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Research questions: In order to examine the consideration for local costs out of a 

municipal perspective, we have chosen following issues: 

- What is included in the municipalities local costs? 

- Do the municipalities use average local cost or actual local cost 

at the distribution of the allowance for the local costs? 

- Have there been any changes in the municipalities’ local costs 

since the law of school was amended? 

- How do the municipalities fulfill the transparency for the 

allowance of local costs? 

Purpose: The purpose of this study is to gain insights into how 

municipalities meet the law's intent of equal treatment and 

transparency in their allowance for local costs. 

Method: The survey was conducted with a qualitative approach, to 

understand the information gathered. We used a questionnaire to 

gather the information needed during the interviews. Then we 

analyzed the empirical data that was collected from the interviews. 

Conclusions:  The conclusion presents that it is not possible to compare how 

municipalities’ rents are determined. But some conclusions can be 

drawn about what is included in local costs for the municipalities. 

The Municipalities use the local average cost per pupil in giving 

allowance for the local costs to independent primary schools. 

There have been changes in municipalities’ local costs since the 

law of school was amended 2010. Out of five municipalities, four 

municipalities can demonstrate how the allowances of local costs 

are calculated.  



  

 

 

Sammanfattning  

Ersättning för lokalkostnader till fristående grundskolor – En studie om hur fem 

kommuner ger ersättning för lokalkostnader utifrån likabehandlingsprincipen och transparens.  

Datum:  28 maj 2015 

Nivå:  Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS 

Institution:  Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST,  

Mälardalens Högskola 

Författare: Emma Bräck  Linda Lundin 

Titel: Ersättning för lokalkostnader till fristående grundskolor - En studie 

om hur fem kommuner ger ersättning för lokalkostnader utifrån 

likabehandlingsprincipen och transparens. 

Handledare:  Mona Andersson 

Nyckelord: Fristående skola, grundskola, likabehandlingsprincipen, 

lokalkostnader, transparens. 

Frågeställningar: För att kunna undersöka ersättningen för lokalkostnader ur ett 

kommunalt perspektiv har vi valt följande frågeställningar: 

- Vad ingår i kommunernas lokalkostnader?   

- Använder kommunerna genomsnittlig lokalkostnad eller faktisk 

lokalkostnad vid fördelning av ersättningen för lokalkostnader?  

- Har det skett några förändringar i kommunernas lokalkostnader 

sedan skollagen ändrades?  

- Hur uppfyller kommunerna transparensen för ersättningen av 

lokalkostnader? 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att få insikter i hur kommunerna uppfyller 

lagens intentioner om likabehandlingsprincipen och transparens 

vid ersättningen för lokalkostnader.  

Metod:  Undersökningen utfördes med en kvalitativ metod, för att få 

förståelse för informationen som inhämtades. Vid insamling av 

primärdata var intervjuer den datainsamlingsmetod som användes 

med ett frågeformulär. Därefter analyserades den empiri som blev 

insamlad från intervjuerna.  

Slutsats:  Slutsatsen redovisar att det inte går att jämföra hur kommunernas 

hyror bestäms. Men det går delvis att dra slutsatser om vad som 

ingår i lokalkostnaderna för kommunerna. Kommunerna använder 

sig av genomsnittlig lokalkostnad per elev när de ger ersättning för 

lokalkostnader till fristående grundskolor. Det har skett 

förändringar i kommunernas lokalkostnader sedan skollagen 

ändrades år 2010. Fyra av fem kommuner kan visa underlag för 

hur ersättningen för lokalkostnader har beräknats.  
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1 INLEDNING 

I och med friskolereformen 1992 har antalet fristående grundskolor ökat (Ekonomifakta, 

2015). Kommunen har en skyldighet att ge bidrag till fristående grundskolor. Det var i 

samband med den nya skollagen år 2010 som bidraget till fristående grundskolor 

förtydligades med vad bidraget avsåg att kompensera för. Det blev också möjligt för enskilda 

huvudmän
1
 att överklaga kommuners beslut om bidraget till fristående grundskolor. (SKL, 

Informationsmaterial skola, 2011)  

Kommuner delar ut ett bidrag för varje inskriven elev i kommunala grundskolor och 

fristående grundskolor. Bidraget består av ett grundbelopp och, under vissa omständigheter, 

ett tilläggsbelopp. I grundbeloppet ingår det ersättning för kostnader som undervisning, 

lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. 

(Skolinspektionen, 2014) Enligt skollagen (2010:800) 10 kap. 38 § ska 

likabehandlingsprincipen beaktas när bidrag till fristående grundskolor beräknas. Det innebär 

att bidraget ska grundas på samma belopp som de kommunala grundskolorna får ersättning 

för. I skolförordningen (2011:185) 14 kap. 2 § beskrivs det hur bidraget ska hanteras till de 

fristående grundskolorna om resurser till kommunala verksamheterna ökar eller minskar 

under det löpande budgetåret. Vidare i 14 kap. 10 § föreskrivs det att bidraget ska vara 

transparent, vilket betyder att kommuner ska kunna visa för fristående grundskolor på vilka 

grunder bidraget har beräknats.  

Uppsatsen behandlar hur kommuner ger ersättning för lokalkostnader till fristående 

grundskolor utifrån likabehandlingsprincipen och transparens. Ersättningen för lokalkostnader 

är en del i det bidrag som ges av kommunen till både kommunala grundskolor och till 

fristående grundskolor. Bidraget och ersättningen för lokalkostnader kommer i uppsatsen att 

separeras. Skrivs det bidrag menas det belopp som betalas ut till kommunala grundskolor och 

fristående grundskolor. I dagligt tal kallas bidraget för skolpeng (SKL, Skolpeng, 2014 a).  

Skrivs det ersättning för lokalkostnader menas den kompensation som ges för lokalkostnader.  

1.1 BAKGRUND 

På 1980-talet var den offentliga sektorn i Sverige känd för att vara byråkratisk och 

kostnadskrävande (Sandberg, 2014). Därför växte det fram ett nytt synsätt på styrning, kallat 

                                                
1 Huvudman - kommun, landsting, stat eller enskild huvudman som inom skolområdet bedriver verksamheten 

(Skolverket, Huvudman, 2013). 
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för New Public Management (NPM), i den offentliga sektorn. Istället för att kommunen skulle 

styra den offentliga verksamheten själv, delades den upp så att verksamheten kunde drivas 

både privat och kommunalt (Montin & Granberg, 2013). Hasselbladh och Bejerot (2008) 

menar att de nya förändringarna skulle förbättra de ekonomiska förutsättningarna för stat och 

kommun. Dock påpekar de att förändringarna ändå hade behövts på grund av att den 

offentliga sektorns organisering var ineffektiv. De skriver vidare att förändringarna inte har 

tillkommit genom lagar och förordningar. Förändringarna drevs istället fram av departement, 

statliga myndigheter och riksorganisationer för kommuner och landsting. Det föreslogs nya 

metoder på hur den offentliga sektorn kunde drivas på ett effektivare sätt.  

Sandberg (2014) skriver att NPM bidrog till att skapa en kvasimarknad som innebär att i den 

offentliga sektorn skapa en marknad där kunder (medborgare) betalar olika välfärdstjänster 

med skattepengar. Montin och Granberg (2013) skriver att syftet var att konkurrens skulle 

uppstå och därigenom åstadkomma en effektivare organisation. Det skrivs även att med NPM 

har en ändring skett från regelstyrning till att decentralisera ansvaret i organisationen. I och 

med detta började det göras kontroller och utvärderingar i efterhand av arbetet. NPM har 

också bidragit till att medborgarnas rättigheter har stärkts genom att det har getts möjlighet till 

att få välja mellan olika utförare av service. Kundperspektivet framhävs av Hasselbladh och 

Bejerot (2008) där kunden är medborgaren som nyttjar den offentliga tjänsten. 

Kundperspektivet återfinns även inom skolans värld då eleverna själva får välja var de vill gå 

sin utbildning.   

Innan friskolereformen uppkom 1992, blev eleverna placerade i offentlig skola i en ort nära 

där de bodde, och eleverna var tvungna att anta platsen för att få möjlighet att utnyttja 

skolgången. Efter friskolereformen får eleverna välja vilken skola de vill gå i. 

Friskolereformen ledde även till att ett system utvecklades för hur de enskilda huvudmännen 

skulle ersättas. Sedan dess delas bidraget ut av hemkommunen
2
 och motsvarar den 

genomsnittliga kostnaden som delas ut till de kommunala skolorna. (Böhlmark & Lindahl, 

2012). 

Skolverket beskriver i sin rapport Prövning och bidrag för fristående skolor att finansieringen 

av fristående skolor har förändrats genom åren. Innan år 1980 användes elevavgifter och 

enstaka utbetalningar av statsbidrag som regeringen beslutade om. Det var år 1993 som 

fristående skolor, efter ansökan, kunde få bidrag från kommunen. Från och med år 1997 blev 

                                                
2 Hemkommun – I den kommun där eleven är folkbokförd.  
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det inte tillåtet att ta ut elevavgifter och bidraget skulle beräknas på lika villkor för 

kommunala grundskolor och fristående grundskolor, med andra ord att 

likabehandlingsprincipen skulle råda. Detta på grund av att de fristående grundskolorna skulle 

kunna bedrivas på ett jämbördigt sätt med de kommunala grundskolorna. En viktig princip var 

också att kommunerna skulle ge de fristående grundskolorna kännedom om hur bidraget 

beräknats, vilket betyder att bidraget skulle vara transparent. (Skolverket , 2006) Skolverkets 

rapport visade att det dåvarande bidragssystemet inte uppfyllde syftet gällande lika villkor och 

att det behövdes vissa klarlägganden t.ex. med mervärdesskatt
3
 och ersättning för 

lokalkostnader (Ibid s. 49).  

År 2010 kom en ny skollag, vilket bland annat innebar en ny reglering kring bidraget från 

kommunerna till fristående skolor. Även i skolförordningen har det införts tydligare regler om 

vad bidraget ska kompensera. (SKL, Bidrag till fristående skolor - intressanta domar, 2015 a) 

I skolförordningen (2011:185) 14 kap. 4 § skrivs det vad som ingår i grundbeloppets olika 

kostnadsslag som bidraget ska ge ersättning för. När den nya skollagen trädde i kraft blev det 

möjligt för de fristående skolorna att överklaga bidraget, som kommunen beslutat om, till 

förvaltningsrätten (SKL, Bidrag till fristående skolor - intressanta domar, 2015 a). Vi kommer 

senare i ramverket närmare beskriva bidraget utifrån skollagens och skolförordningens 

bestämmelser.  

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Sedan lagförändringarna år 2010 tillkom i skollagen har det varit diskussion kring bidraget till 

de fristående skolorna. Allt eftersom regleringen tillkom har fler överklaganden skickats in till 

förvaltningsrätten gällande bidragets utformning (Nyberg, 2013). Sveriges Kommuner och 

Landsting(SKL) (SKL, 2015 a) nämner i ett PM vad de anser om bidragsbeslutet till de 

fristående skolorna. De uppger att en av förändringarna av skollagen var att de fristående 

skolorna fick rätt att överklaga kommunens beslut om bidraget. SKL har sedan lagändringen 

följt upp de domar som inkommit till förvaltningsrätten, och anser i och med det att många 

domar ”är motstridiga” (SKL, Bidrag till fristående skolor - intressanta domar, 2015 a, s. 1). 

Johansson (2012) skriver, i en debattartikel om bidraget till de fristående skolorna, att 

”systemet för ersättning till fristående huvudmän är en svår konstruktion för kommunala 

huvudmän att hantera” (Johansson, 2012, s. 1). När det blir allt färre elever i de kommunala 

skolorna, ökar också kostnaden per elev, vilket resulterar i en ökning av bidraget till de 

                                                
3 Kommunala skolor kan dra av mervärdesskatt och det får inte fristående skolor. Därför ska de kompenseras av 

kommunen för mervärdesskatt (Motion, 2010). 
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fristående skolorna. Johansson uppger vidare att riktlinjerna för bidraget behöver ändras så att 

fördelningen av resurser kan ske med hänsyn till kommunernas problematik som kan uppstå 

vid fördelning av bidraget.  

Enligt en artikel publicerad i Ekuriren (2011) har ett kommunalt bidragsbeslut överklagats då 

en fristående grundskola ansett att likabehandlingsprincipen har frångåtts. De ansåg att de inte 

fått lika mycket ersättning för sina lokalkostnader som de kommunala grundskolorna. 

Artikeln tar upp att de nya lagförändringarna innebar att ersättningen ska vara lika för både 

fristående grundskolor och kommunala grundskolor. Genomsnittliga lokalkostnaden för 

kommunen ska delas ut, om inte skäl finns att ge ersättning för de faktiska lokalkostnaderna. 

Det framgår i artikeln att den fristående grundskolan dock har lägre lokalkostnader än de 

kommunala grundskolorna, vilket skulle innebära en högre ersättning för lokalkostnader till 

de fristående grundskolorna. I kammarrätten avslogs målet och kommunen behövde inte 

betala ut mer ersättning till den fristående grundskolan.  

I en artikel, från Sveriges Radio (2013), skrevs det att de fristående skolorna hade svårt att 

bedöma om bidraget beräknats i enlighet med likabehandlingsprincipen. Anledningen var att 

de inte fick inblick i hur kommunerna beräknade bidraget. 

Friskolornas riksförbund har i en rapport skrivit om de brister de anser finns i hur lagen 

tolkas. Det framförs att det finns kommuner som har bristfälliga beräkningar av bidraget 

vilket kan betyda att bidraget inte beräknas på lika villkor. Rapporten tar upp sju 

problemområden
4
, varav lokalersättning och bristande transparens är två områden. 

Friskolornas riksförbund anser att problemet med lokalersättningen från kommunerna är att 

den baseras sig på kommuners låga lokalkostnader. De låga lokalkostnaderna beror i stor 

utsträckning på att kommunerna haft lokalerna länge. Med låga lokalkostnader följer ett lägre 

genomsnittsbelopp per elev, vilket innebär att de fristående skolorna som köpt lokaler på 

senare tid får högre lokalkostnader och missgynnas av ett genomsnittsbelopp. De 

argumenterar vidare att de fristående skolorna bör få ersättning för sina faktiska 

lokalkostnader. Det andra problemet, den bristande transparensen, uppger Friskolornas 

riksförbund vara att underlaget för bidraget är ospecificerat och att det finns brister kring hur 

framräkningen har skett. De skriver att förvaltningsrätter och kammarrätter har godkänt 

domar om redovisningen kring bidraget. Dock har inte underlaget för bidraget varit tillräckligt 

detaljerat för att det ska gå att se om bidraget har räknats ut på rätt sätt. (Nyberg, 2013) 

                                                
4 Övriga problemområden är budgetavvikelser, schabloniserad ersättning för administration, schabloniserad 

ersättning för moms, tilläggsbelopp för särskilt stöd och tillståndsprocessen (Nyberg, 2013). 
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Det har beslutats i ett direktiv att utreda frågan om fristående skolors finansiering. Ett 

kommittédirektiv
5
  som kallas Skolkostnadsutredningen, beslutades i september år 2014. Det 

tillsattes en utredare för att bland annat göra en översyn om reglerna för bidraget till fristående 

skolor. Utredaren ska också göra en bedömning om bidraget används i linje med lika villkor 

mellan kommunala skolor och fristående skolor. Det ska även undersökas om det finns en 

transparens i underlaget som ligger till grund för bidraget. Utredaren ska komma med förslag 

på ändringar om det behövs. (Riksdagen, Kommittédirektiv 2014:126, 2014) En redovisning 

skulle ske 1 juni 2015, dock har det i och med ett tilläggsdirektiv till Skolkostnadsutredningen 

skjutits på redovisningen till 31 mars 2016 (Regeringen, 2015 ). Det betyder att utredningen 

om översyn om reglerna för bidraget till fristående skolor redovisas senare än vad som var 

tänkt.  

Idag är det inte känt vilken slutsats och åtgärd som utredningen ovan kommer att resultera i. 

Det kan upplevas att det finns få inlägg i debatten från kommuners perspektiv om bidraget. 

Därför kommer denna uppsats undersöka ersättningen för lokalkostnader utifrån ett 

kommunalt perspektiv. Då en stor del av informationen handlade om ersättningen för 

lokalkostnader till gymnasieskolan kom vårt intresse att undersöka ersättningen för 

lokalkostnader till grundskolan. Vi ämnar därför med uppsatsen undersöka ersättningen för 

lokalkostnader till fristående grundskolor utifrån ett kommunalt perspektiv. 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

För att kunna undersöka ersättningen för lokalkostnader till fristående grundskolor ur ett 

kommunalt perspektiv har vi valt följande frågeställningar: 

- Vad ingår i kommunernas lokalkostnader? 

- Använder kommunerna genomsnittlig lokalkostnad eller faktisk lokalkostnad vid 

fördelning av ersättningen för lokalkostnader? 

- Har det skett några förändringar i kommunernas lokalkostnader sedan skollagen 

ändrades? 

- Hur uppfyller kommunerna transparensen för ersättningen av lokalkostnader? 

1.4 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att få insikter i hur kommunerna uppfyller lagens intentioner om 

likabehandlingsprincipen och transparens vid ersättningen för lokalkostnader.  

                                                
5 Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter (Riksdagen, 

Kommittédirektiv, 2015). 
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1.5 AVGRÄNSNING 

I och med uppsatsen har några närliggande kommuner undersökts. De undersökta 

kommunerna är Eskilstuna, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, och Strängnäs. Kommunernas 

uträkningskalkyler har lämnats utanför uppsatsen för att specifika belopp inte anses vara av 

vikt för att besvara våra frågeställningar.   
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2 METOD  

Metodkapitlet i denna uppsats beskriver hur processen kring uppsatsen har framskridit. Först 

beskrivs forskningsdesignen där det presenteras att det är kommunerna som är 

forskningsobjekten. Metoden är i första hand intervjuer med representanter från kommunerna. 

Därefter presenteras urvalet av undersökningsobjekt och hur det gick tillväga vid intervjuerna, 

vilket följs åt av analys av insamlandet av data. Sist presenteras avsnittet pålitlighet som 

behandlar validitet och reliabilitet.  

2.1  FORSKNINGSDESIGN    

Då ämnet hade bestämts, ersättning för lokalkostnader, påbörjades en informationssökning via 

sökmotorerna Google, Discovery, Google Scholar och Diva. Det utfördes för att få en 

uppfattning om ämnesvalet samt om det fanns tidigare studier gjorda kring ämnet. Sökorden 

som använts är fristående skola, grundskola, likabehandlingsprincipen, lokalkostnader och 

transparens.  Eftersom en stor del av informationen behandlade ersättningen till fristående 

gymnasieskola kom intresset av att undersöka hur ersättningen behandlas till fristående 

grundskola.  

Det bör även nämnas att det har lagts ner mycket tid på att hitta relevanta vetenskapliga 

artiklar för ämnet. Dock har sökningen inte gett något resultat utifrån uppsatsens 

frågeställning och syfte. Det kan antas att bristen av vetenskapliga artiklar beror på att 

fenomenet är relativt nytt och eventuell forskning inte hunnits framställas. 

Syftet med uppsatsen blev att få insikter i hur kommunerna uppfyller lagens intentioner om 

likabehandlingsprincipen och transparens vid ersättningen för lokalkostnader. Med anledning 

av syftet valdes en kvalitativ metod för att kunna på ett kvalitativt sätt få information om 

ersättningen för lokalkostnader från kommuners perspektiv. Det styrks av Halvorsen (1992) 

som anger att en kvalitativ metod ger en förståelse för informationen som inhämtats.   

Då vi valde en kvalitativ metod samlades informationen till empiriavsnittet in genom 

intervjuer. Vi sökte mailadresser, via kommunernas hemsidor, till förvaltningschefer som 

ansvarar för grundskolan. I de fall där det fanns ekonomer kopplade till samma förvaltning, 

skickades även mail till dessa. En förfrågan skickades till åtta närliggande kommuner. Tre 

kommuner tackade nej på grund av tidsbrist. Hos fem kommuner hänvisades det i de flesta 

fall vidare till ekonomichef, controllers och ekonomer som hade insyn i ersättningen för 
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lokalkostnader. Dessa tackade sedan ja till att vara med i vår undersökning. Därefter bokades 

intervjuer ansikte-mot-ansikte med respondenterna på respektive respondents arbetsplats.  

Sedan påbörjades processen med att formulera intervjufrågor. Frågorna som ställdes återfinns 

i bilaga 1. Frågorna utformades till öppna frågor så att respondenten kunde formulera sitt svar 

med egna ord. Det resulterade i att semistrukturerade intervjuer utfördes. Enligt Bryman och 

Bell (2011) är en semistrukturerad intervju en intervju där utredaren har ett frågeformulär och 

frågorna är utformade så att respondenten kan svara med egna ord. Intervjun behöver inte 

fortskrida i exakt enlighet med intervjufrågorna och det finns en öppning att ställa följdfrågor. 

Vid semistrukturerade intervjuer säger Alvehus (2013) att ”respondenten har här betydligt 

större möjligheter att påverka intervjuns innehåll, och intervjuaren måste vara mer aktiv i sitt 

lyssnande och i att arbeta med följdfrågor” (Alvehus, 2013, s. 83).  

Vilka intervjufrågor som ställdes bestämdes utifrån våra frågeställningar och vårt ramverk. 

För att kunna besvara vår frågeställning om vad som ingår i lokalkostnader ställdes frågorna 2 

och 3 i intervjuguiden. Vår andra frågeställning blev besvarad utifrån frågorna 1, 2, 4-6, 9, 10 

och 16. Den tredje frågeställningen blev besvarad utifrån frågorna 7 och 8 i intervjuguiden. 

Frågorna 14 och 15 i intervjuguiden ställdes för att få kännedom om hur kommunerna 

definierar likabehandlingsprincipen. Svaren på frågorna 14 och 15 kommer att behandlas i de 

tre första frågeställningarna. Den sista frågeställningen blev besvarad utifrån frågorna 11-13 i 

intervjuguiden.  

2.2  URVAL AV UNDERSÖKNINGSOBJEKT 

Debatten i media har huvudsakligen präglats av fristående skolornas perspektiv. Därför kom 

valet av undersökningsobjekt att hamna på kommuner. Valet hade sin grund i att kommunens 

perspektiv saknades och att det var intressant att se hur kommunerna ger ersättning för 

lokalkostnader utifrån likabehandlingsprincipen och transparens. Vårt urval av kommuner 

blev åtta närliggande kommuner som har fristående grundskolor. De närliggande 

kommunerna valdes för att minimera restiden till intervjuerna. Det tyder på att ett 

bekvämlighetsurval har gjorts. Bryman och Bell (2011) argumenterar att ett 

bekvämlighetsurval kostar mindre och urvalet blir mindre tidskrävande.  

2.2.1 INTERVJUER  

För att ge respondenterna tid till att tänka igenom frågorna, skickades frågorna ut i förväg. 

Beslutet att skicka frågorna innan var för att säkerställa att svar kunde ges vid 

intervjutillfället. Samtliga respondenter har fått samma intervjufrågor för att underlätta 
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analysen av insamlat material. Det har även i samtliga intervjuer ställts följdfrågor för att få 

en större förståelse för ämnet. Bryman och Bell (2013) definierar frågor som ställs i direkt 

anslutning till ett svar på en annan fråga, med syftet att fördjupa svaret, som sonderingsfrågor. 

Samtliga intervjuer är inspelade med hjälp av Iphones röstmemo för att säkerställa att all 

information som framkom på intervjun tas i beaktande vid framställandet av empirin. Bryman 

och Bell (2013) skriver att det finns fördelar med att spela in intervjun för att kunna behålla 

koncentrationen på vad som sägs och inte på att anteckna. Vi valde att tillsammans intervjua 

samtliga respondenter, för att underlätta vid sammanställningen av insamlat material från 

intervjuerna. Intervjuerna har tagit olika lång tid (mellan 15-45 minuter) och det beror på att 

respondenterna gett svar på frågorna på olika sätt. Vissa respondenter har gett exempel på 

specifika situationer inom kommunerna och andra respondenter har svarat mer kortfattat. I de 

fall där ytterligare förtydligande behövdes har annan personlig kommunikation, som mail, 

använts för att komplettera till empirin.  

2.2.2 RESPONDENTER OCH INTERVJUSITUATIONER  

Följande respondenter har intervjuats inom de fem undersökta kommunerna:  

I Strängnäs kommun har vi intervjuat Marie Green, controller på Utbildningskontoret. Hon 

har arbetat inom kommunen sedan 2001, med ett avbrott mellan 2008-2011, med ersättningen 

för lokalkostnader för de fristående grundskolorna i Strängnäs. Intervjun utfördes den 16e 

april på kommunhuset i Strängnäs.  

I Gnesta kommun har vi intervjuat Monica Nilsson, ekonom inom Barn- och 

Utbildningsförvaltningen. Hon har arbetat inom kommunen sedan juni 2013, som ekonom. 

Intervjun utfördes den 22 april på kommunhuset i Gnesta.  

I Eskilstuna kommun har vi intervjuat Fredrik Westberg, ekonomichef för Barn- och 

Utbildningsförvaltningen och Jenny Ericson, controller på Barn- och 

Utbildningsförvaltningen. Westberg har arbetat som ekonomichef i fem år och Ericson har 

arbetat som controller i sex år. Intervjun utfördes den 23 april på kommunhuset i Eskilstuna.  

I Nyköping kommun har vi intervjuat Marianne Giegold, controller på centrala 

ekonomiavdelningen. Hon har arbetat inom kommunen sedan 2005, men haft andra 

arbetsuppgifter. Controller började hon arbeta som år 2010/2011. Intervjun utfördes den 24 

april på kommunhuset i Nyköping. 
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I Katrineholm kommun har vi intervjuat Johanna Siverskog, ekonom för 

Bildningsförvaltningen. Hon har arbetat inom kommunen i tio år, men med ersättningen för 

lokalkostnader sedan två år tillbaka. Intervjun utfördes den 24 april på Bildningsförvaltningen 

i Katrineholm. 

2.3 ANALYS AV INSAMLAD DATA 

Inspelningarna av intervjuerna har transkriberats. En av oss har transkriberat intervjun och 

sedan har den andra personen lyssnat på ljudfilen för att säkerställa att allt det sagda under 

intervjun har skrivits ned. Bryman och Bell (2013) anger att det är viktigt att säkerställa att det 

som sägs under intervjun skrivs ner ordagrant. Detta för att undvika att det blir fel på grund av 

att det kan vara svårt att höra och att det kan bli missar. Det transkriberade materialet från 

intervjuerna har sedan sammanställts till empiri genom att sortera ut relevant information 

utifrån våra frågeställningar.  

Vid sammanställningen av empirin som behandlar vad som ingår i kommunernas 

lokalkostnader har vi sammanställt det som framkommit vid våra intervjuer med 

respondenterna. På intervjun med respondenten från Strängnäs kommun fick vi ett underlag 

där det framkom kostnader som ingick i lokalhyran. Detta underlag hade tagits fram av det 

kommunala bostadsbolaget. Vi tog kontakt med bostadsbolaget för att få ett förtydligande 

kring vilka kostnader som specificerades i hyran. Samtliga respondenter har framfört vid 

intervjuerna att i kommunernas lokalkostnader ingår den hyra som kommer från respektive 

kommunalt fastighetsbolag. Det är enbart Gnesta kommun som inte har specificerat vad som 

ingår i hyran. Det har inte framkommit i vår undersökning om kommunernas hyra är bestämd 

utifrån självkostnad eller marknadsvärde. Därför har vi valt att redovisa under empirin vad 

som framkommit från intervjuerna med kommunerna och kommunikationen med Strängnäs 

kommunala bostadsbolag.  

När empiridelen blev färdigställd påbörjades analysen där vi kopplade ihop vårt ramverk med 

vår empiri som vi sammanställt. Därefter skrevs slutsatser fram utifrån våra frågeställningar 

och analyskapitlet. 

2.4 PÅLITLIGHET  

I denna uppsats är intervjuerna som utförts primärdata. I övrigt är resterande information 

sekundärdata som är inhämtat från böcker, lagar och förordningar, propositioner, 

kommittédirektiv, diverse internetsidor innehållande debattartiklar och information om 

kommunerna, rapporter och PM inom ämnet.  Informationsinsamlingen har bearbetats för att 
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slutligen kunna användas i uppsatsen. Det finns ingen anledning att misstro litteraturen som 

använts i uppsatsen.  Det har till stor del använts lagrum och propositioner som är gällande 

idag.  Det finns heller ingen anledning att misstro att respondenterna som blivit intervjuade 

har undanhållit information. Det har givetvis gjorts en bedömning av materialet vid skrivandet 

och analyserandet.  

Enligt Bryman och Bell (2013) används begreppen validitet och reliabilitet inom den 

kvantitativa forskningen. Men utan att ändra innebörden av begreppen kan de även användas 

inom den kvalitativa forskningen. Det förklaras genom att mätningarna inte är av lika stor 

innebörd för den kvalitativa metoden, men de behövs för att kunna utveckla ”mer generella 

forskningspotential” för den kvalitativa forskningen (Bryman & Bell, Företagsekonomiska 

forskningsmetoder, 2013, s. 401). Med det kan begreppen användas utifrån den kvalitativa 

forskningen, vilket gör att denna uppsats använt begreppen validitet och reliabilitet vid 

förklaringen av pålitligheten i uppsatsen.  

Det har både vid intervjuerna och vid insamlandet av sekundärdata lagts ner stor vikt på att få 

in relevant information som kan ligga till grund för att besvara frågeställningarna. Larsen 

(2012) skriver att validitet nås upp till när den insamlade datan kan kopplas till den aktuella 

frågeställningen.  

Om studien skulle upprepas under samma förutsättningar vi har haft, bör resultatet bli 

detsamma. Det som skulle kunna bli annorlunda är att följdfrågorna förändras så att det 

påverkar detaljeringsgraden i empirin. Frågorna som ställdes vid intervjutillfällena anses vara 

av faktabaserad karaktär och därför anses det att svaren är pålitliga. Larsen (2012) menar att 

för att uppnå reliabilitet ska data på ett grundligt sätt bearbetas.  För att få  hög reliabilitet vid 

intervjuer ska bearbetningen av data ske så att det går att säkerställa vem som har sagt vad. 

Vid intervjutillfällena ses det som en fördel att vara fler intervjuare. Vi har genom att 

transkribera intervjuerna höjt reliabiliteten då det bidrog till att säkerställa att de citat som har 

tagits med i empirin är korrekta. Den har även höjts när transkriberingen har utförts av en 

person och därefter har den andra personen korrekturläst/lyssnat. Det har lett till att all data är 

grundligt genomgånget. 
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3 RAMVERK  

Kapitlet inleds med att förklara bidraget som fördelas till fristående grundskola. Vidare ges en 

förklaring om ersättningen för lokalkostnader till fristående grundskola och 

kammarrättsdomar som behandlat ersättningen för lokalkostnader. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av transparens. 

3.1 BIDRAG TILL FRISTÅENDE GRUNDSKOLA 

Kommunerna fördelar resurser till kommunala grundskolor och fristående grundskolor. Alla 

kommuner har olika system vid fördelning av resurser till kommunala grundskolor och 

fristående grundskolor vilket gör att fördelningen går till på olika sätt i de olika kommunerna. 

Men trots det måste bidraget fördelas så att kommunala grundskolor och fristående 

grundskolor får lika förutsättningar. Det benämns att kommunen ska tillämpa 

likabehandlingsprincipen. (SKL, 2014 a) Enligt SKL kan resurserna betalas ut med skilda 

belopp för olika årskurser, men fördelningen av resurser ska ske på lika villkor mellan 

kommunala grundskolor och fristående grundskolor. (SKL, 2014 b; SKL, 2015 b)  

Med regeringens proposition (2008/09:171) Offentliga bidrag på lika villkor (de påföljande 

styckena utgår från denna proposition om inget annat anges) kom förslag om nya 

bestämmelser för att tydliggöra vad bidraget skulle kompensera för. Tidigare hade det 

bestämts att bidragen skulle utgå till de fristående skolorna i likhet med vad kommuner ger till 

sina kommunala skolor. Enligt skollagen (2010:800) 10 kap. 37 § anges det att 

”hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid skolenheten”. I 

bidraget ingår ett grundbelopp och ibland även ett tilläggsbelopp. I 10 kap. 38 § stadgas det 

att grundbeloppet ska grundas på samma belopp som de kommunala grundskolorna får 

ersättning för sina elever. Grundbeloppet innefattar ersättning för undervisning, lärverktyg, 

elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Enligt 

skolförordningen (2011:185) 14 kap. 1 § ska ”ett bidrag till enskilda huvudmän för /…/ 

grundskola /…/ fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget 

för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början”. Innan den nya 

skollagen, som trädde i kraft år 2010, var det 33 % av kommunerna som gav de fristående 

grundskolorna information om bidragets storlek innan kalenderårets början. Efter 

lagförändringen hade 61 % av kommunerna informerat om bidragsbeloppet före kalenderårets 

början (SKL, Informationsmaterial skola, 2011).  
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I och med den nya skollagen 2010 infördes det att de enskilda huvudmännen kunde överklaga 

bidragsbeslutet. Det var ur ett rättssäkerhetsperspektiv som det infördes. (Proposition, 2009) I 

skollagen (2010:800) 28 kap. 5 § 2 p. föreskrivs det att en enskild huvudman kan överklaga 

bidraget. Överklagandet sker av den berörda av beslutet till Förvaltningsrätten som 

förvaltningsbesvär (Skolverket, Skolverket juridisk vägledning, 2012).   

I skolförordningen (2011:185) 14 kap. 2 § anges hur bidraget ska hanteras om resurserna till 

kommunala verksamheterna ökar eller minskar under det löpande budgetåret. Det föreskrivs 

att samma resursförändring som görs till kommunala verksamheter ska även ske till fristående 

skolor. Enligt samma kapitel 4 § skrivs det vad som ingår i grundbeloppets olika 

kostnadsslag. Lokalkostnader är ett av de olika kostnadsslagen.  

3.2 ERSÄTTNING FÖR LOKALKOSTNADER   

Propositionen (2008/09:171) säger att ”med lokalkostnader avses i första hand kostnader för 

hyra. Det innefattar också driftkostnader som t.ex. uppvärmning, renhållning och 

kapitalkostnader i form av ränta på lån. /…/ Även kostnader för inventarier som inte räknas 

som läromedel ingår i denna del av bidraget.” (Proposition, 2009, s. 40) I ett rådgivande 

dokument avsett för kommuner om lokalkostnader, skriver SKL (2015 b) att kostnaderna för 

städning bäst lämpar sig inom posten lokalkostnader. Dock är det upp till kommunen att 

avgöra det. Vidare skriver SKL att deras tolkning är att avskrivningar för lokalerna ska ingå i 

lokalkostnaden. Detta med anledning av att i hyreskostnaderna, som kommunerna betalar, 

ingår avskrivningar. 

Enligt skolförordningen (2011:185) 14 kap. 6 § ska ersättningen utgå från den genomsnittliga 

lokalkostnaden per elev. Dock föreskrivs det i andra stycket att om ”det finns särskilda skäl, 

ska ersättningen för lokalkostnader i stället högst motsvara den enskilde huvudmannens 

faktiska kostnader om dessa är skäliga”. 

I propositionen (2008/09:171) skrivs det att regeringen anser att det inte går att göra ett 

enhetligt system för ersättningen för lokalkostnader och samtidigt upprätthålla 

likabehandlingsprincipen. Regeringen argumenterar att om ersättning för faktiska 

lokalkostnader skulle utgå, skulle det innebära högre kostnader vid ”en skälighetsbedömning 

av hyresnivån i varje enskilt fall” (Proposition, 2009, s. 41). Regeringen argumenterar vidare 

att kommuner, i vissa fall, kan ersätta den fristående grundskolan med faktiska 

lokalkostnader. Exempelvis ska hänsyn tas till om byggnadens hyreskostnader är höga på 

grund av exempelvis nybyggnation eller låga på grund av att byggnader inte har upprustats. 
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Ersättning för faktiska lokalkostnader gäller endast om ”den är skälig i förhållande till 

verksamhetens omfattning och inriktning”. (Proposition, 2009, s. 41) SKL (2015 b) 

instämmer i det som skrivs i propositionen ovan. Om kommunens genomsnittliga 

lokalkostnad för varje elev är på lika villkor för kommunala grundskolor och fristående 

grundskolor, ska inte den faktiska lokalkostnaden betalas till de fristående grundskolorna. 

Likabehandlingsprincipen gäller då inte för skolorna menar SKL. De faktiska 

lokalkostnaderna kan anses vara kostnadsdrivande för kommunen, om det visar sig att 

lokalkostnaderna är högre än vad kommunen själva betalar för de kommunala grundskolornas 

lokaler.  

3.2.1 KAMMARRÄTTSDOMAR OM GENOMSNITTLIG LOKALKOSTNAD ELLER 

FAKTISK LOKALKOSTNAD 

Det finns flera kammarrättsdomar där kommuner och fristående skolor har varit oense om 

ersättningen för lokalkostnaderna och om det ska utbetalas med kommunens genomsnittliga 

lokalkostnad per elev eller fristående skolans faktiska lokalkostnader. Cecilia Hanö, rådman 

vid Förvaltningsrätten i Malmö, har på uppdrag av Friskolornas riksförbund sammanställt en 

rapport om den praxis som har kommit efter förändringen av skollagen år 2010 (Hanö, 2013). 

Även SKL (2015 a) har i ett PM angett domar från Kammarrätten som behandlar bland annat 

ersättning för lokalkostnader. Domarna nedan tas upp för att visa att det finns tveksamheter 

kring likabehandling vid fördelning av ersättningen för lokalkostnader.  

Kammarrätten i Sundsvall har genom domar kommit fram till att en kommun inte kan 

använda sig både av faktisk lokalkostnad och genomsnittlig lokalkostnad samtidigt. 

Kommunen kan således inte välja att betala ersättning för faktisk lokalkostnad till en 

fristående skola upp till det genomsnittliga beloppet, som kommunen hade behövt betala ut 

vid den genomsnittliga lokalkostnaden per elev.  Den faktiska lokalkostnaden som 

kompenseras ska inte bero på kommunens lokalkostnader. För att det ska bli ett 

genomsnittligt belopp krävs det att alla de kommunala skolorna inräknas. (Hanö, 2013, s. 17) 

(SKL, Bidrag till fristående skolor - intressanta domar, 2015 a, s. 8) 

Kammarrätten i Stockholm slår fast i en dom att om en fristående skola gör en tillbyggnad på 

kommunens initiativ behöver kommunen inte betala den faktiska lokalkostnaden. Vad som 

har enats om kan inte anses vara särskilda skäl som skollagen föreskriver. Den fristående 

skolan har i detta fall inte kunnat bevisa att det ska utgå någon högre ersättning för 
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lokalkostnader än kommunens genomsnittliga lokalkostnad. (Hanö, 2013, s. 18) (SKL, Bidrag 

till fristående skolor - intressanta domar, 2015 a, s. 9) 

En dom från kammarrätten i Jönköping anger att den fristående skolans höga lokalhyra inte 

var skäl nog för att få ersättning för faktiska lokalkostnader. I en annan dom från 

kammarrätten i Sundsvall har det slagits fast att bara de kostnader för idrottshallar som ingår i 

budgeten för skolan ska ingå i ersättningen för lokalkostnader till fristående skola. (Hanö, 

2013, ss. 17,18)  

3.3 TRANSPARENS  

I propositionen (2008/09:171) skriver regeringen att bidraget som ska fördelas ut för varje 

elev inom kommunen ska behandlas med transparens. Kommunen har skyldighet att, om den 

enskilda huvudmannen efterfrågar, underrätta om bidragets innehåll med avseende på vilka 

kostnadsslag som ingår. De olika kostnadsslagen som ska finnas med i ersättningen återfinns i 

skollagen. Det skrivs vidare i propositionen att bidragets redovisning inte behöver göras efter 

varje kostnadsslag. Dock finns det ett minimikrav på att visa hur beräkningen har skett av 

ersättningen för lokalkostnader, administration och mervärdesskatt.  

Enligt skolförordningen (2011:185) 14 kap. 10 § skrivs det att ”en kommun /…/ ska för den 

enskilda huvudmannen kunna redovisa hur bidraget har beräknats”. Det skrivs vidare i samma 

paragraf att redovisningen ska innehålla beloppen som beräknas för lokalkostnader, 

administration och mervärdesskatt till de fristående skolorna. Enligt Hanö (2013) kom 

förtydligandet av transparensen i 2010 års skollag för att möjliggöra tydliga beräkningar för 

domstolarna och fristående skolorna. Detta på grund av att vid en överklagan ska det kunna 

göras en bedömning om likabehandlingsprincipen har tagits i beaktande. Det finns 

överklaganden om att det brister när kommuner ska ge insyn i hur bidraget har beräknats. Då 

har kommunerna fått möjlighet att komplettera med information om hur bidraget har 

beräknats.  

3.4 SAMMANFATTNING AV RAMVERK 

Kommunerna ska ge bidrag till de fristående grundskolorna för varje inskriven elev. Bidraget 

innehåller ett grundbelopp som innefattar ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, 

måltider, administration, mervärdeskatt och lokalkostnader. Bidraget ska fastslås per 

kalenderår och grunda sig på kommunens budget för det kommande budgetåret. Skulle 

resurser till de kommunala verksamheterna öka eller minska under året ska motsvarande 

resursförändring ske till fristående grundskolor.  År 2010 kom det nya bestämmelser för att 
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tydliggöra vad bidraget skulle kompensera för. I samband med det infördes det att enskilda 

grundskolor kunde överklaga bidragsbeslutet.  

I propositionen anges det exempel på vilka kostnader som ska inbegripas i begreppet 

lokalkostnader. Det skrivs hyra i första hand. Det ges sedan exempel på olika driftkostnader 

såsom uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader. Det är upp till kommunerna att 

bestämma vilka kostnader som ska ingå i lokalkostnader. Dock ska samma kostnader som 

ersätts till de kommunala verksamheterna också ges till de fristående grundskolorna.  

Skolförordningen anger att ersättningen för lokalkostnader ska utgå från den genomsnittliga 

lokalkostnaden per elev, om inte det finns särskilda skäl att ge ersättning för faktiska 

lokalkostnader. Det ges förslag på när det är särskilda skäl i propositionen.  

Det har vidare i ramverket tagits upp några kammarrättsdomar som har dömt i mål om 

kommunernas ersättning om genomsnittliga lokalkostnader eller faktiska lokalkostnader. Det 

har bland annat angetts att en kommun inte kan ge ersättning för faktisk lokalkostnad tills den 

kostnaden kommer upp i samma nivå som kommunens genomsnittliga lokalkostnad per elev.  

Det har i en annan dom angetts att en fristående grundskolans höga lokalhyra inte kan anses 

vara ett särskilt skäl till att ges ersättning för faktiska lokalkostnader.  

Avslutningsvis i ramverket beskrivs det att bidraget ska vara transparent. Det betyder att 

kommunen har skyldighet att visa på hur bidraget har beräknats, om det efterfrågas av 

fristående grundskolor. Dock behövs det ingen redovisning på hur varje kostnadsslag har 

beräknats, men ett minimikrav är att visa hur beräkningen skett för lokalkostnader, 

administration och mervärdesskatt.  
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4 EMPIRI 

I empirikapitlet tas den primärdata och sekundärdata som har insamlats upp. I empirikapitlet 

kommer vi att presentera de olika kommunerna under varje rubrik. Vår empiri byggs i 

huvudsak upp av det som framkommit genom personlig kommunikation, intervjuer och mail. 

Därför kommer det endast tas upp de källor där vår empiri har framkommit på annat sätt. 

Under rubriken 4.1 är informationen till stor del hämtad från respektive kommuns hemsidor. 

4.1 PRESENTATION AV KOMMUNER 

I Eskilstuna kommun bor ca 100 900 invånare (Eskilstuna kommun, 2014). Det finns fem 

fristående grundskolor i Eskilstuna kommun (Eskilstuna kommun, 2015 a). Av 11 826 

grundskolelever gick ca 18 % i fristående grundskolor år 2014.   

I Gnesta kommun bor ca 10 500 invånare (Gnesta kommun, 2015 a). Det finns en fristående 

grundskola i Gnesta kommun (Gnesta kommun, 2014). Av 1104 grundskoleelever gick ca 12 

% i fristående grundskola år 2014.  

I Katrineholm kommun bor ca 33 000 invånare (Katrineholm kommun, 2015 a). Det finns tre 

fristående grundskolor i Katrineholm kommun (Katrineholm kommun, 2015 b). Av 3453 

grundskoleelever går ca 15 % i fristående grundskola år 2015.  

I Nyköping kommun bor ca 53 000 invånare (Nyköping kommun, 2015 a). Det finns åtta 

fristående grundskolor i Nyköping kommun (Nyköping kommun, 2015 b ). Av 5282 

grundskolelever gick ca 17 % i fristående grundskolor år 2014.   

I Strängnäs kommun bor ca 33 900 invånare (Strängnäs kommun, 2015 a). Det finns fem 

fristående grundskolor i Strängnäs kommun (Strängnäs kommun, 2015 b). Av 3820 

grundskolelever går ca 35 % i fristående grundskolor år 2015.   

4.2 BIDRAG OCH LIKABEHANDLINGSPRINCIPEN 

Samtliga kommuner lägger en budget årsvis och i tre av kommunerna beslutar den nämnden 

som ansvarar för skolan om bidraget. I Gnesta kommun och Eskilstuna kommun är 

kommunfullmäktige som beslutar om bidraget. Det bidrag som kommunerna beslutar om 

gäller både för kommunala grundskolor och för fristående grundskolor. I samtliga kommuners 

bidrag ingår kompensation för lokaler, undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider och 

administration. De fristående grundskolorna får även ersättning för mervärdesskatt. 

Kommunerna mäter varje månad hur många elever som är inskrivna i respektive skola och 
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betalar därefter ut ett bidrag per elev (Katrineholm kommun, 2014; Strängnäs kommun, 2014 

c; Nyköping kommun, 2014 a). Bidraget som delas ut innehåller en ersättning för 

lokalkostnader.  

När ersättning för lokalkostnader till fristående grundskolor bestäms ska 

likabehandlingsprincipen råda. De intervjuade kommunerna är medvetna om 

likabehandlingsprincipen, men definierar den olika. Likabehandlingsprincipen är för Gnesta 

kommun och Katrineholm kommun att lika stor ersättning för lokalkostnader fördelas ut till 

kommunala grundskolor och till fristående grundskolor. Nilsson från Gnesta kommun säger 

”vi betalar ut samma peng till de fristående skolorna så att de får samma förutsättning /…/ 

som eleverna i kommunala skolorna. Eftersom pengen följer eleven så är det klart att det är 

viktigt att det ges samma förutsättningar”. För Nyköping kommun menar Giegold att det är i 

enlighet med likabehandlingsprincipen när de följer ”propositionen bidrag på lika villkor”. 

Westberg från Eskilstuna kommun menar att likabehandlingsprincipen uppnås genom att dels 

fördela resurser lika och dels ha ett helhetsperspektiv för att åstadkomma lika förutsättningar 

för både kommunala grundskolor och fristående grundskolor. Westberg menar även att det 

råder lika villkor eftersom kommunens grundskolor får ta med sig sina eventuella 

underskott/överskott till nästkommande år, vilket är i enlighet med de förutsättningar som 

fristående grundskolor har. Green från Strängnäs kommun säger att likabehandlingsprincipen 

innebär att kommunala grundskolor och fristående grundskolor ersätts på lika villkor. Green 

säger ”på så sätt att de fristående grundskolorna ersätts med den kommunala genomsnittliga 

lokalkostnaden per elev och år”.  

4.3 ERSÄTTNING FÖR LOKALKOSTNADER 

I tabellen nedan kan ersättningen för lokalkostnader för år 2015 utläsas för respektive 

kommun. Det framkommer vilka kommuner som har delat upp ersättningen för 

lokalkostnaderna för de olika årskurserna och även vilka kommuner som har en enhetlig 

genomsnittlig lokalkostnad på grundskolorna.   
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Ersättning för 
lokalkostnader per elev 
år 2015 

 
Åk 1-6 

 
Åk 7-9 

 
Åk 1-9 

Eskilstuna kommun   14 446 

Gnesta kommun   23 562 

Strängnäs kommun   18908 

Katrineholm kommun 13 425 13549  

Nyköping kommun 13847  19953  

TABELL 1. EGEN BEARBETNING AV KOMMUNERNAS LOKALERSÄTTNING ÅR 2015  

KÄLLA: REFERENS (GNESTA KOMMUN, WEBBSIDA, 2015 B; STRÄNGNÄS KOMMUN, 

WEBBSIDA, 2014 A; KATRINEHOLM KOMMUN, WEBBSIDA, 2014; NYKÖPING KOMMUN, 

WEBBSIDA, 2014 B; ESKILSTUNA KOMMUN, PERSONLIG KOMMUNIKATION, 23 APRIL 2015). 

 

Idag bestämmer samtliga kommuner ersättning för lokalkostnader på ett likartat sätt genom att 

ta budgeterade lokalkostnader för kommunala grundskolor för nästkommande år och dividera 

med prognosticerat antal elever för nästkommande år inom den kommunala grundskolan.  

Kommunerna gör en prognos på hur många elever som kommer att gå i kommunal 

grundskola nästkommande år. I tabellen nedan visas hur många elever som prognosticerats gå 

i kommunal grundskola samt hur utfallet av antalet elever blev år 2014 (Gnesta kommun, 

2015 a; Nyköping kommun, 2015 c; Eskilstuna kommun, 2015 b; Strängnäs kommun, 2014 

b). Det finns inget material att tillgå från Katrineholm kommun, därav finns de inte med i 

tabellen.   
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Antal elever i: Prognos 2014  Utfall 2014  

Gnesta kommunala grundskolor åk 1-9  965 944 

Eskilstuna kommunala grundskolor åk 1-9 8319 8501 

Nyköping kommunala grundskolor åk 1-6 3065 3126 

Nyköping kommunala grundskolor åk 7-9 1232 1223 

Strängnäs kommunala grundskolor åk 1-9 2349 2820 

TABELL 2 PROGNOS/UTFALL FÖR ANTAL ELEVER I KOMMUNALA GRUNDSKOLOR. KÄLLA: 

REFERENS(GNESTA KOMMUN, 2015 B; NYKÖPING KOMMUN, 2015 C; ESKILSTUNA KOMMUN, 

2015 B; STRÄNGNÄS KOMMUN, 2014 B; KATRINEHOLM KOMMUN, PERSONLIG 

KOMMUNIKATION, 24 APRIL 2015). 

 

När Nyköping kommun räknar fram sin ersättning för lokalkostnader använder de sig av en 

pivottabell i Excel. I tabellen finns kommunala grundskolor angivna med skolornas respektive 

kostnader för hyra, gymnastiksal och för städning. Kostnaden för gymnastiksalarna som finns 

för varje skola är en prognos på hur mycket skolan kommer att utnyttja gymnastiksalen. På 

våren bestäms hyresnivåerna för skollokalerna samt att kostnader för städning budgeteras. 

Kostnaderna för städning kan ändras vid förändringar i städavtal vilket kan bidra till 

svårigheter att budgetera de nya städkostnaderna. Giegold säger att ”det finns ju en hel del 

osäkerhet kring de här budgeterade, planerade lokalkostnaderna”. Efter att underlaget om 

lokalkostnader är färdigbearbetat läggs de in i pivottabellen i Excel för respektive grundskola. 

Nyköping kommun har valt att dela upp ersättningen för lokalkostnader för årskurs 1-6 och 

årskurs 7-9. När den genomsnittliga lokalkostnaden per elev för årskurs 1-6 ska beräknas 

divideras lokalkostnaderna med antalet elever. Lokalkostnaderna är de kommunala 

grundskolornas budgeterade lokalkostnader för årskurs 1-6 nästkommande år. Antalet elever 

är det prognosticerade antalet elever för nästkommande år inom årskurs 1-6 inom den 

kommunala grundskolan. Vid uträknandet av ersättning för lokalkostnaderna för årskurs 7-9 

används samma princip som för årskurs 1-6. Giegold säger att det inte är ”enkelt” att 

bestämma hyreskostnaden för varje indelning av årskurserna. När hyreskostnaderna för 

årskurs 1-6 beräknas ska de lokalkostnader som förknippas med årskurs 7-9, fritidshem, 

förskoleklass och särskola räknas bort. Detta gör, säger Giegold, att ”det tar lite tid” att 

beräkna ersättningen för lokalkostnaderna. 

Även Katrineholm kommun har valt att dela upp ersättningen för lokalkostnader i årskurs 1-6 

och årskurs 7-9. Siverskog från Katrineholm kommun ger ett exempel om en skola som 

rymmer förskoleklass till årskurs 9. Skolans lokalkostnad delas då upp på förskoleklass, 

årskurs 1-6 och årskurs 7-9 genom att undersöka i vilken utsträckning de respektive 
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årskurserna använder sig av skollokalen. Siverskog säger att ”det blir en uppskattning” att 

räkna fram lokalkostnaderna utifrån uppdelningen av årskurserna.  

De tre andra kommunerna gör ingen uppdelning av årskurserna. De använder de totala 

kommunala grundskolornas lokalkostnader som divideras med prognosticerat antal elever för 

nästkommande år inom den kommunala grundskolan. I Strängnäs kommun ville en fristående 

grundskola, som har årskurserna 6-9, att kommunen skulle räkna ut lokalkostnaden för varje 

årskurs för sig. Green från Strängnäs kommun frågar ”Hur detaljerat ska vi gå?” och menar att 

de fördelar ersättningen för lokalkostnader på alla elever i grundskolan.  

4.3.1 LOKALKOSTNADER 

Kommunerna hyr skollokaler från sina kommunala fastighetsbolag och får därmed ett 

underlag för hyreskostnader för skollokalerna. Hyran för Strängnäs kommun är baserad på 

självkostnad. Det framkommer inte om hyran är marknadsmässig eller om den är baserad på 

självkostnad för övriga kommuner. Samtliga kommuner anger kostnader som är inkluderade i 

hyreskostnaden. Nedan anges de lokalkostnader som framkommit på intervjuerna med 

respondenterna och från den administrativa chefen på Strängnäs Bostads AB. 

 Eskilstuna Nyköping Strängnäs Katrineholm Gnesta 

Städning X X X X X  

El X X X X  X 

Avskrivningar X X X X  

Underhåll/driftskostnader X X X X  

Vaktmästare X   X  

Intern ränta  X X   

Administration X  X   

Försäkring X  X   

Reparation   X   

Renhållning   X  x 

TABELL 3 EGEN BEARBETNING. VILKA KOSTNADER SOM INGÅR I LOKALKOSTNADER FÖR 

RESPEKTIVE KOMMUN.  

 

Lokalkostnader som ingår i lokalhyran i Eskilstuna kommun är kostnader för avskrivningar, 

underhåll, vaktmästare, försäkringspremie, städning samt administrativa kostnader. Eskilstuna 

kommun hade fram till nyligen inkluderat elkostnader i deras lokalhyra. De separerade 

elkostnaderna från lokalhyran för att ge de kommunala verksamheterna möjlighet att kunna 

påverka sina elkostnader. Dock räknas den in i ersättningen för lokalkostnader.  

I Nyköping kommun består lokalkostnaderna av avskrivningar, internränta, underhåll, 
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städning och el.  

Strängnäs kommuns lokalkostnader är den självkostnadshyra som kommer från det 

kommunala fastighetsbolaget. Enligt Kenth Ahlman (personlig kommunikation, 19 maj 

2015), administrativ chef på Strängnäs Bostads AB, ingår det kostnader för driftskostnader, 

underhåll, städning, reparationer, avskrivningar, kostnader för el, vatten och värme, 

administrativa kostnader, renhållning, räntekostnader samt försäkring.  

I Katrineholm kommuns lokalkostnader ingår hyra för skollokaler inklusive vaktmästare, 

städning, elkostnader och avskrivningskostnader.  

I Gnesta kommuns lokalkostnader ingår hyra för skollokaler inklusive kostnader för el, 

uppvärmning och renhållning.  Även kostnader för städning kan ingå i hyran, dock ingår 

kostnaden för städning inte i samtliga skollokalers hyra.  

4.3.2 ERSÄTTNING FÖR LOKALKOSTNADER UNDER ÅRET 

Kommunerna gör vanligtvis inga förändringar under budgetåret i ersättningen för 

lokalkostnader. Giegold från Nyköping kommun påpekar att det kan ske nybyggnationer och 

därefter kan det bli ändringar i lokalhyran. Hon säger att ”i och med att det här är en budget, 

det kan ju variera för att det kan bli skillnader/ändringar på hyrorna”. Om ändringar skulle ske 

säger Giegold att ”vi gör inga justeringar, men det skulle vara intressant att stämma av”. 

Giegold menar att eftersom antalet barn baseras på en prognos kan det bli förändringar. Hon 

säger ”framförallt på volymen, alltså antal barn, så är det mycket fler barn då får de ju mer 

pengar än vad de behöver för att betala sina hyror. Men är det färre barn, då är det precis 

tvärtom”. Giegold beskriver att det inte bara gäller fristående grundskolor utan det är samma 

förutsättningar för de kommunala grundskolorna eftersom ersättningen för lokalkostnader 

bygger på det faktiska antalet elever. 

Green från Strängnäs kommun framhåller att ”det kan ju ske förändringar under året. Men vi 

går inte in och gör någon efterjustering under året. Det slår igenom året därpå, vilket kommer 

med på helårseffekten”. Green menar att när hon budgeterar ersättningen för lokalkostnaderna 

blir utfallet inte alltid som förväntat eftersom när de prognosticerar antalet elever använder de 

sig av en befolkningsprognos.  

I Katrineholm kommun skedde en förändring av ersättningen för lokalkostnader under 

budgetåret när lokalhyror för tomma lokaler flyttades till kommunen centralt. Det medförde 

att ersättningen för lokalkostnader sjönk för de fristående grundskolorna.  

Ericson, controller från Eskilstuna kommun, menar att ändringar av lokalkostnader kan ske, 

men de är sällsynta. Ändringar kan ske i år om hyrorna ökar eller om de måste utöka antalet 
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lokaler. Westberg från Eskilstuna kommun säger ”Vi kommer att ha högre lokalkostnader än 

budgeterade”. Elevantalet ökar, och det behövs åtgärder i form av nya grundskoleplatser. 

Ericson menar att det inte går att säga om lokalkostnaden för varje elev kommer att öka, för 

när lokalkostnaderna ökar, ökar även antalet elever. Eskilstuna kommun ändrar inte per 

automatik ersättningen för lokalkostnader. De tittar på hela bidraget och det kan bli en annan 

kostnadspost som får minska för att budgeten för bidraget ska hålla. 

För Gnesta kommun är det inte vanligt att ersättningen för lokalkostnader ändras under året.  

4.4 ÖVERKLAGANDEN FRÅN FRISTÅENDE GRUNDSKOLOR  

Nyköping kommun anger att en överklagan inkom när kommunen lyfte bort en del av 

lokalhyran för gymnastiksal ur lokalkostnaderna. Dock handlade överklagan om att ändringen 

av ersättningen inte var aviserat i god tid innan ändringen skedde.  

Eskilstuna kommun har haft två överklaganden från fristående grundskolor. Ett överklagande 

var inför budgetåret 2010 och kom från Internationella Engelska skolan. Det andra 

överklagandet kom år 2012 från British Schools. Eftersom Eskilstuna kommun är den enda 

kommunen vars beräkning av ersättning för lokalkostnader som överklagats behandlar vi bara 

deras domar i detta avsnitt.  

Internationella Engelska skolan 

I september år 2010 avslog Förvaltningsrätten en dom där Internationella Engelska skolan 

överklagat Eskilstuna kommuns bidrag till fristående grundskolor. Det skrivs i målet att 

Engelska skolan ifrågasätter varför kommunen beräknar Engelska skolans lokalkostnader 

utifrån deras faktiska lokalkostnader. Det prövades av Förvaltningsrätten om det fanns 

särskilda skäl till varför kommunen valt att frångå huvudregeln om ersättning för 

genomsnittliga lokalkostnader per elev. Kommunen argumenterade att anledningen var att 

Engelska skolan skulle få ca 5 000 kr mer per elev än de kommunala grundskolornas elever. 

Därför valde kommunen att betala ut den faktiska lokalkostnaden till Engelska skolan. Detta 

var för att behandla de kommunala grundskolorna och de fristående grundskolorna på lika 

villkor. Eskilstuna kommun menade att de följde likabehandlingsprincipen då ersättningen till 

den fristående grundskolan var i likhet med det som utgår till de kommunala grundskolorna. 

Vidare togs det upp att kommunen ansåg att det var viktigt att beakta kostnaden för 

kvadratmeter för lokalerna. Engelska skolan fick, med den faktiska ersättningen, ersättning 

för lokalkostnad per kvadratmeter med ca 2 000 kr per år. Den motsvarande siffran i en 

kommunal grundskola var ca 900 kr per kvadratmeter per år. Det betyder att om Engelska 
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skolan skulle få ersättning utifrån huvudregeln hade det gett en kostnad per kvadratmeter med 

ca 2 800 kr per år. Kommunen argumenterade att de frångår likabehandlingsprincipen när de 

kompenserar Engelska skolan med genomsnittlig lokalkostnad. Kommunen argumenterade 

vidare att vid det tillfället hade de färre elever, vilket medförde en högre genomsnittlig 

lokalkostnad än vad som prognosticeras på sikt. Den högre lokalkostnaden beror också på att 

kommunen hade många landsbygdsskolor med få elever. Med det ovan angivna menade 

kommunen att Engelska skolan varken blev missgynnad eller överkompenserad i jämförelse 

med den kommunala grundskolans lokalkostnader. Det fanns särskilda skäl till varför faktiska 

lokalkostnader användes för att ersätta Engelska skolan (Förvaltningsdom: Bidrag till 

fristående skola, 2010).  

Förvaltningsrätten resonerade i domskälet att när resurserna fördelas till både kommunala 

grundskolor och fristående grundskolor bör det strävas efter att uppnå konkurrensneutralitet. 

Förvaltningsrätten lyfter fram att de höga lokalkostnaderna i kommunen berodde på 

landsbygdsskolor och att antalet elever för tillfället är färre som bidrar till en högre 

genomsnittlig lokalkostnad per elev. Om kommunen skulle ha valt att ge ersättning med 

genomsnittlig lokalkostnad istället för faktisk lokalkostnad skulle ersättningen stiga med 

miljonbelopp. Därför kom Förvaltningsrätten fram till att kommunen hade särskilda skäl till 

att ersätta Engelska skolan med faktiskt belopp för lokalkostnader. Engelska skolan 

överklagade domen, men Kammarrätten gav inte prövningstillstånd och därmed fastslogs 

Förvaltningsrättens avgörande (Förvaltningsdom: Bidrag till fristående skola, 2010).  

British Schools 

I augusti år 2012 överklagade Eskilstuna kommun en Förvaltningsrättsdom om tilläggsbelopp 

till Kammarrätten. British Schools yrkade då på att få ersättning för lokalkostnader med 

kommunens genomsnittliga belopp för lokaler istället för med faktiska lokalkostnader. 

Förvaltningsrätten hade, i domen om tilläggsbelopp, kommit fram till att det fanns särskilda 

skäl till att inte ersätta för genomsnittlig lokalkostnad. Detta berodde på att den 

genomsnittliga lokalkostnaden beräknades på de landsbygdsskolor som fanns inom 

kommunen och på det färre antalet elever. Skulle kommunen betala ut genomsnittlig 

lokalkostnad skulle ersättningen stiga med miljonbelopp. Kommunen argumenterade att 

ställningstagandet för den faktiska ersättningen till British Schools var relativt likt fallet med 

Internationella Engelska skolan. Kammarrätten ansåg inte att kommunen hade angett 

tillräckligt särskilda skäl för att ersätta den fristående grundskolan med faktiska 
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lokalkostnader. Kammarrätten slår fast att huvudregeln inte bör frångås trots att det anses 

gynna eller missgynna respektive part. Eskilstuna kommun överklagade domen till Högsta 

Förvaltningsdomstolen, som inte gav prövningstillstånd. Kammarrättens dom fastslogs 

(Kammarrättsdom: Bidrag till fristående skola, 2012).  

4.5 KOMMUNERNAS FÖRÄNDRINGAR I LOKALKOSTNADER 

SEDAN ÅR 2010 

Det har skett förändringar för kommuners lokalkostnader över tid. I Gnesta kommun har de 

totala lokalkostnaderna de senaste fem åren ökat med ca 555 000 kr.  

En stor förändring skedde mellan år 2009 och år 2010 för Eskilstuna kommun då deras totala 

lokalkostnader minskade med ca 30 miljoner kr.  

 

FIGUR 1. LOKALKOSTNADERS FÖRÄNDRING ESKILSTUNA KOMMUN. BILD TAGEN FRÅN 

INTERVJUTILLFÄLLET 23/4-2015 

 

Westberg från Eskilstuna kommun säger att ”vi ändrade våra avskrivningstider för våra 

verksamhetslokaler från 30 år till 50 år och det gav en effekt på väldigt många miljoner så det 

är den främsta förklaringen”. En annan förklaring till förändringen av lokalkostnaderna år 

2009 var att kommunen avvecklade en skollokal, vilket minskade lokalkostnaderna 

ytterligare. Utvecklingen av lokalkostnaderna för Eskilstuna kommun har därefter legat 

relativt stabilt de senaste fem åren, förutom år 2014 då lokalkostnaderna ökade något på grund 

av ett utökande av lokaler. 

I Katrineholm kommun har inga större förändringar skett de senaste fem åren. Siverskog 

säger att ”det har inte byggs någon ny skola till exempel. Det skulle det säkert göra att det 

sköt i höjden”. Det skedde en förändring av lokalkostnaderna när hyreskostnader för tomma 
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skollokaler flyttades från Bildningsförvaltningen till kommunen centralt.  

När Nyköping kommun skulle omorganisera de kommunala högstadieskolorna plockades 

hyreskostnader bort för de lokaler som skulle tömmas. Strax efter förflyttningen av 

högstadieelever kom ett behov av att använda lokalerna till en annan grundskola, vilket bidrog 

till att de budgeterade lokalkostnaderna ökade under året med ca 1 miljon kr. En ytterligare 

förändring av Nyköping kommuns lokalkostnader gjordes för ett par år sedan då 

gymnastiksalen som tidigare ingick i hyran för skollokalen togs bort i hyreskostnaden. 

Gymnastiksalarna ingår idag i ett system som heter ”lokalbokningen”, som administrerar 

bokningen av gymnastiksalar. Giegold säger att ”orsaken till det här var ju att man ville lyfta 

från hyreskostnaden för skolan”. Tidigare hade skolorna hela hyreskostnaden för 

gymnastiksalen, men efter införande av lokalbokningen får skolorna endast betala för den tid 

de nyttjar gymnastiksalen.  

Eskilstuna kommun har också ett system som kallas ”lokalbanken” där det för kommunen 

innebär att de kan blir hyresbefriade för lokaler som de inte nyttjar. Lokalbanken används inte 

i stor utsträckning idag eftersom elevantalet ökat och alla lokaler som finns tillgängliga 

utnyttjas.  

Green från Strängnäs kommun lyfter fram att under de senaste åren har antalet elever minskat.  

Kommunen har under de åren inte minskat antalet grundskolor. Det har resulterat i att ”kronor 

per elev blir bara dyrare och dyrare”. När elevantalet sjunkit har frågan om utnyttjandet av 

lokaler aktualiserats med anledning av att lokalytor måste kunna ställas av när lokalytor blir 

överflödiga. De måste kunna hyras ut i andra hand, vilket Strängnäs kommun tillämpar sedan 

i höstas. Green ger ett exempel på en kommunal grundskola som blivit tillsagda att ta bort en 

lokalyta som de inte nyttjar. Kostnaden för lokalytan har därefter plockats bort från budgeten. 

Green säger ”de lokaler vi nyttjar, de lokalytorna, ska vi betala för och få en 

genomsnittskostnad”. Green förklarar att Nacka kommun ställer av sina tomma lokaler och 

räknar bort den lokalytan, även om kostnaden finns kvar i kommunen. 

4.6 TRANSPARENS  

Det råder en relativ samsyn kring vad transparens betyder för kommunerna. Katrineholm 

kommun och Strängnäs kommun menar att transparens betyder tydlighet. Siverskog från 

Katrineholm kommun säger ”jag tänker på tydlighet och bra underlag så att det är enkelt att 

förstå hur vi har räknat ut t.ex. lokalkostnad”.  

Två andra kommuner, Gnesta kommun och Nyköping kommun, menar att transparens handlar 

om att beräkningsunderlaget för ersättningen kan visas upp. Nilsson från Gnesta kommun 
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svarar på frågan vad transparens menas för henne ”Jag har inte tänkt så, men det är klart att 

det är hur vi ska kunna visa hur lokalersättningen är framräknat och vad de består av olika 

beståndsdelar. Det är det jag jobbar med nu för att få ordning så att vi verkligen kan visa hur 

det är framräknat”. 

Westberg från Eskilstuna kommun säger att transparens är ”att göra lika, att det ska vara på 

lika villkor och att man kan visa på det också. Dels via en enkel och lättförståelig modell men 

även att kunna visa upp de underlag som man har”. 

Fyra av kommunerna har behövt visa hur de beräknat ersättningen för lokalkostnader. Enbart 

Gnesta kommun har inte behövt visa beräkningen för de fristående grundskolorna.  

Westberg i Eskilstuna kommun menar på att de har behövt visa beräkningen av ersättningen 

för lokalkostnader och att de infört ett bättre underlag till budget för år 2015. De har utvecklat 

en modell för bidraget som redovisas i deras årsplan. Årsplanen bidrar till att det går att följa 

hur bidraget förändrats steg för steg utifrån vad som är beslutat i årsplanen. I årsplanen finns 

det ett ingående värde för bidraget. Det följs av de förändringar som sker för att därefter få ett 

utgående värde som blir det totala beloppet för bidraget. Han säger att ”det kan knappast bli 

mer transparens för mig för då visar man varje steg och det går att följa”. Eskilstuna kommun 

har även tagit fram ett underlag, där de specificerar hur bidraget är uppdelat. Underlaget 

redovisar ersättningsbeloppen för undervisning, lärverktyg, elevhälsa och måltider, 

administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Redovisningen av bidraget sker på en 

miniminivå för att uppfylla lagkravet. Westberg menar att ”man ska ju ha synnerliga skäl för 

att frångå den detaljerade redovisningen, men eftersom vi inte resursfördelar i kommunen på 

det sättet vare sig till oss eller till Torshälla eller till de fristående skolorna så anser vi inte att 

vi kan specificera det här på annat sätt”. Underlaget kan visas upp vid förfrågan från 

fristående grundskolor.  

Katrineholm kommun skickar automatiskt, utan någon förfrågning, ut ett underlag om 

ersättningsbeloppet, till de fristående grundskolorna. Då anges ersättningsbeloppet i noter som 

säger hur de har räknat ut det i form av totalbeloppet dividerat med prognosticerat antalet 

elever.  

För Nyköping kommun är underlaget som visas för fristående grundskolor hyresfilen från 

Excel. 

Under intervjun med Green från Strängnäs kommun exemplifierades att när det förra året 

efterfrågades beräkningsunderlag från en fristående grundskola blev det en hög 

arbetsbelastning. Det upplevdes att ju mer information som gavs ju fler frågor ställdes. En 
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fråga som uppkom var att ersättningen inte stämde med den framräknade budgeten och 

utfallet. Green menar på att det görs justeringar i den framräknade budgeten som bara 

hanteras i deras system. Budgeten är lagd utifrån x antal elever och det jämförs mellan 

prognosticerat antal elever och utfallet av antal elever varje månad. Green säger ”Jag skulle 

hellre att de dokument vi har prövas rättsligt och att rätten säger att det är undermålig 

information det ska visas mer”. I och med förfrågan från den fristående grundskolan togs det 

fram underlag på hur ersättningen för lokalkostnader hade beräknats. 

4.7 SAMMANFATTNING AV EMPIRI 

När ersättningen för lokalkostnader till fristående grundskolor ska delas ut, ska 

likabehandlingsprincipen tas i beaktande. Alla kommuner har likabehandlingsprincipen i 

beaktande men definierar den olika. Fyra av fem kommuner benämner det med att göra lika 

till de kommunala grundskolorna och till de fristående grundskolorna.  

Kommunerna bestämmer ersättningen för lokalkostnader genom att dividera de budgeterade 

lokalkostnaderna med prognosticerat antal elever. Indelningen av årskurserna 1-6 och 7-9 har 

två av kommunerna använt sig av. De andra tre kommunerna gör ingen indelning, utan har 

årskurs 1-9, när de beräknar ersättningen för lokalkostnader.  

Ersättningen för lokalkostnader innehåller kostnadsslaget lokalkostnader. I lokalkostnaderna 

ingår olika kostnadsposter. De vanligaste är kostnader för städning och elkostnader. Dessa två 

kostnader ingår hos alla intervjuade kommuner. Det är ovanligt att det sker förändringar under 

året i lokalkostnaderna för kommunerna, men det kan förekomma.  

Alla kommuner ersätter de fristående grundskolorna med den genomsnittliga lokalkostnaden 

per elev. Överklaganden från fristående grundskolor har förekommit för Eskilstuna kommun. 

Där har domsluten kommit fram till, i ena fallet, att kommunen hade särskilda skäl till att 

ersätta den fristående grundskolan med faktiska lokalkostnader. Det andra domslutet sa att 

kommunen inte hade särskilda skäl till att ersätta den fristående grundskolan med faktiska 

lokalkostnader, även då de åberopade samma skäl som den tidigare domen.  

Lokalkostnaderna som ersätts av kommunerna har förändrats sedan år 2010. Dels har det skett 

en ändring i avskrivningstiden för Eskilstuna kommun. Dels har Nyköping kommun ändrat så 

att hyreskostnaden för gymnastiksalarna togs bort ur hyreskostnaden. Den finns med i 

lokalkostnaderna men bara för den tiden de nyttjar gymnastiksalen.  
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Det råder en relativ samsyn kring vad kommunerna säger om transparens. Bara fyra 

kommuner har behövt visa hur de beräknat ersättningen för lokalkostnader. Endast Gnesta 

kommun har inte behövt visa för hur de beräknar ersättningen för lokalkostnader.  
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5 ANALYS 

I kapitlet tar vi upp de analyserande tankarna utifrån ramverket och empirin kring ersättningen 

för lokalkostnader till de fristående grundskolorna.  

5.1 LOKALKOSTNADER 

Propositionen (2008/09:171) tar upp vilka kostnader som kan omfattas i begreppet 

lokalkostnader. Kostnaderna är hyreskostnader, driftskostnader för t.ex. uppvärmning, 

renhållning och kapitalkostnader. Samtliga kommuner betalar hyra till sitt kommunala 

fastighetsbolag för sina skollokaler. Strängnäs kommuns hyra är baserad på självkostnad. För 

övriga kommuner framkommer det inte om hyran är marknadsmässig eller om hyran är 

uträknad utifrån självkostnad. Det betyder att det kan skilja mellan kommunerna om vilka 

kostnader som hyran innehåller. Dock kommer de lokalkostnader som respondenterna och 

den administrativa chefen på Strängnäs Bostads AB angett härmed att analyseras. 

 För samtliga kommuner ingår kostnader för el i kommunernas lokalkostnader. Kostnader för 

underhåll/driftkostnader ingår inte för Gnesta kommun men för de övriga fyra kommunerna.  

Administrationskostnader och försäkringskostnader ingår för Eskilstuna kommun och 

Strängnäs kommun. Räntekostnader ingår för Nyköping kommun och Strängnäs kommun. 

Kostnader för renhållning ingår i lokalkostnader för Strängnäs kommun och för Gnesta 

kommun. Strängnäs kommun är den kommunen som anger att kostnader för reparation ingår i 

lokalkostnaderna. Kostnader för vaktmästare ingår i Eskilstuna kommuns och Katrineholm 

kommuns lokalkostnader.  

SKL (2015 b) skriver i ett rådgivande dokument för lokalkostnader att kommunerna själva får 

avgöra om de vill ha med kostnader för städning i sina lokalkostnader. Samtliga intervjuade 

kommuner har med kostnader för städning i sina lokalkostnader. Oavsett om det görs eller 

inte är det viktigt att beakta att likabehandlingsprincipen upprätthålls, vilket sker om de 

kommunala grundskolorna ersätts för städkostnader så ska även de fristående grundskolorna 

ersättas.  

Vidare säger propositionen (2008/09:171) att kapitalkostnader ska ingå i lokalkostnaderna. 

SKLs (2015 b) tolkning är att avskrivningar för lokaler ska ingå i lokalkostnaderna eftersom 

avskrivningar är inkluderade i hyreskostnaden. I fyra av kommunerna räknas avskrivningar 

upp i lokalkostnaderna. Gnesta kommun har inte specifikt tagit upp avskrivningar, dock kan 

det med SKLs tolkning antas att avskrivningarna ingår i hyreskostnader för lokaler.  
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5.2 ERSÄTTNING FÖR LOKALKOSTNADER 

Enligt skollagen (2010:800) 10 kap. 38 § anges det att bidraget till de fristående 

grundskolorna ska grundas på samma belopp som de kommunala grundskolorna får för sina 

elever. Det innebär att ersättning för lokalkostnader också ska fördelas på lika villkor mellan 

kommunala grundskolor och fristående grundskolor. SKL (2014 a) skriver att kommunerna 

kan fördela sina resurser på olika sätt i olika kommuner under förutsättning att ersättningen är 

i enlighet med likabehandlingsprincipen. Enligt SKLs (2015 b) rådgivande dokument skrivs 

det att kommunerna får fördela olika ersättningsbelopp för olika årskurser. Eskilstuna 

kommun, Gnesta kommun och Strängnäs kommun har samma ersättning för lokalkostnader 

för årskurs 1-9. Nyköping kommun och Katrineholm kommun delar upp lokalersättningen på 

årskurs 1-6 och årskurs 7-9. Giegold från Nyköping kommun säger att det tar tid att bearbeta 

lokalkostnaderna i hyresfilen för att få fram lokalkostnaderna som tillhör varje indelning av 

årskurser. När lokalkostnaderna ökar måste hyresfilen bearbetas innan rätt lokalkostnader kan 

fördelas mellan de olika årskurserna inom grundskolan. 

Katrineholm kommun beräknar också ersättning för lokalkostnader utifrån olika indelningar 

av årskurserna. Siverskog från Katrineholm kommun säger att de gör en bedömning över hur 

lokalerna används på en grundskola utifrån årskurserna 1-6 och 7-9. Efter bedömningen 

används lokalkostnaderna för respektive indelning av årskurser vid beräkningen av 

ersättningen för lokalkostnader.  

Green från Strängnäs kommun menar att de gör indelningen årskurs 1-9 för att det inte anses 

vara nödvändigt att dela in ytterligare. Även om det tar mycket tid och att kommunerna måste 

avsätta resurser för administrativt arbete kan det anses vara på lika villkor då skollagen 

föreskriver en användning av genomsnittlig lokalkostnad per elev. Vid en uppdelning av 

årskurserna kan det ses som att likabehandlingsprincipen ökar då de fristående grundskolorna 

blir ersatta med samma belopp för lokalkostnader som de kommunala grundskolorna blir för 

en elev i samma årskurs.  

Skolförordningen (2011:185) anger i 14 kap. 1§ att bidraget till fristående grundskolor ska 

baseras på budgeten för det kommande budgetåret och bidraget ska fastställas per kalenderår. 

Det innebär att ersättningen för lokalkostnader ska beräknas utifrån de budgeterade 

lokalkostnaderna och prognosticerat antal elever. Det framkommer i empirin att samtliga 

kommuner bestämmer sin ersättning för lokalkostnader utifrån budget, vilket är i enlighet med 

vad skolförordningen föreskriver. Under året görs inga förändringar i ersättningen för 

lokalkostnader enligt kommunerna. Dock menar Giegold från Nyköping kommun att 
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kommunens hyreskostnad för lokaler kan komma att ändras under året. Det kan ske 

nybyggnationer som kan göra att det blir ändringar i lokalhyran. Det behöver dock inte 

påverka ersättningen för lokalkostnader till de fristående grundskolorna under året. Giegold 

menar även att det finns en osäkerhet med de budgeterade lokalkostnaderna. En budgeterad 

lokalkostnad kan ändras under året och skilja sig mot faktisk lokalkostnad. I intervjun med 

Eskilstuna kommun framkommer det att de kommer ha högre lokalkostnader i år än 

budgeterat. Det är ett exempel på när kommunens lokalkostnader förändras under året. Det 

går inte att säga om kommunens höjning av lokalkostnaderna kommer att leda till en höjd 

ersättning för lokalkostnader till de fristående grundskolorna i år. Det beror på hur många fler 

elever som kommer gå i kommunala grundskolor. För att säkerställa likvärdigheten mellan 

kommunala grundskolor och fristående grundskolor skulle en uppföljning behöva göras vid 

årets slut. Skulle det vid en sådan uppföljning göras en justering av ersättning för 

lokalkostnader, skulle det vara svårt för både kommunala grundskolor och fristående 

grundskolor att veta vilka ekonomiska förutsättningar som de har att förhålla sig till. Att 

basera ersättningen för lokalkostnader på budget förefaller vara från ett kommunalt perspektiv 

på lika villkor.  

I tabell 3, i empirin ovan, visas förändringen mellan prognosticerat antal elever och utfallet i 

både kommunala grundskolor och fristående grundskolor för år 2014 för kommunerna 

Gnesta, Eskilstuna, Nyköping och Strängnäs. Vi ser i tabellen att för Gnesta kommuns 

kommunala grundskolor minskade antalet elever från prognos till utfall med 21 elever. Om 

antalet 21 elever divideras med det prognosticerade antalet 965 får vi fram att förändringen 

från prognos till utfall minskade med ca två procent. I Eskilstuna kommuns kommunala 

grundskolor skedde en ökning av antalet elever från prognos till utfall med 182 elever. Om 

antalet 182 elever dividerat med det prognosticerade antalet 8319 får vi fram att förändringen 

från prognos till utfall hade ökat med ca två procent. I Nyköping kommuns kommunala 

grundskolor årskurs 1-6 ökade antalet elever från prognos till utfall med 61 elever. Om antalet 

61 elever divideras med det prognosticerade antalet 3065 får vi fram att förändringen från 

prognos till utfall hade ökat med ca två procent. Ser vi till årskurs 7-9  i Nyköping kommun 

var förändringen från prognos till utfall knappt märkbar. I Strängnäs kommun skedde en 

ökning av antalet elever i kommunala grundskolor från prognos till utfall med 471 elever. Om 

antalet 471 elever divideras med det prognosticerade antalet 2349 får vi fram att förändringen 

från prognos till utfall hade ökat med ca 20 procent. Det betyder att antalet elever har ökat 

inom den kommunala grundskolan.  
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Det kan ifrågasättas om ersättningen för lokalkostnader kan ske i enlighet med 

likabehandlingsprincipen om budgeterade lokalkostnader och antal elever förändras under 

året. När ersättningen för lokalkostnader ska fastställas på budget utgår det utifrån 

prognosticerat antal elever i den kommunala grundskolan. När de kommunala grundskolorna 

har lägre prognosticerat antal elever och utfallet blir högre får kommunen betala ut mer 

ersättning för lokalkostnader till fristående grundskolor per elev. Är det tvärtom blir 

ersättningen för lokalkostnader till fristående grundskolor per elev mindre.  

5.2.1 GENOMSNITTLIG LOKALKOSTNAD ELLER FAKTISK LOKALKOSTNAD 

SKL (2014 b) säger att ersättningen ska fördelas så att ersättningen för lokalkostnader sker på 

lika villkor för både kommunala grundskolor och fristående grundskolor. Det kan tolkas att 

det sker när samtliga kommunerna använder genomsnittlig lokalkostnad per elev. Den 

genomsnittliga lokalkostnaden per elev ska ligga till grund för ersättningen för lokalkostnader 

säger skolförordningen (2011:185) i 14 kap. 6 §. Den genomsnittliga lokalkostnaden kan 

anses vara ett problem när elevantalet har minskat de senare åren. Det lyfts fram av Green 

från Strängnäs kommun att ersättningen för lokalkostnader kan påverkas av antalet elever.  

Därför kan systemet med genomsnittlig lokalkostnad per elev ifrågasättas utifrån 

likabehandlingsprincipen. En svårighet med den genomsnittliga lokalkostnaden är att om den 

fristående grundskolan har en låg hyra kan den fristående grundskolan överkompenseras för 

att kommunen behöver följa den genomsnittliga lokalkostnaden enligt skollagen. Sker det kan 

den fristående grundskolan erhålla större ersättning för lokalkostnader, vilket inte går ihop 

med likabehandlingsprincipen. 

Eskilstuna kommun har haft två separata överklaganden som båda behandlat ersättning för 

lokalkostnader. I den första domen menade Förvaltningsrätten att kommunen hade uppgett 

tillräckligt med särskilda skäl och därför fick kommunen betala ut faktisk ersättning för 

lokalkostnader till den fristående grundskolan. I den andra domen dömde Kammarrätten att 

kommunen vid utbetalning av faktisk ersättning för lokalkostnader agerat felaktigt. Trots att 

kommunen åberopade samma grunder som i förvaltningsrättsfallet. Det kan sägas att 

förvaltningsrättsfallet kom relativt tidigt efter att lagförändringen var gjord.  

5.2.2 KOMMUNERNAS FÖRÄNDRINGAR I LOKALKOSTNADER SEDAN ÅR 2010 

För Gnesta kommun har det inte skett några markanta förändringar i lokalkostnader. I 

Katrineholm kommun skedde en förändring av lokalkostnaderna när hyreskostnader för 

tomma skollokaler flyttades från Bildningsförvaltningen till kommunen centralt. För 
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Eskilstuna kommun har det skett förändringar av deras lokalkostnader. Det var inför budgetår 

2010 som det skedde en förändring av Eskilstuna kommuns lokalkostnader när 

avskrivningstiden ändrades. I och med ändringen blev effekten på lokalkostnaderna en 

minskning på ca 30 miljoner kr. I skolförordningen (2011:185) 14 kap. 1 § står det att 

bidraget från kommunen till fristående grundskolorna ska baseras på budget för det 

kommande budgetåret. Det kan skrivas att när Nyköping kommun gjorde förändringen med 

gymnastiksalarnas lokalkostnader fick de kommunala grundskolorna en lägre kostnad för 

gymnastiksalarna. Ändringen medförde att de fristående grundskolorna inte erhöll större 

ersättning för lokalkostnader än den genomsnittliga lokalkostnaden per elev, vilket är i 

enlighet med likabehandlingsprincipen. En förändring som skett för Strängnäs kommun är att 

de sedan i höstas använder lokalkostnaden för de lokalytor de nyttjar och räknar in dessa i 

ersättningen för lokalkostnader. Det kan också anses vara i enlighet med 

likabehandlingsprincipen då de fristående grundskolorna inte erhåller större ersättning för 

lokalkostnader.   

5.3 TRANSPARENS 

Propositionen (2008/09:171) skriver att bidraget som delas ut för varje elev inom kommunen 

ska behandlas med transparens. Kommunen har skyldighet att visa hur bidraget har beräknats, 

om de fristående grundskolorna efterfrågar. Det ska då visas vilka kostnadsslag som ingår och 

på vilka grunder bidraget har beräknats. Skolförordningen (2011:185) 14 kap. 10 § säger att 

redovisningen för bidraget till fristående grundskolor ska innehålla beloppen lokalkostnader, 

administration och mervärdesskatt. Fyra kommuner, alla utom Gnesta kommun, säger att det 

kan visas hur ersättningen för lokalkostnader har beräknats, vilket är i enlighet med 

propositionen. Det pågår ett arbete i Gnesta kommun om att ta fram ett underlag för att 

uppfylla transparensen. Katrineholm kommun uppfyller transparensen genom att skicka 

underlaget om ersättningen för lokalkostnader till de fristående grundskolorna. Nyköping 

kommun kan uppfylla transparensen då de kan visa hyresfilen från Excel. Transparensen för 

ersättningen för lokalkostnaderna i Eskilstuna kommun uppfylls dels genom den årsplan som 

finns tillgänglig, och dels underlaget som redovisar ersättningen för lokalkostnader på 

miniminivå. I intervjun med Strängnäs kommun framkom en förfrågan, som inkom förra året 

från en fristående grundskola, om hur ersättningen för lokalkostnaden beräknats. I och med 

det kan det antas att Strängnäs kommuns ersättning för lokalkostnader är transparent. Dock 

menar Green att transparens kostar mycket tid då hon ser att det kan bli hög arbetsbelastning.  
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6 SLUTSATS 

Uppsatsens syfte är att få insikter i hur kommuner uppfyller lagens intentioner om 

likabehandlingsprincipen och transparens vid ersättningen för lokalkostnader. Därför kommer 

det i kapitlet lyftas upp de frågeställningar som ska besvaras samt vår avslutande reflektion 

kring ämnet.  

Vad ingår i kommunernas lokalkostnader? 

Undersökningen har inte visat på hur hyran för samtliga kommuner från de kommunala 

fastighetsbolagen bestämts och därför är det svårt att göra en jämförelse mellan kommunerna. 

Kommunernas hyror kan innehålla andra kostnader beroende på om hyran är baserad på 

självkostnad eller om hyran är marknadsmässig. Därför redovisas här enbart det som har 

framkommit vid intervjuerna med respondenterna samt av den administrativa chefen på 

Strängnäs Bostads AB. Det som har framkommit är att samtliga kommuner inkluderar 

kostnader för städning och el i sina lokalkostnader. Kostnader för avskrivningar och underhåll 

ingår i fyra av de fem kommunernas lokalkostnader. Det är Gnesta kommun som utmärker sig 

då de inte anger avskrivningar eller underhåll i deras lokalkostnader. Kostnader för 

vaktmästare ingår i två av kommunernas lokalkostnader. Det är Nyköping kommun, 

Strängnäs kommun och Gnesta kommun som inte har med kostnader för vaktmästare. Två av 

kommunerna, Nyköping kommun och Strängnäs kommun, har med kostnader för ränta i sina 

lokalkostnader. Administrationskostnader och kostnader för försäkring ingår i 

lokalkostnaderna hos Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun.  

Det har konstaterats att de fristående grundskolorna kompenseras för de kommunala 

grundskolornas budgeterade lokalkostnader. Detta görs för att ersättningen för lokalkostnader 

ska bli på lika villkor mellan kommunala grundskolor och fristående grundskolor. Vi anser att 

när kommunerna ger ersättning för samma lokalkostnader till de kommunala grundskolorna 

och till de fristående grundskolorna har likabehandlingsprincipen beaktats.  

Använder kommunerna genomsnittlig lokalkostnad eller faktisk lokalkostnad vid fördelning av 

ersättningen för lokalkostnader? 

Kommunerna använder sig av genomsnittlig lokalkostnad per elev när de ger ersättning för 

lokalkostnader till fristående grundskolor. Det anser vi vara i enlighet med 

likabehandlingsprincipen. Dock väcks frågan om det blir på lika villkor om kommunerna 

måste betala ut för genomsnittligt belopp om inte särskilda skäl finns för faktiskt belopp. Då 
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kan de fristående grundskolorna erhålla en större ersättning för lokalkostnader och tänkas 

använda resterande belopp på annat sätt i verksamheten. Det anser vi inte är i enlighet med 

likabehandlingsprincipen när de erhåller större ersättning för lokalkostnader. Ett exempel är 

när Eskilstuna kommun gav ersättning för lokalkostnader med faktisk lokalkostnad. Ett 

domslut blev att kommunen inte hade särskilda skäl till att ge kompensation för faktiska 

lokalkostnader. Därav skulle ersättning för genomsnittlig lokalkostnad kompenseras.  

När beräkningen av den genomsnittliga lokalkostnaden baseras på budget anges det att det är i 

enlighet med likabehandlingsprincipen. Dock anser vi att det kan ifrågasättas om systemet tar 

hänsyn till likabehandlingsprincipen fullt ut. Vi har sett att kommunerna baserar ersättningen 

för lokalkostnader på budget när de använder genomsnittlig lokalkostnad per elev. Den 

genomsnittliga lokalkostnaden kan påverkas om utfallet av antalet elever i den kommunala 

grundskolan är högre eller lägre än det budgeterade antalet elever i de kommunala 

grundskolorna. Vi ser att det sker förändringar från prognos till utfall i antalet elever. Det 

finns både större och mindre skillnader mellan prognos och utfall i kommunerna. För de 

kommuner utfallet av antal elever ökat utifrån prognosticerat antal elever kan det ha medfört 

att den budgeterade lokalkostnaden dividerats på färre elever. Det kan ha medfört en högre 

ersättning för lokalkostnader per elev till de fristående grundskolorna.  

Har det skett några förändringar i kommunernas lokalkostnader sedan skollagen ändrades? 

Det har skett förändringar i kommunernas lokalkostnader sedan skollagen ändrades. En 

förändring som har skett i fyra kommuner är att lokalkostnader för tomma lokaler togs bort i 

kommunernas lokalkostnader. Detta ser vi är i enlighet med likabehandlingsprincipen då det 

enligt skolförordningen skrivs att ersättningen ska utgå från den genomsnittliga 

lokalkostnaden per elev. Skulle det fortfarande innehålla lokaler som de kommunala 

grundskolorna inte nyttjar blir underlaget till beräkningen av ersättningen för lokalkostnader 

felaktig och de fristående grundskolorna får ersättning för lokalkostnader som inte utgår 

utifrån den genomsnittliga lokalkostnaden per elev. Nyköping kommuns förändring med 

lokalkostnaden för gymnastiksalen anser vi också är en förändring utifrån 

likabehandlingsprincipen. Då är det rimligt att det för ersättning för lokalkostnader innehåller 

just den del av hyran som skolan nyttjar. Vi kan inte se att likabehandlingsprincipen 

påverkades av ändringen som Eskilstuna kommun gjorde med avskrivningstiden då de 

kommunala grundskolorna och de fristående grundskolorna ges samma ersättning av 

lokalkostnader. 



  

37 

 

Hur uppfyller kommunerna transparensen för ersättningen av lokalkostnader? 

Fyra kommuner, alla utom Gnesta kommun, kan visa på hur ersättningen för lokalkostnader 

har beräknats. De fyra kommunerna uppfyller transparensen på olika sätt. Katrineholm 

kommun skickar ut ett underlag till de fristående grundskolorna där det framgår hur 

ersättningen för lokalkostnader har beräknats. För Nyköping kommun har de ett underlag som 

kan visas när det efterfrågas av de fristående grundskolorna. Eskilstuna kommun uppfyller 

transparensen genom den årsplan som finns tillgänglig och med det underlag som redovisar 

ersättningen för lokalkostnader på miniminivå. Strängnäs kommun kan visa på hur 

ersättningen har beräknats då det kom en förfrågan från en fristående grundskola förra året.    

Gnesta kommun arbetar för att få ordning på ett underlag för ersättning för lokalkostnader så 

att transparensen kan uppfyllas. 

Avslutande reflektion 

Vi anser att kommunerna uppfyller lagens intentioner om likabehandlingsprincipen och 

transparens vid beräkningen för ersättningen för lokalkostnader. Dock ifrågasätter vi om 

lagens likabehandlingsprincip fungerar i praktiken. Det har framkommit i uppsatsen att när 

ersättningen baseras på budget finns det hinder för att likabehandlingsprincipen kan uppnås. 

Vi anser att likabehandlingsprincipen frångås om det blir stora förändringar utifrån det 

budgeterade lokalkostnaderna och antalet elever under året. Om kommunerna skulle få fler 

antal inskrivna elever under året än det prognosticerade antalet elever ges en större ersättning 

ut till de fristående grundskolorna. I den skolkostnadsutredning som idag pågår undersöker 

utredaren om lika villkor råder och om det finns en transparens i underlaget. Utredaren ska 

vid behov föreslå ändringar. Vi ser att ersättningen för lokalkostnader som baseras på budget 

kan ifrågasättas om det sker i enlighet med likabehandlingsprincipen. Därför anser vi att det 

behövs en ändring av lagstiftningen utifrån kommunernas perspektiv. Det ska bli intressant att 

se vad utredningen resulterar i. 
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE  

Ersättning för lokalkostnader 

1. Hur beräknas ersättningen för lokalkostnaderna till de fristående grundskolorna?  

2. Vilka underlag inhämtas vid beräkning?  

3. Vad ingår i lokalkostnaderna?  

4. Har lokalkostnaderna förändrats under året i jämförelse med det budgeterade?  

5. Är det vanligt att ersättningen för lokalkostnader ändras under året?  

6. Har det skett några förändringar i ersättningen för lokalkostnader i år?  Om ja, varför 

och hur? 

7. Hur har förändringen sett ut de senaste fem åren för ersättningen för lokalkostnader?  

8. Har kommunen haft ökade/minskade lokalkostnader under de senaste fem åren? 

9. Finns det exempel på om en fristående skola har fått faktiskt kostnad? Om ja, varför? 

10. Vem beslutar om ersättningen för lokalkostnader till fristående grundskola? 

Transparens  

11. Vad innebär transparens för er? 

12. Kan ni visa de fristående grundskolorna hur ni har beräknat ersättningen för 

lokalkostnaderna?  

13. Har ni behövt visa de fristående grundskolorna hur ni beräknar ersättningen för 

lokalkostnader?  

Likabehandlingsprincipen 

14. Vad innebär ”lika villkor” (Likabehandlingsprincipen) för er? 

15. Behandlar ni ersättningen för lokalkostnader lika till de kommunala skolorna och till 

de fristående grundskolorna? 

Överklagande 

16. Har ni fått in en överklagan på ersättningen för lokalkostnaderna? 

 


