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Det stämmer - Ökad transparens och mer lika villkor,
yttrande till utbildningsdepartementet
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker utbildningskontorets förslag till
yttrande till betänkandet ”Det stämmer – Ökad transparens och mer lika
villkor”.
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden tillstyrker utbildningskontorets förslag till yttrande till
betänkandet ”Det stämmer – Ökad transparens och mer lika villkor”.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande lämnas enligt utbildningskontorets förslag till beslut.
Ärende
Linköpings kommun har valt att yttra sig gällande remissen SOU2 016:66 Det
stämmer, även kallad skolkostnadsutredningen. Yttranden ska vara
departementet tillhanda senast den 2017-03-01.
Betänkandet har sitt huvudsakliga ursprung i ett utredningsuppdrag som
föreslogs i Friskolekommitténs betänkande från 2013.
Utredningen lämnar förslag inom fyra områden, beslut och beräkning av bidrag
till enskilda huvudman, ekonomisk information på enhetsnivå, kommunens
inflytande vid tillståndsprocessen samt antagning av elever till fristående
förskoleklass, grundskola och grundsärskola.
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Linköpings kommun tillstyrker utredningens förslag gällande följande punkter:





3.4.2 Strukturbelopp
3.4.3 Särskilda kostnader för kommunalt ansvar
3.4.4 Administrativa kostnader
3.4.8 Tilläggsbelopp för särskilt stöd
o Allmänt om tilläggsbelopp
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Linköpings kommun avstyrker utredningens förslag gällande följande punkter:




3.4.8 Tilläggsbelopp för särskilt stöd
o Fristående skolor inriktade på elever i behov av särskilt stöd
3.4.9 Ett utvecklat system för bestämmande av bidragsbelopp
4.5 Överväganden och förslag gällande ekonomisk information på
enhetsnivå

Linköpings kommun har lämnat synpunkter på utredningens förslag gällande
följande punkter:






3.4.5 Ersättning för mervärdeskatt
3.4.6 Lokalkostnader
3.4.7 Interkommunal ersättning
Antagning av elever till fristående förskoleklass, grundskola och
grundsärskola
o 6.4 Överväganden och förslag
Ekonomiska konsekvenser

För mer information samt kommentarer hänvisas till bifogat yttrande.
__________
Beslutsunderlag:
Missiv – Yttrande över Det stämmer.docx
Yttrande.docx
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