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Karl-Oskar Utbildning AB ./. Älmhults kommun angående tillämpning
av skollagen. Mål nr. 1647-12.
Älmhults kommun har beretts tillfälle att i rubricerade mål yttra sig över
Karl-Oskar Utbildning AB:s yttrande med anledning av
utbildningsnämndens beslut 2012-06-25, § 80.
Det finns anledning att göra vissa kommentarer.
Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2011. Rapport från
SCB
SCB ger årligen ut en sammanställning över kostnaderna i kommunerna,
Vad kostar verksamheten i din kommun? ISBN 978-91-7164-693-4. Denna
har friskolan tagit del av och gjort vissa jämförelser vad gäller de
utbildningskostnader, som presenteras i SCB:s rapport och de som
används för beräkning av kommunens bidrag till friskolan. Det går inte att
använda rapporten på det sättet: ”Den främsta avsikten med denna
sammanställning av nyckel-och jämförelsetal för kommuner är att ge
möjligheter till jämförelse mellan dem.” (Sidan 9.) På sidan 117 i rapporten,
Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning, förklaras kostnadsbegreppet:
”Kostnadsbegreppet motsvarar kommunens kostnad för egen konsumtion,
det vill säga kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna
intäkter och försäljning av verksamheter till andra kommuner och landsting.
Dessutom ingår verksamhetens andel av gemensam administration och
lokaler.”
De siffror, som redovisas i rapporten, kan vid en första anblick förefalla
fördelaktiga för friskolan, men avsikten är alltså inte att göra sådana
jämförelser.
Måltidskostnader för samtliga verksamheter.
Utbildningsförvaltningen har varit i kontakt med kommunens ekonomienhet
och med den ekonom, som handlägger kostenhetens budget. Denna enhet
arbetar på intraprenad med kommunens kostverksamhet. Portionspriset för
2012 är preliminärt och baserat på 2011 års priser. Det kan komma att
justeras om det finns behov av en sådan justering. Om detta skulle ske kan
det komma att påverka ersättningsnivån till friskolan. Behovet av justering
styrs emellertid inte av en friskolas förhoppning om mer pengar.
Kostnader för städ, vaktmästeri, kapitaltjänst.
Kommunen har tidigare skickat in internbudgeten. Denna utgör underlag för
beräkning av elevpengen.
Kostnader för kurator och psykolog.
Kostnader för kurator och psykolog skall ingå under rubriken Elevvård och
hälsovård, men redovisas i kommunens budget under rubriken
Elevpeng/Barnpeng. Detta påverkar inte grundbeloppet men kan skapa
viss osäkerhet.
Inför 2013 skall detta ändras.
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Internationella skolan.
Bidraget från IKEA redovisas under Övriga bidrag Slag 3599.
Objektsnummer 6042 Internationella skolan. På Projekt 7102 IKEAprojektet finns en intäktspost för 2012 på 1.700.000 kr.
Förhållandet undervisning – administration.
Av Skolförordningen (2011:185) om bidrag till friskolor framgår av 14 kap,
4§ vad som ska ingå i grundbeloppets olika poster:
Ersättning för
”1. undervisning avse kostnader för skolans rektor och andra
anställda med ledningsuppgifter, undervisande personal,
stödåtgärder till elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling av
personalen och liknande kostnader,”
Formuleringen ”och andra anställda med ledningsuppgifter” är en
komplettering av lagstiftaren och avser biträdande rektor eller biträdande
förskolechef. Tidigare hade det uppstått diskussion om dessa skulle ingå
eller ej. Däremot omfattas inte centralt placerad personal i denna
formulering. En stor del av deras arbete är gentemot bland annat nämnden
och kommer inte bara eleverna till del.
Älmhults kommun har valt denna organisationsmodell. Andra kommuner
organiserar sig på annat sätt. Ersättningen till friskolor avseende
administration formuleras av lagstiftaren på följande sätt:
Ersättning för
”5. administration avse administrativa kostnader som ska beräknas till
tre procent av grundbeloppet,”
Transporter till undervisningslokaler.
Älmhults kommun redovisar kostnader för skolskjutsar under två rubriker:
Köp av stödverksamhet från övriga företag och Transporter och resor –
Undervisningsskjutsar mellan skolor. Sammantaget är detta kommunens
skolskjutsar, vilka redovisas på detta sätt.
Kostnaden för skolskjutsar skall inte räknas in under rubriken undervisning.
Lokalkostnader
De kostnader, som redovisas under denna punkt, tas fram av kommunens
fastighetskontor och dess ekonom och följer de anvisningar som finns i
förordningen (2011:185).
”7. lokalkostnader avse kostnader för hyra, driftskostnader,
inventarier som inte är läromedel, kapitalkostnader i form av ränta på
lån och liknande, dock inte kostnader för amortering.”
Dessutom ingår kostnaden för lokalvård och vaktmästeri, eftersom de utgör
en del av fastighetsskötseln.
Referensen till SCB kommenteras ovan.
Avslutande kommentarer.
Efter genomgång av de uppgifter, som ligger till grund för beräkning av
grundbelopp till friskolor konstaterar utbildningsförvaltningen att underlaget
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stämmer. Av ovanstående framgår att kommunen inte avser att göra några
förändringar av det grundbelopp, som tilldelats friskolan
Samtidigt kan förvaltningen se att kommunens redovisningssystem inte är
alldeles lätt att förstå. Utbildningsförvaltningen avser att skapa större
transparens kring tillämpningen av gällande regelverk och avser att inför
2013 års budget ta initiativ till överläggningar med friskolorna.

Anne Hallberg
Förvaltningschef

Björn Holmgren

