
Blir du lönsam lille vän? 



Lärare i samhällskunskap, religion, svenska som 
andraspråk och filosofi 
Har arbetat drygt 15 år i Rinkeby, Husby och nu 
Hammarkullen 
Rektor sedan 10 år 
 
Skrev En tickande bomb, en bok om skolsegregation 
2020 och En negativ spiral, kampen om den 
kommunala skolans resurser 2021 
 
Har läst ca 1100 skolbudgetar mellan 2019-2022 
I år går jag även igenom alla 290 
resursfördelningsmodeller med fokus på 
strukturersättningen. 



1991 
Prop1991/92;95 

1991 
OECD varnar 
Sverige för 
friskolereformen 
i en rapport som 
”försvann” 

1992 
Friskolereform 
Skolpeng 
Fritt skolval 

1997 
Allmänpolitisk 
uppgörelse 
Skolpengens 
grundbelopp 
blir lika 
mellan 
huvudmännen 

1992-1997 
Cirka 5 procent av eleverna 
går i friskolor 

Skolkoncerner växer 
explosionsartat när 
skolpengen blir lika 

2020 
Drygt 15 procent av 
eleverna 
i grundskolan går i 
friskolor 

2018 
80 procent av 
kommunerna 
har 
nedskärningar i 
skolan 

2021 
97,9 procent av 
kommunerna 
har nedskärningar 
i skolan 



Skolförordningen 
14 kap. Bidrag till enskilda huvudmän. Fastställande av bidrag per kalenderår 
• 1 §   Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 

fritidshem samt pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem ska fastställas per 
kalenderår. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och 
beslutas före kalenderårets början. För barn och elever som börjar i utbildning eller annan pedagogisk 
verksamhet under kalenderåret ska hemkommunen besluta bidraget omgående. 

 
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. 

 



Skolpengen 
- Lika skolpeng innebär snedfördelning av resurser mellan kommunala och enskilda huvudmän 
eftersom,  
 
- Kommunala huvudmän har ett lagstadgat utbudsansvar vilket innebär att kommuner måste erbjuda 
skolplacering åt alla elever – och i alla geografiska delar av kommunen.  
 
- Enskilda huvudmän kan sätta ett tak på hur många elever de tar in och skolans geografiska plats.  
 
- Kostnaden ligger per klass och inte per elev men vi resursfördelar per elev i de kommuner som har 

en resursfördelningsmodell. 
Jag som rektor har samma kostnad per klass oavsett om jag har 21 eller 25 elever per klass, men 
jag får avsevärt lägre intäkt med 21 elever jämfört med 25 elever.  

 



Ersättningar 
När man läser statistiken ser det ut som att kommuner får 10 000 mer per elev.  
 
Det är viktigt att skilja på kostnader och intäkter.  
En elev i en kommunal grundskola är snittkostnaden 117 000 och för en elev i friskola 107 000 
kronor.  
 
Mellanskillnaden är skillnad i elevstruktur, klasstorlekar och lärarlönenivåer.  
Skolpengen (grundbeloppet) är lika mellan kommunala och enskilda huvudmän.  



Grundbelopp 
Grundbeloppet är lika oavsett huvudman och det ska täcka bland annat 
 
- Undervisning (lärare och läromedel) 
- Hyra (ej amortering)  
- Skolmat 
- Elevvård 
- Administration 
- Mervärdesskatt  
 
 

 



Elevomsättning 
• När enskilda huvudmän och framförallt skolkoncerner etablerar sig eller expanderar skapas tomma 

skolplatser i den kommunala skolan. Kommunala huvudmän har lagstadgat utbudsansvar.  
 

• Skolkoncerner, tex IES bygger bara stora skolor, i snitt 720 elever per skola. 
 

• Enskilda huvudmäns, och främst skolkoncerners etablering eller expansion leder ofta till att 
kommunala skolor läggs ner.  
Jag har sett i ca 140 kommuner att man ser över skolstrukturen.  
 

• När några elever per klass slutar ökar genomsnittskostnaden per elev utan att rektor kan anpassa 
organisationen. Då skapas underskott som leder till ökad ersättning till friskolorna eftersom 
skolpengen har ökat och skolpengen är lika mellan enskilda och kommunala huvudmän.  

 
Jag ska visa några exempel från budgetar på just det.  









Överkompenserad friskolesektor 

• Friskolesektorn får med nuvarande lagstiftning ersättning för kommunernas utbudsansvar 
(huvudmannaansvaret)  
 

• Friskolesektorn för ersättning för kommunens genomsnittliga kostnad per elev trots att de har: 
- Lägre andel behöriga lärare 
- Mindre skolgårdar 
- Färre skolbibliotek med fackutbildade bibliotekarier 
- Lägre löner (snitt 4.000 kr/månad) 
 
Det skapar överskott på varje elev.  



Salsa 2019 



- Ökad boendesegregation står för huvuddelen, 70–75 procent, av den ökade segregationen i 
grundskolan sedan slutet av 1980-talet. Skolvalet står för 25–30 procent av ökningen.  
 

- Elever med goda förutsättningar går, jämfört med elever med svaga förutsättningar, i större 
utsträckning i en fristående grundskola.  

 
- Drygt hälften av elevernas meritvärde går att härröra till föräldrarnas utbildningsnivå vilket gör 

det till den faktor som främst påverkar elevernas skolresultat.  

Vad beror skolsegregationen på? 



Skillnader i skolresultat 

Mellan år 2000 och år 2016 fördubblades skillnaderna i meritvärde mellan elever som har föräldrar 
med eftergymnasial utbildning och elever som har föräldrar utan eftergymnasial utbildning.  
Skillnaderna fortsätter att öka varje år  
 
Det betyder att föräldrarnas utbildningsnivå är den enskilt främsta faktorn som påverkar 
skolresultaten.  



Kritik från OECD  

- Utvecklingen har över tid har gått åt fel håll i Sverige och att marknadsmekanismerna kan antas ha haft en 
negativ inverkan på skolans möjlighet att axla sitt demokrati- och fostransuppdrag. 
 
 
- Lärare i Sverige är mer servicepersonal är lärare. 

 
- Skolresultaten började sjunka när ni övergick till marknadsskolan.  
 
 



En tickande bomb  

Jag menar att skolsegregationen är en tickande bomb 
När vi tillåter att hundratals pojkar i särskilt utsatta områden lämnar grundskolan utan betyg varje år – utgör de 
en stabil rekryteringsbas för kriminella nätverk.  
I socioekonomiskt starka områden får 9/10 elever välja gymnasieprogram.  
I socioekonomiskt svaga områden får kanske 3/10 elever välja gymnasieprogram.  
Rekryteringen startar i skolan.  
- Attityd till skolan. 
- Relationer till gängens medlemmar. 
- Springpojkar med paket, spanare, smällare. 
- Språkbruk. 

 

2022-02-09 



Från centrala Göteborg till Hammarkullen 

2022-02-09 

Det tar 15 minuter att åka från Göteborgs central till 
Hammarkullen 
Vid varje hållplats förkortas barnens livslängd och 
hälsan försämras.  
Barn i socioekonomiskt svaga områden lever kortare liv 
än barn som växer upp i socioekonomiskt starka 
områden. Barn i socioekonomiskt svaga områden har 
sämre tandhälsa och sämre allmänhälsa i jämförelse 
med barn som växer upp i socioekonomiskt starka 
områden 
 
 



I ett socioekonomiskt starkt område 

- Har majoriteten av eleverna en egen säng att sova i.  
- Har majoriteten av föräldrarna eftergymnasial utbildning.  
- Försörjer sig majoriteten av de vuxna.  
- Bor de flesta eleverna i bostäder med förstahandskontrakt, bostadsrätt eller hus.  
- Får en hög del eleverna nya och egna kläder.  
- Lämnar en hög andel av eleverna grundskolan med fullständiga betyg.  
- Har eleverna en meningsfull fritid med musik, sport eller kultur.  

2022-02-09 



I ett socioekonomiskt svagt område 

- Har en minoritet av eleverna en egen säng att sova i. Många elever sover på madrasser på golvet.  
- Har en minoritet av föräldrarna eftergymnasial utbildning.  
- Försörjer sig en minoritet av de vuxna själva.   
- Bor en minoritet av eleverna i bostäder med förstahandskontrakt, bostadsrätt eller hus.  
- Får en låg andel av eleverna nya och egna kläder.  
- Lämnar en låg andel av eleverna grundskolan med fullständiga betyg.  
- Har en minoritet av eleverna en meningsfull fritid med musik, sport eller kultur.  
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Vad kan vi göra åt skolsegregationen? 

Gemensamt skolval 
 
Differentiera skolpengen så kommunerna får ersättning för utbudsansvaret 
 
Omvandla alla statsbidrag till ett sektorsbidrag 
 
Begränsa den fria etableringsrätten.  
 

 



Tack! 

 
• Ni når mig på: rektor_linnea@hotmail.com 

 
Twitter: @rektor_linnea 

• Blogg: www.rektorlinnea.com 
 

Vill du köpa någon av mina böcker så finns de i alla nätbokhandlar. 
 

2022-02-09 

mailto:rektor_linnea@hotmail.com
http://www.rektorlinnea.com/
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