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Remissvar ”Friskolorna i Samhället” (SOU 2013:56)
Sammanfattning
Täby kommun är en av remissinstanserna till Friskolekommitténs betänkande
Friskolorna i samhället. Utgångspunkten i betänkandet är att friskolorna har
kommit för att stanna. Kommittén anser att möjligheten att välja skola är av stort
värde, både för den enskilde eleven och för att stimulera utvecklingen inom
skolväsendet.
Friskolekommittén anser att möjligheten för fristående skolor att gå med vinst ska
finnas kvar men att det nu finns anledning att göra förändringar i regelverket så
att det blir tydligt att möjligheten till vinst alltid är förenad med krav på god
kvalitet.
Betänkandet innehåller tio förslag som enligt kommittén alla har kvaliteten i fokus:
1. Prövning av skolhuvudmännens lämplighet vad gäller vandel och
ekonomisk skötsamhet
2. Prövning av ägarnas lämplighet och långsiktighet
3. Samråd med kommunen före friskoleetablering
4. Meddelarskydd för anställda vid friskolor
5. Öppenhet, insyn och offentlighet
6. Skärpta sanktioner vid allvarliga brister
7. Frågan om lärarresurser
8. Snabbspår i Skolinspektionen för brådskande ärenden m.m.
9. Frågan om reglering av bolagsverksamhetens syfte
10. Frågan om skolors utrymme för nytänkande och innovation
Täby kommun är positiv till majoriteten av kommitténs förslag men anser att vissa
av dem behöver klargöras och ställer sig i vissa fall frågande till hur stor reell
påverkan förslagen kan få.
I det bifogade remissvaret redogörs för Täby kommuns ställningstaganden
gällande kommitténs förslag samt generella synpunkter. I den bifogade rapporten
återfinns även kommitténs förslag i sin helhet.
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Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner remissvaret daterat den 30 oktober
2013.
Remissvaret överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande.

Ärendet
Regeringen beslutade den 14 juli 2011 att sammankalla en parlamentariskt
sammansatt kommitté för att utifrån en beskrivning av ägarstrukturen inom
skolväsendet utreda och överväga ett antal frågor gällande villkor och regler för
fristående skolor. Kommittén har tagit namnet Friskolekommittén.
Friskolekommitténs arbete avslutades i och med att betänkandet Friskolorna i
samhället överlämnades till regeringen i augusti 2013. Bakom förslagen i
betänkandet står de fyra allianspartierna samt Socialdemokraterna och
Miljöpartiet. Betänkandet har skickats till 117 remissinstanser, varav 33
kommuner, däribland Täby.
Täby kommuns remissvar tas upp i Barn- och grundskolenämnden den 21
november 2013.

Ekonomiska aspekter
Täby kommun konstaterar att de statliga myndigheterna Skolverket och
Skolinspektionen medges begränsade resurser för de ökade krav på tid,
kompetens och resurser som förslagen i betänkandet medför.
Skolhuvudmännen ska däremot, enligt Friskolekommitténs förslag, inte tilldelas
ytterligare medel för att genomföra de nya uppgifter som förslagen i betänkandet
leder fram till. I kommuner med en mycket hög andel fristående skolor, som
Täby, kommer dessa nya uppgifter sannolikt att kräva betydande resurser. Att
vara en kommun som är öppen för fristående etableringar kan med andra ord
leda till ökat arbete för kommunen utan att extra medel tillförs.
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