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Svar på motion (MP) om kommunala friskolor
Förslag till beslut
Motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Malin Åberg Aas m.fl. (MP) har i en motion föreslagit att Värmdö kommun ska utreda
möjligheten att inrätta förskolenheter eller skolenheter med lokal styrelse enligt
skollagen och kommunallagen samt införa stöd i form av ersättning eller organisatoriskt
stöd för mindre förskolor och skolor i Värmdö kommun.
Motionen föreslås avslås.

Bakgrund
Fullmäktigegruppen för Miljöpartier de Gröna (MP) i Värmdö kommun, d.v.s. Malin
Åberg Aas, Max Ljungberg, Filip Joelsson, Siv Strömbäck och Hanna Thorell (MP), har
i en motion inlämnad till kommunfullmäktige den 18 juni 2015 yrkat att Värmdö
kommun ska:



Utreda möjligheten att inrätta kommunala friskolor, ett självförvaltningsorgan
med egen lokal styrelse underställd en utbildningsnämnd, på motsvarande sätt
som Rösjöskolan i Sollentuna kommun.
Utreda och i samband med budget 2015 införa ett stöd, i form av ersättning
och/eller organisatoriskt, för mindre förskolor och skolor i Värmdö kommun.

Ärendebeskrivning
Motionärerna hänvisar till bestämmelserna i 7 kap. 18 § kommunallagen (1991:900) och
4 kap. 16 § skollagen (2010:800). Nämnda bestämmelse i kommunallagen anger att
fullmäktige får besluta att en nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan under
nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution.
Skollagens 4 kap. 15-17 §§ reglerar lokala styrelser som en kommun får inrätta inom
den del av skolväsendet som kommunen är huvudman för enligt bestämmelserna i
kommunallagen.
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Lokala styrelser

I en lokal styrelse för en förskolenhet eller skolenhet med grundskola eller
grundsärskola ska det finnas en ledamot som företräder barnens eller elevernas
vårdnadshavare samt en ledamot som företräder de anställda. I en lokal styrelse för en
skolenhet med gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning eller
särskild utbildning för vuxna ska företrädare för eleverna och de anställda ingå som
ledamöter. Därtill får en rektor eller förskolechef uppdra åt den lokala styrelsen att
besluta i frågor som rektorn eller förskolechefen enligt 2 kap. 10 §1 får uppdra åt en
anställd eller en uppdragstagare att besluta i. Detta innefattar dock inte beslut som rör
enskilda barn eller elever.
Ersättningar och organisatoriskt stöd

Motionärerna yrkar att Värmdö kommun ska utreda och i samband med budget 2015
införa ett stöd, i form av ersättning och/eller organisatoriskt, för mindre förskolor och
skolor i Värmdö kommun. Enligt motionärerna ska stödet utformas för kommunala,
idéburna eller ideellt drivna enheter som inte tillhör någon större organisation och vars
uppdrag är omfattande jämfört med enhetens årliga omsättning.
Pengnivåer, d.v.s. ersättningar, till skolor fastställs i samband med ordinarie
budgetprocess. För förskola och grundskolan utgår skolpeng per elev och årskurs.
Därutöver utgår tilläggsbelopp för modersmål, svenska som andraspråk och särskilt stöd
för elever i grundskolan. I förskolan utgår även ett differentierat bidrag baserat på
föräldrars utbildningsnivå. Värmdö kommun ingår i Stockholm läns gymnasieregion
som reglerar samverkansavtal om gemensam prislista för gymnasieskola i Stockholms
län. För gymnasieskolan utgår således ersättning enligt gymnasieregionens
gemensamma programpriser.

Bedömning
Värmdö kommun har enligt kommunallagen och skollagen möjlighet att inrätta lokala
styrelser för de skolor kommunen är huvudman för. En lokal styrelse har då ledamöter
som företräder anställda samt ledamöter som företräder barnens eller elevernas
vårdnadshavare alternativt företrädare för eleverna. Uppdraget som ledamot och
företrädare kräver både engagemang och kunskap om skolverksamhet. En lokal styrelse
bör såldes initieras av dem som potentiellt ska företräda elevers och barns
vårdnadshavare, anställda och elever. Ett sådant initiativ saknas dock.
Kommunallagen anger att kommuner ska behandla sina medlemmar lika och ger således
uttryck för likställighetsprincipen. Principen innebär att det inte är tillåtet för kommuner
att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar på
annat än objektiv grund. Motionärerna anför att stödet enbart ska lämnas till elever på
mindre förskolor och skolor för kommunala, idéburna eller ideellt drivna enheter som
inte tillhör någon större organisation och vars uppdrag är omfattande jämfört med
enhetens årliga omsättning. Att enbart bereda möjlighet till dessa skolor förefaller strida
mot likställighetsprincipen. De nu gällande pengnivåerna lämnar därtill inte utrymme
1

Beslut om enhetens inre organisation, ansvar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och
elevernas olika förutsättningar och behov samt övriga beslut och ansvar som framgår av särskilda
föreskrifter i skollagen eller andra författningar.
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för ett sådant stöd som motionärerna föreslår.
Mot bakgrund av detta föreslås motionen avslås.
Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut har inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Förslag till beslut har inga konsekvenser för medborgarna.
Konsekvenser för barn
Förslag till beslut har inga konsekvenser för barn.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kansli- och utredningsavdelningen i samråd med kultur- och
utbildningssektorn.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2

Handling
Protokollsutdrag KF 2014-06-18 1 100
Motion (MP) om kommunala friskolor och ökat stöd
små enheter

Pia Andersen
Chef kultur- och utbildningssektorn

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs

Sid 3(3)

