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Sluta att ge vinstdrivna skolor stora ekonomiska fördelar.
I Lunds kommun har det under de senaste tiden pratats mycket om att det är viktigt att
vi tar rätt betalt från andra kommuner vars barn får sin utbildning i våra skolor.
Diskussionen har handlat om vikten av att priset vi tar ut verkligen omfattar de
kostnader som Lunds kommun har. Vänsterpartiet delar uppfattningen av att detta är
viktigt. Vi ser dock att en liknande problematik inte alls diskuteras i förhållande mellan
kommunala och fristående skolor.
Kommunerna har som skolhuvudmän en mängd krav, förenade med kostnader, på sig
som fristående skolhuvudmän inte har. Trots det är det enligt gällande lagstiftning inte
möjligt att ge de kommunala skolorna ersättning för de kostnader som enbart
kommunala skolor har utan att ge exakt lika mycket pengar till alla fristående skolor.
När Bildtregeringen 1992 släppte in fristående skolor i det svenska skolsystemet fick de
fristående skolorna 85 procent av den ersättning som kommunerna fick. En statlig
utredning kom några år senare fram till att en rimligare nivå var att de fristående fick
75 procent. Att de fristående skulle få mindre pengar motiverades av Bildtregeringen
med att de kommunala skolorna har ansvar för saker som inte de fristående har. Ansvar
som är förknippad med kostnader. Trots att kommunerna fortfarande har ansvar för
saker som fristående inte har såg Alliansregeringen 2008 till att de fristående ska få
exakt samma ersättning som kommunala skolor.
I Lunds kommun liksom i andra kommuner i landet görs det nedskärningar i skolan
samtidigt som skolkoncerner plockar ut mångmiljonvinster. En av de största orsakerna
till detta är att den nuvarande lagstiftningen ger olikvärdiga villkor mellan kommunala
skolor och vinstdrivna skolor. En rapport som Nätverket för en likvärdig skola har gjort
visar på att fristående skolor överkompenseras med cirka 20 procent jämfört med
kommunala skolor.
En av kostnaderna som enbart den kommunala skolan har är ansvaret att alla elever i
kommunen har en skolplats. Fristående skolor kan till skillnad från kommunala välja
antalet elevplatser utifrån vinstmaximering. En annan kostnad är att kommunen
behöver erbjuda skolplatser i hela kommunen medan fristående skolor kan etablera sig

på en plats där elevunderlaget är mest lönsamt. Kommunerna måste även hantera
svängningar i elevunderlaget medan friskolor kan lägga ner när som helst utan
konsekvenser.
Vänsterpartiet vill att Lunds kommun uppmanar regeringen att utreda kostnaderna för
de ansvarsområden som enbart kommunala skolor har för att därefter ändra
lagstiftningen så att det blir möjligt för kommunerna att kompensera skolorna för dessa
kostnader.
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta
Att Lunds kommun översänder en hemställan till regeringen om att utreda kostnaderna
för de ansvarsområden som enbart kommunala skolor har för att därefter ändra
lagstiftningen så att det blir möjligt för kommunerna att kompensera skolorna för dessa
kostnader.
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