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Rapport: Jämförelsetal för skolväsendet 1990
I en tid då knappheten på resurser sätter sin prägel på stora delar av den offentliga sektorn,
är det viktigare än någonsin att mäta, följa upp och utvärdera vilka resultat/effekter som
uppnås i förhållande till satsade resurser. Bland annat detta ligger bakom det
samarbetsprojekt som Svenska Kommunförbundet, Skolöverstyrelsen och Statistiska
Centralbyrån genomfört avseende framtagande av Jämförelsetal för skolväsendet 1990.
Projektets huvudsyfte har varit att från de deltagande kommunerna samla in faktaunderlag,
sammanställa detta till jämförelsetal och sedan redovisa det insamlade materialet för i första
hand de deltagande kommunerna.
I projektet har deltagit 236 kommuner, som tillsammans svarar för drygt 85 procent av
landets primärkommunala skolverksamhet. Den goda representationen visar att intresset för
denna typ av uppföljning är stort hos landets kommuner.
Uppgifterna som använts i projektet är hämtade från material som verifierats av de enskilda
kommunerna. Detta innebär att den presenterade rapporten har en för undersökningar av
detta slag hög kvalitet.
I den framtagna rapporten görs först en kommungruppsvis analys, som följs av
kommunspecifika underlagsuppgifter och jämförelsetal, redovisade i 16 tabeller med
sammanlagt drygt 125 olika mått/jämförelsetal av typen:
* Brutto- och nettokostnader per elev i olika skolformer. * Läromedelskostnad per elev.
* Lärartäthet, antal lärare per 100 elever.
* Olika skolformers statsbidragstäckning.
I rapporten redovisas en mängd intressanta fakta, rörande både kommungruppstyper och
enskilda kommuner.
De framtagna jämförelsetalen utgör ett signalsystem för den enskilda kommunen. Med hjälp
av rapportens allmänna diskussion och det detaljerade tabellverket bör varje deltagande
kommun kunna göra egna analyser som klarlägger orsakerna till att man har de
jämförelsetal som här redovisats. Rapportens viktigaste funktion är kanske att vara just ett
sådant signalsystem som stimulerar till vidare analys.
Denna rapport har distribuerats i ett exemplar till varje skolstyrelse och kommundelsnämnd
och i ett exemplar till alla kontaktpersoner hos de deltagande kommunerna.
Ytterligare exemplar kan beställas från Kommentusgruppen AB, se bifogade
beställningslista. Pris 150 kronor + mervärdesskatt och expeditionsavgift.
Eventuella frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Bo Gertsson, projektledare,
tfn 040 - 40 46 42 och Laina Kämpe, tfn 08 - 772 46 37.
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