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Betänkandet Bidrag på lika villkor (SOU 2008:8)
Täby kommun har inbjudits att yttra sig över betänkandet Bidrag på lika
villkor. Nedan följer Täby kommuns synpunkter i sammanfattning.
Sammanfattning
Täby kommun instämmer i utredningens principiella förslag att kommunens
beslut om bidrag till enskild pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar
ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen och att bidraget därmed kan
överklagas genom förvaltningsbesvär. Kommunen har dock i vissa avseenden en mot utredningens förslag avvikande mening.
6. Bidragen till fristående skolor och annan enskilt bedriven verksamhet inom skollagens område
• 6.2 Grunderna för kommunens bidragsbeslut
Täby kommun är positiv till utredningens förslag angående likabehandlingsprincipen och att den kompletteras med regler om vilka kostnader som
ska ingå i grundbeloppet.
Täby kommun är negativ till att
• samtliga kostnader som utredningen föreslår ska särredovisas i
grundbeloppet.
• 6.3 Möjlighet att träffa överenskommelse om bidraget
Täby kommun är negativ till utredningens förslag att det inte ska finnas
möjlighet för kommunen att genom överenskommelse med huvudmannen
för en fristående skola eller annan enskilt bedriven verksamhet bestämma
bidragets storlek
• 6.4 Grunderna för beräkning av bidraget
Bidraget bestäms per kalenderår. Bidrag för verksamhet under höstterminen utgår för augusti – december och för vårterminen för januari – juli.
• 6.7 De kommunala bidragens beståndsdelar
Enbart mervärdesskatt och lokalkostnader särredovisas. Övriga kostnadsposter, undervisning, elevvård, måltider och administration ingår i grundbeloppet dock utan att de närmare specificeras.
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Mervärdesskatt
Täby kommun är positiv till att enskilda utförare kompenseras med ett
schablontillägg som ersättning för viss mervärdesskatt. Kommunen anser
dock att tilläggets storlek, 6 procent, är för högt.
Lokalkostnader
Täby kommun föreslår att bidraget beräknas på den genomsnittliga lokalkostnaden per elevplats i skolorna utifrån skolornas kapacitet.
Nedan följer Täby kommuns synpunkter i sin helhet

Överklagande genom förvaltningsbesvär
5.4.1 Vem har rätt att överklaga kommunens bidragsbeslut?
Täby kommun är positiv till förslaget att
• enskilda utövare får möjlighet att överklaga bidragsbeslut till förvaltningsdomstol genom förvaltningsbesvär.

6 Bidragen till fristående skolor och annan enskilt bedriven
verksamhet inom skollagens område
6.2 Grunderna för kommunens bidragsbeslut
Täby kommun är positiv till utredningens förslag att
• bidrag till all enskild pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar, inkl. gymnasieskolans IV- program och gymnasiesärskolan,
ska bestämmas av likabehandlingsprincipen, dvs. bidragen ska beräknas enligt samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.
• likabehandlingsprincipen kompletteras med regler om vilka kostnader som ska ingå.
Täby kommun är negativ till utredningens förslag att
• samtliga föreslagna kostnader särredovisas, se nedan punkt 6.7.
6.2.4 Tillämpningen av riksprislistan
Täby kommun är positiv till förslaget att
• riksprislistan finns kvar och att tillämpningsområdet begränsas, till
utbildningar som kommunen inte erbjuder och utökas till ett schablonbelopp för gymnasieskolans IV- program.
• ett grundbelopp fastställs för gymnasiesärskolan, vilket dock inte
får utesluta möjligheten för kommunen att träffa överenskommelse
med en fristående skola om bidragets storlek.
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6.3 Möjlighet att träffa överenskommelse om bidraget
Täby kommun är negativ till utredningens förslag att
• det inte ska finnas möjlighet för kommunen att genom överenskommelse med huvudmannen för en fristående skola eller annan enskilt bedriven verksamhet bestämma bidragets storlek
6.4 Grunderna för beräkning av bidraget
Täby kommun är, med undantag av periodiseringen av bidraget, positiv till
förslaget. Täby kommun tillämpar kundval och grundprincipen beträffande
bidraget till skolorna, kommunala och fristående, är att skolpengen följer
eleven.
Täbys bidrag utgår för förskoleverksamheten, den obligatoriska skolan och
skolbarnsomsorgen för verksamhet under höstterminen för tiden augusti december och för vårterminen för tiden januari – juli.
6.7 De kommunala bidragens beståndsdelar
Täby kommun är positiv till grundstrukturen i förslaget, att de kostnadsslag
som ska ersättas delas upp i ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Kommunen anser dock att förslaget till konstruktion av grundbeloppet är alltför
detaljerat och att det därmed strider mot gällande målstyrning inom skolväsendet. Beträffande grundbeloppet anser kommunen, att enbart mervärdesskatt och lokalkostnader särredovisas, och att det för bidraget i övrigt räcker
att ange de kostnadsslag som bidraget ska täcka.
Mervärdesskatt
Täby kommun är positiv till att enskilda utförare kompenseras med ett
schablontillägg som ersättning för viss mervärdesskatt. Kommunen anser
dock att tilläggets storlek, 6 procent, är för högt. PriceWaterhouseCoopers
har påvisat att en momskompensation med 6 procent innebär en överkompensation i förhållande till faktiska momskostnader.1
Lokalkostnader
Täby kommun är negativ till utredningens förslag att fristående skolor får
bidrag som motsvarar deras faktiska kostnader för lokaler. Förslaget garanterar inte att likabehandlingsprincipen upprätthålls. Täby kommun föreslår
att bidraget beräknas på den genomsnittliga lokalkostnaden per elevplats i
skolorna utifrån skolornas kapacitet.

1

Revisionsrapport. Granskning av affärsmässigheten vid momskompensation av privata utförare.
Uppsala kommun, 2007
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6.7.2 Tillägg
Täby kommun är positiv till konstruktionen med ett tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder avsett för en enskild elev, som inte är kopplade till
den vanliga undervisningen, och för modersmålsundervisning.

