Grundskolor: c:a 7-8% av
kommun bidraget
 Gymnasieskolor: c:a 5% (3)

 Grundskolor: c:a 6 % av
nämndens budget sen 2012
(4)
 Gymnasieskolor: 3% av
gymnasieskolans
budgetram från
resursförstärkning

 Gymnasieskolor: erhåller ingen
intäkt i form av strukturbaserad
tilläggsersättning för
socioekonomisk resurstilldelning,
och har inte fått det sedan 2012

 N/A

Delas
intäktsbudgeten
för skolformerna
upp på likvärdigt
sätt som
kostnaderna och
skulle det vara
möjligt att få en
kopia av det för
2017?

 Nej

 Nej

 Nej

 Ja, för kommunala grundskolor i
2017

 Nej

 Nej

 Nej

 Nej

 Utifrån
kommunens
ekonomiska
förutsättningar

 Grundskolor: barn och elevpeng
beräknas utifrån budgeterade kostnader
 Gymnasieskolor: länsprislista

 Gymnasieskolor: grundbeloppet
beräknas inte på föregående års
resultat. En top down budget byggs
utifrån nämndens tilldelade
budgetram per verksamhet
 Nämndens tilldelade ram utgör bas
för kommunens budgeterade
skolpeng per elev och
grundbeloppet

 Inför varje år görs en
samlad bedömning och
analys av budget och
budgetförutsättningar i
verksamhetsplanen

Finns det några
andra faktorer
(förutom
föregående års
resultat) som
fungerar som
grund och bas för
grundbeloppet vid
början av året?

Granskar en intern
eller extern revisor
kommunens
skolpengsbeslut
och grundbelopp?

Finns det en
process i relation
till ett konstaterat
underskott som
hjälper till att
utlösa en
utvärdering om
resurstillskott har
skett och eventuell
utbetalning av
ersättning till
fristående skolor?
Vad gör kommunen
eller
’utbildningsnämnden’
(t. ex.) för att
säkerställa lika villkor
i resursfördelningen
mellan kommunala
och fristående skolor /
huvudmän?
Lika villkorsprincipen

Kommun 4

Vilket totalbelopp
och vilken andel (i
termer av %)
utgör den
socioekonomiska
resursfördelningen
(strukturbaserad
tilläggsersättning)?

Hur föranleder
grundbeloppet
utifrån föregående
års resultat?

Skolpengsbeslut och
kompensation
till fristående
huvudman

Kommun 3

Vilka interna
kontroller eller
kontrollfunktioner
finns på plats just nu
för att hjälpa
säkerställa processen
runtomkring uträkning
av grundbelopp och
kompensation?

 Huvudsakligen
baserat på
elev volym

 Nej

 Nej

 Grundbeloppet
bygger på politiska
beslut och
kommunens
ekonomiska
situation, möjlighet
att räkna upp höja
ersättningen

 Grundskolor: barn- och elevpeng
beräknas utifrån budgeterade kostnader
 Gymnasieskolor: länsprislista

 Grundbelopp/programersättningar
sätts utifrån av
kommunfullmäktige avsatt
kommunbidrag samt
prognostiserad elevvolym som
utgår från kommunens
befolkningsprognos

 Nej. Beslutet går via
utbildningsnämnden till
kommunfullmäktige för beslut

 Dialog förs med
kommunens jurister kring
formaliteter kring
grundbeloppsbesluten så att
de ska utformas korrekt

 Nej

 Förtroendevalda revisorer
och professionella
revisorsbiträden som
granskar
verksamhetsplaner och
budgetar för staden och
nämnderna

 2017 hade den kommunala
huvudmannen ett överskott men
något beslut om minskad
tilldelning till fristående
huvudman har inte fattats

 Kommunens
ekonomistyrningsregler, där
återställande av negativt
resultat hos de kommunala
enheterna ska ske inom 3
år, reglerar detta. Detta
följs upp och bevakas och
har hittills fungerat i
kommunen

 Gymnasieskolor: gymnasienämnd
har beslutat om en
ekonomistyrningsmodell som
innebär att eventuella över- eller
underskott påverkar nämndens
egna kapital. Ett underskott måste
nämnden därför själv återställa.
Det förekommer inga resurstillskott
till nämndens resultat

 I samband med
årsredovisning och löpande
ekonomiska uppföljningar
görs en utvärdering

 Gymnasieskolor:
Resurstilldelningen till kommunens
skolor och de fristående skolorna
beräknas i samma modell, vilket
garanterar att skolorna får samma
belopp per kostnadsslag och
program oavsett huvudman.

 Betalar samma skolpeng till
alla utförare vilket framgår
av beslut om
verksamhetsplan och budget
som delges alla fristående
skolhuvudmän och andra
kommuner. Beslutet om
skolpeng skickas till berörda
skolhuvudmän i december
varje år

 Gymnasieskolor: förvaltningen
fram en ”prislista” per program till
kommunens skolor och en till de
fristående skolorna
 Förvaltningen kontrollerar att de
båda innehåller samma
kostnadsslag och samma belopp.
De fristående skolorna får
kommunens ”prislista” för
kommunens skolor tillsammans
med beslutet om bidragsbelopp

 Processen runt uträkning av
grundbelopp granskas av
stadslednings-förvaltning
och utbildnings-nämnden.
Den granskas också av
fristående skolor och andra
kommuner

 Ja både och

 Grundskolor: politiskt tillsatta revisorer
och sakkunniga externa revisorer som
granskar kommunens redovisning enligt
gällande praxis
 Gymnasieskolor: känner inte till att det
gjorts för gymnasiet under de senaste
åren

 Den övergripande målsättningen
med resursfördelningsmodellerna är
att i större utsträckning fördela
resurser utifrån barn och elevers
behov och att resurser fördelas
likvärdigt oavsett utförare.
Resursfördelningsmodellerna ses
kontinuerligt över med ett brett
deltagande
 En viktig uppgift för är att öka
kunskapen om modellerna och hur
arbetet med ekonomi och
resursfördelning kan och ska
användas

 Inga underskott
kan avskrivas utan
politiska beslut och
en offentlig
process

 Grundskolor: kommuns kommunala
förskolor och skolor har ett
resultatutjämningssystem som i stora
drag innebär att överskott respektive
underskott summeras från alla enheter
och över tid. Det innebär rent praktiskt
att en enhets underskott ett år hanteras
ekonomiskt via en annan enhets
överskott samma år.
 Gymnasieskolor: länsprislistan

 Det finns utarbetade principer för
hur kompensationen beräknar som
utgår till fristående huvudmän när
och om den kommunala
verksamheten redovisar underskott
 Under det senaste året har
Gymnasienämnden och
Grundskolenämnden redovisat
underskott, vilket innebar att
kommunen under 2017 satsade mer
resurser på den kommunala
verksamheten och i enlighet med
skolförordningen ska motsvarande
tillskott ges till enskilda huvudmän

 Följer lagen och
fördelar medel efter
en politiskt beslutad
resursfördelning

 Grundskolor: betalar ut samma barn- och
elevpeng till samtliga barn och elever
oavsett val av skola
 Gymnasieskolor:och länsprislistan
förekommer inga andra resursfördelningar

 Revisorer och det
faktum att dom lever
under
offentlighetsprincipen

 GS: rutin för beräkning, olika funktioner,
förvaltningar och nämnder deltar
 GY: kommun har valt att ingå i den
kommun gemensamma gymnasie-regionen
och ingår även i processen att fastställa
uppräkning för gymnasie-programs peng
för resp. program

 Arbetssätt och
controllerfunktioner
 “Lika villkor i
bakhuvudet alltid”

 Grundbeloppet beräknas
utifrån nuvarande belopp
och förändring görs utifrån
lön- och prisuppräkningar
och eventuella
effektiviseringskrav eller
satsningar

 Kommunstyrelsen tilldelar resurser
till nämnd för barn och utbildning,
som i sin tur fördelar resurser
vidare ner till respektive
driftsnämnd eller fristående
huvudman utifrån
resursfördelningsmodellen för
respektive verksamhet
 Budgeten från Kommunstyrelsen är
baserad på föregående års budget
med uppräkning för löner, politiska
prioriteringar samt ett årligt
effektiviseringskrav
 Resursfördelningsmodellerna räknas
upp på samma sätt

 Översyner av
resursfördelningsmodellerna är ett
kontinuerligt arbete för att utveckla
modellerna till att bli mer träffsäkra
utifrån barn och elevers behov
 Översynerna sker i ett brett deltagande
där både fristående och kommunala
huvudmän deltar, vilket är en del i att
säkerställa likvärdigheten där alla ges
möjlighet att påverka

 Samma grund-eller
programersättning per elev oavsett
huvudman.
 För friskolor tillkommer 6% moms
kompensation

 Ett samarbete mellan olika
funktioner och kompetenser inom
kommunen

 Föregående års resultat är
inte en faktor för beräkning
av grundbeloppet

 Kontinuerliga dialoger med
jurister om ev. förändringar
som görs för att leva upp
till skollagen och för att
säkerställa lika villkor. Vid
varje förändring som görs
tas hänsyn till hur
resursfördelning ska göras
för att säkerställa lika
villkor
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Not:
(1) Från diskussion med Utbildningsnämnden på den 12:e Juni; (2) Andel (i %) struktur av de totalt fördelade resurserna i modellen; (3) Strukturstödet som % av kommunfullmäktige
avsatta kommunbidraget; (4) Fördelas i den socioekonomiska resursfördelningen för barn och ungdomsnämnden

Figur 5.06: Redovisning av svar från frågerunda nummer 3 (2 av 2)
Tema

Resultat för
2017

Fråga

Kommun 19

Not:

Kommun 20

 N/A

 74 MSEK (Utfall 2017 kommunala enheter) och 11 MSEK
(Fristående)

 Grundskolor: c:a 8% - 10% (4)
 Gymnasieskolor: c: 0% - 2% (4)

Delas
intäktsbudgeten för
skolformerna upp
på likvärdigt sätt
som kostnaderna
och skulle det vara
möjligt att få en
kopia av det för
2017?

 Nej

 Nej

 För 2017 har vi inte intäktsbudgeten uppdelad på det sätt du
efterfrågar – vi har för avsikt att börja tillämpa detta i samband med
budget 2019

 Nej, skolpengsintäkten delas inte upp, den läggs under övrigt

 Tillämpning av skollagen, begäran om extra grundbelopp. Beroende
på vad domstolen kommer fram till kan kommunen komma att
ändra sin hantering av uppkomna underskott

 Grundbeloppet beräknas utifrån kommande års budget

 Elevpengen revideras inte årligen utan räknas upp med förväntade
pris- och lönekostnadsökningar
 Om en kostnad förväntas stiga mer än genomsnittlig prisökning kan
elevpengen justeras
 Eventuella besparingar som ålagts förvaltningen inför kommande
budgetår påverkar också elevpengen och därmed interkommunala
priser och bidragsbelopp
 I beräkningen av elevpengen till kommunens skolor ingår hela eller
delar av ovanstående kostnadsslag

Finns det några
andra faktorer
(förutom
föregående års
resultat) som
fungerar som
grund och bas för
grundbeloppet vid
början av året?

Lika villkorsprincipen

Kommun 12

 O%

Hur föranleder
grundbeloppet
utifrån föregående
års resultat?

Skolpengsbeslut och
kompensation
till fristående
huvudman

Kommun 9

Vilket totalbelopp
och vilken andel (i
termer av %) utgör
den
socioekonomiska
resursfördelningen
(strukturbaserad
tilläggsersättning)?

 Bidragsbelopp för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem,
förskoleklass och grundsärskola räknas upp efter politiskt beslut.
Gemensam gymnasieregion fastställer programpriserna för
gymnasiet

 Bidragsbelopp för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem,
förskoleklass och grundsärskola räknas upp efter politiskt beslut

Granskar en intern
eller extern revisor
kommunens
skolpengsbeslut
och grundbelopp?

 Nej

 Nej

 Beslut om skolpeng fattas på delegation av nämnden. Det finns
ingen process för revisorsgranskning

 Nej

Finns det en
process i relation
till ett konstaterat
underskott som
hjälper till att
utlösa en
utvärdering om
resurstillskott har
skett och eventuell
utbetalning av
ersättning till
fristående skolor?

 Nej. Resurstillskott sker inte under året. Skolorna tar med sig
eventuella över- eller underskott

 I samband med ombudgeteringsärendet görs en bedömning om
eventuellt resurstillskott

 N/A

 Tjänstemän bevakar eventuell ersättning för underskott

Vad gör kommunen
eller
’utbildningsnämnden’
(t. ex.) för att
säkerställa lika villkor
i resursfördelningen
mellan kommunala
och fristående skolor /
huvudmän?

 Samtliga 33 kommuner i <området> har slutit avtal om att tillämpa ett
”fritt sök” till gymnasieskolan. Kommunerna tillämpar en gemensam
beräkningsmodell för fastställande av priser för gymnasieskolans utbud
av nationella program. Beräkningarna baseras i grunden på skollagen
samt Skolverkets instruktioner för underlag till riksprislista

 Kommun behandlar alla huvudmän (kommunal och fristående) på
samma sätt genom att huvudmännen erhåller samma bidragsbelopp
(fristående huvudman erhåller bidragsbelopp samt momspåslag om 6
%)

 Nämnden tillämpar samma skolpeng för den egna verksamheten som
man tillhandahåller de fristående verksamheterna

 Beslut om elevpeng till kommunala och fristående huvudmän tas vid
samma nämndsmöte vilket möjliggör jämförelse mellan ersättningen
till de olika huvudmännen. Förvaltningen bjuder in friskolorna till
möte innan beslut om elevpeng tas i nämnden. Öppenhet hur
elevpengen har räknats fram utifrån beslutad budget

 Bidragsbelopp för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem,
förskoleklass och grundsärskola räknas upp efter politiskt beslut

 Förvaltningen gör inför en omfattande översyn av principerna för
beräkning av såväl hyres- som skolpeng, förvaltningen räknar med en
praktisk tillämpning av detta inför skolpengsbeslut 2019. Syftet är att
säkerställa en riktig kompensation till såväl den egna som den
fristående verksamheten i kommunen

 Noggranna avstämningar med respektive skolform görs vid
beräkning av grundbelopp och efterkalkyl / avstämning görs varje år

Vilka interna
kontroller eller
kontrollfunktioner
finns på plats just nu
för att hjälpa
säkerställa processen
runtomkring uträkning
av grundbelopp och
kompensation?



Elevpeng till de egna skolorna, Interkommunal ersättning från och till
andra kommuner samt bidragsbelopp till fristående skolor regleras
månadsvis

(1) Resursfördelning på gymnasieskolan är inte baserad på socioekonomiska faktorer; (2) Resursfördelning till gymnasieskolan är i form av elevpeng eller skolpeng. Elevpengen är en
nettokostnad; (3) Av den elevpengsgrundande summan ska avsättas för strukturtillägget inom barn och ungdomsförvaltningen; (4) Andel strukturersättning jämfört intäkt rörlig
elevpeng från 2012 - 2017
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Figur 5.07: Distinktion mellan aggregerad analys och djupanalys (Aggregerad)
Period

Uppgift
Totala intäkter

(4)



Bruttointäkter och kommunens bidrag / grundbelopp (från skolpengsbeslut) samt socioekonomiskt bidrag och tilläggsbidrag



Brutto- (intäkter – kostnader)

Resultat




Överskott jämfört med underskott (på nämnd och verksamhetsnivå)
Nettokostnad (utfall – budget)

Kostnadsallokering



Undervisning, lokaler, måltider, lärverktyg, elevhälsa, och övrigt / administration

(4)

Nettokostnader
2017

Notering

(3)

Figur 5.08: Distinktion mellan aggregerad analys och djupanalys (Fördjupad)
Period

2017

Uppgift
Prognos/delårsresultat vs.
ekonomiskt resultat vid
årets slut



Underskott i delårsrapport som förändrats till ett överskott i årsredovisning

Kompensation



Per kommuner (när möjligt)

Övrigt




Socioekonomiskt bidrag
Enskild och kommunal (när tillgänglig)




Från SCB för bruttointäkter och skolpengsbeslut för kommunala bidrag (inklusive grundbelopp)
Tillgänglighet av bidrag för socioekonomisk och modersmål (t. ex.) kan variera per kommun och år



Från Kolada och SCB verksamhetsdata

Resultat



När tillgänglig (t. ex. per nämnd eller verksamhet)

Kostnadsallokering



Från Skolverket / SiRiS

Totala intäkter

(5)

Nettokostnader
2012 –
2016 (3)

Not:

Notering

(5)

(1) För alla 20 kommuner; (2) För 5 kommuner; (3) Per elev; (4) Budget jämfört med utfall; (5) Utfall; (6) Variation kring klassificering av olika personal (beroende på roll) och
allokering till undervisning, lokaler och övrigt kostnadsslag
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Figur 5.09: Källor
Kategori

Källa

Information använt

Kammarrätten i Göteborg, 201405-05, Mål nr 5899-12 (Lilla
Edets kommun)

Domstolsbeslut



Rättsläge och legal bakgrund; t. ex.
Bedömning att bidrag ska baseras på budget och inte på bokslut och att en verksamhet har fått färre barn än vad kommunen hade
planerat för måste beaktas
Grundbeloppet ska inte påverkas av att elevantalet förändras under året och att en kommunens satsning från eget kapital för en viss
årskurs inte ska höja grundbeloppet
Nämnden reglerar underskott över tid, enligt praxis och i enlighet med kommunens policy och riktlinjer. Därför behöver nämnden inte
fatta årliga beslut om kompensation. Nämnden ska fatta beslut om kompensation till enskilda aktörer när det blir aktuellt



Juridisk praxis; t. ex.
Beslut att under ett budgetår tillföra skolverksamhet och fritidshem som bedrivs i kommunal regi ytterligare resurser strider mot skollagen
när enskilda verksamheter får del av motsvarande bidrag först under påföljande budgetår

Ekonominyckeltal





Öppna jämförelser, Grundskola och Gymnasieskola
Kommunala skolor, kostnad för kommunal grundskola åk 1-9 och gymnasieskola (kr/elev)
Gymnasieelever i kommunens egna skolor eller kommunalförbunds skolor i kommunen

Elever folkbokförda i kommunen



Förskoleklass och grundskola (egen och annan regi)

Gymnasieelever i kommunens
egna skolor eller
kommunalförbunds skolor i
kommunen





Kommunens egna eller kommunalförbund i kommunen
Fristående i den egna kommunen
Övriga inklusive landsting och annan kommun





Budget
Prognos
Utfall



Skolpengsfinansiering (inkl. grundbelopp)







Ekonomisk bedömning och riktlinjer
Ekonomisk sammanställning
Protokoll
Budgetuppföljning
Internbudget för utbildningsnämnden



Förslag om en ny lag om kommunal bokföring och redovisning, samt att ett stabilt ramverk för den kommunala sektorn är en viktig
förutsättning för att hantera kommunernas och landstingens framtida utmaningar

Kammarrätten i Jönköping, 201712-12, Mål nr. 2266-16
(Utbildningsnämnden I Växjö
kommun)
Kammarrätten i Stockholm,
2016-12-21, Mål nr. 14-16 (Barn
och Utbildningsnämnden i
Sundbybergs stad)
Högsta förvaltningsdomstolen
2015 ref 53

Kolada

Årsredovisning /
verksamhetsberättelser
Delårs och tertial rapporter
Kommunerna

Skolpengsbeslut för grundskolor
och gymnasieskolor

Övriga

Regeringen

Regeringen föreslår ny lag om
kommunal bokföring och
redovisning (Proposition
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Kategori

Källa

Information använt

2017/18:149, Linköping den 15
Mars 2018)

Regeringens proposition
2008/09:171, ’Offentliga bidrag
på lika villkor’ (Stockholm den 16
mars 2009)

Offentliga bidrag på lika villkor,
Lagrådsremiss, 26 februari 2009

Kostnader per kommun

Skolverket
(SIRIS)

Betänkande av
Skolkostnadsutredningen, ‘Det
stämmer – ökad transparens och
mer lika villkor’, Stockholm 2016

Kostnader för kommunernas
skolor
Statistiska
centralbyrån
(SCB)

Principiella utgångspunkter
Redovisning av hur bidrag beräknats



Lagtext, principiella utgångspunkter och kommunernas redovisning och underlagen för bidragsbesluten



Grundskola och gymnasieskola, utfall, per kostnadsslag (t. ex. undervisning, lokaler, elevhälsa, måltider, lärverktyg, övrigt)



Elevantal, 2017-2018





Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800)
Skolmarknaden i dag
Överväganden, analys och förslag (t. ex. strukturbelopp, administrativa kostnader, tilläggsbelopp för särskilt stöd, huvudmannens interna
budgetering och redovisning (t. ex. metod för resursfördelning till enheterna och hantering av överskott / underskott) och förslag om
ekonomisk redovisning på enhetsnivå



Förskoleklass, grundskola och obl. särskola, tkr efter region, uppgift och år



Gymnasie- och gymnasiesärskola, tkr efter region, uppgift och år



Verksamhetens intäkter och kostnader, verksamhetsindelning (grundskola och gymnasieskola); t. ex. bruttokostnad, bruttointäkt och
kostnadsslag



Kostnadsallokering, 2017 (Grundskola och Gymnasieskola)

Grundskolan - Antal elever per
årskurs

Gymnasieskolor - Antal elever per
årskurs

Statens
Offentliga
Utredningar




Räkenskapssammandraget 2017,
Instruktioner (13 februari ver. 3)

Skolkostnader 2017,
Instruktioner
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Kategori

Källa

Information använt

Beslut om bidrag till fristående
huvudman



Reglerna om bidrag och ersättningar, budget som bas för bidrag, sammansättning av grundbeloppet, vägledning om tilläggsbelopp,
socioekonomisk viktning, kommunens beslut om bidrag,

‘Bokslutsdag, 2017’ (2017-11-21)



Insyn till ny redovisningslag (t. ex. ekonomisk information på enhetsnivå och exempel på presentation av enhetsredovisning), reglerna för
bidrag till fristående verksamhet, förslag till utformning av vinstbegränsning och ny kommunallag 1/1 2018 och skolkostnadsutredningen



Vägledning till kommuner om hur utforma resursfördelning till skolor baserat på skillnader i elevgruppernas socioekonomiska sammansättning



Den kommunala revisionens roll (t. ex. i relation till kommunfullmäktige), grunduppdrag, tilläggsuppdrag, god revisionssed,
revisionsprocessen, oberoende, öppenhet och kommunikation

Lag om kommunal redovisning
(SFS 1997:614), kap. 1, 2 och 3



Tillämpningsområde, god redovisningssed, allmänna bestämmelser om bokföring, grundbokföring och huvudbokföring

Gymnasieförordningen (SFS
2010:2039), kap. 13



Bestämmelser om bidrag till fristående gymnasieskolor

Skolförordningen (SFS
2011:185), kap. 14



Bestämmelser om bidrag till fristående grundskolor

Skollag (SFS 2010:800), kap. 10
och 25



Bestämmelser om bidrag från hemkommunen samt bas för grundbeloppet och tilläggsbelopp

Sveriges
Kommuner och
Landsting (SKL)
‘Socioekonomisk resursfördelning
till skolor – så kan kommuner
göra’, juni 2014

’Vad är kommunal revision - den
revision som bedrivs i kommuner,
landsting, regioner och
kommunalförbund’

Sveriges Riksdag
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7.3

Analys och slutsatser

Figur 6.00: Nyckelområden för analys

Kan vi utifrån undersökta kommuner bedöma huruvida
lika villkorsprincipen efterlevs avseende
skolpengsfinansiering, övrig ersättning och
kompensation till kommunala och enskilda skolor?
1

2
Ekonomiskt resultat: Är beräkningsunderlaget för skolpeng, övrig ersättning
och kompensation korrekt?

1a

1b

Årets överskott /
underskott

1c

Skolpeng och övrig
ersättning per elev

Stödjande strukturer: Finns tillräckliga strukturer på plats för
att hantera beslut och uppföljning av ekonomiskt resultat?

2a

Nettokostnad per
elev

2b

Intäkter och skolpengs
beslut
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Kompensation till
enskilda enheter
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Figur 6.01: Nyckelområden för analys med detaljerade frågor

Kan vi utifrån undersökta kommuner bedöma huruvida
lika villkorsprincipen efterlevs avseende
skolpengsfinansiering, övrig ersättning och
kompensation till kommunala och enskilda skolor?
1

2
Ekonomiskt resultat: Är beräkningsunderlaget för skolpeng, övrig ersättning
och kompensation korrekt?

1a

1b

Årets överskott /
underskott
 Hur gick det för våra 20
kommuner i 2017?

 Hur stor variation är det
mellan presentation och
redovisning av finansiell
information i olika
kommuner?
 Hur hanteras överföring
av över- och underskott
till följande räkenskapsår?
 Hur hanteras och vad är
orsaken till stora
variationer mellan årets
resultat och
delårsresultat?

1c

Skolpeng och övrig
ersättning per elev

2a

Nettokostnad per
elev

 Delas intäktsbudgeten
upp på ett likvärdigt sätt
som kostnaderna?

 Hur mycket varierar
kostnaderna per elev
mellan kommunerna?

 Hur mycket varierar
grundbeloppet per elev
mellan kommunerna?

 Hur klara är riktlinjerna
och tolkning för
klassificering av olika
kostnadsslag? T. ex.

 Hur stor andel av totala
tillägg utgör
socioekonomisk
strukturersättning?

Stödjande strukturer: Finns tillräckliga strukturer på plats för
att hantera beslut och uppföljning av ekonomiskt resultat?

-

Undervisning
(ledning)

-

Lokaler
(fastighetsförvaltning)

-

Övrigt (central
administration)

2b

Intäkter och skolpengs
beslut
 Vad är processen som
föranleder skolpengs beslut
utifrån exempelvis f.g. års
resultat?
 Vad gör kommunen för att
säkerställa lika villkor mellan
kommunala och fristående
skolor?

 Finns det en möjlighet för
kommunen att omfördela
medel mellan olika
nämnder?
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Kompensation till
enskilda enheter
 Finns det en process eller
prompt efter ett underskott
har tillkommit?

 Vad är grunderna för
kompensation och uppfattning
om lika villkor?
 Vilka interna kontroller eller
övervakningsmekanismer
finns på plats just nu?
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Figur 6.21: Nettokostnad och bruttointäkt, grundskoleverksamhet, 2017 (i %)
A1

9%

12%

48%

14%

Not:
Källa:

11%

14%

43%

49%

A1
A2

C6

B3

A2

47%

16%

11%

45%

Nettokostnad %
Storstäder
Pendlingskommun nära storstad

17%

11%

23%

50%

Bruttointäkt %
B3
C6

10%

12%

Större stad
Mindre stad/tätort

Grundskoleverksamhet definierad som grundskola, förskoleklass och fritidshem.
SCB, ”Kostnader och intäkter för kommuner efter region och verksamhetsområde. År 2011 – 2017”, Deloitte analys
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Figur 6.22: Nettokostnad och bruttointäkt, gymnasieverksamhet, 2017 (i %)
A1

21%

24%
33%

16%

19%

23%

25%

30%

33%

C6

B3

A2

36%

21%

28%
38%

41%

47%

51%

53%

57%

59%

A1
A2
Källa:

Nettokostnad %
Storstäder
Pendlingskommun nära storstad

20%

Bruttointäkt %
B3
C6

Större stad
Mindre stad/tätort

SCB, ”Kostnader och intäkter för kommuner efter region och verksamhetsområde. År 2011 – 2017”, Deloitte analys
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Figur 6.23: Kostnad för kommunal grundskola per kostnadsslag, 2017 (i %)
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Figur 6.24: Kostnad för kommunal gymnasieskola per kostnadsslag, 2017 (i %)
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Figur 6.25: Kostnad för kommunal grundskola per elev och år, 2012-2017 (kSEK)
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Figur 6.26: Kostnad för kommunal gymnasieskola per elev och år, 2012-2017 (kSEK)
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Figur 6.27: Kostnad för kommunal grundskola per kostnadsslag och år, 2012-2017 (i %)
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Figur 6.28: Kostnad för kommunal gymnasieskola per kostnadsslag och år, 2012-2017 (i %)
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