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 Kommunstyrelsen 
 

Motion av Stavros Giangozoglou (S) om lika villkor för alla utförare av 
skattefinansierad pedagogisk verksamhet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  avslå motionen 
 
Ärende 
Stavros Giangozoglou (S) har i motion väckt vid sammanträde den 26 september 2011 
föreslagit att utreda möjligheterna att ersätta fristående pedagogiska verksamheter för sina 
faktiska lokalkostnader enligt lagstiftarens avsikt om likabehandlingsprincipen och för att 
uppnå konkurrensneutralitet. Motionen återges i bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till styrelsen för vård och bildning (SVB),  bilaga 2, barn- och 
ungdomsnämnden (BUN),  bilaga 3, samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN), 
bilaga 4, för yttrande. 
 
SVB håller fast vid sin grundinställning att Uppsala kommun via sina uppdragsnämnder alltid 
ska eftersträva ett konkurrensneutralt bemötande mot olika producenter.  Vid val av 
alternativa ersättningsmodeller förespråkas den som ger största konkurrensneutraliteten. 
Nämnden tar inte ställning till vilken av de gällande principerna som bäst svarar mot denna 
neutralitet i detta ärende. 
 
BUN och UAN redovisar att ersättningsmodellen är prestationsbaserad och ej relaterad till 
organisation eller till producenternas kostnader.  Hur kostnaderna fördelas mellan olika 
produktionsfaktorer är en fråga för producenten. Nämnderna lyfter också fram att även de 
kommunalt drivna skolorna får ersättning baserad på en genomsnittlig hyreskostnad, dvs inte i 
förhållande till den enskilda skolans faktiska lokalkostnad. Nämnden lyfter också fram 
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behovet av transparens i ersättningssystemet samt risken för att en ersättning baserad på 
faktiska lokalkostnaden kan vara kostnadsdrivande. Båda nämnderna betonar även behovet av 
att kommunfullmäktige kompenserar för producenternas ökade lokalkostnader genom att öka 
uppdragsnämndernas kommunbidrag i motsvarande utsträckning för att ersättningen till 
skolorna inte ska urholkas. 
 
I BUN och UAN reserverade sig (S), (V) och (MP) mot beslutet.  
 
Föredragning 
I barn- och ungdomsnämndens och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
ersättningsmodell till såväl kommunalt drivna som fristående skolor lämnas ersättning per 
elev inkluderande ersättning för lokalkostnaderna. Lokalersättningen är beräknad enligt 
grundregeln så att den motsvarar kommunalt drivna skolornas genomsnittliga lokalkostnad 
per elev.  Lagen ger möjlighet att om särskilda skäl föreligger ersätta de fristående skolorna 
med de faktiska kostnaderna om de är skäliga. 
 
Från årsskiftet 2011/2012 infördes för de kommunalt drivna förskolorna och skolorna ett av 
kommunfullmäktige beslutat internhyressystem som bygger på funktionshyra, dvs lokalernas 
funktionalitet indelas i tre nivåer där högsta nivån ska motsvaras av den jämförelsevis högsta 
funktionaliteten. Dessutom gavs fastighetsnämnden i uppdrag att införa ett mer flexibelt 
system där speciallokaler separeras på det sätt som påbörjats med gymnastiklokaler, dvs 
skolorna hyr gymnastiksalarna vid behov och inte på årsbasis som tidigare. Detta likställer de 
kommunalt drivna skolorna i högre utsträckning än tidigare med de fristående . Den 
utvecklingen har fastighetsägarnämnden i uppdrag att fortsätta genom att identifiera fler 
speciallokaler som också kan disponeras för andra ändamål, t ex genom uthyrning till 
föreningslivet. Detta är ytterligare ett steg i likabehandlingen och konkurrensneutraliteten. 
Arbetet kommer att fortskrida under 2012. 
 
Uppdragsnämnderna framhåller att i propositionen Offentliga bidrag på lika villkor , 
prop.2008/2009, framgår att ersätta fristående skolor för faktiska lokalkostnaderna skulle 
innebära ett väsentligt avsteg från likabehandlingsprincipen och minska 
konkurrensneutraliteten och kunna innebära kraftigt ökade administrativa kostnader för såväl 
kommuner som enskilda huvudmän.  Regeringen frångick därmed utredarens förslag (SOU 
2008:8) att bidraget för lokaler skulle motsvara de faktiska kostnaderna, förutsatt att de var 
skäliga. 
 
I kommunfullmäktiges beslut 2010 om ansvarsfördelningen gällande de pedagogiska 
lokalerna framhölls nödvändigheten av att en ersättningsmodell enligt den nu gällande kräver 
uppföljning i förhållande till den allmänna utvecklingen av lokalkostnaderna. 
Uppdragsnämnderna framhåller också behovet av att fullmäktige kompenserar UAN och 
BUN för producenternas ökade lokalkostnader i motsvarande utsträckning för att 
grundbeloppen till producenterna inte ska urholkas.  
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Sammanfattningsvis är kommunens hantering av egna pedagogiska lokaler i omvandling. Ett 
nytt internhyressystem i kombination med flexiblare förhyrning av lokalerna ökar de 
kommunala skolornas likställighet med de fristående alternativen. Målet är ökad 
lokaleffektivitet. Ersättningen utgår för prestation och är producentoberoende.  Utvecklingen 
behöver följas upp med hänsyn till risken för att uppdragsnämndernas ersättning kan urholkas 
om lokalkostnaderna fortsatt stiger. Det är dock viktigt att det nya internhyressystemet hinner 
genomföras fullt ut innan ytterligare åtgärder vidtas.  
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Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 
































