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Gävle kommun och dess friskolor 

Kommunrevisionen har genomfört granskningar av utbildningsnämndernas 

hantering av friskolorna på grundskole- och gymnasienivå, samt av fristående 

förskolor. Särskolans verksamhet har inte omfattats av granskningen. 

Granskningen har omfattat avtal och utbetalning av bidrag, samt nämndernas 

insyn och uppföljning av friskolorna.  

 

Granskningen har resulterat i tre separata rapporter som samtliga har ställts 

till respektive Barn- och Ungdomsnämnden och Utbildnings- och arbetsmark-

nadsnämnden. Samråd har hållits med representanter för dessa, samt med 

representanter för Kultur- och Fritidsnämnden. 

De fullständiga revisionsrapporterna finns på kommunens hemsida, 

www.gavle.se/kommun/kommunrevision/revisionsrapporter/aktuella. 

Denna rapport innehåller en sammanfattning av dessa. 

 

Granskningens resultat 

 

Barn- och ungdomsnämnden 

De olika verksamhetsgrenarna inom Barn- och Ungdomsnämnden har haft 

olika förutsättningar.  

Förskolan har haft en ökad efterfrågan på platser. Nämnden har kunnat ge 

tillstånd till nya enheter och bygga ut antalet platser i befintliga fristående 

förskolor för att möta den ökade efterfrågan. Även verksamheten i egen regi 

har byggts ut. Någon konkurrenssituation har inte uppstått.  

http://www.gavle.se/kommun/kommunrevision/revisionsrapporter/aktuella
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De fristående förskolorna har funnits länge och är väl integrerade. Fungerande 

tillsyn finns med välstrukturerade rapporter. 

 

På grund av elevminskningen inom grundskolan har nämnden hamnat i en 

defensiv roll med neddragningar under en följd av år. Friskolornas tillväxt har 

ytterligare ställt krav på stängning av kommunala skolor för att klara ekono-

min. För grundskolan har friskolorna varit ett nytt fenomen som inneburit att 

det inte längre varit självklart att alla elever kommer till närmaste grundskola. 

Etableringarna har varit större och eleverna kommit från ett flertal kommuna-

la skolor. En anpassning av organisationen har tagit tid och också att hitta ett 

”varumärke” för den egna verksamheten utan att konkurrera internt om ele-

verna. 

Nämnden gör resultatutvärderingar av friskolorna på samma sätt som av de 

egna skolorna. Möten finns, men kan utvecklas.  

 

Skolbarnomsorgen är den del som är oreglerad trots att kommunen för närva-

rande har tillsynsansvaret (övertas troligen av staten 2011). 

 

 

Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden 

Nämnden har länge haft konkurrens om eleverna från andra kommuner och 

landsting. Friskolorna innebär bara en ökning. Nämnden ser sig i första hand 

som en offensiv producentnämnd och marknadsför aktivt sitt utbud. Frisko-

lorna ses som en konkurrerande verksamhet. Elevökningen har gjort att elev-

underlaget gett utrymme för båda delarna, utan att nämnden behövt stänga 

skolor. Under de närmaste åren ser situationen annorlunda ut när elevantalet 

minskar drastiskt även här.  

Gymnasieskolan har startat med insynsbesök på en av fyra friskolor och har 

ett gemensamt antagningssystem för alla kommunala och fristående gymnasi-

er i kommunen.  

 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

När det gäller utnyttjande av det kommunala utbudet av bl. a badhus, bibliotek 

och idrottsanläggningar under Kultur- och Fritidsnämnden, är det bara bad-

huset som idag har lika villkor för utnyttjande för alla enheter oavsett huvud-

man.  
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Nämnden har också ansvar för arkivfrågor. Friskolorna hanterar bl. a betyg, 

individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram samt utredningar i sam-

band med elevvårdskonferenser, där medborgarna har ett intresse av att do-

kumentationen hanteras korrekt och finns kvar även om skolan skulle läggas 

ner. 

 

Granskningsrapporten behandlades av revisorskollegiet 2009-11-05. 

 

Överväganden och ställningstaganden 

Det är viktigt att utbildningsnämnderna har ett samhälleligt perspektiv i sin 

verksamhet och ser sin del av ansvaret för att det lokala samhället har en väl 

fungerande förskola och skola för sina medborgare.  

Det är nödvändigt att utveckla samarbetsformerna med de fristående skolorna 

i kommunen för att nå en god kvalitet i det samlade skolutbudet och ett effek-

tivt resursutnyttjande. 

Kommunens myndighetsroll (skolplikt, ansvar för ungdomar upp till 20 år och 

arkivansvar) gentemot de fristående skolorna behöver särskilt tydliggöras. 

 

 

Revisorerna i Gävle kommun 

 

 

 

 

 

Rune I Wiebe Henry Lundberg 

Revisorskollegiets ordförande Revisionschef 

 

 

Bilaga: Tre granskningsrapporter i sammanfattning om avtal, tillsyn och upp-

följning av: 

1. fristående förskolor och skolbarnomsorg i friskolor - Barn- och ung-

domsnämnden 

2. friskolor - Barn- och ungdomsnämnden 

3. friskolor - Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden 
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av fristående förskolor  

samt skolbarnomsorg i friskolor 

Barn- och ungdomsnämnden   
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Sammanfattning och slutsatser 

 

Bakgrund 
Inom förskolan finns föräldrakooperativ, personalkooperativ och fristående för-

skolor i Svenska kyrkans regi . De fristående förskolorna betalas av skattemedel.  

I oktober 2008 var andelen barn i fristående förskolor i Gävle 7 % (år 2000 5 %).  

Det innebar att 296 barn var inskrivna i förskolor i enskild regi i Gävle. Det mot-

svarar hälften av andelen i kommungruppen större städer som Gävle tillhör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den totala kostnaden (mnkr) för fristående förskolor i Gävle är: 

 

Kostnader 

Mnkr 

2008  

Budget 

2008  

Utfall 

2009  

Budget 

    

Elevbidrag 23,8 24,9 25,5 

Lokaler 4,4 4,1 4,2 

Totalt 28,2 29,0 29,7 

Källa: Aditro, Gävle kommuns ekonomisystem 
 

Barnomsorgstaxan (maxtaxan) gäller även för fristående förskolor och skolbarn-

omsorg friskolorna. Bidraget från kommunen minskas med 6 %, motsvarande 

intäkterna från taxan, så att de ekonomiska villkoren blir likvärdiga för friståen-

de förskolor och kommunala.  
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Kommunen har enligt Skollagen haft beslutanderätt över vilka som får tillstånd 

att starta en fristående förskola. Sedan har kommunen tillsynsskyldighet över 

verksamheten. För skolbarnomsorgen, d v s fritids- och fritidsklubbsverksamhe-

ten under friskolor gäller samma regelverk.  

 

Lagstiftningsförändringar görs efter den period som granskats (1 januari- 31 

maj 2009). En barnomsorgspeng införs från den 1 juli 2009. Detta påverkar be-

slutsprocessen för nya ansökningar om att få starta fristående förskolor. Nämn-

den ska godkänna de verksamheter som uppfyller fastställda kvalitetskriterier.  

 

Skollagen förändras fr o m 1 juli 2009 och ändringarna ska börja tillämpas fr o 

m kalenderåret 2010. Denna utredning berör fristående förskolor, men även 

friskolor både på grund- och gymnasienivå. Detta kommer att påverka bidragen 

framförallt för lokalkostnader med en ny beräkningsmodell med ersättning för 

kommunens genomsnittskostnad. De fristående förskolorna kommer fortsätt-

ningsvis att behandlas på samma sätt som friskolor i bidragshänseende. Lagre-

gleringen har sett olika ut tidigare. 

 

Nämndsbeslut om mål och riktlinjer 

Barn- och Ungdomsnämnden beslutade 2008-04-23 om mål och riktlinjer för hur 

ansökningar om att etablera enskild förskola skulle behandlas. Nämndens mål är 

att få ett varierat utbud, höjning av måluppfyllelsen och att verksamheten ska 

utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. 

 

Riktlinjerna avser lokaler, politiska mål som heltidstjänster och utbildningskrav, 

gemensam kö, samordning av bidrag och avgifter, ekonomiskt överskott samt att 

utdrag ur belastningsregistret ska tas fram innan anställning.  

 

Start av ny fristående förskola 
En ansökan skickas till Barn- och ungdomsnämnden och färdiga mallar finns för 

detta. Idén om förskolan presenteras, eventuellt förslag på lokal samt tänkt före-

tagsform.  

 

Ansökan bereds enligt riktlinjerna. Finns en kö i det området, kan nämnden upp-

fylla målet med plats inom rimlig tid? Förvaltningen träffar de personer som vill 

starta. Lokalfrågan behandlas av förvaltningen och Gavlefastigheter.  

 

Nämnden har beslutanderätt och ett förhandlingsutrymme. Kommunala lokaler 

kan utnyttjas. Oftast kan de som vill starta göra detta, men ibland kan det ta tid 

att hitta en lämplig lokal. De bostadsområden där man velat etablera sig har haft 

en kö av barn.  
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Idag finns fyra föräldrakooperativ, fem personalkooperativ och tre fristående 

förskolor i Svenska kyrkans regi. Sex enheter har tjugo eller färre barn. 

 

Avtal 
Fem avtal av tolv har återfunnits i elektronisk form (ej undertecknade original) 

och är nu diarieförda. Avtalen behöver skrivas om p g a ändrad lagstiftning. 

 

Avtalen reglerar kraven på likabehandlingsplan och trygghetsplan samt på lä-

roplansstyrning och kvalitetsredovisningen. Kön är gemensam med kommunen, 

men de fristående förskolorna sköter själva debitering av avgifterna. Avdrag 

görs i bidragsberäkningen för dessa intäkter. Den fristående enheten har perso-

nalansvaret. Kommunen tillhandahåller lokaler i de flesta fall. Svenska Kyrkan 

använder delvis sina egna lokaler mot hyresersättning. I de äldre avtalen finns en 

klausul om ett extra driftsbidrag för enheter med mindre än 18-19 barn.  

 

Samarbetet med kommunen regleras: personalen får delta i av kommunen an-

ordnad fortbildning mot ersättning. Man erbjuds att vara med i kommunens vi-

karieförmedling och anlita kommunens psykologer/kuratorer för konsultation.  

Kommunen tecknar också ansvars- och olycksfallsförsäkringar för inskrivna 

barn och försäkringar för lokaler och fast egendom. Om en fristående förskola 

skulle upphöra så ansvarar kommunen för inskrivna barn. 

 

Oreglerade frågor 
Nämnden beslutar om tillstånd och har tillsynsansvar över skolbarnomsorgen,    

d v s fritids- och fritidsklubbsverksamheten. Idag är denna del oreglerad och inte 

inskriven i avtalen med friskolorna. Friskolorna får ersättning för sin verksamhet 

på samma villkor som övriga skolor. Justering av bidragen görs inte om frisko-

lan tar in avgifterna själv. Beloppen är begränsade, men friskolorna borde be-

handlas lika och likvärdigt med kommunala skolor. Översyn av hela resursför-

delningssystemet pågår inför budget 2010, där även denna fråga hanteras. 

 

Ändringar finns i förslaget till ny Skollag som ska beslutas under våren 2010 och 

träda i kraft 2011. Där föreslås att staten ska bevilja tillstånd och ha tillsyn över 

skolbarnomsorgen i friskolorna. 

 

Kostnaderna för skolbarnomsorgen i friskolorna ökar kraftigt 2009.  

Kostnader 

Mnkr 

2007  

Budget 

2007 

Utfall 

2008  

Budget 

2008  

Utfall 

2009  

Budget 

2009  

Utfall tom juni 

       

Elevbidrag 4,3 3,4 6,9 4,8 7,3 3,7 

 Källa: Aditro, Gävle kommuns ekonomisystem 
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Intern kontroll utbetalningar av bidrag 
Resursfördelningssystemet är lika som för kommunens förskolor vilket innebär 

en viktning av socioekonomiska faktorer och ålder. Systemet baseras på budget. 

Bidragen reduceras med 6 % som motsvarar föräldraavgifterna enligt maxtaxan.  

Extra driftsbidrag har betalats ut till en enhet. 

 

Den faktiska kostnaden för lokalhyran ersätts av Barn- och Ungdomsnämnden.  

De fristående förskolorna betalar själva driftskostnaderna. 

 

Den totala kostnaden (mnkr) för fristående förskolor i Gävle är: 

 

Kostnader 

Mnkr 

2008  

Budget 

2008  

Utfall 

2009  

Budget 

    

Elevbidrag 23,8 24,9 25,5 

Lokaler 4,4 4,1 4,2 

Totalt 28,2 29,0 29,7 

          Källa: Aditro, Gävle kommuns ekonomisystem 

 

I avtalen står: ”Bidraget beräknas utifrån antalet planerade placerade barn och 

budgeterade kostnader i förskoleverksamhet. Antalet barn fastställs den 15 mars 

och den 15 september varje år.” 

 

Den interna kontrollen har varit god i rutinen för fakturautbetalningarna under 

den granskade perioden: januari-maj 2009. Det gäller både kontroll av antal barn 

och beslutade årsbelopp. 

 

Alla fristående förskolor har fr o m 2009 en egen objektskod i ekonomisystemet, 

vilket förenklat uppföljningen. Periodisering har också genomgående gjorts, 

vilket ger en mer rättvisande redovisning, eftersom fakturering huvudsakligen 

sker kvartalsvis och halvårsvis. 

 

En ny rutin planeras där kommunen beräknar och betalar ut bidraget efter antal 

barn varje månad i stället för att den fristående enheten fakturerar. Det ger en 

mindre administrativ hantering samt ett jämnare likvidflöde och en rättvisande 

redovisning. 

 

En genomsnittlig lokalkostnad, som enligt den nya lagstiftningen införs 2010, 

gör det möjligt att även betala ut denna del direkt från kommunen. 
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Insyn och uppföljning av resultat 
Barn- och ungdom Gävle gör regelbundna inspektioner av de fristående försko-

lorna enligt samma mönster som för de kommunala. Av de 12 enheterna har 11 

haft inspektionsbesök sedan 2005.  

 

Inspektionerna syftar till att kontrollera måluppfyllelsen och att ge underlag till 

utvecklingsinsatser. Inspektionsrapporterna är välstrukturerade. 

 

Fakta, förutsättningar och organisation beskrivs inledningsvis.  

 

Förskolans resultat bedöms i en genomgång av de nationella målen i förskolans 

läroplan och styrdokument  

 Förskolans styrdokument 

 Normer och värden 

 Utveckling och lärande 

 Barns inflytande 

 Förskola och hem 

 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 

 

Rapporten avslutas med områden att utveckla för att förskolan ska kunna nå en 

ännu bättre måluppfyllelse. Återkommande områden rör systematiskt kvalitets-

arbete, samarbete med skolan, genus och jämställdhet samt likabehandlingsplan. 

 

Rapporten kommuniceras med den enhet som blivit granskad innan den delges 

nämnden, diarieförs och läggs ut på intranätet. Intresset för rapporterna är stort 

bland friförskolorna. 

 

Utdrag ur belastningsregistret ska tas fram innan anställning är ett krav enligt 

lagstiftning och nämndens riktlinjer från 2008. Vid inspektionerna har inte 

granskats specifikt att detta gjorts.  

 

För fristående förskolor samlar kommunen upp all statistik till SCB och skickar 

in tillsammans med uppgifterna från kommunens egen verksamhet. 

 

Nämndens roll 
Nämnden har haft ökade krav på platser i barnomsorgen under perioden 2000-

2009. En strategi fanns för utbyggnaden av förskolan – bygg ut det som efterfrå-

gas. Små fristående enheter med kö byggdes ut för att få fler platser samt en 

bättre ekonomi och bemanningssituation. Nya fristående förskolor beviljades 

tillstånd i områden med kö. I kommunens regi flyttades äldre förskolebarn in i 

skolor och då skapades utrymme för fler platser i den kommunala förskolan. 



   

R E V I S I O N S K O N T O R E T   Sid 7 (7) 

   

 

 

   

 

   
 
 
 
 

Nämnden har också enligt lagstiftningen haft rätt att besluta om tillstånd. Detta 

har också gett ett handlingsutrymme att reglera tillgången på platser enligt efter-

frågan. För att få en enhetligare bedömning av ansökningarna antog nämnden 

2008-04-23 mål och riktlinjer för tillståndsgivningen. Därefter har också avtalen 

med varje enhet beslutats i nämnden. 

 

Från de fristående förskolorna i drift har framförts att det är svårt att få verksam-

heten att går runt med färre än 18-19 barn. Ett extra bidrag på 25 000 kr per år 

för enheter med färre barn har nämnden tagit beslut om någon gång före år 2001.  

 

Nedläggning av en fristående förskola har hittills bara skett i ett fall och barnen 

flyttades då till en annan enhet som också drevs av Svenska kyrkan. Men i avta-

len finns inskrivet att kommunen har ansvaret för att barnen får plats i den 

kommunala barnomsorgen om förskolan skulle läggas ner. 

 

Information till medborgarna 

Informationen till medborgarna om fristående förskolor via internet och broschy-

rer är likvärdig med informationen om barnomsorgen i egen regi. Köhanteringen 

är gemensam. 

 

Däremot kan informationen via web-sidan generellt förbättras. Där pågår ett 

arbete när Skolportalen nu är färdig. Enheternas egna kvalitetsredovisningar 

finns inte med och inte heller resultat och undersökningar.  

 

Gunilla Beckman Ljung 

Certifierad kommunal revisor  
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Sammanfattning och slutsatser 
 

Bakgrund 
Läsåret 2007/2008 gick 1120 av Gävles elever i friskolor på grundskolenivå i 

Gävle eller i andra kommuner. Andelen var 14,4 %.  Andelen elever i friskolor 

har ökat samtidigt som elevunderlaget totalt sett minskat i grundskoleåldern. 

Som framgår av diagrammet nedan har andelen elever i friskolor ökat kraftigt 

under 2000-talet. Ökningen har varit snabbare än i genomsnittet i liknade kom-

muner och Gävle ligger idag på en nivå över genomsnittet. 

Friskolorna betalas med kommunala skattemedel via ett elevbidrag på lika vill-

kor som de kommunala skolorna. Ansökan om att starta en friskola görs hos 

Skolverket, som beslutar efter det att kommunen fått lämna synpunkter i ett re-

missvar. Hittills har Barn- och Ungdomsnämnden avslagit samtliga ansökningar. 
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Den totala kostnaden (mnkr) för friskolor på grundskolenivå inklusive fritids-

verksamhet i Gävle är: 

  2007  2007 2008 

budget   utfall  budget 

Elevbidrag  56,0 63,1 63,7 

Lokaler  12,9 12,5 13,1 

Fritids    4,3   3,4   6,9 

Totalt  73,2 79,0 83,7 

Återsökning av moms  -4,1  -5,3  -4,3 

Nettokostnad  69,1 73,7 79,4 
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Skolverket har ansvaret för tillsynen av friskolorna. Kommunen har rätt till in-

syn. Friskolorna är en speciell verksamhet att foga in i kommunens styrnings- 

och ledningssystem. Denna rapport syftar till att granska denna styrning. 

 

En statlig utredning om fristående skolor presenterade ett delbetänkande ”Bidrag 

på lika villkor” i januari 2008. Slutligt beslut kommer troligen i december 2008 

och lagförändringarna sannolikt 2009. Denna utredning berör friskolor både på 

grund- och gymnasienivå.  

 

Start av ny friskola 
Flera nämnder och kommunens fastighetsbolag blir berörda av en friskolestart. 

Ett samarbete finns i första hand mellan Gavlefastigheter och Barn- och Ung-

domsnämnden när en etablering är aktuell. Byggnads- och Miljönämnden där-

emot kommer in när friskolan söker bygglov och har sin hantering främst ur ett 

myndighetsperspektiv och med kontakter med Tekniska nämnden för de praktis-

ka frågorna runt trafik och kollektivtrafik. 

 

Avtal 
Avtal finns för de flesta friskolorna, men de är inte likadana. Inget av dem är 

diariefört eller beslutat i nämnden. Barn- och Ungdom Gävle har avtal med fem 

friskolor: Lyftet, Engelska skolan, Prolympia, Gefle Montessoriskola och Älv-

boda friskola. Alla reglerar drift, uppföljning och de tre första även lokalfrågan.  

 

Sandvikens Montessoriskola har Barn- och Ungdom inget avtal med, men där 

går endast ett fåtal elever. Gävle kristna skola är den friskola som funnits längst. 

Här har inget avtal återfunnits vid granskningen. 

 

Avtalen reglerar skolbidragets storlek (årsbelopp per elev beslutar nämnden i 

budgeten varje år). Bidrag ska faktureras månadsvis från friskolorna utifrån antal 

elever. Lokaler ersätts med faktiska kostnader. Friskolorna ska delta i av kom-

munen anordnad utvärderingsverksamhet. Olycksfallsförsäkring betalas av 

kommunen. För elever med särskilda behov kan friskolan söka bidrag ur den s k 

Medicinska potten på samma sätt som de kommunala skolorna. 

 

Intern kontroll utbetalningar av bidrag 
Den interna kontrollen vid utbetalningar av bidrag har haft brister. Ett systema-

tiskt fel har lett till för stora utbetalningar till en friskola, Prolympia. Från januari 

2007 till september 2008 har ca 1 850 000 kr för mycket utbetalats i elevbidrag. 

När detta blev känt vidtog förvaltningsledningen åtgärder för återbetalning.  

 

Dessutom har en utbetalning till en annan friskola genom ett fel i skanningen 

tiodubblats, vilket inte upptäcktes i attestrutinen. Detta belopp hade återbetalats.  
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Ersättningen för lokalkostnaderna har enligt avtal ingen koppling till antal ele-

ver. I de friskolor som finns i Gävle kommun går ett antal elever från andra 

kommuner. År 2008 går 36 elever enbart från Sandvikens kommun i Engelska 

skolan och Prolympia. Om kommunen subventionerar de andra kommunernas 

elever har inte gått att kontrollera, eftersom fakturorna från friskolorna inte in-

nehåller underlag, som visar vilka de faktiska kostnaderna är och om en fördel-

ning sker mellan Gävle och andra kommuner. En överslagsberäkning visar att 

det kan röra sig om 0,6 - 0,9 mkr. Frågan bör utredas. 

 

Friskolorna har rätt till momskompensation för sin verksamhet. Den ska motsva-

ra de momskostnader som finns i de kommunala skolorna. Andra kommuner,    

bl a Västerås har räknat på sina momskostnader för grundskoleverksamhet och 

kommit fram till att nivån är 4 %. Det är vad de ersätter sina friskolor med. 

Gävles friskolor fakturerar dels ett påslag med 6 % på elevbidragen, dels ingår 

moms i de belopp som faktureras för lokaler. Varje %-enhet motsvarar 0,6 mkr. 

 

Den interna kontrollen i utbetalningar och kostnadsuppföljning behöver stärkas: 

 

 Kontroll av utbetalningar mot budgeterade elevbelopp per skola.  

 

 Alternativ: Lägg om utbetalningsrutinerna så att kommunen beräknar 

och betalar ut bidragen till friskolorna månadsvis.  

 

 Särredovisa varje friskolas budget och kostnader genom objektskoder. 

Då kan driftkostnaderna analyseras och felaktigheter upptäckas lättare. 

 

 Kontrollera underlagen för ersättning för lokalkostnader och samordning 

med andra kommuners lokalersättning.  

 

 Gör en översyn av momskompensationen. Friskolorna bör få ersättning 

för samma momsnivå som de kommunala grundskolorna har enligt tan-

ken om bidrag på lika villkor.  

 

Insyn och uppföljning av resultat 
Regelbundna besök vid friskolorna förekommer inte. Kommunen har informa-

tionsträffar en gång per år på kvällstid. 

 

Kvalitetsavdelningen samlar in resultaten från friskolorna och redovisar dessa 

för nämnden tillsammans med kommunens egna skolor. Det utvärderingar som 

friskolorna deltar i är: 

 

 Prognoser för elevresultat i åk 2 och 7 

 Måluppfyllelse i åk 5. 
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 Elevenkäter genomförs i åk 5 och 8 

 Elevintervjuer med avgående elever åk 9 

 SCB-statistik om personaltäthet, anställningsformer och högskole-

behörighet 

 Redovisning av betygsresultat år 8 och 9 

 

Kvalitetsredovisningarna samlas in från friskolorna. Däremot granskas de inte i 

förhållande till verksamheten, det är Skolverkets uppgift. 

 

Resultaten för friskolorna skiljer sig på tre punkter från den kommunala skolan: 

1. Elevintervjuer med avgående elever åk 9 i friskolor, där eleverna påtalar 

att laborationer i kemi och fysik är få och att undervisningen i slöjd, 

hemkunskap och teknik har brister. 

  

2. Kurator och SYO har eleverna i friskolor inte har tillgång till i samma 

omfattning som elever i de kommunala skolorna. 
 

3. Andelen behöriga lärare är lägre. Engelska skolan kommenterade förra 

året den låga behörigheten bland lärarna i sin kvalitetsredovisning. Det 

har visat sig i statistiken att många lärare inom friskolor inte är behöriga. 

Skolverket utreder just nu denna fråga i ett antal kommuner. 

 

Uppföljningen fungerar på lika villkor som för de kommunala skolorna så långt 

möjligt och ger nämnden information även om friskolorna. Det som kan utveck-

las är de personliga mötena med friskolorna samt kontakterna med Skolverket, 

för att klargöra när brister påverkar bidragen. 

 

Nämndens roll 
Information till medborgarna 

Samtliga skolor och friskolor finns med i utbudet och informationen till medbor-

garna. Däremot kan informationen via web-sidan förbättras. Enheternas egna 

kvalitetsredovisningar finns inte med, inte heller resultat och undersökningar. 

Detta gäller generellt för samtliga skolor, både kommunala och friskolor. 

 

Ekonomi 

Barn- och Ungdomsnämnden är skyldig att betala ut bidrag till friskolorna och 

samtidigt anpassa den egna organisationen. Kommunfullmäktige tillför pengar 

till nämnden i relation till antalet elever, oavsett om de går i kommunala eller i 

friskolor.  Anpassningstiden efter Skolverkets beslut är ett halvår. Men om 

friskolan faktiskt startar och från vilka kommunala skolor eleverna i så fall 

kommer, är inte känt förrän ännu närmare skolstart.  
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Hittills har nämnden valt att avstyrka samtliga ansökningar från friskolor. 

Minskningen av antalet elever har varit stor under flera år, p g a att stora kullar 

lämnar grundskolan. Friskoleetableringarna har inneburit att elevminskningen i 

kommunala skolor gått ännu snabbare. Kraven på anpassningar av organisatio-

nen har blivit ännu större. Lokalkostnaderna har heller inte minskats i samma 

takt, som friskolorna etablerat sig i externa lokaler. Nämnden har 2005 och 2006 

klarat sina budgetramar. År 2007 var resultatet -23,5 mkr.  Prognos för 2008 är   

-25 mkr. 

 

Skolpliktsansvaret och beredskap att ta tillbaka elever innebär kostnader. 

Kommunen har alltid det yttersta ansvaret för eleverna. Hittills har återström-

ningen av elever varit liten och ingen friskola på grundskolenivå har lagts ner. 

Vissa resurser avsätts för detta innan medel fördelas ut till skolorna. Skolplikts-

avdrag anses inte behövas i utredningen ”Bidrag på lika villkor”. Nämnden har i 

sitt remissyttrande framfört att det är nödvändigt p g a att omställningstiden för 

den kommunala organisationen är längre än de ca sex månaderna från beslut till 

skolstart. 

 

Avtalen är inte beslutade i nämnden.  

Fördelningsmodellen är beslutad i nämnden och budgeten fastställs årligen för 

samtliga skolor. ”Bidrag på lika villkor”- utredningen har som direktiv att bi-

dragsbesluten ska vara möjliga att överklaga via förvaltningsbesvär.  Beslut i 

nämnd eller delegerade till en tjänsteman måste i så fall finnas. 
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Oreglerade frågor  

Det finns ett antal oreglerade frågor för nämnden att ta ställning till: 

 

 Skolpliktsbevakning: Alla elever har skolplikt. Om en elev inte kom-

mer till skolan ska friskolan rapportera det till kommunen. Om åtgärder 

ska vidtas, är det myndighetsutövning och det kan inte friskolan hantera. 

Det har funnits flera fall där denna rapportering inte har fungerat. 

 

 Speciallokaler – gymnastik, slöjd, hemkunskap, fysik, kemi, teknik och 

bibliotek är speciallokaler som kräver särskild utrustning. Skolverket 

ställer inga specifika krav på lokalerna vare sig vid start eller vid löpan-

de verksamhet. Kommunen ersätter faktiska kostnader, men har inget 

ansvar över att det finns lokaler lämpade för specialämnena.  

 

I elevintervjuerna på högstadiet framgår att eleverna i friskolorna tycker 

att laborationer i kemi och fysik är få och att undervisningen i slöjd, 

hemkunskap och teknik har brister. Specialanpassade lokaler och utrust-

ning saknas ibland eller har en lägre standard än på kommunala skolor. 

Föräldrar som upplever brister hänvisas till Skolverket. 

 

 Fritidsverksamheten – Detta har kommunen både beslutanderätt över 

och tillsynsplikt för, men det är inte nämnt i avtalen med friskolorna. 

Däremot betalar kommunen ut ersättning på samma sätt som till de egna 

skolorna. Hur taxan för skolbarnomsorg ska tillämpas framgår inte hel-

ler i avtalen. 

 

 

 

Gunilla Beckman Ljung 

Certifierad kommunal revisor 
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Sammanfattning och slutsatser 
 

Bakgrund 
 

Läsåret 2008/2009 gick 590 av Gävles elever i friskolor på gymnasienivå i Gäv-

le eller i andra kommuner. Andelen var 14,6 %.  Andelen elever i friskolor har 

ökat samtidigt som elevunderlaget totalt sett ökat hittills i gymnasieåldern. 

Framåt kan man i prognoserna se att antalet elever kommer att kulminera 2010 

och sedan sjunka när de stora kullarna från 1990-talets början går ut gymnasiet. 

 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

-00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12

Antal elever i Gävle kommun 

 
 

Som framgår av diagrammet nedan har andelen elever i friskolor ökat kraftigt 

under 2000-talet. Ökningen har startat senare än genomsnittet i liknade kommu-

ner och Gävle har fortfarande en nivå under genomsnittet. 
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Friskolornas gymnasieprogram betalas med kommunala skattemedel via ett 

elevbidrag på lika villkor som motsvarande program vid de kommunala gymna-

sierna. Ansökan om att starta en friskola görs hos Skolverket, som beslutar efter 

det att kommunen fått lämna synpunkter i ett remissvar.  

 

Den totala kostnaden för köpt gymnasieutbildning på gymnasienivå i Gävle var 

2008 76 mkr. Detta fördelades på landstingsdrivna skolor, gymnasier i andra 

kommuner och friskolor. Friskolornas andel var 48,8 mkr och av det var 36,3 

mkr friskolor i Gävle. Utvecklingen från år 2000 till 2008 visas i diagram nedan. 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mnkr Köpt gymnasieutbildning

Friskolor Andra kommuner Landsting

 
 



   

R E V I S I O N S K O N T O R E T   Sid 4 (8) 

   

 

 

   

 

   
 
 
 
 

Skolverket har ansvaret för tillsynen av friskolorna. Kommunen har rätt till in-

syn. Friskolorna är en speciell verksamhet att foga in i kommunens styrnings- 

och ledningssystem. Denna rapport syftar till att granska denna styrning dels 

utifrån nämndens perspektiv, dels utifrån förvaltningens hantering av elevbi-

dragsutbetalningar. 

 

Lagförslag förändring av Skollagen fr o m 1 juli 2009. 

 

En proposition har kommit under våren 2009 och lagförändringarna ska träda i 

kraft 1 juli 2009 och ska börja tillämpas fr o m kalenderåret 2010.  Denna utred-

ning berör friskolor både på grund- och gymnasienivå samt friförskolor. Det som 

framförallt blir annorlunda för Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden jäm-

fört med nuvarande hantering är:  

 Möjlighet för friskolor att överklaga kommunala beslut om bidrag med 

s.k. förvaltningsbesvär 

 

 Elevbidraget ska innehålla tilläggsbelopp för kostnaderna för: 

o Särskilt stöd till enskilda barn/elever 

o Modersmålsundervisning 

 Friskolorna ska vara skyldiga att meddela kommunen när man avser att 

starta efter det att man fått tillstånd av Skolverket. 

 

Start av ny friskola 
 

Flera nämnder och kommunens fastighetsbolag blir berörda av en friskolestart. 

Kontakter tas i vissa fall av friskolorna direkt med Gavlefastigheter när en eta-

blering är aktuell. Byggnads- och Miljönämnden däremot kommer in när frisko-

lan söker bygglov och ska göra bygganmälan samt miljöanmälan. Den nämnden 

har sin hantering främst ur ett myndighetsperspektiv och har dessutom kontakter 

med Tekniska nämnden för de praktiska frågorna runt trafik och kollektivtrafik. 

Kultur- och Fritidsnämndens folkbibliotek utnyttjas ofta av friskolor, i stället för 

att bygga upp egna skolbibliotek. Idrottslokaler och anläggningar används också 

av friskolor. 

 

Avtal 
 

Det finns inga generella avtal mellan kommunen och friskolorna på gymnasieni-

vå. Det som finns är avtal som reglerar att friskolorna köper intagningsadminist-

rationen av Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden. Det innebär att alla ut-

bildningsvägar som finns i Gävle kan sökas via samma gymnasieintagningspro-

gram via Internet.  
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Avtal saknas mellan friskolorna och Kultur- och Fritid för utnyttjande av kom-

munala anläggningar för idrott samt för bibliotek. För de kommunala skolorna 

finns uppgörelser mellan nämnderna om kostnadsfördelning och utnyttjande. 

 

Intern kontroll utbetalningar av bidrag 
 

Friskolorna fakturerar kommunen utifrån beslutat bidragsbelopp per elev. Det 

innebär att kommunen måste kontrollera att friskolornas uppgifter är korrekta 

innan utbetalning. Kontroller måste göras av antal elever, folkbokföring och att 

fakturerade elevbidrag är korrekta för programmet. 

 

Den interna kontrollen i stort är god. Efterskottsfakturering är det vanligaste, 

vilket innebär att förvaltningen får göra manuella periodiseringar för att visa de 

verkliga kostnaderna löpande i redovisningen. Återsökningen av moms fungerar. 

 

Det som kan förstärkas är kontrollen över elevers avhopp från friskolor under 

året. Vid årsskiften konstateras att brister finns i friskolornas anpassning till nya 

årsbelopp. Något som kan förbättra nämndens uppföljning är att budgetera och 

redovisa varje friskola i kommunen enskilt i stället för samtliga friskolor i klump 

som idag. 

 

Insyn och uppföljning av resultat 
 

Enligt Skollagen har kommunen rätt till insyn i de friskolor som ligger i kom-

munen. Friskolorna är skyldiga att delta i den uppföljning och utvärdering som 

kommunen gör av sina egna gymnasier. Kommunen måste dock besluta om att 

friskolorna ska delta i uppföljningen. Något sådant beslut har inte nämnden fat-

tat. 

 

Den uppföljning som görs regelbundet är s k husförhör för de kommunala gym-

nasieskolorna. Det innebär att de får redogöra för hur verksamheten når upp till 

de mål som nämnden beslutat. John Bauer har besökts på ett liknande sätt hösten 

2008. Övriga friskolor har ännu inte besökts. 

 

Skillnaden mot besöken i de egna verksamheterna är att ledningen inte kan kon-

trollera och ifrågasätta svaren på olika frågor, eftersom man inte har tillgång till t 

ex redovisningen eller frånvarostatistik. 

 

Yttrandefriheten för privat anställda är inte lika långtgående som för kommu-

nens personal. Offentligt anställda har s k meddelarfrihet enligt Tryckfrihetsför-

ordningen. I ett privat företag innebär lojalitetsplikt och förbudet mot att yppa 
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företagshemligheter en långtgående tystnadsplikt. Den innebär att insynen från 

kommunen kompliceras. 

 

De kommunala gymnasieskolorna tar årligen fram kvalitetsredovisningar för 

sina respektive verksamheter. Detta är ett lagkrav även för friskolor. Förvalt-

ningen tar också fram en gemensam kvalitetsredovisning till nämnden för den 

kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Denna översänds sedan till 

kommunfullmäktige. 

 

Friskolorna tar på samma sätt fram egna kvalitetsredovisningar per skola. Dessa 

skickas till Skolverket och finns tillgängliga via deras hemsida. Nämnden tar 

inte in dessa rapporter. 

 

Insynen från kommunen kan utvecklas. Drygt 500 av kommunens knappt 4000 

elever går i friskolor i kommunen. Av skattemedel avsattes 2008 35 mkr för 

deras utbildning. Information om kvalitén på denna utbildning kan fås via Skol-

verkets tillsynsrapporter, kvalitetsredovisningarna samt officiell statistik via 

Skolverket angående kostnadsfördelning och lärartäthet och lärarnas utbild-

ningsnivå. 

 

Finns anledning att följa upp specifika områden, kan beslut fattas om att göra 

detta för både den kommunala verksamheten och friskolorna. 

 

Nämndens roll 
 

Tillstånd och elevbidrag 

Kommunfullmäktige tillför pengar till nämnden i relation till antalet elever, oav-

sett om de går i kommunala, landstingsdrivna eller i friskolor. Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden är skyldig att betala ut bidrag till friskolorna som fått 

tillstånd av Skolverket. Samtidigt måste nämnden anpassa den egna organisatio-

nen.  

 

Efter Skolverkets beslut i början av året finns tid för överklagande. Hittills har 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avslagit merparten av ansökningarna 

om att starta friskolor.  

 

Eftersom intagningen till gymnasieskolan i stort sett sammanfaller med Skolver-

kets beslut kommer nya friskolor inte igång med sin verksamhet förrän ett läsår 

senare. Det är den tid nämnden har för anpassning av sin verksamhet. 
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Kommunens ansvar för ungdomar upp till 20 år. Enligt Skollagen ska hem-

kommunen löpande hålla sig informerad om vilka som inte har sysselsättning i 

syfte att erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har en rutin för detta. Två gånger per 

år identifieras och kontaktas ungdomarna. Det finns en grupp med representanter 

gymnasieskolan, AME, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen.  Alla ungdomar 

kan inte hittas, men 97-98 % vet man var de finns och vad de gör.  

 

Man erbjuder ungdomarna gymnasieutbildning eller åtgärder via Arbetsmark-

nadsenheten i kommunen, AME, eller via Arbetsförmedlingen. Alla är inte ar-

betslösa. Ungefär hälften har ordnat en sysselsättning. 

 

Innan jobbgarantin kom var AME aktiva och kommunen hade ca 200-300 ung-

domar sysselsatta i arbetsträning. I den nya lagstiftningen finns begreppet kom-

pletterande aktörer som Arbetsförmedlingen ska upphandla. Kommuner har inte 

ansetts som sådana utan bara privata företag och därmed är kommunen inte med 

i arbetet med ungdomsarbetslösheten  

 

Avhopp från friskolor fångas inte upp om inte dessa registreras hos dem. Betal-

ning för elevens utbildning fortsätter också så länge inte ett avslut registrerats. 

 

Beredskap att ta tillbaka elever innebär kostnader. Kommunen har alltid det 

yttersta ansvaret för eleverna. Kostnaden för denna beredskap har diskuterats 

under flera år. Slutförslaget till lagändring innebär att s k skolpliktsavdrag inte 

får göras. 

 

En konkurs har inträffat. I Gävle fick Skeppsakademin lägga ner sin verksamhet 

2006. Totalt berördes 4-5 elever från Gävle. 

 

Beslut i nämnden  

Bidragsbeslut i form av en prislista för olika program har behandlats i nämnden i 

samband med beslut om internbudget.  Lagförslaget innebär att bidragsbesluten 

ska vara möjliga att överklaga via förvaltningsbesvär.  

 

Information till medborgarna 

Samarbetet när det gäller intagning till gymnasieskolan innebär att friskolorna 

finns med i utbudet när eleverna ska söka till gymnasiet. Däremot saknas infor-

mation om friskolorna på kommunens hemsida. Kommunens egna gymnasiesko-

lors kvalitetsredovisningar finns med. Vill man se friskolornas kvalitetsredovis-

ningar får man söka dessa på Skolverkets hemsida. 

 



   

R E V I S I O N S K O N T O R E T   Sid 8 (8) 

   

 

 

   

 

   
 
 
 
 

Nämndens principiella inställning är att den kommunala skolan konkurrerar på 

en marknad. De kommunala skolorna marknadsförs aktivt. Konkurrenskraften 

ligger i bredden i utbudet, kvalitén i välutbildade och behöriga lärare samt bra 

lokaler och bra utrustning. Marknadsföringen görs via tidigare och nuvarande 

elever som fungerar som ambassadörer, pressreleaser till TV, radio och press, 

öppet hus på kvällar inför gymnasieval. Hela upplägget har ett elevperspektiv. 

 

I den senaste antagningen har det visat sig att den kommunala gymnasieskolan 

står sig väl i konkurrensen. 

 

Gunilla Beckman Ljung 

Certifierad kommunal revisor 
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