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Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag i
ovan rubricerad promemoria.
Förbundet ansluter sig fullt ut till de synpunkter som Svenskt Näringsliv lämnar i
remissvar med Dnr 222/2017. Det gäller såväl övergripande principer som
problembeskrivning och de osäkerheter utredningens förslag medför.
Förbundet vill dock med anledning av framförda synpunkter komplettera med närmare
information om fristående förskolor och skolor. Omständigheter som är viktiga att känna
till vid bedömningen av förslagets konsekvenser samt behov av förändringar och
förtydliganden i det fortsatta lagstiftningsarbetet.
Det finns närmare 4 000 fristående förskolor och skolor i Sverige, varav drygt 2 600 är
fristående förskolor. Var fjärde fristående grundskola (23 procent) har färre än 65 elever,
hälften av de fristående grundskolorna har färre än 80 elever. Av de fristående
gymnasieskolorna har var tredje (33 procent) färre än 100 elever. De allra flesta
fristående förskolorna är små enheter, över hälften av dem har färre än tio anställda och
närmare 8 av 10 har färre än 20 anställa.
Vi vill lämna dessa uppgifter då det är viktigt att ha en förståelse för att en stor del av
friskolesektorn består av förhållandevis mycket små skolor och förskolor. Bilden är viktig
vid en konsekvensanalys och bedömning av proportionaliteten av förslag som medför
extra pålagor som kan vara kostsamma. En ytterligare relevant och viktig omständighet
att beakta vid avvägningen av förslag som innebär extra kostnader av administrativ
karaktär, är att fristående förskolor och skolor inte får ersättning för sina faktiska
administrationskostnader. Ersättning ges endast med ett i skollagen fastslaget
schablonpåslag om tre procent på det grundbelopp som kommunen årligen beslutar om,
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oavsett hur stora kostnaderna i praktiken är. Denna schablon avviker således från den
grundläggande principen om likabehandling i skollagstiftningen som anger att
ersättningen/grundbeloppet till fristående förskolor och skolor ska bestämmas efter
samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna
verksamheten av motsvarande slag.
Konsekvenserna för införande av de nu aktuella förslagen kommer därför att kunna
drabba framförallt de mindre förskolorna och skolorna, som är ganska många till antalet.
Det finns därför anledning att utreda frågan vidare i denna del och se hur det aktuella
förslaget om ökad tillgänglighet, som självfallet är viktigt, kan utformas på bästa sätt för
samtliga berörda.
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