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Förord 

 

Vi vill framföra ett tack till alla de som på något sätt bidragit till uppsatsen. I synnerhet vill vi tacka 

våra handledare, Per Magnus Andersson och Peter Jönsson för goda tips och råd under uppsatsens 

uppbyggnad. Vi vill även rikta ett tack till de respondenter som har deltagit i vår studie.     
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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Från resursfördelning till resursanvändning 

Författare:   Stefan Baka, Silvia Parashkevova, André Persson, Fredrik Persson 

Handledare: Per Magnus Andersson, Peter Jönsson 

Nyckelord: Resursfördelning, Fristående gymnasieskola, Kommunal gymnasieskola,

 Budget, Kostnadsdrivare och Ekonomistyrning 

Kommunen har sedan utbildningsreformen 1992 varit skyldiga att bidra till finansieringen av 

friskolorna. Sedan dess har antalet friskolor ökat markant i Sverige. Kommunen sitter på två stolar 

när det gäller styrningen av gymnasieskolan. Dels utövare när det gäller den egna kommunala skolan, 

dels som finansiär när det gäller den fristående gymnasieskolan. Dagens elevpeng ger eleverna en 

valfrihet att välja vilken skola som de anser maximerar deras egen nytta. Huvudsyftet med denna 

uppsats är att beskriva och analysera hur resursfördelningen och resursanvändningen ser ut i 

kommunala och fristående gymnasieskolor. En effektiv resursanvändning inom skolan är viktigt för 

en välfungerande skola. En välfungerande skola är bland det mest fundamentala för ett samhälle som 

vill utveckla och öka sitt välstånd. Att det finns en debatt om friskolor pekar på att där finns skillnader 

mellan de kommunala och de fristående skolorna. Vår ambition med arbetet är att undersöka 

styrningen av och styrningen i skolorna. Studien skall ske på två kommunala och två fristående 

gymnasieskolor och visa på eventuella skillnader mellan dessa. Metoden har varit en kvalitativ 

fallstudie där empirin till stor del bestått av intervjuer. Teorin är tagen från olika källor, för att på 

detta sett skapa en så bred teorigrund som möjligt. Empirin och teorin har sedan utgjort grunden för 

analysen, där vi både analyserat resursfördelningen och resursanvändningen i skolorna. Resultatet av 

undersökningen visar att det finns stora likheter mellan styrningen i de kommunala och de fristående 

gymnasieskolorna. Skillnaderna mellan skolorna är sådana skillnader som är allmänna kring offentligt 

vs. privat, såsom ägande och planeringshorisont.  
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ABSTRACT 

Titel: Från resursfördelning till resursanvändning 

Authors:  Stefan Baka, Silvia Parashkevova, André Persson, Fredrik Persson 

Tutor: Per Magnus Andersson, Peter Jönsson 

Key words:  Use of resources, municipal school, independent school, cost driver, budget, 

management control             

The municipality has been required since the educations reform in 1992 to help finance the 

independent schools. Since then, the number of independent school has increased markedly in 

Sweden. The municipality is sitting on two chairs with regard to the governance of upper secondary 

schools. On the other hand, practitioners in the field of their own municipal school, as well as 

financier in the case of the independent secondary schools. Today's compensatory transfer-payment 

gives students a choice to choose the school that they believe will maximize their own benefit. The 

main objective of this paper is to describe and analyse how resource allocation and use of resources 

looks in the municipal and independent secondary schools. An effective use of resources within the 

school is important for a well-functioning school. A well-functioning school is among the most 

fundamental to a society that wants to develop and increase its prosperity. The fact that there is a 

debate about the independent schools indicates that there are differences between the municipal 

and independent schools. Our ambition of the work is to examine the governance of schools and 

management in schools. The study will take place at two municipal and two independent upper 

secondary schools and show the possible differences between them. The method has been a 

qualitative case study in which the empirical largely consisted of interviews. The theory is taken from 

different sources, so that in this generally create a theory foundation as broad as possible. The 

empirical work and the theory has after that been the basis of the analysis, where we both analysed, 

resource allocation and use of resources in schools. The outcome of the investigation shows that 

there are great similarities between the governance of the municipal and independent upper 

secondary schools. The differences between schools are such differences, which are general public 

around vs. private, such as ownership and planning horizon. 
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1 Inledning 

Inledningens syfte är att ge läsaren en introduktion till uppsatsens ämne. Vidare diskuteras 

bakgrunden till problemet och varför detta problem är intressant att undersöka. Detta kommer att 

resultera i uppsatsens syfte.         

1.1 Bakgrund 

De privata alternativen inom en rad verksamheter, blir allt fler i Sverige. Det blir allt vanligare med 

privatiseringar inom sjukvård, äldreomsorg och skola. Endast 35 procent av befolkningen tror att den 

skattefinansierade vården kommer räcka till den vård de behöver efter pensionering. I 

storstadsregionerna är denna siffra ännu lägre. Detta avspeglar sig bland annat i människors 

inställning till privat sjukvård. Varannan storstadsbo kan tänka sig att betala för privat sjukvård och 

utanför storstäderna kan var tredje person tänka sig det samma. 1 

I Stockholm vill den borgerliga majoriteten att alla sjukhus skall sälja vård till patienter med privata 

försäkringar. Meningen är att vården skall bedrivas på marginalen, som uppstår när sjukhusen klarat 

av uppdragen från landstinget. Vidare är också ambitionen att sjukhusen skall upplåta lokaler till 

privata vårdgivare, när det finns möjlighet.2 

Även inom äldrevården finns det privata aktörer. Kommunernas totala utgifter för äldrevård uppgår 

idag till 80 miljarder kronor. Elva procent av dessa går till privata aktörer och branschen tror att den 

siffran kommer öka betydligt under de närmaste åren. Idag finns en större välvilja och öppenhet 

gentemot privata aktörer från kommunerna och landstingens sida, i förhållande till hur det varit 

tidigare. I övriga EU, bedrivs mellan 50-90 procent av den totala äldrevården av privata företag. 3 

En tredje bransch som debatteras flitigt är skolan. Friskolor har under det senaste decenniet ökat 

kraftigt, 1997/1998 fanns det 82 stycken friskolor på gymnasienivå medan 2007/2008 fanns det 359 

stycken i Sverige.4 Elevantalet har ökat från 9 579 5 1997/1998 till 67 740 6 tio år senare. Detta ger 

nya förutsättningar för Sveriges kommuner som är huvudmän för den svenska gymnasieskolan 

tillsammans med landstingen. Det har blivit betydligt svårare att planera och förutspå hur många 

gymnasieplatser som kommunerna måste erbjuda och hur många platser som de fristående skolorna 

kommer att ta från de kommunala gymnasieskolorna? 

                                                           
1 http://hugin.info/1208/R/1164869/227551.pdf 2008-05-23 
2 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33538&a=1145681&from=rss 2008-05-23 
3 http://www.e24.se/branscher/tjansteforetag/artikel_12920.e24 2008-05-23 
4 http://www.skolverket.se/content/1/c4/80/11/TAB4_1.xls 2008-05-07 
5 Ibid 
6
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/12/61/Samtligaprocent20skolformer_Elever_RiksnivprocentE5_Tabell1webb.x

ls 2008-05-07 
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Det finns delade meningar om huruvida det är rätt att privatisera dessa verksamheter eller inte. Det 

område som tilltalade oss mest var hur skolan fungerar med både privata och kommunala aktörer. 

Ämnet är dessutom högaktuellt i Lunds kommun där utbildningsförvaltningen i Lund har fått i 

uppdrag av utbildningsnämnden att ändra sin resursfördelningsmodell för gymnasieskolorna inför 

läsåret 2008/2009. Nuvarande resursfördelningsmodell bygger på att de kommunala skolorna får 

ersättning per klass medan friskolorna får per elev. Ett av motiven som låg till grund för 

utbildningsnämnden när denna tog beslut om att ändra tilldelningsmodell, var att det ska bli en 

rättvisare resursfördelning mellan gymnasieskolorna.7 Det har väckts en debatt om hur detta 

kommer att påverka de kommunala gymnasieskolorna i Lund. En del menar att de kommunala 

gymnasieskolorna kommer att tappa runt fyra till fem procent av dagens ersättning.8 

Kommunen sitter på två stolar när det gäller styrningen av gymnasieskolan. Dels utövare när det 

gäller den egna kommunala skolan, dels som finansiär när det gäller den fristående gymnasieskolan. 

Det är skollagen som reglerar hur friskolorna ska ersättas av kommunerna. I 9 kap. 8a § i skollagen 

står det:  

”Om utbildningen i bidragshänseende har hänförts till ett sådant nationellt program som elevens 

hemkommun anordnar, skall bidraget bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till det programmet i de egna gymnasieskolorna.” 

Enligt paragrafen ska kommunen ge samma ekonomiska förutsättningar, till en fristående som en 

kommunal gymnasieskola. Denna paragraf ger kommunen en begränsad handlingskraft när det gäller 

resursfördelningen till gymnasieskolorna.  

Kommunen har sedan utbildningsreformen 1992 varit skyldiga att bidra till finansieringen av 

friskolorna. Detta innebär att i under mer än 15 år har de kommunala gymnasieskolorna levt med 

konkurrensen från friskolorna. Enligt nationalekonomisk teori leder monopol bland annat till onödigt 

höga kostnader för producenterna. Detta beror på låg rationaliseringstakt och ineffektivitet vid 

utnyttjandet av resurserna. Utifrån denna teori bör ökad konkurrens leda till lägre kostnad givet en 

viss kvalitet.9 Debatten om hur friskolorna påverkat den svenska gymnasieskolan har handlat mycket 

om resursanvändningen. En del menar att friskolornas etablering lett till högre utbildningskostnader 

för kommunerna.10 Sedan finns det anhängare som hävdar tvärtom att etableringen av andra 

utbildningsproducenter gett en effektivare resursanvändning. Friskolornas Riksförbunds ordförande 

2005 Gert Assermark har sagt:  

                                                           
 
7 http://sydsvenskan.se/lund/article314881.ece 2008-05-12 
8 http://sydsvenskan.se/lund/article315035.ece 2008-05-12 
9 Lindbom, Anders Friskolorna och framtiden – segregation, kostnader och effektivitet 2007 
10 Ibid 
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”Friskolorna är en dynamisk kraft som gynnar hela skolsystemet. Konkurrensen utvecklar alla skolor 

till det bättre.” 11 

Gert Assermark menar i en artikel att friskolornas fördel ligger i att de har kortare beslutsvägar och 

att de snabbt kan byta inriktning i fall så behövs. Många friskolor utnyttjar dessutom tiden bra med 

en effektiv lärarorganisation.12 

Det finns även många som höjer en kritisk röst mot att friskolorna växer sig så starka. De menar att 

detta ökar segregationen i samhället. Vidare menas att barn till välbärgade föräldrar går i en viss typ 

av skola, medan barn som har sämre förutsättningar går i en annan kategori av skola.13 Vissa menar 

även att friskolorna tar ekonomiska resurser från den kommunala skolan.14 

Det som driver på att antalet friskolor har ökat är främst att efterfrågan på dessa har ökat. 

Friskolorna skapar därmed tryck på utveckling och förbättringar även inom den kommunala skolan.15 

I en rapport från Svenskt Näringsliv menas att där det finns gott om friskolor, tenderar gränsen 

mellan kommunala och fristående skolor att suddas ut. Detta innebär att både kvalitet och 

studieresultat har förbättrats i den kommunala skolan.16 

Det finns två grundläggande alternativ för elever som står inför sitt gymnasieval, antingen att gå i en 

kommunal eller i en fristående gymnasieskola. Nyetableringen har gett eleverna bättre möjlighet att 

välja efter sitt intresse.  Valfrihet innebär inte att elever kan välja mellan två kommunala skolor, utan 

det förutsätter att det finns en mångfald i utbudet, vilket friskolorna är med och skapar.  

1.2 Problemdiskussion 

Bara för ett tiotal år sedan såg konkurrenssituationen annorlunda ut för de kommunala 

gymnasieskolorna. De faktorer som påverkade förutsättningarna var starkt begränsade.17 Hur väl har 

de kommunala skolorna anpassat sig till den konkurrensen som friskolorna ändå står för? Framtiden 

ställer också högre krav på en större anpassning och en effektivare styrning då skolorna inom kort 

kommer att tävla om allt mindre elevkullar18. Många av dagens friskolor är nischade mot exempelvis 

språk, musik, religion och/eller andra pedagogiska synsätt. Hur jobbar de kommunala skolorna med 

att profilera sig i en allt mer tilltagen konkurrens?    

                                                           
11 http://www.svensktnaringsliv.se/skola/kvalitet/article13526.ece 2008-05-07 
12 Ibid 
13 http://www.svensktnaringsliv.se/skola/kommentaren/article18970.ece 2008-05-08 
14 Lindbom, Anders Friskolorna och framtiden – segregation, kostnader och effektivitet 2007 
15 Vad är det för vinst med friskolor, Svenskt näringsliv 2006 
16 Ibid 
17 Bergqvist, Svanborg, Effektiv skolstyrning 2004 
18 Ibid 
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Elevpengen ger eleverna valfrihet att bestämma i vilken skola som de anser maximerar deras egen 

nytta. När eleverna väljer skola så är skolornas ekonomiska styrning troligtvis ganska ointressant för 

själva valet av gymnasieskola. Författarna av denna uppsats tycker dock att det vore intressant att 

undersöka hur elevpengens väg går genom kommunen och ut till skolorna. Hur fungerar tilldelningen 

av elevpengen från kommunen till skolorna? Vilka är de parametrar som ingår i beräkningen?  Vilka 

krav ställer kommunen på de skolor de är med och finansierar? Kommunen har även ansvar 

gentemot sina skattebetalare om hur resurserna fördelas inom kommunen.  

Vår undersökning kommer att ta en utgångspunkt i styrningen av och i de kommunala och fristående 

gymnasieskolorna. En viktig aspekt i studien är att se om där finns några utmärkande skillnader i 

kostnadsfördelningen mellan dessa gymnasieskolor. Finns det någon kostnad hos de kommunala 

skolorna som friskolorna inte har och vice versa. Hur jobbar de olika skolorna med sin budget och 

vilka krav ställs från kommunen? En effektiv resursanvändning inom skolan är viktigt för en 

välfungerande skola. En välfungerande skola är bland det mest fundamentala för ett samhälle som 

vill utveckla och öka sitt välstånd. Att det finns en debatt om friskolor pekar på att där finns skillnader 

mellan de kommunala och de fristående skolorna. Är skillnaderna endast grundade i den pedagogiska 

aspekten, eller finns det andra skillnader som exempelvis styrningen av skolorna? 

Friskolornas intåg på marknaden har inte bara gett nya synsätt på undervisningen utan även på 

skolornas ledning och ekonomistyrning. Hur har kommunen anpassat sig till detta samt finns det idag 

några skillnader i skolornas ekonomistyrning? Vilka skillnader finns det i skolans styrning mot sina 

mål och visioner? Finns det skillnader mellan de kommunala, mellan de fristående, samt mellan 

kommunala ställt mot de fristående skolorna?  

1.3 Syfte  

Vårt arbete kommer att delas upp i två delsyften. Ena delsyftet har fokus på styrningen av skolorna 

och det andra syftet på styrningen i skolorna. 

Första delsyftet är att förklara kommunens resursfördelning till gymnasieskolorna och hur deras 

tilldelningsmodell ser ut, för att ge en större förståelse om hur denna tilldelning fungerar.  

Andra delsyftet är att beskriva och analysera resursanvändningen och styrningen i både kommunal 

och fristående gymnasieskola.   

1.4 Avgränsning 

Vi kommer att koncentrera undersökningen till att jämföra och analysera skillnader i skolornas 

ekonomiska styrning. Vi kommer således inte lägga någon större vikt på att jämföra och granska 

eventuellt andra skillnader mellan skolorna som exempelvis undervisning och pedagogik. Vår 

undersökning omfattar endast gymnasieskolan och kan inte tillämpas allmänt i skolväsendet.  
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2 Metod 

I detta kapitel går vi igenom och argumenterar för de val vi gjort angående uppsatsens 

tillvägagångssätt. Vi beskriver även de olika typer av data som ligger till grund för analysen.     

2.1 Kvalitativ metod 

I vår uppsats använder vi oss av den kvalitativa metoden för att skapa förståelse och kunskap om hur 

ekonomistyrningen fungerar, i de gymnasieskolorna vi valt att undersöka i Lund och Helsingborg. Vi 

utgår inte ifrån en hypotes som är signifikant för den kvantitativa metoden, utan vår utgångspunkt är 

den empiriska data som vi samlat in. Vi genomförde först intervjuer med skolornas gymnasiechefer 

samt ekonomiansvarig Annica Danielsson på utbildningsförvaltningen i Lunds kommun. Därefter 

analyserades det insamlade materialet. Vi utvecklade och ändrade vår frågeställning under 

uppsatsens gång, vilket kännetecknar det kvalitativa tillvägagångssättet. Enligt Bryman och Bell är 

kvalitativa forskningar mer inriktade på ord än siffror och är mer tolkande och konstruktionistisk.19 

Detta stämmer överens med uppsatsens upplägg och arbetssätt. En kvalitativ metod används ofta för 

analys av en liten population.20 Vi undersökte tre gymnasieskolor i Lunds kommun samt en 

gymnasieskola i Helsingborgs kommun, vilket som endast kan anses utgöra en bråkdel av alla 

gymnasieskolor i Sverige. Vi kan hitta olika mönster utifrån det insamlade datamaterialet vilket är 

karaktäristisk för ett induktivt arbetssätt. Anledningen till att vi valde just gymnasieskolor som 

undersökningsobjekt, är dels att det finns ett stort utbud av friskolor samt att dessa skolor verkar i en 

mer konkurrensutsatt miljö än andra skolnivåer.  

2.2  Fallstudier  

En fallstudie definieras som ”ett samlingsbegrepp för en grupp forskningsmetoder som har det 

gemensamt att man fokuserar på undersökning eller studie av en viss företeelse”21.  

Detta betyder att man inte bara gör en enda undersökning, utan man kan välja många olika 

undersökningsobjekt.22 I vårt fall har vi valt att granska fyra skolor varav två fristående och två 

kommunala, vilket hjälpt oss att uppfylla syftet med vår uppsats. Fördelen med en fallstudie är att 

man koncentrerar sig på en händelse eller företeelse och försöker då hitta grunden till vad händelsen 

är och vad som påverkar den.23 Vi insåg att en fallstudie var det mest lämpliga sättet att undersöka 

hur ekonomistyrningen fungerar i de kommunala och fristående skolorna, samt granska om det finns 

några skillnader mellan dem och vad avvikelserna beror på. 

                                                           
19 Bryman, A. & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s. 297 
20  Svenning, Conny, Metodboken, 1999,s.69 
21 Bell, J., Introduktion till forskningsmetodik, 1995, s.15 
22 Svenning, Conny, Metodboken, 1999, s.89 
23 Bell, J., Introduktion till forskningsmetodik, 1995, s. 16 
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2.2.1 Val av fall 

Vår idé om uppsatsämnet fick vi av en person som är anställd vid Malmö kommun. Då vi hade access 

till information bestämde vi oss för att våra studieobjekt skulle vara gymnasieskolor inom Malmö 

kommun. Vi valde att kontakta två kommunala och två fristående gymnasieskolor som var belägna i 

de centrala delarna av Malmö. Valet av skolor skedde slupmässigt, men det enda kravet var att 

skolorna skulle ha någorlunda samma programinriktning. Vi ringde runt samtliga friskolor som 

passade in i vår mall men det fanns inget intresse av att delta i undersökningen.  På grund av det 

svala intresset fick vi överge grundtanken att genomföra undersökningen i Malmö. Det bristande 

intresset tyder på att ämnet är känsligt för många friskolor.    

Vi vände oss istället till Lunds kommun eftersom skolorna där har en anrik akademisk tradition. I 

Lund finns även ett stort utbud av fristående gymnasieskolor, vilket var anledningen till att vi istället 

valde denna kommun.  Även i Lund valde vi slumpvis ut skolor som vi kontaktade via telefon. I Lund 

fick vi snabbt access till ekonomiansvarig på utbildningsförvaltningen, Annica Danielsson, samt de 

kommunala gymnasieskolorna Katedralskolan och Spyken. Bland de fristående skolorna fick vi positiv 

respons när vi först kontaktade dem. När vi dock försökte bestämma ett datum för intervjun, valde 

en majoritet av dem att avböja en träff av flera skäl. Den mest återkommande anledningen var 

tidsbrist. Den enda fristående skolan som ville delta i vår undersökning var Carl Adolph Agardh 

(benämns CAA vidare i uppsatsen). Detta ledde till att vi var tvungna att söka en fristående skola i 

annan kommun där gymnasiechefen var villig att delta i undersökningen. Anledningen till att lotten 

föll på Helsingborg var att det är en stor stad och att utbudet av friskolor var stort. Vi hade redan 

påbörjar intervjuerna i Lund vilket gjorde att vi bestämde oss för att inte flytta hela undersökningen 

till Helsingborg. Den första friskolan vi ringde var Campeon som var intresserade av att delta i 

undersökningen och vi bestämde en intervju med dess VD. Vi kunde lika gärna ha nöjt oss med att 

enbart genomföra intervjuer med kommunen och de tre skolorna i Lund. Men vi valde en fristående 

skola till i Helsingborg för att få en jämvikt när vi gör en jämförelse mellan kommunala och fristående 

skolor. Vi tror att det inte ger några större konsekvenser eftersom att de friståendeskolorna har ett 

stort upptagningsområde som inte bara innefattar den egna kommunen. Exempel på detta är att CAA 

har elever från 19 olika kommuner. 

2.3 Datainsamling 

I vår uppsats samlar vi in data från en liten population. Syftet med detta är man ska exemplifiera och 

inte generalisera.24  

Vid insamling av information finns det två typer av data, nämligen primär- och sekundärdata.  När 

det gäller datainsamling kommer vi att använda oss av båda dessa typer. 

                                                           
24 Svenning, Conny, Metodboken, 1999, s.95 
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2.3.1. Primärdata 

Primärdata innebär att man samlar in data som man behöver för sin undersökning.  Vi gjorde fyra 

djupintervjuer med skolornas gymnasiechefer, samt en med ekonomiansvarig på Lunds kommun för 

vi ansåg att detta var det mest lämpliga sättet att uppfylla uppsatsens syfte. I vår analys kommer vi 

först och främst använda primärdata för att den är mest relevant för vår fallstudie. 

2.3.1.1 Intervju 

Vi valde våra intervjuobjekt på grund av deras erfarenhet, kunskap och inblick i verksamhetens 

ekonomi. Vi skickade frågor via e-post till respektive respondent, efter det att vi hade bokat 

personliga intervjuer med dem via telefon. Frågeformuläret började vi att skriva efter att vi läst in oss 

på ämnet. 

Frågorna utformade vi från tidigare forskning det vill säga att vi utgick ifrån artiklar, uppsatser och 

rapporter som vi läst. Vi hade väldigt allmänt formulerade frågor som kännetecknar en semi- 

strukturerad intervju.25 Detta gav oss möjlighet att ställa ytterligare frågor under intervjuns gång. Vi 

valde en semi - strukturerad intervju där vi utgick från en färdigskriven ”frågemall”. Under intervjun 

hade respondenten möjlighet att svara utanför frågeformulärets ramar. 

Intervjuerna hölls på respondenternas arbetsplatser och detta för att få dem att känner sig bekväma i 

sin naturliga arbetsmiljö. Under intervjun antecknade vi svaren som vi fått av respondenterna, samt 

spelade in intervjun på diktafon. Fördelen med att spela in intervjun var att vi kunde komplettera 

intervjuanteckningar efteråt. 

Alla intervjuer genomfördes under en två veckors period. Samtliga respondenter var positiva till 

intervjun och gav oss ett trevligt bemötande. I analysens gång upptäckte vi att vi saknar information 

om vissa frågor. Då kontaktade vi skolorna och kompletterade de frågor vi saknade svar på.  

2.3.2. Sekundärdata 

Sekundärdata är material som redan finns och kan utnyttjas i undersökningen. Det finns krav på att 

den ska vara jämförbar och tillförlitlig vilket är viktig för studiens trovärdighet.26 I vårt arbete 

använde vi oss av artiklar, uppsatser och litteratur. Vi fick även olika dokument från respondenterna 

som bokslut och diagram över kostnadsfördelningen. De källorna har stor betydelse för vår 

undersökning, eftersom de är specifika för vår fallstudie.    

                                                           
25 Bryman, A. & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s. 138 
26 Arbnor, I. & Bjerke,B, Företagsekonomisk metodlära, 1994, s. 241 
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2.4 Källkritik 

För att en forskning ska vara trovärdig är det viktigt att man är kritisk till sina källor. Vi använder oss 

av tre källkritiska kriterier för att bedöma våra primära och sekundära källor.27 Dessa är: 

• Samtidskrav 

• Tendenskritik 

• Beroendekritik 

Samtidskrav: När vi skrev uppsatsen försökte vi använda oss av den senaste informationen som 

fanns tillgänglig samt de senaste upplagorna av den använda litteraturen. Även alla artiklar och 

uppsatsen som vi utnyttjar i vårt arbete är skrivna de senaste åren. 

Tendenskritik: Här ska man ställa sig frågan: ”Vilka egna intressen har uppgiftslämnaren i den här 

frågan?”28. Detta innebär att man ska prova äktheten av den insamlade informationen. Vi kan inte 

undersöka om våra respondenter har sagt sanningen vid intervjuerna men utgår ifrån det. 

Kommunala skolor finansieras genom skattemedel och därför är de skyldiga att lämna ut uppgifter 

om sin ekonomi, enligt offentlighetsprincipen. Så vi jämförde den informationen som vi fick från 

gymnasiecheferna med informationen som vi fick från ekonomiansvarige Annica Danielsson. Vi 

beställde bokslut från Campeon av bolagsverket och jämförde med de siffror vi fick under intervjun. 

CAA är den enda skolan där vi inte dubbelkollat uppgifterna, men vi utgår ifrån att dessa är korrekta.    

Även vid användningen av sekundära källor har vi varit försiktiga. Vi har tagit informationen av 

många olika källor vilket kan vara bevis på att insamlad data skulle vara trovärdig. Vi har ett antal 

källor, såsom Svenskt Näringsliv och www.friskola.se som har ett eget intresse av att påvisa att 

friskolorna är bra för skolväsendet. Dessa används endast i inledningen och används således inte i 

analysen. Detta påverkar inte resultatet av arbetet. Vi ämnar att även våra Internetkällor är 

trovärdiga eftersom vi använde oss av sidor som ges ut av seriösa aktörer såsom skolverket och SCB. 

Beroendekritik: Under uppsatsens gång har vi alltid kontrollerat om våra primära och sekundera 

källor är oberoende. Detta innebär bland annat att undersöka om våra respondenter hämtar sina 

uppgifter från samma källa.29 Vi har kommit fram till att så är inte fallet eftersom gymnasiecheferna 

är högsta instansen på en skola och de har tillgång till allt information som vi behöver.  

                                                           
27 Eriksson, L. T., & Wiedersheim- Paul, F., Att utreda forska och rapportera, 2001, s.150 
28 Ibid, s.151 
29 Ibid, s.151 
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2.5 Validitet 

Validitet eller giltighet ”betecknar huruvida vi mäter det vi vill mäta” 30 med vår undersökning. För att 

få en hög validitet på uppsatsen har vi informerat respondenterna om vad syftet är med vår 

undersökning. Det gjorde vi först i telefonsamtalet, då vi bokade intervjuarna. Vi berättade även 

detta innan vi påbörjade intervjuarna med respektive respondent. Det gjorde vi så att 

respondenterna kunde svara med utgångspunkt från detta. Även valet av datainsamlingsmetod till 

primärdata tyder på hög validitet på vårt arbete. Vi valde personliga intervjuer med 

undersökningsobjekten för att kunna upplysa respondenterna vid oklarhet av frågorna. Detta för att 

det inte skulle ske missförstånd och misstolkning av dem.  

2.6 Reliabilitet 

Reliabilitet eller tillförlitlighet ”rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir desamma 

om undersökningen skulle genomföras på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

betingelser”31. Det är svårt för oss att bedöma om respondenterna talade sanningen när vi 

genomförde intervjuerna, men vi var väldigt försiktiga med bearbetningen av informationen som vi 

fick. För att undvika fel och missförstånd, vid tolkning av våra primära data har vi spelat in varje 

intervju. Därefter skrev vi ner intervjuerna så att vi även hade dem i pappersformat. Detta ledde till 

att alla kunde läsa igenom materialet flera gånger och då var det lättare att tolka intervjuerna. Vid 

genomförandet av intervjuarna var ambitionen att endast ha två av gruppens medlemmar 

närvarande för att respondenten inte skulle känna sig obekväm att det sitter flera intervjuade 

mittemot. Vi har även försökt göra våra intervjuer så lika så möjligt. Frågorna ställdes i samma 

ordning och alla intervjuer var ungefär halv timme långa.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30  Jacobsen, D. I., Vad hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 

ämnen, s. 190 
31 Bryman, A. & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s. 48 
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3 Teoretisk referensram 

Inledningsvis ger vi en inblick i vad ekonomistyrning är för något. Vi kommer senare att behandla de 

olika delarna i ekonomistyrningen som är centrala för vår uppsats. De delar vi kommer att behandla 

är vision, belöningssystem, styrning, budget, självkostnadskalkyl och avslutningsvis kostnadsdrivare.   

3.1 Allmän ekonomistyrning 

Företag existerar för att uppfylla mål.32 Begreppet mål står för ett framtida tillstånd, position 

alternativt situation. Att höja lönsamheten, öka marknadsandelen, att få mer nöjda kunder och att få 

mer nöjd personal är exempel på mål som företag kan sträva efter.33 För att företag ska kunna nå 

sina ställda mål krävs bland annat planering, samordning, kontroll och uppföljning av verksamheten. 

Utgångspunkten för att nå företagets mål är företagets vision, affärsidé samt strategi. 

Ekonomistyrningens syfte är att vara ett hjälpmedel för strategiimplementering för att i sin tur uppnå 

sina strategiska mål.34  

Figur 1 35 

 

 

 

 

 

 

Ekonomistyrning definieras på lite olika sätt beroende vilken litteratur man använder sig av. I boken 

”Den nya ekonomistyrningen” definieras ekonomistyrningen på ett traditionellt sätt och på ett lite 

modernare sätt taget från nationalencyklopedin. Den traditionella definitionen lyder 

”ekonomistyrning avser all den planering och uppföljning som bedrivs i ett företag där måttenheten 

är pengar”. Den moderna definitionen är ”ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en 

                                                           
32Ax, C. & Johansson, Ch. & Kullvén, H., Den nya ekonomistyrningen, 2005, s. 33 
33 Ibid, s. 14 
34 Ibid,  s. 48 
35 Ibid, s. 55 
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verksamhet och dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål ”36. Slår man upp ekonomistyrning 

i ett engelskt lexikon ser man att den allmänna översättningen är management control. I boken 

Management Control System är definitionen av management control:” management control is the 

process by which managers influence other members of the organization to implement the 

organization’s strategies”37.  Det bör påpekas att ekonomiska mål inte endast är av finansiell 

karaktär. Det finns även icke-finansiella ekonomiska mål som exempelvis kundnöjdhet, 

produktionsutveckling och kvalitet.38  

3.2 Styrning och styrinstrument 

Inom företagsekonomin definieras styrning som de åtgärder vilka medvetet vidtas i syfte att uppnå 

måluppfyllelse för en verksamhet.39 Enligt Brorströms Förvaltningsekonomi finns minst två renodlade 

sätt att styra. Det första är att styra genom direkt påverkan av beteende och det andra sättet att 

styra är genom kontroll av resultatet. Beteendestyrning bottnar i att den som avser att styra känner 

väl igen hur produktionsprocessen ser ut i företaget. Beteendestyrning bygger ofta på ett regelverk 

som reglerar hur utföraren ska agera i en given situation. Det handlar alltså om byråkratiska 

organisationer när vi talar om beteendestyrning.  

Den som avser att styra behöver inte känna till resursomvandlingen när det gäller resultatstyrningen. 

Där är det viktigaste att resultatet kan mätas med relevanta mått. I en styrsituation där det inte går 

att formulera regler för alla eventualiteter är resultatstyrning att föredra framför beteendestyrning. 

Det är viktigt att poängtera att utflödet måste vara mätbart på ett relevant sätt. Förutsättningarna 

för styrning, kunskap om resursomvandlingen kontra resultatets mätbarhet, kan kombineras och 

göras upp i en matris:    

       

 

 

       

 

 

 

                                                           
36 Ax, C. & Johansson, Ch. & Kullvén, H., Den nya ekonomistyrningen, 2005,  s. 57-58 
37 Anthony, R. & Govindarajan, V., Management Control Systems, 2007,  s. 6 
38 Ax, C. & Johansson, Ch. & Kullvén, H., Den nya ekonomistyrningen, 2005, s. 58 
39 Nationalencyklopedin 
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Figur 2 40 
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De flesta organisationer innehåller flera av de olika styrsituationerna. Dock så tenderar de flesta 

organisationer att domineras av någon. Den enklaste av de fyra styrsituationerna är givetvis den när 

resultatets mätbarhet är hög samt när ledningens kunskap om resursförvandlingen är perfekt. I 

denna situation kan både beteendestyrning och resultatstyrning passa bra. Denna situation är ovanlig 

inom den kommunala sektorn. Löpande band – processer och andra enklare processer är ett 

exempel på när denna styrsituation uppkommer.  

Den situationen som bäst beskriver rituell styrning är läkaren. Den vanligaste formen av rituell 

styrning är att den styrande kräver någon slags legitimering, för att någon ska få förtroende att agera 

likt läkarens roll. Förutom legitimering kan inflödet vara styrande. Ledningen bestämmer då en 

kostnadsnivå för verksamheten som inte får överskridas.  

Den vanligaste styrform som de flesta verksamheter försöker tillämpa är beteendestyrningen. Detta 

kräver att den som ska styra har en bra kunskap om resursförvandlingen i verksamheten. I kommunal 

verksamhet som exempelvis skolan är det rimligt att rektorn känner till hur det dagliga arbetet i 

skolan är utformat. Själva processen blir styrobjektet i denna situation. Styrningen går ut på att göra 

korrigeringar omedelbart. Det är då inte sannolikt att kommunledningen känner till hur dessa 

korrigeringar skall göras. Den bästa tänkbara styrsituation för kommunledningen är då att använda 

sig av en resultatstyrning. Karakteristiskt för resultatstyrning är att den är historisk och bygger på 

                                                           
40 Brorström, B., Haglund, A. & Solli, R., Förvaltningsekonomi, 2005, s. 177 

 
 
 
Beteende 
och/eller 
resultat 

 

 

Resultat 

 
 

Beteende 

 

Rituell 



19 

 

uppföljning. Styrobjektet är resurser som ledningen sätter in och bedömer via uppföljningen ifall 

resultatet har blivit bra eller dåligt.  

När det gäller att bestämma vilken form av styrning som är mest effektiv, finns det två frågor som är 

av särskild betydelse. Den första gäller med vilken tydlighet beteende kan bestämmas. Den andra 

handlar om graden av målkongruens i organisationen. Hur stor del av medarbetarna i organisationen 

vet och är överens om verksamhetens mål. En hög grad av målinkongruens kan enbart tolereras så 

länge beteende kan mätas med precision. Omvänt gäller att en organisation med osäkra mått enbart 

kan fungera när graden av målkongruens är hög. Det finns ett centralistiskt planeringsbeteende i alla 

offentliga verksamheter. Det är ett fåtal individer som planerar vad andra senare ska införa och 

genomföra. Denna arbetsfördelning mellan centralt och lokalt blir omöjlig till följd av verklighetens 

komplexitet. Ingen central enhet kan ha en sådan överblick att införande och genomförande kan 

beskrivas tillräckligt detaljerat. Den styrfilosofi som ledningen kan tillämpa är i första hand att 

kommunicera, i bemärkelsen att prata om och vad som är viktigt och vilka värderingar som 

införandet och genomförandet bör utgå ifrån. Detta kommunicerande kan ske på många sätt, men 

vanligast är genom budgeteringsprocessen. 41 

3.3 Vision 

Övergripande mål och riktlinjer samordnar verksamheten och är organisationsbärande budskap. 

Exempel på sådana organisationsbärande budskap kan vara vision, affärsidé och verksamhetsidé.  

Detta budskap ska verka för att samtliga inom organisationen ska sträva åt samma riktning42. Vision 

anger hur man vill att intressenterna ska uppfatta företaget och den riktning vilket företaget ska 

utvecklas. Vision kan sägas vara företagets önskvärda framtida tillstånd och den beskriver vart 

företaget är på väg och vad de ska uppnå. 43    

3.4 Belöningssystem 

Den ekonomiska definitionen av belöningssystem är all typ av belöningar till den anställda såsom, 

lön, incitamentsprogram och olika typer av förmåner. Det finns två typer av belöningssystem, 

monetära och icke- monetära belöningar. Båda belöningssystemet fungerar främst som en drivkraft 

och motivation för medarbetarna. I det icke- monetära belöningssystemet är det inte pengar som är 

drivkraften utan exempelvis, nya arbetsuppgifter, kompetensutveckling och flexibilitet. Grunden för 

belöningarna är en viss prestation. Denna prestation kan vara av finansiell och icke- finansiell 

karaktär. 44Finansiella belöningar har varit svåra att implementera i den offentliga sektorn. En orsak 

till detta är att det är svårt att motivera användandet av skattemedel för att belöna anställda. Kritik 

                                                           
41 Brorström, B. Haglund, A. & Solli, R, Förvaltningsekonomi, 2005, s. 180 
42 Björkstedt, C., Kommunal styrning och ledarskap, 1998, s. 40 
43 Johansson, A., Johansson, Ch. &  Kullvén, H., Den nya ekonomistyrningen, 2005, s. 49 
44 Samuelson, L. A., Controllerhandboken, s. 110 
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mot att använda sig av belöningssystem är att det kan få individer att manipulera siffror till sin 

fördel.45               

3.5 Ansvarsmodell 

Ett moment i ekonomistyrningen går ut på att avgränsa redovisningsenheter och bestämma 

omfattningen av deras ansvar. Det finns fyra olika ansvarsenheter, intäktsansvar, kostnadsansvar, 

resultatansvar samt investeringsansvar.46 De ansvarsmodeller som är aktuella för vår uppsats är 

resultat och kostnadsansvar. Styrning av kostnadsenhet sker genom att ansvarig ska hålla sig inom 

bestämd kostnadsram. Styrning av resultatenhet utgår ifrån att ansvaret omfattas av saldot av 

enhetens intäkter och kostnader. Skillnaden mellan resultatansvar och kostnadsansvar är främst att i 

resultatenheten beräknas även intäkten. När intäkten minskar är det viktigt för den ansvarige i 

resultatenheten att även minska kostnaderna.47 

3.6 Budget 

Inom kommuner och landsting finns en lång erfarenhet av budgetering. Detta eftersom det har varit 

lagstadgat allt sedan år 1862, att de båda måste ha en budget. Detta har i sin tur bidragit till att en 

lång tradition kring budget, skapats i den kommunala förvaltningen.48 Enligt Kommunallagen (KL) 8: 

4-5 skall varje kommun och landsting upprätta en budget för kommande kalenderår. ”Budgeten ska 

innehålla en plan över för verksamheten och ekonomin under budgetåret.” 49 Det krävs även att 

budgeten ska omfatta en plan för ekonomin för tre år framåt. 50  

Budgetens traditionella syfte är resursfördelning, styrning, samordning och kontroll.51 Alla 

organisationer behöver ha en planering över sin verksamhet och detta på olika tidsintervall. 

Tidsperspektivet kan vara allt från kommande vecka till flera år framöver. Den här planeringen blir 

allt mer invecklad, ju mer komplicerad verksamheten är52. Det man måste ha i åtanke är att en 

budget består utav förväntningar dvs. antaganden om hur framtiden skall te sig. Dessa kan grunda sig 

på tidigare års utfall eller nya studier. Dock så är det sällan som det budgeterade värdet och det 

slutliga utfallet blir det samma . 

En budget skall visa på vad olika enheter har för ansvarsområden. Detta innebär samtidigt att man 

måste kunna påverka det man ansvarar för. Denna påverkan kan vara allt från att kontrollera det 

                                                           
45 Samulson, A. L., Organizational governance control, 2005, kap. 8 
46 Anthony, R. & Govindarajan, V., Management Control Systems, 2007,   s. 128  
47 Brorström, B, Haglund, A. & Solli, R., Förvaltningsekonomi, 2005,  s. 253 
48 Ibid, s. 180 
49 Sveriges Rikes Lag, 2006, s. B 901 
50 Ibid 
51 Brorström, B. & Solli, R., Kommunekonomi: Principer, Praxis och Problem, 1990, Studentlitteratur, Lund, s. 36 
52 Ax, C. & Johansson, Ch. & Kullvén, H. Den nya ekonomistyrningen, 2005, s. 313 
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som sker, till att direkt styra det.53 Det finns flera olika huvudområden som en person kan ha 

ekonomiskt ansvar inom, t ex intäkter, resultat, räntabilitet eller kostnader. 

3.7 Självkostnadskalkyl 

Som vägledning vid prissättning av olika produkter och tjänster, används ofta olika slags 

självkostnadsmetoder, med vars hjälp verksamhetens samtliga kostnader på något sätt påförs 

produkterna. Syftet med att beräkna självkostnaden för en viss produkt är att få en uppfattning om 

vad en enhet av en viss produkt kostar att producera. En självkostnadskalkyl bygger på volym och ju 

fler du producerar desto billigare blir det per enhet. En självkostnadskalkyl som bygger på aktiviteter 

istället för volym är ABC-kalkylen. 54  

3.7.1 ABC-kalkyl 

ABC-modellen bygger på aktiviteter och kostnadsdrivare. En aktivitet är ett arbetsmoment som 

utförs för att det ska bli en färdig tjänst eller produkt. Exempelvis kan tjänsten utbildning bestå av 

aktiviteterna undervisning, tillhandahållande av mat, omvårdnad med mera. Synsättet i ABC-

kalkylering är att det är aktiviteterna som förbrukar resurser, varför kostnaderna i ett första steg 

fördelas till de olika aktiviteterna. Genom denna första fördelning får vi fram vad en viss aktivitet 

kostar under en viss tid. Ett andra steg är att hitta ett bra mått för varje aktivitet med vars hjälp det 

går att mäta hur mycket av aktiviteten ifråga som en enhet av varje produkt använder sig av. Dessa 

mått kallas kostnadsdrivare och utgör fördelningsnycklarna mellan aktiviteter och produkter. 

Exempel på en kostnadsdrivare inom transport är antalet körda mil.    

3.8 Kostnadsdrivare 

Att förstå vilka faktorer som påverkar den totala kostnaden för ett visst kostnadsobjekt är viktigt för 

att kunna skapa kostnadseffektiviseringar. Enligt traditionell produktkalkylering fanns det endast en 

faktor, nämligen volymen. 55 På senare tid har man identifierat fler faktorer som bättre ska beskriva 

vad som skapar kostnaden, dessa faktorer kallas kostnadsdrivare.   

Att förstå vilken effekt olika kostnadsdrivare har för den totala kostnaden är väsentligt för att kunna 

planera och ta beslut i den offentliga verksamheten. Detta är även relevant i budgetprocessen för 

den offentliga sektorn främst för att allokera resurser och att kunna förstå differensen mellan budget 

och utfall i bokslutet.  Kostnadsdrivare definieras som: 

                                                           
53 Samuelson, L A. Controllerhandboken s. 261 
54 Brorström, B. Haglund, A. & Solli, R., Förvaltningsekonomi, 2005, s. 228 
55 Shank, J. K.,  Analysing technology investments – from NPV to SCM, 1996, s. 194 
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 ”cost driver being a factor causing a change in the consumption of resources.”56 

Denna definition skiljer sig från den lite vanligare och bredare definitionen, kostnadsdrivare är en 

faktor som påverkar den totala kostnaden för ett kostnadsobjekt. I den nyare definitionen skiljer man 

mellan konsumtion och spenderande. I detta hänseende behöver en kostnadsdrivare inte påverka 

den totala kostnaden, utan kan endast påverka exempelvis arbetsfördelningen. 57  

Kostnadsdrivare kan delas in i två grupper, strukturella (structural) och verkställande (executional) 

kostnadsdrivare.  

3.8.1 Strukturella kostnadsdrivare 

Strukturella kostnadsdrivare är faktorer som påverkar den underliggande ekonomiska strukturen i 

organisationen, såsom skalekonomi, erfarenheter, komplexitet och teknologi. Skolornas strategiska 

val rörande den ekonomiska strukturen påverkar kostnaden. Exempel på detta är att om skolorna 

satsar mer på erfarna lärare kostar detta mer för skolorna än oerfarna lärare. Strukturella 

kostnadsdrivare är inte alltid proportionerliga mot prestationer. Detta innebär att det inte alltid är 

bättre med fler strukturella kostnadsdrivare. Shank menar att det inte alltid behöver vara bättre med 

en mer komplex produktionslinje än en mindre komplex produktionslinje. 

3.8.2 Verkställande kostnadsdrivare 

Den andra kategorin, verkställande kostnadsdrivare, fokuserar på hur organisationens aktiviteter 

genomförs. Denna kategori inkluderar kapacitetsutnyttjande, medarbetarnas delaktighet och 

kontinuerliga utvecklingsarbete, produktmix och kvalitetsystem. 58 Till skillnad från strukturella 

kostnadsdrivare är att verkställande kostnadsdrivare är proportionerliga mot prestationer. I kontrast 

till strukturella kostnadsdrivare är det alltid bättre med verkställande kostnadsdrivare. Exempel på 

detta är att det alltid är bättre med en delaktig och motiverad personal. 59   

 

 

                                                           
56 Bjornenak, T., Understanding cost differences in the public sector – a cost drivers approach, 2000 
57 Ibid 
58 Ibid 
59 Shank, J. K.,  Analysing technology investments – from NPV to SCM, 1996 
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4 Empiri 

Inledningsvis kommer vi ha en ämnesintroduktion och vidare tar vi upp vilka skillnader som finns 

mellan offentliga och privata verksamheter. Vi kommer senare att beskriva hur den gamla 

tilldelningsmodellen är uppbyggd för att senare gå över till att beskriva den nya modellen. Vidare 

kommer vi att gå in på skolorna och beskriva var och en av dem för sig. Vi visar i diagram för var och 

en av skolorna hur deras kostnadsfördelning ser ut. I bilaga 3 redovisas de exakta siffrorna. Slutligen 

kommer vi att sammanfatta skolorna i en matris, så att det blir enklare för läsaren att få en överblick.  

4.1 Ämnesintroduktion 

4.1.1 Gymnasieskolan 

De flesta gymnasieskolor är kommunala och oftast går eleven på en skola i hemkommunen. Eleven 

kan också välja att gå på en skola i en annan kommun, exempelvis om det önskade programmet inte 

finns i den egna kommunen. Kommunala skolor drivs av kommuner och landsting och finansieras 

med offentliga medel. 60 

Det finns dessutom möjlighet för eleven att välja en från kommunen fristående gymnasieskola. De 

fristående gymnasieskolorna motsvarar i stort den kommunala gymnasieskolan eftersom de erbjuder 

utbildningar som till art och nivå väsentligen motsvarar de nationella program som kommunen 

erhåller. Skolverket beslutar om en fristående gymnasieskola ska förklaras berättigad till bidrag eller 

inte. Beslutet kan återkallas ifall skolan missköter sig. De fristående gymnasieskolorna är öppna för 

alla. Fristående skolor får kommunala bidrag från elevernas hemkommun och det får inte förekomma 

någon elevavgift. Ersättningen till friskolorna baseras på den elevpeng som fastställs av kommunerna 

och ska motsvara självkostnaden för den kommunala skolan. Friskola är en skola som har en annan 

ägare och drivs av en annan huvudman än som anordnas av kommun och landsting. 61 Ägarna kan 

bestå av företag, stiftelser och enskilda personer. 52 procent av friskolorna i Sverige drivs som 

aktiebolag medan övriga drivs av stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, handelsbolag 

etc.  Friskolorna erbjuder program inom de nationella programmen, samt kan drivas med olika 

språkliga, etniska och religiösa inriktningar. 62  

4.1.2 Skillnader mellan kommunal och fristående gymnasieskolor 

Den främsta skillnaden mellan kommunala och fristående gymnasieskolor är huvudmannen, det vill 

säga ägaren. En privat verksamhet ägs av entreprenörer, aktieägare och stiftelser som har ett 

                                                           
60 http://www.skolverket.se/sb/d/740 2007-04-10 
61 http://www.friskola.se/Om_friskolor_Friskolorna_i_siffror_DXNI-25907_.aspx 2007-04-11 
62 http://www.skolverket.se/sb/d/740 2007-04-10 
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ekonomiskt intresse då de förväntar sig avkastning på satsat kapital i form av utdelningar. Om en 

ägare till ett privat företag inte är tillfredställd med hur verksamheten drivs, så har de möjlighet att 

göra de förbättringar som anses nödvändiga. I teorin antas att ägarens främsta mål är att maximera 

företagets vinst. Det kan även finnas andra motiv till att man startar en friskola, exempelvis vill 

ägaren förverkliga sin idé eller föreställning om hur en skola bör drivas.63 

Den offentliga verksamheten ägs och styrs däremot av politiska beslut som tas av stat, kommun och 

landsting vilket innebär att den ekonomiska drivkraften inte alltid finns. Konflikter kan lätt uppstå i 

ledningarna i de offentliga organisationerna då partierna har olika politiska åsikter. Den politiska 

strukturen kan ändras beroende på utgången efter ett val64. I privata företag består ledningarna av 

professionella ledarmöter och inte av representanter i de olika politiska partier som är fallet i de 

offentliga ledningarna. I privata företag rekryteras personer med den erfarenhet och expertis som 

företaget kan dra nytta av. I offentliga verksamheter kan individer tillsättas med kort varsel som har 

en viss politisk åsikt, istället för sin personliga färdighet. 65  

Vinster och förluster har olika betydelser i de privata och de offentliga verksamheterna. I den privata 

sektorn är vinst en nödvändighet för att företaget ska överleva, medan det är mindre viktigt i den 

offentliga. Den offentliga sektorns mål är att förse allmänheten med service och att nå break-even i 

sina finanser66. Kommuner i Sverige får inte driva verksamhet i vinstdrivande syfte utan får enligt 

självkostnadsprincipen bara ta betalt för vad det verkligen kostar att leverera en vara eller tjänst. 

Detta står i kommunallagen kap 8 § 3c. 

En annan skillnad mellan privat och offentlig verksamhet ligger bland annat i att de mål som ska 

uppfyllas ofta är mer abstrakta och diffusa för den offentliga verksamheten. Det är ofta svårare att 

definiera mål och effektivitet i den offentliga sektorn till skillnad från det privata.67 

Kommunala gymnasieskolor är tvingade att kunna erbjuda en elev en gymnasieplats, enligt skollagen. 

Skolplikten innebär en ovillkorlig rätt för alla elever att få tillgång till en utbildning. Detta ansvarar 

kommunen för vilket innebär att kommunen måste ha en sådan beredskap, så att de kan ta emot alla 

eleverna i kommunen. Med friskolornas intåg blev planeringsarbetet betydligt mer komplext för 

kommunerna. De kommunala gymnasieskolorna måste alltså kunna tillgodose detta, vilket medför 

att de måste ha en viss outnyttjad kapacitet.68 

                                                           
63 Samulson, A. L., Organizational governance control, 2005, kap. 8 
64 Boyne, G., Public and Private Management – What’s the difference?, 2002 
65 Samulson, A. L., Organizational governance control, 2005, kap. 8 
66 Ibid 
67 Nilsson,U & Wolin,C, Mått och mål i praktiken, 1998, s.69 
68http://www.skolverket.se/content/1/c4/61/72/PMprocent20RprocentE4ttenprocent20tillprocent20utbildnin

g.pdf 2008-05-23 
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4.2 Tilldelningsmodell i Lunds kommun 

Tilldelningsmodellen i Lunds kommun är just nu under förändring. Utbildningsnämnden har under 

våren tagit beslut om att ändra dess utformning. Motivet för en förändring var främst att få ett 

rättvisare tilldelningssystem mellan de kommunala och de fristående gymnasieskolorna. Modellerna 

som vi redogör för är kommunens interna tilldelningsmodell som vi fått via Annica Danielsson på 

utbildningsförvaltningen i Lund. 

4.2.1 Gamla tilldelningsmodellen  

Resursfördelningssystemet i Lunds kommun syftar till att komma fram till en beräknad kostnad per 

elev, program och skola för att: 

• ”Tydliggöra resursfördelningen till varje skola i förhållande till verksamhetsmålen. 

 

• Tydliggöra kopplingen mellan resurser och verksamhetsmål i ramdiskussioner med 

kommunfullmäktige. 

 

• Åstadkomma en interkommunal prissättning per program som överensstämmer med skolornas 

programkostnader. 

 

• Bestämma en självkostnad per program som kan utgöra grund för bidragsbelopp till friskolorna. 

 

• Åstadkomma en grund för uppföljning och analys per program”. 

Resursfördelningen till skolorna är volymbaserad. De olika kommunala gymnasieskolorna får således 

resurser i förhållande till antalet elever i den ”ekonomiska organisationen”, med vilket menas det 

antal elever som bör finnas givet ett visst antal klasser per program. 

I tilldelningen till gymnasieskolorna framgår kostnaderna för de olika verksamheterna och 

fördelningen per program, klass, elev och skola. Fördelningen sker enligt de principer som beslutats 

för respektive verksamhet. Grupp eller klassbegreppet är av central betydelse. I en grupp/klass med 

många elever blir kostnaden per elev lägre än i en klass med färre elever. På yrkesförberedande 

program kan eleverna av bland annat säkerhets- och utrustningsskäl, inte undervisas i sina 

karaktärsämnen i så stora grupper som på studieförberedande program. Av kvalitetsskäl undervisas 

dessa elever oftast i kärnämnena i sina klassgrupperingar. Klasstorleken på de olika programmen 

framgår av nedanstående tabell: 
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Exempel: 

För att få undervisningsresurs till 5 klasser på Samhällsprogrammet bör det finnas ca 150 elever (5 * 

30 elever) vid mättillfället, 15 september året innan budgetåret. 

I samband med presentationen av resursfördelningen för det kommande budgetåret görs också en 

budgetreglering av innevarande år till följd av organisationsförändringar mellan läsåren.  

4.2.1.1 Verksamheter i resursfördelningsmodellen 

4.2.1.1.1 Undervisning 

Under denna verksamhet finns kostnader för lärarlöner och APU (Arbetsplatsförlagd utbildning). 

Grundberäkning för grundresursen: 

Volym * À pris  

Volym: undervisningsvolym i timmar (uvt) beräknas per program och klass med poängplanen som 

underlag, och delas upp på: 

• Basresurs: Garanterad undervisningstid som är 2180 uvt för studieförberedande program och 

2430 för yrkesförberedande, inkl APU.  

• Förstärkningsresurs: som i sin tur delas i upp i Förstärkningsresurs A: Gruppdelningar - vilket är 

olika för olika program och Förstärkningsresurs B: Specialundervisning/annat stöd – beräknad till 

60 uvt per program och klass.  

À pris: genomsnittlig kostnad per undervisningstimme. Kostnaden per uvt uppräknas årligen med 

personalkostnadsökningen och är densamma för alla skolorna. 

Grupp/klass 

storlek 

Program 

30 elever Estetiska program, International Baccalareate, Medieprogrammet, 

Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, 

Teknikprogrammet samt specialutformade program utifrån dessa 

20 elever Barn- fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och 

Omvårdnadsprogrammet 

16 elever Byggprogrammet, Elprogrammet, Energiprogrammet, Hotell och 

restaurangprogrammet samt Hantverksprogrammet 

8 elever Livsmedelsprogrammet 
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Skolorna kompenseras i index för de skillnader som finns mellan skolorna avseende andelen lektorer. 

När hänsyn tagits till dessa variationer får man nya genomsnittliga kostnader per uvt och skola som 

multipliceras med volymbehovet (antal timmar) per program och klass. 

Till den totala basresursen läggs en förstärkningsresurs för elever med behov av särskilt stöd. 

Förstärkningsresurs resursen beräknas efter antalet intagna elever på program och skola med ett 

meritvärde på mindre eller lika med 200 poäng och delas upp i följande grupper: Grupp 1: elever 

med meritvärde 30-125 poäng, grupp 2: elever med meritvärde 130-165 poäng och grupp 3: elever 

med meritvärde 170-200 poäng.  

Resursberäkning för förstärkningsresursen:  

Volym * À pris * Nyckeltal 

Volym: antal elever per grupp (grupp 1, 2 och 3 enligt ovan), skola och program. 

À pris: programmets grundresurs inklusive lektorsindex  

Nyckeltal: grupp 1: 15 procent av programmets grundresurs, grupp 2: 10procent av programmets 

grundresurs och grupp 3: 5 procent av programmets grundresurs. 

4.2.1.1.2 Övrig undervisning 

Inom denna verksamhet ingår kostnader som läromedel, utrustning samt bibliotekskostnader.  

Volym * À pris 

Volym: elever per program 

À pris: erfarenhetsbaserade behov har tidigare tagits fram per program och anpassats proportionellt 

till den tillgängliga resursen för ändamålet. Priset räknas upp årligen med lönekostnadsökning och 

övrig kostnadsökning per program och skola. 

4.2.1.1.3 Lokalkostnader 

Inom denna verksamhet finns endast kostnaderna för gymnasieskolornas hyreskostnader.  

Resursberäkning för lokalkostnader: 

Full hyreskompensation fördelad per program i förhållande till programmens lokalutnyttjande. 

Skolorna inkommer med en fördelning av lokalytorna uppdelat på programspecifika ytor – fördelat 

per program och på allmänna/gemensamma ytor – fördelade efter elevantal. Aktuell hyresnivå 

räknas upp med prisökning till ny prognostiserad nivå. 
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4.2.1.1.4 Skolledning och lokal administration 

I denna verksamhet finns kostnaderna för skolledning och för skolornas lokala administration.  

Resursberäkning för skolledning och lokal administration: 

Volym * À pris * Nyckeltal 

Volym: samtliga elever på skolorna 

À pris: För skolledningen har á priset reviderats utifrån utfallet 2004 som fått utgöra basen för 

kommande uppräkningar – vilket innebär en anpassning till en förändrad skolledarorganisation och 

en omvärldsorienterad löneutveckling. Priserna räknas upp årligen med lönekostnadsökning och 

övrig kostnadsökning per skola.  

Nyckeltal: För skolledning och lokal administration görs en viktning av andelen elever (100 procent) 

och andelen program (25 procent). 

4.2.1.1.5 Kompetensutveckling 

I resursfördelningen finns under denna verksamhet kostnader för personalens kompetensutveckling. 

Resursberäkning för personalens kompetensutveckling: 

Personalkostnader * Nyckeltal 

Personalkostnader: budgeterade personalkostnader i resursfördelningens samtliga verksamheter. 

Nyckeltal: procentandel för undervisande respektive övrig personal där procentandelen är 1,5 

procent av budgeterade personalkostnader för undervisning och 1 procent av budgeterade 

personalkostnaden för övriga verksamheter.  

4.2.1.1.6 Elevvård 

I resursfördelningen finns under denna verksamhet kostnader för elevvård och studievägledning. 

Resursberäkning för elevvård: 

Volym * À pris * Nyckeltal 

Volym: samtliga elever på skolorna. 
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À pris: À priset har reviderats utifrån utfallet 2004 som fått utgöra basen för kommande 

uppräkningar. Priserna räknas upp årligen med lönekostnadsökning och övrig kostnadsökning per 

skola. 

Nyckeltal: andel elever på respektive skola.  

4.2.1.1.7 Skolmåltider 

Resursberäkning för elevportioner: 

Volym * À pris 

 Volym: (totala antalet portioner föregående år/faktiskt antal elever * 98 procent föregående år) * 

faktiskt antal elever * 98 procent innevarande år. Exempel: om antalet portioner föregående år var 

148 750 och 98 procent av det faktiska antalet elever på skolan uppgick till 1072 föregående år och 

till 1117 innevarande år, får vi 148 750 / 1072 = 138,759 * 1117 = 154 994 portioner 

À pris: pris enligt avtal med serviceförvaltningen. Exempel: För år 2005 uppgick portionspriset till 21 

kronor. 154 994 portioner * 21 kronor = 3 255 tkr i resurs för elevportionerna. 

4.2.1.1.8 Övriga fastighetskostnader 

I resursfördelningen finns under detta ändamål kostnader för verksamheterna vaktmästeri, städning 

och övriga fastighetskostnader (konsumtionsavgifter, underhåll etc.) 

Resursberäkning för övriga fastighetskostnader:  

Volym * À pris * Nyckeltal 

Volym: Samtliga elever på skolorna. 

À pris: resursbehovet baseras på total resurs för verksamheterna vaktmästeri, städning samt övriga 

fastighetskostnader. Priset räknas upp med lönekostnadsökning och övrig kostnadsökning per skola.  

Nyckeltal: Grundvärden för faktorerna - antal elever, antal byggnader, förekomst av gymnastiksal, 

storlek på byggnaderna, storlek på utemiljö, typ av undervisning och ålder på byggnaderna – tas fram 

för respektive skola. Faktorernas relativa betydelse i förhållande till varandra viktas och vägs samman 

med skolornas procentuella andel av respektive faktors totala grundvärde och ett procentuellt 

fördelningstal per skola och verksamhet räknas fram. 
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4.2.1.2 Totalkostnader per program 

I resurstilldelningen läggs de olika ändamålen/aktiviteterna samman så att den totala kostnaden per 

program och per elev redovisas per skola. För att få ett underlag till de interkommunala priserna 

räknas det fram en genomsnittskostnad per elev och program. Det interkommunala elevpriset är 

oberoende av vilken skola eleven går på. Basen i prissättningen av programmen är den 

genomsnittskostnad per elev och program som räknats fram i resursfördelningen. Det 

interkommunala priset ligger till grunden för ersättningsnivån till de fristående skolorna. 

Till detta ”baspris” läggs de gemensamma kostnader som inte fördelas ut till skolorna i budgeten och 

som avser gymnasieskolan t ex kapitalkostnader. Även kostnader som budgeterats på kansliet och på 

utbildningsförvaltningen gemensamt ska läggas på i priserna. Hur mycket av dessa gemensamma 

kostnader som ska ingå i kostnaden för gymnasieskolan bestäms av gymnasieskolans andel av 

förvaltningens totala kostnader.  Även de gemensamma kostnaderna fördelas per elev och program.  

4.2.2 Den nya tilldelningsmodellen 

Den nya tilldelningsmodellen kommer att börja användas till läsåret 2008/2009. I den nya modellen 

ska både den kommunala och den fristående gymnasieskolan tilldelas på liknande villkor. I nuvarande 

resursfördelningsmodell fördelas kostnaden på nio olika verksamheter: undervisning, övrig 

utbildning, lokalhyror, skolledning, lokal administration, kompetensutveckling, övriga 

fastighetskostnader, skolmåltider och elevvård/studievägledning. Det interkommunala priset så som 

det beräknats i den nuvarande modellen tar hänsyn till de olika programmens budgeterade 

kostnader, elevgrupperingar och Lunds kvalitetssatsningar. Genom att jämföra priserna får man en 

kostnads-/prisrelation mellan programmen. De interkommunala priserna ligger därför till grund för 

framtagandet av den nya tilldelningsmodellen. Grundförutsättningen är ett enhetligt pris per 

programelev på nationellt program oavsett om eleven går i Lunds kommunala gymnasieskola, i en 

friskola eller är elev i svenska skolan i utlandet. Härmed jämställs utbildningsnämnden med andra 

beställare av elevplatser i Lunds kommunala skolor och betalar till andra utbildningsanordnare efter 

samma principer (samma sätt att beräkna) som resursfördelningen sker till de egna skolorna.  
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Figur 3 

Beställare 

   Lund Övriga (SMVK + övriga kommuner) 

 

  

 

Skolor hos   Polhem Katedral  Spyken  Vipan 

andra huvudmän  Utförare 

4.2.2.1 Grundresurs för elever på nationella program 

Grundtanken är att utgå ifrån självkostnaden för Samhällsvetenskapliga programmet (SP). Utifrån 

denna kostnad läggs sedan ett index på de för övriga program. Detta innebär endast att man behöver 

beräkna priset för SP som justeras varje år med en viss procent för kostnadsökningar. De andra 

programpriserna beräknas sedan fram genom att ta relationerna mellan SP och de övriga 

programmen. I den nya tilldelningsmodellen ges extra resurser för elever med meritvärde 200 eller 

lägre. Antalet elever med meritvärde mindre än eller lika med 200 poäng delas in per skola och 

program i tre grupper och tilldelas extra resurs beroende på meritpoäng 

• Grupp 1: Antal elever med meritvärde 30 – 125 poäng * 15 procent av programmets 

grundresurs 

• Grupp 2: Antal elever med meritvärde 130 – 165 poäng * 10 procent av programmets 

grundresurs 

• Grupp 3: Antal elever med meritvärde 170 – 200 poäng * 5 procent av programmets 

grundresurs. 

I den nya tilldelningsmodellen multipliceras à priset (elevpengen) med elevantalet på varje program 

och elevavstämning sker månadsvis. Med månadsvis elevavstämning kommer skolorna kompenseras 

kontinuerligt för de elever de har.  

Kommunstyrelsen tilldelar medel till gymnasieskolan efter prognostiserat antal 16-18 åringar. Med 

en månadsvis elevavstämning kan utbildningsnämnden avsätta hela det tilldelade beloppet centralt 

på enheten Gymnasieskolan gemensamt och således inte lägga ut någon resursfördelning till 

gymnasieskolorna. I stället sker ”avräkning” månadsvis efter antalet elever på Lunds gymnasieskolors 
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program. Skolorna regleras också för inhoppare och avhoppare. Avsättning sker också för ersättning 

till andra huvudmän och för intäkter från andra kommuner.  

Om de kommunala skolorna budgeterar eller redovisar underskott måste detta förklaras för 

kommunen, samt att de måste visa hur detta skall åtgärdas. Underskott följer med respektive skola. 

Så ifall det blir underskott ett år måste det sparas in så att underskottet jobbas igen. 

Kvalitetsredovisningen påverkar inte budgeten på en kort sikt. Indirekt påverkar den budgeteringen 

på en längre sikt då den indikerar om ett visst program har för lite resurser tilldelade.   

4.2.3 Budgetprocessen 

På utbildningsförvaltningen jobbas både med ett- och treårs planering. Budgeteringen görs årligen 

och följer kalenderåret. Förutom budgeten så upprättas en treårig ekonomisk verksamhetsplan. I 

denna verksamhetsplan ingår en befolkningsprognos om hur kommunen tror att elevkullarna 

kommer att se ut de kommande tre åren. Lunds kommun har även samverkansavtal med 

kranskommunerna Staffanstorp, Lomma, Burlöv samt Kävlinge och följer deras befolkningsprognos. 

När man analyserar befolkningsutvecklingen både i Lund och i deras kranskommuner måste man 

även ta hänsyn till andra faktorer som kan påverka befolkningen. Exempel på variabler som kan 

påverka elevantalet kan vara nybebyggelse och/eller nyetablering av gymnasieskolor i närliggande 

kommuner.          

Planeringsprocessen börjar under våren med att försöka bestämma det interkommunala priset för 

nästkommande år. Budgeten är elevbaserat så tillvida att volymerna bestämmer resurserna. Just nu 

ser befolkningsstrukturen ut så att gymnasieskolorna har en topp när det gäller antalet elever. Detta 

genererar större resurser till gymnasieskolorna. Befolkningsprognosen tyder på att elevantalet 

kommer minska inom ett antal år, vilket leder till mindre resurser till gymnasieskolorna.     

Resursfördelningen i kommunen skall vara klar i augusti. Då ska även ett interkommunallt pris 

presenteras. Budgeten för gymnasieskolorna är då klar. Utbildningsförvaltningen har även andra 

enheter att beräkna kostnaden för så den slutgiltiga budgeten. Den slutgiltiga budgeten ska 

presenteras för utbildningsnämnden i december. Självkostnaden för de olika programmen revideras 

när det finns indikationer att kostnaderna har ökat för programmen. Då undersöks vilka kostnader 

som har förändrats och om det motiverar en ökad ersättning. Den 15 september avstäms hur många 

elever som faktiskt går på de olika programmen. Utifrån detta och befolkningsprognosen görs en 

resursfördelning till gymnasieskolorna. Utbildningsförvaltningen får månadsvis en klumpsumma som 

utgår ifrån utbildningsförvaltningens budget. Det är sen upp till utbildningsförvaltningen att fördela 

dessa resurser till deras olika enheter där gymnasieskolorna är en av dessa. Man utgår ifrån sin 

budget men har möjlighet att fördela om resurserna mellan enheterna ifall så behövs. 

Utbildningsförvaltningen har inga krav på sig att till punkt och pricka följa sin budget.   
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Utbildningsförvaltningen ser statistik varje år på vad kostnaden är för varje elev och program. Detta 

skickas årligen till SCB. I statistiken till SCB används kostnaden för grundersättningen plus 

overheadkostnaden.     

De kommunala skolorna har inom en viss ram ett pedagogiskt ansvar som ska följas, men det är 

sedan upp till skolorna att fördela resurserna på ett sätt som de själva anser är mest optimalt. Dock 

måste eleven ha sin garanterade undervisningstid. De kommunala gymnasieskolorna har en 

skyldighet att lämna en kvalitetsredovisning till utbildningsförvaltningen årligen. Denna skyldighet 

har inte de fristående skolorna, men i Lund finns ett bra samarbete. I stort sätt lämnar samtliga 

gymnasieskolor in en kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningen ligger inte till grund för 

budgetplaneringen på kort sikt. På långsikt däremot kan det påverka resursfördelningen ifall man ser 

att det behövs läggas mer resurser på exempelvis svagare elever eller ifall någon skola har särskilda 

problem.    

Väljer en elev att studera i friskola utanför kommunen betalar utbildningsförvaltningen i Lund enligt 

Lunds interkommunala pris för programmen. Väljer en elev däremot att studera i en kommunal 

gymnasieskola utanför Lunds kommun måste där först finnas särskilda motiv, exempelvis att 

programmet inte finns i Lunds kommun. Om eleven blir antagen betalar utbildningsförvaltningen 

enligt den andre kommunens interkommunala pris. Andelen av elever i Lunds kommunala 

gymnasieskolor som inte är bosatta i Lunds kommun uppgår till ungefär 40 procent.   
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4.3 Katedralskolan 

Samtlig information om Katedralskolan kommer från intervju med gymnasiechef Kennet Flenmark.  

4.3.1 Bakgrund 

Katedralskolan är en kommunal skola i Lund och tillika en av de äldsta grundskolorna i Skandinavien. 

Skolan som grundades redan 1085 erbjuder bland annat som enda skola i Lund International 

Baccalaureate (IB), men har även Naturvetenskapligt program (NV), Samhällsvetenskapligt program 

(SP), Handels- och administrationsprogrammet (HP). 

Katedralskolan har 1350 gymnasieelever, plus 100 stycken i den internationella grundskolan i 

klasserna ett till tio. I klasserna går det i genomsnitt 30 elever, utom på HP där det går 20 stycken 

elever. På dessa elever finns det 95 lärare som jobbar heltid och 100 om dem som jobbar halvtid tas 

med i beräkningen. 

4.3.2 Vision 

Katedralskolan har följande ledord i sin vision: 

• Internationalisering 

• IT – en dator på varannan elev 

• Inre miljö 

4.3.3 Kostnadsfördelning 

Skolan har som ambition att gå plus minus noll varje år. Man har ett ansvar gentemot 

skattebetalarna att rätta sig efter tilldelningsmodellen. Skolans huvudsakliga intäktskälla är 

kommunen, men kan få bidrag både från skolverket och EU om det finns projekt som motiverar det. 

Skolan ställer sig inte helt främmande till sponsring och har bland annat ett trådlöst bredband som är 

sponsrat. Dock så är sponsorer inget de aktivt söker själva. Det viktiga i detta sammanhang är att det 

är etiskt och moraliskt riktigt. Skolan har stora fasta kostnader som är svåra att påverka. En av de 

poster som kan påverkas är anställningar och lönerna till dessa. För att spara pengar med bibehållen 

kvalitet i undervisningen finns möjligheten att ha större grupper vid vissa lektioner. Här sparas 

mycket pengar utan att den pedagogiska kvalitén påverkas i någon större utsträckning. Skolans 

marknadsföringskostnader har ökat mycket de senaste åren sedan friskolorna blivit allt fler. Idag 

söker 29 procent av eleverna i årskurs nio en friskola. Till detta skall läggas att elevmängden i Lunds 

kommun beräknas minska med 1000 elever de närmaste fem, sex åren. Således blir konkurrensen 

om eleverna allt större och det är på grund av detta som Katedralskolan fått annonsera mer. Tidigare 

hade Lund ingen gymnasiemässa som Malmö haft, men det hade kommunen för första gången förra 
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året. Det finns inte något belöningssystem för ledningen som träder in vid exempelvis goda 

studieresultat eller vid bra ekonomiskt resultat.  

Medellönen bland lärarna ligger på 27 000 kr, samtidigt som ingångslönen är 21 000 kr. Det stora 

spannet beror på en stor åldersskillnad mellan lärarna på skolan. Samtliga lärare på skolan har 

lärarexamen och vissa av dem har också lektorserfarenhet/disputation. Detta är en medveten 

strategi från skolans sida. Denna strategi har kunnat upprätthållas genom att det har varit många 

sökande på varje tjänst. Skolan anser att det är viktigt med kompetensutveckling bland sina lärare. 

Till exempel är IB-lärarna viktiga att hålla ajour på grund av de internationella relationerna. Det 

största problemet med att skicka lärarna på utbildning, är att få det att praktiskt fungera  rent 

tidsmässigt. 

Katedralskolan hade 2007 en omsättning 81,1 miljoner. Kostnadsfördelningen per elev: 

 

4.3.4 Budget 

Budgeten utgår mycket från tidigare års budget, men i år har det varit mer restriktivt pga. den nya 

tilldelningsmodellen. Normalt börjar budgetarbetet redan i januari och februari, men har i och med 

tilldelningsdebatten i år börjat först i april. Kalenderår används för den vanliga budgeten och det 

finns också en särskild investeringsbudget, där pengar kan sparas inför framtiden. För läromedel 

används en treårsbudget som skolan sätter av pengar ifrån årsvis. Valet av läromedel bestäms av 

ämneslärarna.  

4.4 Spyken 

Samtlig information om Spyken kommer från intervju med gymnasiechef Karin Stavne.  
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4.4.1 Bakgrund 

Spyken är en av de fyra kommunala skolorna i Lund och erbjuder samhällsvetenskapligt program 

(SP), naturvetenskapligt program (NV), Byggprogram (BP) och Estetiskt program (EP). I Lunds 

kommun är Spyken den enda skolan som erbjuder EP och BP. Spyken är idag en väldigt populär skola 

och är klart översökt bland de som ska börja gymnasiet till hösten. På de 1176 stycken eleverna som 

går på skolan finns det 108 lärare. Skolan har endast 1,6 sjuksköterska och 1,5 kurator mycket på 

grund av att skolan inte har många elever med sociala problem. Vidare finns en bibliotekarie och två 

biblioteksassistenter på halvtid. 

4.4.2 Vision 

Spyken är väldigt angelägna om att eleverna skall trivas och att de erbjuder en utbildning av mycket 

god kvalitet. För att uppnå detta är det viktigt att alla drar mot samma mål. Skolans vision är:  

”Spyken ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter inför framtiden 

Med detta menas: 

SPYKEN: 

• All personal och alla elever samt den verksamhet vi tillsammans bedriver.  

KUNSKAP: 

• De kunskaper som beskrivs i läroplan och kursplaner. 

• Våra välutbildade och engagerade lärare strävar efter att alla elever ska uppnå goda studieresultat 

och bra betyg. 

• Alla som lämnar Spyken ska ha en kunskapsmässigt optimal bas för fortsatta studier och yrkesliv.  

KOMPETENS: 

• Förmåga att tillämpa kunskaper i olika situationer, ofta i samverkan med andra. 

• Vi på Spyken vill ge våra elever social och kommunikativa kompetens samt uppmuntra viljan att 

utvecklas och lära nytt.  

POSITIVA ERFARENHETER: 

Allt som gör att eleverna trivs och går till skolan med glädje som:  

• Att bli sedd, mött med respekt och känna gemenskap med elever och personal. 

• Att skolarbetet är inspirerande och meningsfullt 

• Att få utmaningar och känna tillfredsställelse i arbetet. 

• Att vara delaktig i allt som rör skolans verksamhet. 
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FRAMTIDEN: 

• Alla elever som lämnar Spyken ska vara väl rustade att med nyfikenhet och gott självförtroende 

möta framtiden i en föränderlig värld.” 69 

4.4.3 Kostnadsfördelning 

Skolan har direktiv av kommunen att gå plus minus noll i verksamheten. Som en naturlig följd av 

detta budgeteras för ett break-even resultat. Även om skolan skulle få ett överskott, så får man inte 

spara detta till t ex större investeringar. Intäkterna inom skolan kommer uteslutande från 

kommunen. För den ordinarie verksamheten med gymnasieelever tilldelas skolan 90 Mkr, men får 

också 2 Mkr varje år för vuxenutbildning inom byggområdet. Någon typ av sponsring eller dylikt från 

privata företag sker inte på skolan.  

Skolan har inte någon större möjlighet att påverka den resurstilldelningen som man får. Mycket av 

kostnaderna inom skolan är till stor del fasta och kan således inte påverkas i någon större 

utsträckning. Men om däremot hyrorna höjs, så får skolan till viss del kompensation för detta. Det 

finns en läroplan som säger hur många undervisningstimmar varje klass skall ha, men det kan 

diskuteras hur stora grupperna skall vara under året. Detta är ett sätt att påverka hur många 

lärartjänster som behövs till de olika klasserna. Dock så prioriterar Spyken detta och lägger stor vikt 

vid lärotimmarna. Blir klasserna för stora kan inte lärarna ha kontroll och inte heller hjälpa eleverna i 

tillräckligt stor utsträckning (detta gäller särskilt inom BP). Andra kostnader inom skolan är 

skolmåltiderna. Dock så är dessa väldigt svåra att påverka. Spyken får nämligen inte handla maten 

från vilken kök som helst, utan måste handla efter direktiv från kommunen. Här har maten under 

året blivit sex procent dyrare, men man har bara fått kompensation för 1,6 procent av dessa. Netto 

har således elevernas mat blivit en dyrare post för skolan. Eventuella neddragningar på personal kan 

inte heller genomföras för att spara pengar. IT-avgifterna inom skolan är fasta och uppgår till 500 kr 

per dator under ett år. Det finns inte heller någon typ av belöningssystem för ledningen på Spyken. 

Skolans utgifter för marknadsföring har ökat markant de senaste åren och detta till följd av den 

ökade konkurrensen från friskolorna. Numera annonserar skolan vilket de inte gjort tidigare. Spyken 

hade tidigare ett öppet hus på hösten, medan skolan idag har tre öppet hus vilket ytterligare spär på 

kostnaderna. 

En genomsnittslön för en lärare ligger idag på 25 500 kr. Nästan alla lärarna har lärarexamen, 

förutom bland bygglärarna. Detta eftersom de tjänar mer som vanligt byggare, än som lärare (dock 

så läser visa av dem parallellt till lärare). Sen finns det en dramalärare på EP som också saknar 

lärarexamen, men denna har undervisat i mer än tio år. I varje klass går det omkring 30 elever, utom 

på BP där de är 16 stycken elever i varje klass. 

                                                           
69 http://www.lund.se/templates/Page2____66040.aspx  
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Spyken lägger stor vikt vid att kontinuerligt kompetensutveckla sina lärare. Det står i skolplanen att 

lärarna skall ha 13 dagar per år för detta. I denna tid ingår bland annat medarbetarsamtal, där 

läraren själv kan föreslå vad de kan utvecklas mer inom. Skolans ambition är att lägga dessa tillfällen 

under kvällstid, så att lärarna kan ta ut kompledighet under sommaren. Men det är samtidigt inga 

problem att skicka iväg dem under vanliga skoldagar. I budgeten för kompetensutvecklingen ingår ev. 

kostnader för vikarier. Spykens kostnad för kompetensutveckling uppgick 2007 till 1 Mkr.  

Spykens omsättning uppgick 2007 till 87,7 miljoner kronor. Kostnadsfördelningen per elev ser ut som 

följer:  

 

 

4.4.4 Budget 

Budgetprocessen är en löpande verksamhet under året och skolan måste ha en budgetering som 

följer kalenderåret. Detta tar inte hänsyn till det faktum att ett skolår börjar i augusti och slutar i juni. 

Eftersom budgeten bestäms strax innan årsskiftet måste skolan redan då veta hur stora klasser o.s.v. 

de måste ha när läsåret börjar igen i augusti. Detta betyder att man måste köra med den 

organisation som bestämdes för ett år sedan, även om kostnaderna blir för höga. Skulle skolan ha 

fått för lite pengar kan de inte efteråt komma och säga att de ”räknat fel”. Det hade således för 

skolans planering varit lättare ifall de haft ett budgetår/kalenderår som motsvarade läsåret. 

Budgetprocessen tar hela tiden hänsyn till de här gissningarna fram och tillbaka. Således gäller det 

att ha kvalificerade gissningar, för att verkligenheten inte skall skilja sig så mycket från budgeten. 

Under sommaren görs sedan en halvårsavstämning för att se hur mycket pengar som finns inför 

höstterminen. 
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Spyken har med dagens tilldelningssystem endast en årsbudget, men när det nya tilldelningssystemet 

införs kommer skolan istället att använda sig av månadsbudget. Med nuvarande system får skolan en 

viss summa per klass och år. Med det nya systemet kommer Spyken istället få en summa per elev och 

månad. Detta gör att de inte på samma sätt kan veta hur stora intäkterna skall se ut under året. Det 

nya systemet kommer dock inte att påverka Spyken i någon större omfattning. På flera av 

programmen kan elever ”hoppa” mellan utbildningarna, men dock ej på BP. Här måste eleven ha 

grundkunskaperna och kan inte påbörja utbildningen under andra året.  

4.5 Carl Adolph Agardh 

Samtlig information om CAA kommer från intervju med rektorn Per-Ola Olsson.  

4.5.1 Bakgrund 

CAA är Lunds första fristående gymnasieskola och startade 1998. Skolans huvudmän är 

Folkuniversitet. Det drivs i sin tur av fem stiftelser vid de äldre universiteten i Sverige. Ursprungligen 

bildades Folkuniversitet av Lunds studentkår. CAA är en av flera fristående gymnasieskolor som 

Folkuniversitetet bedriver.   Folkuniversitetet är en non-profit organisation vilket innebär att allt 

överskott stannar kvar i stiftelserna. CAA har ett avkastningsmål på fyra procent. Vinsten finansierar 

nyetableringar av gymnasieskolor. 

Skolan omfattas av 165 elever från totalt 19 olika kommuner. De program man erbjuder är 

Samhällsprogrammet och ett medieprogram. Skolan har idag 13,4 heltidslärare.  

Kvalitetsredovisning görs för att följa upp sitt arbete. CAA gymnasiet har en stor alumn som ger deras 

syn på utbildningen. Det är svårt att utvärdera kvalitet därför läggs stor vikt av vad före detta elever 

anser om vad som varit bra och vad som kan förbättras med skolan. 

4.5.2 Vision 

CAA har en uttalad vision som lyder:  

”På vår skola är eleverna och deras lärande i fokus för allt vi gör. Här känner elever och lärare lust att 

lära mer och utvecklas i sitt eget tänkande, enskilt och i grupp. Utgångspunkten för innehållet i våra 

utbildningar skall vara någon eller några av de tre nyckelorden; Internationellt, kommunikativt och 

Universitetsförberedande. Vi lär för livet!” 70 

CAA gymnasiet har en omfattande arbetsplan som man jobbar utifrån. I den ingår vilken vision man 

jobbar efter. I arbetsplanen har även visionen konkretiserats genom att det har skrivits ner ett antal 

                                                           
70 http://www.folkuniversitetet.se/upload/PDF/pdf_lund/agardh/Arbetsplan_2007_2008.pdf 2008-05-01 
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mål skolan önskar jobba efter och hur man kommer att uppnå dessa. I arbetsplanen finns även en 

SWOT – analys om vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns för CAA gymnasiet. 

4.5.3 Kostnadsfördelning 

CAA gymnasiets intäktskälla kommer ifrån kommunernas elevpeng. Sponsring är något som 

principiellt har diskuterats i skolans styrelse. Där kom de fram till att sponsring inte får vara med och 

finansiera den operativa verksamheten. Sponsring ger en beroende ställning, vilket skolan inte vill 

vara i besittning av. Styrelsen kom dock fram till att sponsring kunde vara användbar vid speciella 

tillfällen som exempelvis klassresor.  

Rektorn på CAA gymnasiet har från Folkuniversitetet full handlingsfrihet så länge skolan följer de 

ramverk som gäller angående skollag, lärarplaner och gymnasieförordningar. Det finns dock ett 

ganska litet spelrum då de fasta kostnaderna är relativt höga. 

Rektorn på skolan ingår i ett bonussystem som grundar sig på hela organisationens resultat. 

Genomsnittslönen för lärarna på skolan ligger på ungefär 26 300 kronor i månaden. 85 procent av 

lärarna har en lärarexamen eller liknande. Enligt en undersökning som svenskt näringsliv gjorde hade 

skolan endast 25 procent behöriga lärare. Denna stora skillnad mellan den egna statistiken och 

undersökningen beror på att CAA gymnasiet jämställer en utländsk lärarexamen med en svensk, 

vilket inte undersökningen gjort. Kompetensutveckling är viktigt för skolan. Man resonerar som så att 

den som inte går framåt går per definition bakåt. Folkuniversitetet har en central Human Resources 

avdelning som står för kompetensutvecklingen. Lokalt jobbas mycket med metodik för att utvecklas.   

CAA gymnasiet har flera syskonskolor som också går under Folkuniversitet. Det finns en skola i 

Malmö, två i Helsingborg och en i Växjö. Dessa skolor samarbetar en del. Bland annat har man gått 

samman och gjort en ny hemsida. Marknadsföringskontot ligger på ungefär 300 tusen kronor årligen 

för CAA gymnasiet. 

CAA hade en omsättning på 12,6 miljoner 2007. Resursfördelningen per elev: 
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4.5.4 Budget 

CAA gymnasiets budget ingår i Folkuniversitetets gemensamma budget. På hösten läggs en prognos 

fram i oktober, strax efter det kommer direktiv för budgeten som läggs fram i november. CAA 

gymnasiet har ett eget konto i Lund och delar således inte tilldelningen från Folkuniversitetet med de 

andra enheterna i Lund. Enheterna får sedan grundförutsättningar till budgeten, exempelvis 

löneökningar samt samfördelningskostnader. Sedan börjar man titta på intäktssidan, dels hur många 

elever som kommer att gå nästa år samt hur stor ersättningen är i dess hemkommuner. Budgeten 

bygger mycket på historiska siffror, justerat med de nya förutsättningarna. 

4.6 Campeon 

Samtlig information om Campeon kommer från intervju med VD:n Christer Andersson.  

4.6.1 Bakgrund 

Friskolan Campeon ligger i centrala Helsingborg och startade sin verksamhet hösten 2002. Skolan har 

specialiserat sig på samhällkunskap med inriktningen kommunikation. Anledningen till detta är att de 

anser att de normala svenskkurserna som finns i gymnasiet, inte ger tillräckliga kunskaper för 

framgångsrika högskolestudier. Ambitionen är bland annat att eleverna som gått på skolan skall 

kunna stå framför en publik, utan att känna rädsla och nervositet inför detta. Skolan ägs av 

grundarna Christer Andersson och Katja Tamner. Christer Andersson jobbar idag som VD för bolaget 

och undervisar samtidigt i Idé- och lärdomskunskap. Han är också styrelseledamot i Friskolornas 

Riksförbund. Katja Tamner är rektor för skolan och undervisar som naturkunskapslärare. Vanligtvis 

har friskolorna ett ekonomiskt motiv, medan Campeon mer har ett pedagogiskt motiv med sin 

verksamhet. Campeon är den skolan i landet som satsar mest på läromedel och låter också eleverna 
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behålla alla sina läroböcker. Detta skall göra att eleverna känner sig privilegierade och att skolan 

satsar på deras utbildning71.  

4.6.2 Vision 

Grundtanken när skolan grundades var helt enkelt att göra skolan bättre. Skolans ursprungliga vision 

var att bli den bästa skolan i Helsingborg rent pedagogiskt. Numera är ambitionen att bli den bästa 

skolan i Skåne inom samma område. Ett steg i denna process är att handplocka sina lärare, vilket 

skolan också gjort. Flertalet av dessa kommer från den kommunala skolan, genom interna 

rekommendationer. Lärarna skall inte bara vara just lärare, utan skall också vara ett slags föredöme 

inför eleverna. 

4.6.3 Kostnadsfördelning 

På skolan finns det totalt tolv lärare som undervisar inklusive rektor och VD. Medellönen bland dessa 

ligger på 27 000 kr. En av de tolv lärarna saknar formell lärarexamen, men har samtidigt lång 

erfarenhet inom området som denna undervisar i. Campeon tar idag in 66 elever på läsår och har 

sammanlagt 191 elever som går på skolan. Från början tog skolan in 27 elever, men insåg snabbt att 

det inte räckte ekonomisk och har successivt ökat antalet elever.  

Utöver skolans pedagogiska finns även ambition att gå med vinst, vilket skolan gjorde redan sitt 

första verksamhetsår. Detta har i sin tur lett till en hög soliditet och en god likviditet. Vidare har det 

lett till att skolan har ett oberoende gentemot banker o.s.v. Detta gör också att skolan kan: ”gasa och 

bromsa när de själva vill”, utan att behöva förlita sig på någon utomstående. Samtliga intäkter på 

skolans kommer från kommunalt håll, genom elevpengen. De enda externa intäkterna är att vissa av 

eleverna får betala 500 kr för lunchen per termin. Skolan är generellt emot sponsring, för att på detta 

sätt kunna behålla sitt oberoende. Skolan satsar lite på marknadsföring, men ambitionen är att de 

framtida eleverna ska höra talas om skolan via rekommendationer av tidigare elever. Kostnaderna 

för elevvård är förhållandevis låga. Eleverna är välmående och behovet av kurator och sjuksköterska 

är, trots att de finns på skolan, låga. Istället har Campeon valt att skicka sina elever på språkresor 

utomlands som en sorts elevvård. Dessa kostnader klassificeras som kostnadsposten ”övrigt”.  Skolan 

har också stora kostnader i hyra, mycket pga. sitt centrala läge. Campeon hade en omsättning på 

12,4 miljoner 2007. Så här ser Campeons kostnadsfördelning ut per elev:  

 

                                                           
71 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article99817.ab 2008-05-19 
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4.6.4 Budget 

Budgetarbetet är väldigt osäkert, eftersom Campeon får olika mycket pengar för sina elever. Det är 

också svårt att planera eftersom skolpengen också varierar från år till år inom samma kommun. 

Exempelvis så höjs inte alltid skolpengen, trots att det oftast råder inflation i samhället. På grund av 

detta så gör skolan två typer av budgetar. En är av ”worst-case scenario”, samtidigt som den andra är 

mer realistisk i sammanhanget. Campeon anser sig inte kunna skapa kostnadsreducering, med 

bibehållen kvalitet i undervisningen. Klasserna är idag så pass stora att de inte kan bli mycket större. 

Ett alternativ hade varit att införa mer projektarbete där det inte behövs lika många lärartimmar, 

men det ligger i skolans grundidé att ha lärarledda moment i så stor utsträckning som möjligt.  
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4.7 Sammanfattning av skolorna 

 

 Katedralskolan Spyken Carl Adolph Agardh Campeon 

Ägarstruktur Kommunen Kommunen Fristående Fristående 

Antalet elever 1350 1176 165 191 

Antalet lärare 95 heltid 108 heltid 13,4 heltid 12 heltid 

Antalet elever 
per lärare 

14,2 10.9 12,3 
 

15,9 

Program IB, HP, SP samt NV BP, ES, NV,SP 
samt IV 

SP samt 
medieprogrammet 

SP inriktning 
kommunikation 

Resultatansvar Hålla ett 
nollresultat 

Hålla ett 
nollresultat 

Avkastningskrav Avkastningskrav 

Vision Tre I, 
Internationaliserin
g, IT och inre miljö 

Spyken ger dig 
kunskap, 
kompetens och 
positiva 
erfarenheter för 
framtiden. 

Universitetsförbered
ande  
Kommunikativt 
Internationellt   

Bli den bästa 
skolan i Skåne 
rent 
pedagogiskt.  

Intäkter Elevpeng, bidrag 
från skolverket  
 

Elevpeng, 
kommunala 
medel 

Elevpeng, statsbidrag 
samt 
uppdragsverksamhet 

Elevpeng 

Lärarexamen Samtliga 
dessutom flertalet 
är lektorer 

Alla utom några 
bygg och 
dramalärare 

4 av 17 har ingen 
resten har svensk 
eller europeisk 
lärarexamen 

1 av 12 saknade 
lärarexamen 

Sponsring Ja Nej Nej  Nej 

Sparande Nej Nej Återförs in i 
organisationen 

Ja 

Belöningssystem Nej Nej Ja Ja 

Genomsnittlig  
Lärarlön 

27 000 25 500 26 300 27 000 

 

 

 



45 

 

5 Analys 

I analysen kommer vi först att behandla kommunens resursfördelningsmodell. Vidare kommer vi att 

analysera ekonomistyrningen i skolorna och se om vi kan hitta mönster mellan våra studieobjekt. 

Avslutningsvis kommer vi att analysera skolornas resursanvändning och se om vi kan hitta några 

skillnader mellan skolorna.  

5.1 Resursfördelningsmodell 

5.1.1 Styrning 

Skolförvaltningen i Lund styr sina kommunala gymnasieskolor genom budget. Budgeten baseras på 

att de får resurser tilldelade genom volymen elever som går på respektive skola. Budgeten baseras 

på prognoser om hur kommunen tror att eleverna fördelar sig mellan skolorna. Denna typ av budget 

innebär en stor portion av osäkerhet och innebär att man måste göra en uppskattning. De 

kommunala gymnasieskolorna har ganska stor handlingsfrihet över resursfördelningen så länge de 

följer de ramar och regler som gäller. Det kan sägas att både utbildningsförvaltningen och de 

kommunala gymnasieskolorna styrs genom en resultatstyrning.   

5.1.2 Planering 

Den gamla tilldelningsmodellen bygger på en terminsvis avstämning av antalet klasser. Den nya 

modellen bygger på en månadsvis avstämning av antalet elever. Detta innebär att varje avhopp som 

en skola får medför en intäktsreducering. Skolorna får en viss ersättning av de avhoppande eleverna 

för att dessa ska fortsätta på ett IV program. Denna intäktsreducering kan verka som ett incitament 

för skolorna att arbeta hårdare för att behålla varje elev. Den nya modellen innebär även att 

planeringen i skolorna blir betydligt svårare. Innan när man hade en terminsvis avstämning kunde 

man lättare planera sin verksamhet. Med den nya modellen vet man inte hur många elever som 

kommer att finnas kvar vid årets slut. Det är enklare att räkna antalet klasser än antalet elever. 

Konsekvensen med avstämningar månadsvis blir att skolorna får anpassa budgeteringen till att 

budgetera månadsvis. Detta medför mer jobb för skolledningarna vilket innebär högre kostnader. 

Vidare kan man påstå att budgeteringen blir bättre överensstämmande med kortare budgethorisont.      

5.1.3 Elevpengen 

När kommunen räknar ut hur mycket var elev får med sig till respektive skola använder de sig av en 

självkostnadskalkyl. Kommunen utgår ifrån nio stycken verksamheter när de räknar ut 

självkostnadspriset. Dessa verksamheter kan ses som aktiviteter som i ABC-kalkylen. Dessa aktiviteter 

tillsammans utgör elevernas självkostnad. Detta pris ligger även till grund för de fristående 

gymnasieskolorna. Innan kommunen delar ut sina medel till gymnasieskolorna räknar de bort en del 
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av elevpengen som ska finansiera den centrala administrationen. Denna overheadkostnad får dock 

de fristående skolorna extra då de inte utnyttjar denna tjänst.    

5.2 Ekonomistyrning 

5.2.1 Vision 

Både Katedralskolan och CAA har liknande visioner vad gäller internationalisering. Katedralskolan 

erbjuder som enda skola i Lund International Baccalaureate, vilket innebär att all undervisning sker 

på engelska. CAA i sin tur erbjuder stora möjligheter för språkstudier och detta inom ett flertal språk. 

Skolan har satsat på språklärare som har sitt undervisningsspråk som modersmål.  

De båda friskolorna Campeon och CAA har en uttalad kommunikationsinriktning, där de vill att 

eleverna ska utveckla en förmåga att stå inför publik i framtiden. Alla skolorna formulerar en vision 

om att ge sina elever förberedande kunskaper inför högre studier. Campeon var den enda skolan 

som hade en utpräglad målbild om vart de ska stå i framtiden. 

 

Visionernas största syften är att profilera skolan bland eleverna. Detta är för att locka till sig eleverna 

i en allt mer tilltagen konkurrens. Ett annat syfte som visionerna på skolorna har är att få lärarna att 

jobba emot samma mål. Visionerna har ingen ekonomisk innebörd utan det har en mer pedagogisk 

innebörd.  

5.2.2 Styrning 

De två kommunala gymnasieskolorna styrs av kommunen med budget och olika styrdokument som 

kommer från nationellt håll från bland annat skolverket. Mätbarheten i den kommunala 

gymnasieskolan är just utfallet i bokslutet. Styrningen blir en kombination av resultatstyrning och en 

beteendestyrning. Detta är endast den ekonomiska aspekten, andra aspekter som kan mätas är 

kvaliteten i skolan, vilket inte denna studie behandlar. Den kommunala gymnasieskolan får egen 

frihet inom vissa ramverk vilket ger denna kombinerade styrning.  

På CAA är det mest en resultatstyrning då rektorn har en stor handlingsfrihet när det gäller 

kostnadsfördelningen. Hans direktiv från folkuniversitetet är i stort sett att driva en gymnasieskola 

och gör det så bra så möjligt inom de ramverk som finns. Utvärderingen av resultatet sker här också 

genom bokslutets utfall.  

På Campeon drivs skolan av dess ägare vilket ger de full handlingsfrihet när det gäller 

kostnadsfördelningen. Det är upp till de själva att styra skolan förutsatt att de följer de lagar och 

förordningar som gäller. 
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Styrningen i skolan regleras av lagar och förordningar. Skolledningen lägger sedan upp strukturen i 

stort med hur mycket lektioner eleverna skall ha och så vidare. Angående läromedelsinköp så 

bestäms detta i samråd mellan berörda lärare och rektor i samtliga skolor.    

5.2.3 Ansvarsenhet 

De kommunala skolorna som ingår i studien har ett kostnadsansvar. De enda intäkterna som skolorna 

får är pengar från kommunen och deras mål är att hålla sig inom ramen för budgeten.  Skolornas 

gymnasiechefer har inte möjlighet att påverka intäkterna i någon större grad. Enligt rektorn på 

Spyken, har de kommunala skolorna inte heller möjlighet att påverka kostnaderna eftersom de flesta 

kostnaderna är fasta. De finns olika direktiv från kommunen som till exempel att skolorna inte får 

handla mat från den billigaste leverantören, utan dem måste välja kommunens alternativ.  Detta 

leder till att handlingsfriheten är begränsad för de kommunala gymnasieskolorna. Även om de 

kommunala skolorna inte kan påverka sina kostnader i någon högre grad har de kostnadsansvar 

gentemot kommunen. De kommunala skolorna är skyldiga att rapportera sina kostnader 

kontinuerligt till kommunen. Finns det tecken på att utfallet kommer visa ett underskott är skolorna 

skyldiga att göra en handlingsplan, med åtgärder för att få balans igen.       

Friskolorna har inte den skyldigheten jämte mot kommunen utan måste endast följa lagarna som 

gäller för respektive bolagsform. Friskolorna har ett resultatansvar vilket innebär att de ansvarar för 

både intäkter och kostnader. Det är upp till varje skola att fördela kostnaderna så som de anser ger 

den största nyttan. Detta leder till att skolorna försöker effektivisera alla processer och aktiviteter i 

skolan. Med ett resultatansvar kan man inte bara påverka kostnaderna utan även intäkterna. Inom 

skolan är dock dessa möjligheter begränsade. De möjligheter en skola har är sponsring, uthyrning av 

lärare och lokaler samt att söka diverse bidrag. Ingen av de undersökta skolorna söker aktivt några 

bidrag eller sponsring. Ingen hyr heller ut sina lokaler i någon större utsträckning. CAA har dock 

reducerat sina hyreskostnader genom att dela hyran med andra verksamheter.  

Samtliga skolor i studien har möjlighet att påverka sin kostnadsfördelning, men handlingsfriheten är 

begränsad på grund av de många fasta kostnader som en skola har. En generell åsikt bland 

gymnasiecheferna är att ungefär 85 procent av kostnaderna är fasta. I de resterande 15 procenten 

finns ett visst spelrum, men de är begränsade.  

5.2.4 Budget 

Alla skolorna i undersökningen har en årsbudget som styr deras verksamhet. Ett problem som 

skolorna upplever är att budgeten måste följa kalenderåret, men läsåret börjar i augusti och slutar i 

juni. Detta får till följd att det blir svårare för skolorna att planera. De måste ha en längre 

framförhållning, än vad som hade behövts om budgeten följde läsåret. De olika skolorna har också 

olika ambition med hur resultatet skall bli. Här kan ses en skillnad mellan de offentliga skolorna och 

de fristående. Campeon i Helsingborg har en strävan att gå med vinst. CAA i sin tur har ett 
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avkastningskrav på fyra procent och eventuella vinster skall återföras tillbaka till stiftelsen 

(Folkuniversitetet), för att starta nya skolor inom organisationen. De båda kommunala skolorna 

Katedralskolan och Spyken har målsättningen att gå plus minus noll. Dessa båda har ett ansvar 

gentemot skattebetalarna att hålla sin budget och inte låta kostnaderna skena iväg. De har heller 

ingen nytta utav att gå med vinst, eftersom att eventuella vinster skulle återföras till kommunen och 

kan inte sparas inför framtida behov. 

Både Katedralskolan och Spyken har idag i huvudsak årsbudget, men kommer med det nya 

tilldelningssystemet att gå över till månadsbudget. Budgeten spikas strax innan nyår och kommande 

års budgetarbete påbörjas igen i januari-februari. På Katedralskolan har budgetarbetet i år påbörjats 

senare pga. osäkerheten vad gäller den nya tilldelningsmodellen i kommunen. Generellt kan dock 

sägas att budgetarbetet på de olika skolorna bygger mycket på historiska siffror. Mycket har 

utgångspunkt i föregående årsbudget och hur det fungerat tidigare. 

Intäktssidan ser ungefär likadan ut på de fyra skolorna. Merparten av pengarna till verksamheten 

kommer från elevpengen. Inställningen till sponsring varierar mellan skolorna. Spyken använde sig 

inte alls av det och Katedralskolan kunde tänka sig det ifall det var etiskt riktigt. CAA anser att det 

inte får användas till den operativa verksamheten, eftersom detta skapar ett beroende. Dock så kan 

skolan tänka sig att använda det vid speciella tillfällen. Campeon är också emot sponsring för att på 

detta sätt behålla sitt oberoende. En möjlighet att öka intäkterna för skolorna är att söka bidrag både 

inom Sverige och inom EU. För att få dessa bidrag måste ofta skolan arbeta med något projekt. Det är 

ingen av våra undersökta skolor som för tillfället har några större intäkter från detta. 

5.3 Kostnadsdrivaranalys 

Vi kommer att använda oss av strukturella och verkställande kostnadsdrivare vid analys av 

kostnadsfördelningen i de olika gymnasieskolorna. De strukturella kostnadsdrivarna vi kommer att 

behandla är skalfördelar, erfarenhet och läromedel. De verkställande kostnadsdrivarna vi ska 

behandla är kapacitetsutnyttjande, medarbetarnas delaktighet och kontinuerliga utvecklingsarbete 

och kvalitetsystem. Underlaget för analysen kommer att vara de olika skolornas relativa 

kostnadsfördelning per elev.  

5.3.1 Strukturella kostnadsdrivare 

5.3.1.1 Skalekonomi 

5.3.1.1.1 Administration 

I Lunds kommun används en central enhet för hantering av den kommunala skolans administration, 

vilket är utbildningskansliet. Kostnaden för denna enhet betalas av att de kommunala skolorna får en 

mindre ersättning av kommunen än de fristående skolorna. Detta för att minska antalet 
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transaktioner som annars hade uppstått. Dessa administrationstjänster får de fristående skolorna 

själva stå för, men de kompenseras av kommunen genom en högre tilldelning. Kostnaderna för den 

centrala enheten delas alltså av de kommunala skolorna. Denna tjänst kan ses som en skalfördel för 

de kommunala gymnasieskolorna. Vinsten med detta är att den fasta kostnaden delas av fler 

enheter, vilket ger ekonomiska skalfördelar. Nackdelen med denna typ av skalfördelar är att man inte 

vet exakt vad man betalar för, det är svårt att härleda kostnaderna. Om det är svårt att härleda 

kostnaderna blir det svårt att kontrollera att tjänsterna avspeglar skolornas enskilda behov. Görs det 

en jämförelse på lönekostnaderna där även de administrativa kostnaderna ingår i friskolornas 

kostnadsfördelning, är inte deras kostnad större än i den kommunala gymnasieskolan. Detta borde 

innebära att den kommunala gymnasieskolan inte uppnår några ekonomiska skalfördelar med att 

använda sig av en central administrativ enhet. Enligt Shank var det inte alltid positivt med 

strukturella kostnadsdrivare, vilket han klargjorde med att det inte alltid var bäst med den mest 

komplexa produktionslinjen. Frågan blir då ifall de tjänster som idag tillhandahålls centralt för de 

kommunala gymnasieskolorna kan bli mer effektiva i varje skola än vad det är centralt. Fördelen med 

detta blir åtminstone att man direkt kan härleda kostnaderna till rätt kostnadsdrivare.  

Campeon har ingen skalekonomi över huvudtaget. Det är en liten skola med tolv lärare och ägarna 

driver endast Campeon. Fördelen för Campeon är att de kan härleda kostnaderna och att de endast 

betalar för de tjänster som de verkligen utnyttjar.  

CAA ingår i folkuniversitetet som är aktiva i stora delar av landet. Inom folkuniversitetet finns en 

central enhet som sköter vissa administrativa tjänster. Folkuniversitetet har även en human resource 

avdelning centralt som hjälper de olika avdelningarna med kompetensutveckling. CAA betalar för 

dessa tjänster till Folkuniversitetet, likt de kommunala gymnasieskolorna gör till utbildningskansliet. 

Här uppkommer samma problematik som hos de kommunala gymnasieskolorna. Det blir svårt att 

härleda kostnaderna samt att det blir svårt att veta ifall tjänsterna avspeglar just CAA:s behov.  

5.3.1.1.2 Matkostnader 

Skolmaten har de senare åren blivit en allt större kostnadspost för skolorna. De kommunala 

gymnasieskolorna är tvingade att köpa in maten centralt från kommunen. Detta ger de kommunala 

gymnasieskolorna stordriftsfördelar jämfört med friskolorna. I åtanke måste dock kvalitén på maten 

också vägas in. De fristående skolorna har samarbetsavtal med lunchrestauranger i respektive stad. 

Detta är inte synonymt med att det skulle var bättre mat, men den allmänna föreställningen är 

troligtvis det. Detta ger friskolorna en konkurrensfördel jämfört med de kommunala 

gymnasieskolorna.             

5.3.1.2 Erfarenheter 

Erfarenhet är oftast en positiv sida hos en anställd. Dessvärre kostar oftast erfarna medarbetare mer 

än oerfarna. Tittar man på skolornas kostnadsfördelning skiljer sig det inte speciellt mycket åt. 
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Snittlönen för en lärare ligger mellan 25 500 och 27 000 kronor. Det som var lite anmärkningsvärt var 

att de båda kommunala skolorna lägger mer resurser relativt sett på lärare än de båda fristående 

gymnasieskolorna. Detta trots att Spyken har den lägsta medellönen för lärarna. Det som förklarar 

detta är att Spyken är den skolan av de fyra undersökta som har minst elever per lärare. 

Katedralskolan har som strategi att anställa lektorer som lärare. Detta borde motivera att 

Katedralskolan skulle ha en betydligt högre genomsnittlig lön för sina lärare men så är inte fallet. De 

ligger dock i toppskiktet tillsammans med Campeon. Ifall lönekostnaden varit högre i Katedralskolan 

skulle man kunna diskutera om dessa kostnader var motiverade, med tanke på att lärarna kanske är 

överkvalificerade för just gymnasienivån. Lite som exemplet med ifall det är bäst med den mest 

komplexa produktionslinjen. 

5.3.1.3 Läromedel 

Böcker, datorer och andra läromedel är grundläggande för utbildningen. Dessa kostnader är ett 

måste för att bedriva verksamheten. Bjornenak menar att även om detta är en grundläggande 

kostnadspost är det vanligt att skolorna har denna post till att balansera budgeten.72I Bjornenaks 

rapport framgick att de skolorna med högst kostnad per elev hade de lägsta kostnaderna i läromedel. 

Detta stämmer delvis även i vår undersökning. Campeon som har en uttalad strategi att satsa mycket 

på skolböcker satsar ungefär 8 500 kronor per elev och år, vilket är mest av de samtliga skolorna. 

Campeon är också den skolan förutom Katedralskolan som har de lägsta totala kostnaderna. 

Anledningen till att läromedel är en balanspost i budgeten är troligtvis att denna kostnad är den som 

är enklast för de styrande att påverka. De flesta andra kostnaderna är fasta.  

5.3.2 Verkställande kostnadsdrivare 

5.3.2.1 Kapacitetsutnyttjande 

Lokalkostnaderna är för skolorna en stor fast kostnad. Alternativet för skolorna om de vill 

kostnadsreducera är att hyra ut under de tider då lokalerna inte utnyttjas eller att de i sin tur hyr sina 

lokaler. I de kommunala gymnasieskolorna sker ingen uthyrning i någon större omfattning då det inte 

finns några direkta incitament på att göra det. Anledningen till detta är att de får sina hyror täckta av 

kommunen plus att ett överskott i resultatet inte gynnar själva skolan då de inte får behålla sin vinst. 

Campeon hyr redan sina lokaler från en hyresvärd och får således inte hyra ut lokalerna. CAA har 

däremot sina lokaler gemensamt med övrig verksamhet från Folkuniversitetet. Detta innebär att CAA 

inte bär hela hyreskostnaden själv utan delar denna med fler verksamheter, därav att deras 

lokalkostnader är lägre än deras konkurrenter. Detta ger CAA en bra konkurrenssituation och kan 

lägga resurserna på annat. 

                                                           
72 Bjornenak, T., Understanding cost differences in the public sector – a cost drivers approach, 2000 
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Lokalerna som Campeon och CAA verkar i är ombyggda efter deras behov vilket ger dem en bra 

arbetsmiljöeffektivitet. Enligt kostnadsdrivarteorierna är även arbetsplatsmiljön en viktig faktor för 

att ett företag ska bli framgångsrikt. De kommunala gymnasieskolorna ligger i gamla byggnader vilket 

inte är optimalt för deras behov.  

5.3.2.2 Medarbetarnas delaktighet och kontinuerliga utvecklingsarbete 

Medarbetarnas delaktighet är en väsentlig del för att ett företag ska drivas framgångsrikt enligt 

kostnadsdrivarteorierna. Vi fick intrycket att samtliga skolor vi besökte gav ganska mycket frihet till 

lärarna att själva välja exempelvis läromedel. Den enda skolan som utmärkte sig från övriga, var 

Campeon som hade ett bonussystem för sina anställda. Det baseras på det ekonomiska resultatet i 

skolan. Detta kan få som effekt att de anställda blir lite mer kostnadsorienterade och verkar för att 

reducera onödiga kostnader i verksamheten. Samtliga skolor har en individuell lönesättning vilket ger 

motivation att utvecklas för att i sin tur få en högre lön. Skolans resurser är begränsade vilket ger 

gymnasiecheferna begränsade möjligheter till några större lönehöjningar. Den skola som lägger mest 

resurser på kompetensutveckling för sin personal är CAA. Detta kan förklaras genom att de har en 

central HR avdelning.  

5.3.2.3 Kvalitetssystem  

Som kommunal gymnasieskola i Lund är man tvingad att göra en årlig kvalitetsutvärdering. Även de 

flesta friskolorna i Lund gör denna kvalitetsutvärdering som kommunen anordnar. I denna 

kvalitetsredovisning behandlar man en rad område så som betyg, ekonomi, hälsa och miljö. 

Kvalitetsredovisningen används bland annat för att jämföra från år till år, för att se indikationer ifall 

det behövs extra resurser inom något speciellt område. Campeon utvärderar sina kurser efter varje 

avslutad kurs. Denna är endast för intern utveckling.  

Den enda outputen en skola har är eleven som tar sin student. Den enda mätbara parametern är 

betygen. Skolorna jämförs mellan varandra vilket ger en konkurrenssituation. Viktigt för skolorna är 

att man håller hårt på de betygskriterier som finns för de nationella kurserna, så det inte blir någon 

inflation i betygen. Detta ger en inblick i hur svårt det är att utvärdera kvaliteten för skolan.  
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6 Resultat och diskussion 

Detta kapitel börjar med att vi reder ut vilka resultat vi fick ifrån vår studie. Vidare kommer vi föra en 

bredare resultatdiskussion.   

6.1 Resultat 

• Samtliga av skolorna har uttalade visioner som de profilerar sig genom. Dessa visioner har en 

utgångspunkt i pedagogiken och inte i ekonomin. Campeon var den enda skolan som hade en 

utpräglad målbild om vart dem vill befinna sig i framtiden. Vision är något som har blivit 

viktigare i den allt mer tilltagande konkurrensen i profileringssyfte. Även inom skolan finns 

ett syfte att personalen ska jobba mot samma mål. Vision är en del i detta arbete.          

• De fristående gymnasieskolorna har ett större syfte med att använda sig av längre 

planeringshorisont än de kommunala. Detta på grund av att de kommunala skolorna ej har 

någon möjlighet att flytta över eventuella över- eller underskott mellan budgetåren. De 

fristående skolorna har möjlighet att utnyttja ett överskott till kommande år. Detta kan vara 

ett incitament på att använda sig av ett längre perspektiv i sin planering.   

• Kostnadsfördelningen mellan skolorna är ganska likvärdiga. Den största skillnaden mellan 

skolorna är att CAA har betydligt lägre lokalkostnader. Detta på grund av att de delar 

lokalerna med andra verksamheter. Detta ger CAA en fördel, de har då möjlighet att lägga 

dessa resurser på annat. De kostnader som man kunde utläsa ett mönster mellan fristående 

och de kommunala skolor, är kostnaden för skolmaten. De fristående skolorna lägger mer 

resurser på detta än de kommunala. Anledningen till detta är att de fristående skolorna inte 

har en egen matsal och måste då erbjuda eleverna mat på annat håll. En möjlighet för 

friskolorna är att räkna på vad det hade kostat att upplåta egna matsalar och se om 

kostnaderna understigit deras nuvarande matkostnader. 

• En klar skillnad mellan den kommunala och den fristående gymnasieskolan är dess 

ansvarsenhet. De båda kommunala gymnasieskolorna har ett kostnadsansvar kontra de 

fristående som har ett resultatansvar.  

6.2 Resultatdiskussion 

Den tilltagande konkurrensen som har uppkommit till följd av friskolornas intåg på den svenska 

skolmarknaden har inneburit nya förutsättningar. Visionerna har blivit betydligt viktigare för att 

profilera skolan i den kampen som sker för att locka elever till sig. Profilerar sig inte skolan så finns 

risken att de blir en i mängden. Detta har lett till att speciellt de kommunala skolorna fått börja 

marknadsföra sig allt mer för att inte riskera att mista eventuella elever. Detta har tagit form i allt 
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från annonser i lokala tidningar, skolmässor och öppna hus. Det vilar ett stort ansvar på alla skolor i 

och med den ökade konkurrensen. De måste följa de betygskrav som fastställts av skolverket för att 

inte riskera att det blir en allmän betygsinflation som på sikt är dåligt för alla inblandade parter.   

Hur den nya tilldelningsmodellen kommer att påverka de kommunala skolorna är svårt att säga. Det 

finns dock en risk att skolorna blir mer försiktiga i sin budgetering, för att de inte vet hur många 

elever som skall gå i klasserna. Faran kan bli att skolorna håller igen på resurserna fram till på 

senhösten och att det sedan blir en köphysteri för att spendera upp de tilldelade resurserna fram till 

årsskiftet. Möjligheten finns då att det inte blir genomtänkta beslut av det man skall införskaffa. 

Skolorna vill inte riskera att ha pengar kvar när året är över, eftersom risken då finns att tilldelningen 

blir mindre i framtiden. Faktum är ändå att den nya tilldelningsmodellen skapar en mer rättvis 

tilldelning av resurser till de olika skolorna. De kommunala skolorna måste troligtvis satsa ännu mer 

på att försöka behålla sina elever, för att på detta sätt inte riskera att få mindre resurser tilldelade. 

De kommunala skolorna saknar naturligt någon ekonomisk vision. De har dock ingen anledning till 

detta eftersom de endast har ambitionen att gå break-even med sin verksamhet. 

Det hade kanske varit en tanke att skapa resultatenheter inom offentliga verksamheter, istället för 

det traditionella kostnadsansvaret som finns idag. Ett led i detta kan vara att driva offentliga 

verksamheter mer som privata företag, för att på detta sätt skapa större incitament att använda de 

resurser som tilldelats med större eftertänksamhet. 

En debatt som ständigt uppmärksammas är om det är moraliskt riktigt att företagare tjänar stora 

pengar på den så kallade allmänna välfärden. Allra mest känsligt är det att tjäna pengar på 

sjukvården. Frågan är om sjukvården blir bättre eller sämre av att där blir ett avkastningskrav på 

verksamheten? Debatt finns även om de fristående skolorna som drivs med skattefinansierade 

medel. Nyligen kom uppgifter på att det ska bildas elitklasser där det behövs inträdesprov och andra 

sorters tester för att komma in. Är detta förstadiet till att den offentliga verksamheten försvinner och 

att medborgarna i större utsträckning får bekosta välfärden själva? 

6.3 Förslag till framtida forskning 

• Ett intressant område att forska vidare på är hur den nya tilldelningsmodellen faller ut i 

praktiken? Vilka konkreta skillnader blir det för både kommunala och fristående skolor? 

• Varför är det stora skillnader i elevpengen mellan olika kommuner? Det kan exempelvis skilja 

tiotusentals kronor per elev och år mellan närliggande kommuner. 
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Bilaga 1 

 

Frågemall till skolintervju: 

Ägarstruktur 

 

• Vem/vilka äger skolan? 
• Har skolan något resultatansvar?  
• Har skolan någon uttalad vision? Hur ser er strategi ut för att nå er eventuella vision? 
• Hur ser intäktssida ut? Kommer intäkterna endast från kommunalt håll eller har nu andra 

intäktskällor? 
• Vilken ståndpunkt har ni i förhållande till sponsring o.s.v.? 

 

Kostnadsaspekter 

 

• Hur ser fördelningen ut av intäkterna? Hur mycket går till lärarlöner, läromedel, skolmat, 
lokaler, elevvård, kompetensutveckling o.s.v.? 

• Hur stor handlingsfrihet har er skola över sin resursfördelning? 
• Hur ser er budgeteringsprocess ut på skolan? Bestäms den lokalt eller centralt? Utgår den 

ifrån tidigare års budgetar? 
• Hur ser tidsaspekten ut på budgeten? Har ni månadsvis, årsvis och/eller t.ex. treårsvis.  
• Vilka kortsiktiga resp. långsiktiga mål har ni med er ekonomiska verksamhet? Är ambitionen 

att gå plus minus noll varje år? 
• Finns det områden där ni anser att ni kan skapa kostnadsreducering med behållen 

undervisningskvalitet? 
• Finns det någon typ av belöningssystem för ledningen? Betygskrav, resultat, antalet 

sökande? 
• Hur mycket lägger skolan ner på marknadsföring gentemot framtida elever? 
• Hur mycket ligger en genomsnittlig lärarlön på er skola?  
• Hur ser styrningen ut vid exempelvis inköp av läromedel, vilka beslutar om vilka böcker? 

 

Icke - finansiella aspekter 

 

• Hur många elever går det på skolan?  
• Hur många lärare jobbar på skola? 
• Hur många elever går det i snitt i varje klass? 
• Hur stor del av era lärare har en lärarexamen? 
• Hur viktigt anser ni att kontinuerlig kompetensutveckling av era lärare är? 

 

 

 Uppföljning 

 

• Hur följer ni i efterhand upp eventuella mål som satts tidigare i t ex budget, strategi o.s.v.? 
• Använder ni er av icke-finansiella mått? Eventuellt Balanced Score Card?  
• Hur utvärderar ni kvalitén på skolan? 
• Rapporterar ni till kommunen och i så fall vad, när och hur? 
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Bilaga 2 

 

Frågor till intervjun med Annica Danielsson 

 

• Vilka parametrar styr resursfördelningen mellan skolorna? 

• Hur går beräkningen till när man bestämmer hur stor skolpengen blir?  

• Hur mycket pengar får skolorna? Per elev/per klass? 

• Hur ser planeringsprocessen ut innan fastställd budget? 

• Hur fungerar det gamla tilldelningssystemet? För och nackdelar? Konsekvenser? 

• Hur ska det nya tilldelningssystemet fungera? För och nackdelar? Konsekvenser? 

• Skiljer tilldelningen sig mellan kommunala och de fristående skolorna? 

• Vad har kommunen för krav på gymnasieskolorna efter att de tilldelat pengarna? Budget 

osv?  Skiljer sig det mellan privata och kommunala skolor? 

• Hur har denna nya tilldelningsmodell fungerat i andra kommuner där liknande förändring 

gjorts? 

• Hur sker uppföljningen av budget osv? Påverkar uppföljningen nästkommande års budget?  

• Vilket ansvar har skolorna? Resultat eller kostnadsansvar?  

• Vilken tidshorisont jobbar man med? Tio, fem eller bara ett års plan? 

• Hur jobbar kommunen med variationer i elevkullarna? 

• Hur går det till när ni får pengar tilldelade via kommunen?  

• Hur fungerar det när en lundabo går i en gymnasieskola i exempelvis Helsingborg rent 

ekonomiskt? 

• Är samtliga skolor i lund tvungna att lämna en kvalitetsredovisning, fristående som 

kommunal?  

• Påverkas tilldelningen i något hänseende av resultatet från kvalitetsredovisningen? 

• Hur ser kvalitetsredovisningen ut? Vad redovisas och granskas? 
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Bilaga 3 Exelblad över kostnadsfördelning skolorna 

Kostnadsfördelning KKR Spyken  Katedralskolan 

      

      

Lokal kostnad                         25 608                  21 361     

Skolmåltider                           4 703                     5 283     

Lönekostnad                         46 368                  44 222     

Läromedel                           8 337                     7 333     

Elevvård                           1 898                     2 091     

Kompetensutveckling                               778                        824     

Övrigt     

      

Totalt:                         87 692                  81 114     

      

      

      

Antal elever 
              

1151                      1 270     

      
Kostnadsfördelning per elev 
SEK     

      

      

Lokalkostnad                         22 248                  16 820     

Skolmåltider                           4 086                     4 160     

Lönekostnad                         40 285                  34 820     

Läromedel                           7 243                     5 774     

Elevvård                           1 649                     1 646     

Kompetensutveckling                               676                        649     

Övrigt                                  -                             -       

      

Totalt:                         76 188                  63 869     
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Kostnadsfördelning KKR Carl Adolph Agardh Campeon 

Lokal kostnad                           1 500                         3 000     

Skolmåltider                           1 200                         1 200     

Lönekostnad                           6 287                         6 000     

Läromedel                               950                         1 624     

Elevvård                               250                               -       

Kompetensutveckling                               300                              80     

Övrigt                           2 137                            496     

      

Totalt:                         12 624                      12 400     

      

      

      

Antal elever                               165                            191     

      
Kostnadsfördelning per elev 
SEK     

      

      

Lokalkostnad                           9 091                      15 707     

Skolmåltider                           7 273                         6 283     

Lönekostnad                         38 103                      31 414     

Läromedel                           5 758                         8 503     

Elevvård                           1 515                               -       

Kompetensutveckling                           1 818                            419     

Övrigt                         12 952                         2 597     

      

Totalt:                         76 509                      64 921     
 


