Inbjudan till ESO-seminarium den 9 juni 2016

Hur friskolor väljer att etablera sig
En återkommande fråga i skoldebatten är om friskolor leder till
elevsortering och ökad segregering. Mindre uppmärksammad är
frågan om det i så fall beror på att friskolor etableras i vissa typer
av områden eller om områdena förändras till följd av friskolans
etablering.
I en ny rapport till ESO, När skolan själv får välja, analyserar
forskarna Nikolay Angelov och Karin Edmark vilka faktorer som
varit viktiga för valet av etableringsställe för fristående grundskolor
mellan 1988 och 2009. Frågor som diskuteras är bland annat:
 Hur viktiga är ekonomiska variabler när en friskola etableras?
 Vilken betydelse har områdets karaktäristika, exempelvis
utbildningsnivå, inkomst och andel utrikes födda, vid
etableringen?
 Är förväntade intäkter och kostnader viktigare för vinstsyftande
friskolor än för andra skolor?
Vid seminariet presenteras rapporten. Därefter följer en diskussion
om friskolor, skolsegregering och policy.
På seminariet medverkar bl.a.:
Nikolay Angelov
Boel Vallgårda
Mikaela Valtersson

Fil. dr, Nationalekonomi
Expert på socioekonomisk resursfördelning
Vice VD, Kunskapsskolan

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.

Välkomna!

Program

Expertgruppen för Studier i
Offentlig ekonomi

13.00 Kaffe

ESO är en kommitté med uppdrag att
självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden.

13.15 Inledning

Hans Lindblad
Expertgruppen består av

13.20 Presentation av rapporten

Nikolay Angelov
13.50 Kommentarer

Mikaela Valtersson m.fl.
14.05 Paneldiskussion och frågor

Nikolay Angelov
Boel Vallgårda
Mikaela Valtersson m.fl.
14.45 Seminariet slut

Ordförande
Hans Lindblad, fil. dr i nationalekonomi och riksgäldsdirektör
Vice ordförande
Villy Bergström, docent i nationalekonomi och tidigare vice riksbankschef
Robert Erikson, professor i sociologi vid
Institutet för social forskning, Stockholms universitet
Yvonne Gustafsson, tidigare bl.a. generaldirektör för Statskontoret
Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi, Örebro universitet

Tid: Torsdagen den 9 juni 2016 kl. 13.15---14.45
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5,
Stockholm

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 7 juni
Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se
Seminariet är kostnadsfritt
Läs mer om Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi
på www.eso.expertgrupp.se

Ann-Sofie Kolm, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet
Sylvia Schwaag Serger, adj. professor i
forskningspolitik vid Lunds universitet
och verksam vid VINNOVA
Annika Sundén, docent i nationalekonomi och chefsekonom vid Sida

