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Riksförbundet FUB:s remissvar på Det stämmer! Ökad transparens och mer lika 
villkor. 
 
Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning är en 
intresseorganisation som arbetar för att människor med utvecklingsstörning ska kunna 
leva ett gott liv med full delaktighet i samhällslivet och rätt till samma levnadsvillkor som 
gäller för andra. Riksförbundet har ca 26 000 medlemmar. 
 
Riksförbundet FUB överlämnar härmed följande synpunkter: 
 
I stort välkomnar vi de förtydligande i lagstiftning som föreslås gällande beräkning av och 
beslut om bidrag till fristående skolor i syfte att säkerställa lika villkor mellan kommunala 
och fristående huvudmän samt säkerställande av antagning av elever i fristående skolor. 
 
3.3 Gällande rätt 
Riksförbundet FUB anser det djupt olyckligt att en elev kan behöva avbryta sin skolgång 
hos enskild huvudman på grund av att ansökan om tilläggsbelopp för särskilt stöd hos 
elevens hemkommun har avslagits på den grunden att betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter skulle uppstå för kommunen. 
 
3.4.3 Särskilda kostnader för kommunalt ansvar. 
Riksförbundet FUB vill påpeka att vår målgrupp får begränsade valmöjligheter när det 
gäller skolval då skolskjutskostnaderna enligt utredningen inte kommer att tas med  i 
beräkningen av ersättningen till enskild huvudman, då den enligt utredningen faller under 
särskilda kostnader för kommunalt ansvar. Vår målgrupp har ytterst begränsad möjlighet 
att själv ta sig till skolan eller åka allmänna kommunikationer. 
 
För att säkerställande av lika villkor mellan kommunala och fristående huvudman i 
vardagen krävs stor kunskap gällande ekonomi och juridik. Kommunen har helt klart 
särskilda kostnader knutna till sitt kommunala ansvar men har också lättare att ha 
anställda med hög ekonomisk kompetens samt tillgång till juridisk expertis. För fristående 
mindre skolenheter, speciellt utanför storstadsregionerna, kan det bli mycket svårt att få 
tillgång till rätt kompetens till en rimlig kostnad gällande ekonomi och juridik. 
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