
 
 
 
       
 
 

 
 
Nyheter Sveriges skolchefer maj 2019 
 
 
SKL: Kommunerna behöver stöd av staten 
 
SKL:s  Ekonomirapporten, maj 2019 visar att kommunernas kostnader för välfärden ökar snabbare än intäkterna. 
Under 2018 gick sex av 20 regioner och 69 av 290 kommuner med underskott. Det är det högsta antalet på tio år. 
 

”Ekonomin i kommuner och regioner blir allt kärvare och låneskulden ökar samtidigt som statens andel 
av skulden snarare minskar, vilket inte är rimligt. Utöver att kommuner och regioner behöver 
effektivisera verksamheten med allt ifrån förändrade arbetssätt, användning av ny teknik och 
förebyggande hälsoarbete ser vi att staten också måste ta ett större ansvar för att möta de demografiska 
behoven, säger Anders Knape.” 
 

https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/statensoverskottbehovergatillkommunerochregioner.28018.html 
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/ekonomirapporten-maj-2019.html 
 
Skolverket: Ökat intresse för statsbidrag till lärlingsutbildning 
Fördelning av statsbidrag till de gymnasiala lärlingsutbildningarna inför nästa läsår är klart Statsbidraget är 
huvudsakligen avsett för de kostnader som arbetsgivarna har när de tar emot lärlingar på arbetsplatsen.   
 

”144 kommuner och fristående skolor har ansökt om statsbidrag för över 13 300 elever i gymnasial 
lärlingsutbildning. Ansökningarna uppgår till 277 miljoner kronor och Skolverket har totalt 191 miljoner 
kronor att fördela i vår. Kommuner och fristående skolor kommer därmed inte få så mycket bidrag som 
de sökt.” 

  
Mest statsbidrag får Praktiska Sverige AB med 41 miljoner och Thorengruppen 32 miljoner. Av de kommunala 
huvudmännen fick Göteborg mest med 5,5 miljoner. 
 
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-05-15-okat-intresse-for-
statsbidrag-till-larlingsutbildning 
 
https://www.skolverket.se/download/18.5cc6609416aa16babe11e7/1557836445344/Lista-huvudman-
statsbidrag-larlingsutbildning.pdf 
 
 
Lärarnas Riksförbund: Skolrankning 
Det genomförs flera olika skolrankningar varje år och beroende på vilka kriterier man använder och hur de 
viktas, får man olika resultat. LR har jämfört kommunerna efter fyra kriterier: 

1. Undervisningskostnad per elev 
2. Lärarlöner 
3. Lärarbehörighet 
4. Elevresultat 
  

De finner att det är stora variationer mellan kommunerna. Det beror på kommunens, ekonomi, geografi och 
befolkningstäthet med mera. De finner även att är stora skillnader mellan kommuner som borde vara relativt lika 
till exempel Nacka, Täby och Lidingö.  I LR:s jämförelse hamnar Nacka på plats 7, medan Täby och Lidingö 
hamnar på plats 156 respektive 169.  
 



 
 
 
       
 
 
https://beta.lr.se/5.47784efd16a56553d8d5ff.html 
 
https://beta.lr.se/download/18.6d1a1d3e16a6ae002d41ea/1556615395649/LRUND172_Lyckas_din_kommun_m
ed_skolan_utifran_sina_forutsattningar_201905.pdf 
 
Tidningen Arbetarskydd: Tingsrätten friar rektor efter olycka  
En rektor i Nacka frias efter en olycka med ett spritkök. Vid olyckan skadades två personer, en elev och en 
lärare.  
 

”Tingsrätten konstaterar att alla inblandade är överens om vad som har hänt och hur det har hänt. Rätten 
påpekar att skolan har haft en säkerhetsgenomgång med alla elever om hur man använder ett spritkök. 
Genomgången hölls två veckor före skolhajken. Även under skolhajken hölls en genomgång.” 
 

 
https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljoratten/rektor-frias-efter-olycka-med-spritkok-
6959093?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302753723,33270&= 
 
 

 
  

 
 


