
Skolpengen är felaktig 

Med jämna mellanrum seglar frågan upp om vinster inom friskolor. Bland politikerna står på ena 

sidan de som förespråkar vinster och på den andra de som inte vill se vinster alls eller på något sätt 

önskar begränsa möjligheten för ägarna att ta ut vinster. 

Ingen tycks förstå att anledningen till varför riskkapitalister och rektorer vill driva friskolor, gärna 

genom att få köpa en kommunal skola till underpris, är att de vet att skolpengen är för hög och att de 

därför med minimal risk kan göra mycket goda vinster. 

 

Förklaringen till varför skolpengen är för hög är att den är felaktigt beräknad och inte tar hänsyn till 

avgörande strukturella skillnader mellan en kommunal skola och en friskola som exempelvis vilken 

slags elever skolan attraherar, läraravtal, hyresvillkor och överkompensation för moms. 

Och eftersom en kommun där de privata aktörerna etablerar sig dessutom vanligtvis har flera skolor 

och beräknar en skolpeng som bygger på kommunens genomsnittliga kostnad per elev, garanteras 

den privata skolan att alltid få för hög ersättning. 

Hade den mest kostnadseffektiva skolan i kommunen använts som riktmärke, hade åtminstone 

felräkningen blivit mindre även om det fortfarande hade varit alldeles för högt. 

Samma resonemang gäller för gymnasieskolans programpeng/Skolverkets rikslista, som beräknas för 

hela landets gymnasieskolor. 

Som om det inte var nog konkurrerar kommunen med skolkoncerner vilka blir allt större och som 

drar nytta av stordriftsfördelar genom att t.ex. ta fram undervisningsmateriel för alla sina skolor och 

en gemensam administration, vilket de flesta kommuner inte klarar av att matcha. 

Effekten av den felaktiga beräkningen av skolpengen är att en mycket stor del av skolbudgeten helt i 

onödan går till vinster i de friskolor som konkurrerar med kommunens skolor. 

Det är pengar som istället kunde ha använts i den kommunala verksamheten för de elever som 

behöver extra hjälp för att nå godkänt. 

Om rätt beräkning av skolpeng och programpeng gjordes skulle friskolornas vinster vara avsevärt 

lägre, med ett i det närmaste obefintligt intresse från riskkapitalbolag och rektorer att driva friskola. 

Vi skulle då slippa politikers munhuggande och istället kunna prata om skolornas oförmåga att 

leverera godkända elever som blir fullvärdiga medlemmar i samhället. 

När skall kommunerna och Skolverket börja göra korrekta beräkningar och se till att skolpengen går 

till eleverna? 
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