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Huvudmannaskap för skolor
Kommunala och fristående skolor
Skolgång kan ske genom att elever tas emot i en kommunal skola i vistelsekommunen eller i en kommunal skola i en annan kommun än vistelsekommunen eller i en av
Skolverket godkänd fristående skola. I samtliga fall betalar hemkommunen (dvs. den
kommun där man är folkbokförd) ersättning till skolhuvudmannen. Hem för vård och
boende måste ha ett godkännande som fristående skola för att få erbjuda undervisning. Skolverket godkänner och har ansvar för tillsyn av fristående skolor.
Entreprenader
Enligt lagen om entreprenadförhållanden i skolan (1993:802) får en kommun överlåta
till enskild fysisk eller juridisk person att bedriva viss undervisning inom gymnasieskolan. Avtalet får emellertid endast avse karaktärsämnen som har en yrkesinriktad
eller estetisk inriktning. Någon motsvarighet finns inte när det gäller den obligatoriska skolan.
Avtal
Regeringen kan om det finns särskilda skäl medge att en kommun eller ett landsting i
andra fall än vad som anges ovan får sluta avtal med någon annan om att bedriva undervisning inom det offentliga skolväsendet för barn och unga. Denna möjlighet har
hittills endast beviljats utbildningar inom gymnasieskolans individuella program.
Specialskolor och resurscenter
När det gäller boende för skolgång vid specialskola eller resurscenter är det inte frågan om familjehemsplacering enligt SoL eller insats enl. LSS. Elever vid specialskolor och resurscenter vistas inte där till följd av ett beslut enligt socialtjänstlagen eller
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Staten är huvudman för specialskolor och resurscenterverksamhet. För elever som
fullgör sin skolplikt vid en specialskola eller får sin undervisning tillgodosedd vid ett
resurscenter betalar hemkommunen ersättning till staten enligt förordning om ersättning för elever i specialskola SKOLSF 1997:1. Under 2005 uppgick beloppet till 101
500 kronor per elev och termin. För undervisning vid resurscenter, betalar hemkommunen, om undervisningstiden understiger ett läsår, för de antal veckor som eleven
har fått undervisning. Staten ansvarar för att elever som till följd av skolgången måste
bo utanför det egna hemmet får tillfredställande förhållanden. Staten ansvarar också
för resor och andra insatser som kan komma att behövas t.ex. assistans vid resor mellan hemmet och skolan.
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Undervisning för barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem (SIS-institutioner)
Särskilda bestämmelser för barn och ungdom som vistas vid särskilda ungdomshem
finns i förordning 1983:28 om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid
särskilda ungdomshem. Statens Institutionsstyrelse ansvarar för att undervisning
kommer till stånd. Om den placerande kommunen är annan än hemkommunen (dvs.
att folkbokföringen ändras under tiden vistelsen pågår) betalar den placerande kommunen alltjämt för vården och boendet. Hemkommunen betalar för undervisningskostnaden.

