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Avd för lärande och arbetsmarknad
Laina Kämpe

Utbildningsnämnden motsv.
Kommunstyrelsen

Klargörande av villkoren för samverkan mellan
kommuner och fristående skolor
I avvaktan på en ny skollag har Skolverket fastställt interna riktlinjer som har til-lämpats vid prövningar av ansökningar om godkännande som fristående skolor.
Med anledning av den diskussion som utifrån dessa riktlinjer har uppstått avseende vilka möjligheter en kommun har att tillhandahålla lärarresurser till fristående skolor har Sveriges Kommuner och Landsting och företrädare för Skolverket kommit överens om att förbundet ska informera kommunerna om rättsläget.
I förarbetena till nuvarande lagstiftning avseende fristående skolor nämns att områden där samverkan kan ske är till exempel skolhälsovård och vissa speciella
lokaler. I 1 a kap. 5 § förordningen om fristående grundskolor och fristående
särskolor anges att ”modersmålsundervisning kan antingen anordnas vid skolorna
eller erbjudas genom att skolorna träffar avtal med någon annan om undervisningen.” Det finns inga andra bestämmelser som behandlar möjligheten för en fristående skola att genom avtal överlåta undervisning på någon annan, det vill säga
att överlåta till annan att bedriva delar eller hela den utbildning som huvudmannen
fått ett godkännande/rätt till bidrag för.
Det är självfallet positivt om kommuner och fristående skolor hittar bra samverkanslösningar. Det är samtidigt viktigt att denna samverkan sker inom de ramar
som lagstiftningen anger.
Vi erfar att det finns kommuner som känner sig skyldiga att medverka till att lösa
de fristående skolornas lärarförsörjning på grund av att den fristående skolan har
för litet elevunderlag för att anställa egna lärare. Någon skyldighet för kommunen
att tillhandahålla lärarresurser till fristående skolor föreligger inte. Det är kommunen som avgör om man vill samverka kring undervisning av elever i fristående
skolor.
Om överenskommelse om sådan samverkan sker bör läraren vara anställd av den
fristående skolan på den del av anställningen som avser undervisning av elever på
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den fristående skolan. Med en sådan ordning löser man också problemet med betygsättning. Betygsättning är myndighetsutövning och kan bara göras av lärare
som är anställda av skolhuvudmannen.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för lärande och arbetsmarknad
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