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Kommunrevisionen har genomfört en granskning av rutinerna kring avtal och 

utbetalning av bidrag samt insyn och uppföljning av friskolorna på grundskole-

nivå. Som en del av granskningen har revisionen haft ett möte med Barn- och 

Ungdomsnämndens beredningsgrupp 2008-11-26. Granskningsrapporten har 

slutbehandlats av revisorskollegiet 2008-12-08. 

 

Överväganden och ställningstaganden 

Det är viktigt att facknämnderna har ett samhälleligt perspektiv i sin verksamhet 

och ser sitt ansvar för att samhället har en väl fungerande skola för sina medbor-

gare. Hanteringen av friskolorna kräver en annan strategi och organisation än 

styrningen av den egna verksamheten. Följande förbättringsområden finns bl.a.: 

 

1. Förstärkning av den interna kontrollen i bidragsutbetalningarna: Korrek-

ta belopp per elev enligt beslut, översyn av lokalersättning, momskom-

pensation samt bättre intern uppföljning av kostnaderna. 

2. Samverkan med Skolverket, där deras inspektionsrapporter utmynnar i 

beslut som påverkar bidragsgivningen.  

3. En strategi för egenregiverksamhet och friskolor: Resursfördelningsmo-

deller, lokalfrågor, insyn och hantering av myndighetsfrågor. 
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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.  



   

R E V I S I O N S K O N T O R E T   Sid 5 (29) 

   

 

 

   

 

   
 
 
 
 

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. 
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Avtal, insyn och uppföljning av friskolor  

Barn- och Ungdomsnämnden 

 

1 Inledning och bakgrund 

 

Gävle kommun 

En allt mindre del av den kommunala servicen produceras i egen regi. 

Det gäller också utbildningen. Friförskolor och friskolor är en del av 

Barn- och Ungdomsnämndens verksamhet. Friskolor finns även på 

gymnasienivå inom Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden. 

 

Läsåret 2007/2008 var andelen elever i friskolor på grundskolenivå i 

Gävle 14,4 %. Det innebar att 1 120 elever gick i friskolor i Gävle eller 

i annan kommun, vilket motsvarar två stora skolor. Som framgår av  

diagrammet nedan har andelen elever i friskolor ökat kraftigt under 

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

kommuner och Gävle ligger idag på en nivå över genomsnittet. 
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Andelen elever i friskolor ökar samtidigt som elevunderlaget totalt sett 

minskar i grundskoleåldern. Friskolorna betalas av skattemedel via 

elevbidrag, men kommunen har inte beslutanderätt när det gäller eta-

bleringar. Skolverket ( fr o m 2008-10-01 Statens skolinspektion) är 

den instans som har ansvaret för tillsynen. Kommunen har rätt till in-
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syn i friskolor som ligger i den egna kommunen. Detta sammantaget 

gör friskolorna till en speciell verksamhet att foga in i nämndens styr-

nings- och ledningssystem. Nedan visas vilka friskolor som finns i 

kommunen, när de etablerats och totalt antal elever (även från andra 

kommuner) i dessa skolor. 
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Skollagen och förordning om fristående skolor har genomgått vissa 

förändringar fr o m 2008-10-01, men större förändringar väntar under 

nästa år: 

 

Bidrag på lika villkor – utredning  

En statlig utredning om lika villkor för fristående skolor presenterade 

ett delbetänkande ”Bidrag på lika villkor” i januari 2008. Slutligt be-

slut kommer troligen i december 2008 och lagförändringarna sannolikt 

2009. Denna utredning berör friskolor både på grund- och gymnasieni-

vå. 

 

Huvudpunkterna i förslaget är: 

 Möjlighet för friskolor att överklaga kommunala beslut om bi-

drag. 

 Likabehandlingsprincipen, d v s resurser ska fördelas på sam-

ma villkor för friskolor som för kommunens egna skolor. Reg-

ler för vad som ska ingå föreslås. 

 Grunden för bidragen ska vara kommunens budget för kom-

mande år. 
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 Riksprislista för gymnasieskolan inklusive individuella pro-

grammet. 

 Rätt till bidrag för gymnasieutbildning maximalt 2500 poäng 

men kommunen kan bevilja högre bidrag. 

 Likabehandlingsprincipen ska gälla även gymnasieskolans in-

dividuella program och gymnasiesärskolan. 

 Bidraget ska bestå av grundbelopp innehållande ersättning för: 

o Undervisning 

o Utrustning och läromedel 

o Elevvård 

o Måltider 

o Administration 

o Mervärdesskatt  

o Lokalkostnader 

 Bidraget ska innehålla tilläggsbelopp för kostnaderna för: 

o Särskilt stöd till enskilda barn/elever 

o Modersmålsundervisning 

 Kommunen ska vara skyldig att redovisa budgeterade kostna-

der för skolverksamheten till Skolverket. 

 

Barn- och Ungdomsnämnden har lämnat ett remissvar på betänkandet. 

De poängterar följande: 

 Att kommunen föreslås betala ut extra bidrag till friskolor vid 

underskott, men inte får någon återbetalning vid överskott är 

märkligt. 

 Lokalkostnaderna som friskolorna får täckning för måste vara 

skäliga. 

 Skolpliktsavdraget argumenterar nämnden för att behålla efter-

som det finns omställningskostnader när friskolor startas i 

kommunen. Det är en lång process att lägga ner kommunala 

skolor för att anpassa antalet till det minskade elevunderlaget.  

 

1.1 Syfte och avgränsningar 

Granskningen syftar till att klarlägga vilket ansvar Barn- och Ung-

domsnämnden tar för friskolornas verksamhet som en del av de tjänster 

som erbjuds kommunmedborgarna. Dessa elevers skolgång betalas 

också med skattemedel.  

 

Revisionsfrågor:  

 Vid start av friskola, vilken kontakt har nämnden för att få in-

formation om starttidpunkt, lokalfrågan och antal elever? 
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 Vilka avtal har nämnden med de verksamma friskolorna? Är 

dessa likartat utformade? 

 Hur sker utbetalningar av bidrag till friskolor? 

 Hur fungerar momskompensation och återsökning av moms? 

 Hur hanterar nämnden insyn i friskolornas verksamhet, t ex för 

kvalitetsuppföljning? 

 Vilka kontakter har nämnden när en friskola läggs ner? Hur tar 

nämnden ansvar för att eleverna får undervisning? 

 Hur hanterar nämnden information till medborgarna? 

 Hur ser nämnden på sin roll? 

 

Granskningen omfattar inte de sidoordnade utbetalningarna för barn 

med särskilda behov som söks ut medicinska potten.  

  

1.2 Metod 

Intervjuer med ordförande för nämnden, förvaltningschef, kvalitetschef 

och övrig personal på kvalitetsavdelningen samt ansvarig ekonom. 

 

Kontakter med handläggare inom övriga inblandade förvaltningar och 

bolag: Bygg- och Miljö, Kultur- och Fritid samt Gavlefastigheter.  

 

Framtagande av information ur Aditro, ekonomisystemet samt upp-

följning av konstaterade olikheter i utbetalningstransaktioner till 

friskolorna.  

 

Genomgång av samtliga avtal med friskolor. 

 

 

Bedömningsgrund: Skollagen 9 kap Friskolor mm  

6§ Tilldelning av bidrag mm. 

…. 

”För varje elev som genomgår en utbildning motsvarande den som ges 

i grundskolan lämnas bidrag av hemkommunen. Bidraget ska bestäm-

mas med hänsyn till skolans åtagande och elevens behov efter samma 

grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de 

egna grundskolorna. Om en elev har ett omfattande behov av särskilt 

stöd, är kommunen inte skyldig att lämna bidrag för det särskilda stö-

det, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter upp-

står för kommunen.” 
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11§ Tillsyn mm  

 

”I fråga om fristående skolor som får bidrag enligt 6 eller 6a § skall 

den kommun där skolan är belägen ha rätt till insyn i verksamheten. 

Sådana skolor är skyldiga att i den utsträckning som kommunen be-

stämmer delta i den uppföljning och utvärdering som kommunen gör 

av sitt eget skolväsende.” 

 

 Förordning 1996:1206 om fristående skolor: 

 1 kap. Fristående grundskolor och fristående särskolor 

 

8 a § ”En kommun som lämnar bidrag för elev i en fristående grund-

skola skall för skolan kunna redovisa hur stor andel av bidraget som är 

ersättning för kostnader för lokaler respektive mervärdesskatt.” 

  

Utbetalning av bidrag 

 

9 § ”Om skolan och kommunen inte kommer överens om annat, skall 

bidragen betalas ut med en tolftedel varje månad. Utbetalningarna i 

juli-september avpassas efter ett beräknat antal elever och regleras vid 

utbetalningen i oktober.” 
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2 Granskningsresultat 
 

2.1 Kontakter vid start av ny friskola 

 

Ansökan 

Ofta signalerar de mindre enheterna som är intresserade av att starta en 

friskola detta till Barn- och ungdomsnämnden. De tar kontakt med 

ekonomen på förvaltningen för att få information om de ekonomiska 

förutsättningarna. 

 

De stora koncernerna startar direkt med en ansökan till Skolverket utan 

kontakt med förvaltning eller nämnd.  

Ansökan 
april

Remiss 
BUN höst

Beslut 
Skolverk jan

Planering 
vår

Start 
hösttermin

 
Ansökan till Skolverket ska vara inne till den 1 april. Under hösten 

skickas ansökan för yttrande till kommunen. Barn- och ungdoms-

nämnden yttrar sig efter beredning.  

 

Skolverket beslutar sedan att ge tillstånd om man inte ser påtagliga 

nackdelar. Besluten kommer oftast i januari året därpå och ger ett 

halvårs planering för att starta höstterminen samma år. Samma tid ges 

för den kommunala organisationen för anpassning till en övergång av 

ett känt antal elever. Däremot finns inte information om vilka sko-

lor/klasser som får färre elever förrän vid höstterminsstarten.  

 

Lokaler 

Lokalfrågan är avgörande för när friskolan kan starta. Kommunen har 

rutiner för att försöka fånga upp de intressenter som vill starta, för att 

försöka hitta lokaler i kommunens fastigheter.  
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De mindre friskolorna Lyftet i Andersberg och Montessori finns i 

kommunala fastigheter. Däremot de större koncernerna har ofta redan 

tittat på lokaler på den privata marknaden.  

 

Diskussioner fanns om att Engelska skolan skulle överta Brynässkolan 

och att Prolympia skulle överta Stenebergsskolan, men dessa förslag 

antogs inte i nämnden i det ena fallet och inte av kommunstyrelsen i 

det andra. Detta innebar att lokalytorna totalt för skolverksamhet ut-

ökades. Kommunfullmäktige beslutade 2003 att den totala ytan kom-

munala verksamhetslokaler skulle minska.  Barn- och Ungdomsnämn-

den har senare minskat ytorna för de kommunala skolorna genom ned-

läggningar.  

 

Nämndens yttranden 

Ur nämndens synvinkel har man inte beslutanderätt över friskolornas 

etableringar. Hittills har man valt att avstyrka samtliga ansökningar. 

Barn- och Ungdomsnämnden har också överklagat Engelska skolans 

utökning med årskurs 4-5. Nämnden vill få prövat om det inte är en på-

taglig nackdel att fyra skolor läggs ner i kommunen som en anpassning 

till elevminskning och fler elever i friskolor. 

 

Utvecklingen av antalet elever visas i diagrammet nedan. Antalet ele-

ver i kommunala skolor har minskat med 27 % mellan år 2000 och 

2007 samtidigt som friskolornas andel av eleverna vuxit snabbt. 
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Kommunens gemensamma agerande 

När det blir känt att en friskola vill etablera sig har nämnds- och styrel-

seordförandena kommit överens om att en tjänstemannagrupp ska ta 

kontakt med friskolan. Det är Bygg- och Miljö för bygglov, Gavlefas-

tigheter för lokaler och Barn- och Ungdom för bidrag och resultatupp-

följning.  

 

Det mest utvecklade samarbetet har i praktiken funnits mellan Gavle-

fastigheter (tidigare Tekniska kontorets Fastigheter & lokaler) och 

Barn- och Ungdom. Syftet har varit att försöka erbjuda friskolor och 

friförskolor kommunala lokaler i första hand. Problemet har dock varit 

att det funnits få lediga lokaler. 

 

Bygg- och miljö blir kontaktade direkt av dem som vill starta friskolor. 

Om man har hittat en lokal, måste man dels ha bygglov för de yttre 

förutsättningarna – att detaljplanen tillåter en skola i byggnaden, att 

trafik och kollektivtrafik kan fungera. En bygganmälan krävs för de 

inre förutsättningarna i byggnaden som ventilation, brandsäkerhet, ut-

rymningsvägar mm. Miljösidan blir också involverade i handläggning-

en eftersom en miljöanmälan ska göras. Tekniska kontoret blir engage-

rade när det rör sig om anpassningar för trafik och kollektivtrafik. 

 

Om en friskola vill etablera sig i en lokal, där man tidigare bedrivit un-

dervisning, men för andra åldersgrupper, sker ingen ny prövning enligt 

Plan- och bygglagen. Detta trots att helt andra krav kan ställas för den 

nya elevgruppen.  
 

Bygg- och miljö har i sin utredning ingen lämplighetsprövning av lo-

kalerna för skoländamål. Här sker alltså ingen kontroll av om special-

lokaler för gymnastik, slöjd, hemkunskap, fysik, kemi, teknik och bib-

liotek finns i byggnaden. 

2.2 Avtal 

 

Friskolorna har enligt Skollagen och Friskoleförordningen rätt till bi-

drag för sina kostnader inklusive momskompensation och lokaler. Bi-

drag ska utbetalas månadsvis. I Skollagen 9 kap 11 § står också att de 

ska delta i uppföljning och utveckling på samma villkor som de kom-

munala skolorna.  

 

För att reglera hur detta ska fungera i Gävle kommun har man tecknat 

kortfattade avtal med de flesta friskolorna. I avtalen regleras följande: 
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 Giltighetstid  

Kopplad till friskolans rätt enligt Skolverkets beslut att driva 

friskola. 

 

 Avtalet ska godkännas av nämnd och friskoleföretag 

Från nämnden sida skrivs det under av firmatecknare i förvalt-

ningen. De enskilda avtalen beslutas inte nämnd. 

 

 Skolbidragets storlek 

Baseras på kommunens budget och täcker samtliga kostnader 

utom för elever med särskilda behov. Momskompensation 6 % 

tillkommer. 

 

Nämnden har sett över sitt resursfördelningssystem för att det 

ska vara så neutralt som möjligt för friskolorna och de egna 

skolorna. Ett socioekonomiskt index på individnivå räknas 

fram för samtliga skolor både kommunala och friskolor. 

 

Nämnden har inte sina overheadkostnader med i resursfördel-

ningssystemet, vilket innebär att de gör en form av skolplikts-

avdrag. Det handlar om att kommunen alltid måste tillhanda-

hålla undervisning även om det innebär att man inte kan fylla 

klasserna. Det innebär också att kommunen måste ha en bered-

skap att kunna ta emot elever som flyttar in och elever som 

flyttar mellan skolor. Friskolorna kan, så länge de har en kö, 

optimera sina klasser och har heller inga kostnader för skol-

plikten eftersom de inte är ansvariga för den. 

 

Detta är ett grundbidrag, möjlighet finns dessutom att söka 

medel ur den medicinska potten för elever med särskilda be-

hov.  

 

 Tilldelning av skolbidraget 

Bidragsnivån baseras på antal elever registrerade hos friskolan 

och anmälda till kommunen per 15 september. Förändringar i 

elevantal anmäls sedan löpande en månad i efterskott. 

 

Fakturering och utbetalning av bidrag görs i förskott. Om före-

taget är sena eller inte lämnar in faktura skall kommunen må-

nadsvis i förskott, ersätta företaget med belopp som motsvarar 

senast inskickade faktura från företaget. 
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 Hyra 

Faktiska kostnader inklusive uppvärmning, el, vatten och so-

por ersätts. Standarden får inte överstiga kommunens övriga 

lokalbestånd. Bidrag ges för 12 kvm bruksarea per elev. Hy-

resbidrag för idrottshallar och fritidsanläggningar avtalas i sär-

skilt avtal. 

 

I de avtal som finns med fem av friskolorna finns i tre angivet 

att kommunen ersätter kostnaden för lokaler med max 12 m2 

per elev (Lyftet, Engelska skolan och Prolympia). I dessa avtal 

står också att standarden för lokalerna inte får överstiga kom-

munens övriga skollokalbestånd. 

 

Hyresbidrag för speciallokaler skall avtalas i särskilt avtal. 

Med speciallokaler avses idrottshallar och fritidsanläggningar. 

Dessa särskilda avtal har inte granskats. 

 

I övriga två avtal (Gefle Montessori och Älvboda) nämns inget 

om lokaler. Sandviken Montessori har man inte något avtal 

med eftersom det endast rör sig om ett fåtal elever per år. 

Kristna skolan har startats tidigare än övriga och något avtal 

har inte hittats vid granskningen.  

 

 Olycksfallsförsäkring för elever 

Kommunen betalar olycksfallsförsäkring för barn folkbokförda 

i Gävle kommun. 

 

 Utvärdering  

Friskolan ska delta i av kommunen anordnad utvärderings-

verksamhet bl a: 

o Kvalitetsredovisning 

o Resultatredovisning nationella prov åk 9 

o Redovisning av elevprognoser år 7 

o Redovisning av betygsresultat år 8 och 9 

o Elevenkät år 8 (trygghetsmätning) 

 

 Elever med särskilda behov 

Friskolan har rätt att söka bidrag ur den s k Medicinska potten 

på samma sätt som kommunala skolor. 
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2.3 Oreglerade frågor 

Det finns några områden som idag inte är tillfredställande reglerade. 

Det handlar om myndighetsutövning, beredskap att ta emot elever, lo-

kaler och fritidsverksamhet. 

 

Skolpliktsbevakningen är en myndighetsfråga som bara kommuner 

kan hantera. Alla elever har skolplikt och om en elev inte kommer till 

skolan, kan en kommun ytterst anmäla föräldrarna. Detta är ett område 

där friskolorna är skyldiga att rapportera till kommunen, men det har 

funnits flera fall där detta inte ha fungerat. I dessa fall betalar också 

kommunen för undervisning som eleven inte får. Rutiner för att fånga 

upp dessa fall saknas. Det finns heller inte uttryckligen reglerat i avta-

len. 

 

Yttrandefriheten för privat anställda är inte lika långtgående som 

för kommunens personal. Offentligt anställda har s k meddelarfrihet 

enligt Tryckfrihetsförordningen. I ett privat företag innebär lojalitets-

plikt och förbudet mot att yppa företagshemligheter en långtgående 

tystnadsplikt. Den information som kommunen anser sig behöva bör 

därför regleras i avtal. 

 

Skolpliktsansvaret och beredskap att ta tillbaka elever i de fall för-

äldrar och elev vill byta, om skolgången inte fungerar eller om frisko-

lan läggs ner p g a konkurs är en annan skillnad mellan kommunens 

skolor och friskolor. Kommunen har alltid det yttersta ansvaret för ele-

verna. Kostnaden för denna beredskap har man inte tagit hänsyn till 

som en merkostnad för kommunerna. Bidragen ska i stället vara lik-

värdiga till friskolor. Skolpliktsavdrag eller inte finns med som en del i 

utredningen ”Bidrag på lika villkor”. 

 

Lokalkostnaderna har enligt avtal ingen koppling till antal elever. 

År 2008 går 36 elever enbart från Sandvikens kommun i Engelska sko-

lan och Prolympia. Om Barn- och Ungdom Gävle ersätter de faktiska 

lokalkostnaderna i enlighet med avtalen med friskolorna, innebär det 

att kommunen subventionerar de andra kommunernas elever. Detta har 

inte gått att kontrollera eftersom fakturorna från friskolorna inte inne-

håller underlag, som visar vilka de faktiska kostnaderna är och om en 

fördelning sker mellan Gävle och andra kommuner. En överslagsbe-

räkning visar att det kan röra sig om 0,6 - 0,9 mkr mkr. Frågan bör ut-

redas. 

 

Speciallokaler för gymnastik, slöjd, hemkunskap, fysik, kemi, tek-

nik och bibliotek är något som de kommunala skolorna har tillgång 
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till, om än av varierande storlek och standard. När det gäller gymnastik 

och bibliotek samarbetar man med Kultur- och fritid Gävle, där så är 

möjligt. 

 

I avtalen regleras lokalens storlek i kvm per elev. Hyresbidrag lämnas 

för 12 kvm BRA (bruksarea) per elev. Efter kontakter med förvalt-

ningen, kommunledningskontoret och Gavlefastigheter kan revisionen 

konstatera att någon uppföljning inte finns av att dessa avtalsvillkor 

följs. Avtalen är inte kända utanför Barn- och Ungdom. 

 

Speciallokaler som idrottshallar och fritidsanläggningar ska avtalas i 

särskilt avtal. Däremot nämns ingenting om speciallokaler för under-

visning i slöjd, hemkunskap, fysik, kemi och teknik. Bibliotek nämns 

heller inte. 

 

Friskolorna har inte krav på sig att ha denna typ av lokaler, varken från 

kommunen (Barn- och Ungdom och Bygg- och Miljö) eller från Skol-

verket. Dyr specialutrustning krävs för slöjd, hemkunskap, fysik, kemi 

och teknik. Bibliotek kräver inköp av litteratur och personalresurser.  

 

I elevintervjuerna som görs i åk 9 har det framkommit att friskoleele-

verna upplever brister i skollokalerna. I de fall föräldrar har synpunkter 

på brister i friskolornas lokaler/utrustning hänvisas de av Barn- och 

Ungdom till Skolverket. 

 

Friskolekoncernerna löser ofta dessa frågor om specialundervisning 

med internatlösningar under en kortare tid på annan ort. Samma lokaler 

och utrustning utnyttjas då av alla skolor i koncernen. 

 

De speciallokaler som finns i kommunala skolor skulle även kunna hy-

ras ut till friskolor, för att ge dessa elever samma förutsättningar för 

undervisning i specialämnen. Det är kommunmedborgarna som betalar 

och eleverna i kommunen som borde ges samma förutsättningar oav-

sett om de går i en kommunal skola eller en friskola. 

 

Det handlar i så fall om en andrahandsuthyrning från Barn- och Ung-

dom och en samordning av schemaläggningen för berörda skolor. Det 

skulle vara ett mer effektivt sätt att använda de lokaler och den utrust-

ning som redan finns.  
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Fritidsverksamheten 

En del som inte faller under Skolverkets beslut och kontroll är fritids-

verksamheten. Den är det upp till kommunen och nämnden att besluta 

om och att ha tillsyn över. Idag är denna del oreglerad och inte inskri-

ven i avtalen. De friskolor som har fritids får ersättning för sin verk-

samhet på samma villkor som övriga skolor. 

 

Skolbarnomsorgstaxa - maxtaxan 

För fritidsverksamheten gäller maxtaxan. Om och hur denna ska till-

lämpas av friskolorna sägs ingenting i avtalen. Hur friskolorna hanterar 

denna fråga, respektive om Barn- och ungdom följer upp hanteringen 

har inte kartlagts i denna granskning. Detta borde regleras i avtalen 

med friskolorna. 

 

Ingen diarieföring av avtalen  

En generell notering är att avtalen inte diarieförs, vilket innebär att de 

inte är tillgängliga för andra än den som upprättat avtalen. 

 

Underskrivna originalavtal har inte uppvisats vid granskningen, utan 

endast elektroniskt lagrade utan namnteckningar. 

 

2.4 Intern kontroll i ekonomiska utbetalningar 

 

Resursfördelningssystemet är idag lika som för kommunens skolor, 

vilket innebär en viktning av socioekonomiska faktorer och ålder. 

Hela systemet baseras på budget och täcker samtliga kostnader på 

skolnivå utom för elever med särskilda behov. Momskompensation 6 

% tillkommer. Faktiska kostnader för lokaler inklusive moms ersätts 

fullt ut. 

 

Friskolan har rätt att söka bidrag ur den s k Medicinska potten för ele-

ver med särskilda behov på samma sätt som kommunala skolor. 

 

Bidragsnivån baseras på antal elever registrerade hos friskolan och 

anmälda till kommunen per 15 september. Förändringar i elevantal 

anmäls sedan löpande en månad i efterskott. 

 

Fakturering och utbetalning av bidrag ska enligt avtalen göras i för-

skott. Om företaget är sena eller inte lämnar in faktura skall kommu-

nen, månadsvis i förskott, ersätta företaget med belopp som motsvarar 
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senast inskickade faktura från företaget. I praktiken har denna reserv-

lösning inte tillämpats. 

 

Faktiska kostnader för lokaler: hyra inklusive uppvärmning, el, vatten 

och sopor ersätts. Hyresbidrag för idrottshallar och fritidsanläggningar 

avtalas i särskilt avtal. 

 

Den totala kostnaden (mnkr) för friskolor på grundskolenivå inklusive 

fritidsverksamhet 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 

Momsåtersökning  -4,1  -5,3  -4,3 

Nettokostnad 69,1 73,7 79,4 

 

Genomgång av utbetalningsrutinen för elevbidrag: 

Det finns i princip två vägar att betala ut bidraget. Den ena är att 

friskolorna ansöker om bidrag för sina elever månadsvis och kommu-

nen beräknar och betalar ut bidraget. Den andra är att friskolorna fak-

turerar kommunen utifrån beslutat bidragsbelopp per elev i olika ålder-

grupper och fritidsgrupper. Gävle kommun har valt den senare model-

len. Det innebär att kommunen måste kontrollera att friskolornas upp-

gifter är korrekta innan utbetalning. 

 

Fakturering sker inte alltid månadsvis. Gefle Kristna skola fakturerar 

tre månader i förskott. Hela beloppet betalas ut vid ett tillfälle i förskott 

vilket inte stämmer med avtalet. Sandvikens Montessori fakturerar i ef-

terskott terminsvis. I detta fall rör det sig enbart om 1-2 elever. 

 

1. Kontroll av antal elever 

 

Fakturorna från friskolorna hamnar först hos en handläggare som kon-

trollerar att man uppgett rätt antal elever i olika åldersgrupper. Kon-

trollen sker mot systemet Procapita där samtliga elever i skrivna i 

kommunen finns med. För varje elev finns registrerat i vilken skola de 

går och när eventuella byten skett. Handläggaren har kontinuerlig kon-

takt med skolassistenterna på de olika skolorna, även de som sitter på 

friskolor lokalt. Vissa friskolor använder Procapita, men inte alla. 
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Felaktigheter har meddelats den som godkänner fakturan, först via e-

post, men senare genom meddelandefunktionen knuten till respektive 

faktura direkt i ekonomisystemet. 

 

Den interna kontrollen bedöms i detta led vara mycket god. 

 

2. Kontroll av utbetalda belopp 

 

Kontrollen i detta led görs utifrån mottagningskontrollen av antal ele-

ver från den första handläggaren.   

 

Den ytterligare kontroll som måste göras är att årsbelopp per elev i 

olika åldersgrupper stämmer med det beslutade. Det belopp som 

friskolan har rätt till är det som beslutats i Barn- och Ungdomsnämn-

dens internbudget och som är beräknat från individnivå. Den socio-

ekonomiska viktningen innebär att alla skolor har unika belopp för oli-

ka åldersgrupper. Om denna kontroll inte görs, kan stora systematiska 

fel uppstå, eftersom det är utgångspunkten för ett helt års debitering. 

 

En stickprovskontroll visar att sex av sju friskolor har fakturerat kor-

rekta årsbelopp för 2007 och 2008 för eleverna läsåret 2007/2008. I 

Prolympias fall har felaktiga årsbelopp tillämpats för hela 2007 och 

samma belopp oförändrade även för 2008. Dessutom har en dubbelde-

bitering konstaterats för elever i förskoleklass som även räknats in i fri-

tidsersättningen under läsåret 2007/2008. 

 

De felaktiga årsbeloppen per elev har varit både för låga och för höga, 

men den totala effekten har varit till kommunens nackdel. Tillsammans 

med dubbeldebiteringen har en uppskattning gjorts av hur mycket som 

betalats ut för mycket till Prolympia. För perioden januari 2007 till 

september 2008 rör det sig om ca 1 850 000 kr. 

 

Vid utredning har framkommit att rätt belopp meddelats till Prolympia 

2008 och det inte fungerat i deras interna rutiner, utan resulterat i andra 

belopp vid faktureringen. 

 

Förvaltningen har, så snart den felaktiga utbetalningen till Prolympia 

blev känd, vidtagit åtgärder för att återbetalning ska ske.  

 

Under året har det också förekommit en stor, felaktig utbetalning till 

Gefle Montessoriskola. I skanningen av fakturor som kommunen gör 

före betalning uppstod ett felaktigt belopp. Fakturan var korrekt, men i 

det belopp som angavs i systemet hade en siffra skjutits in så att belop-

pet blev över 7 mnkr i stället för ca 700 tkr. Detta upptäcktes inte vid 
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kontrollen, utan det extremt höga beloppet betalades ut. Vid upptäckt 

hos Gefle Montessoriskola återbetalades den felaktiga summan till 

kommunen en månad senare. 

 

Den interna kontrollen i detta led har haft stora brister. 

 

3. Kontroll mot budget av elevbidrag för friskolor 

 

Budgeten görs på skolnivå för samtliga skolor, kommunala och frisko-

lor. Uppföljningen av de kommunala skolorna kan enkelt göras via 

rapporter ut ekonomisystemet där budget och kostnader redovisas per 

skola. Friskolorna däremot redovisas samlade i klump under verksam-

het 4407 friskolor och 4207 fritidsverksamhet friskolor.  

 

Manuell uppföljning av kostnaderna för friskolor verksamhet 4407 har 

gjorts månadsvis av ekonomichefen. Budgeten finns då som totalbe-

lopp för samtliga friskolor enbart uppdelad på lokaler och driftsbidrag. 

Denna uppföljning visar per sista juni ett underskott jämfört med bud-

get på -2,6 mkr. Per sista juli är underskottet -5,8 mkr. Faktureringen 

är ojämn, alla skolor fakturerar inte månadsvis, kvartal och halvår samt 

eftersläpningar förekommer. Det som fångas i denna kontroll är t ex 

om en skola inte fakturerat för alla månader under ett kalenderår. 

 

Den manuella uppföljningen har också gjorts av kostnader per friskola 

men utan jämförelse med budget per skola. Det innebär att man inte 

har kunnat se vilka skolor som håller sin budget respektive om någon 

enskild skola ligger över budget.  

 

Någon uppdelning i ekonomisystemet med t ex en objektskod per  

friskola finns inte. Det skulle ge möjlighet att direkt ur ekonomisyste-

met få rapporter per skola. Då skulle även budgetjämförelsen finnas 

per skola och man skulle få en bättre intern kontroll. Enbart denna in-

formation är inte tillräcklig för att analysera en avvikelse. Det krävs 

också att man jämför budgeterade siffror för antal elever med det verk-

liga utfallet. Detta är framförallt vid start av friskola eller utökning av 

åldersgrupper en viktig faktor för att förklara underskott mot budget.      

 

Med nuvarande uppföljningsmetod fångas om debitering gjorts för 

samtliga månader under ett år eller om ytterligare kostnader ska perio-

diseras in vid ett årsbokslut. Däremot fungerar den inte för intern kon-

troll av att utbetalningarna av bidrag är korrekta utifrån belopp och an-

tal elever.  
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4. Kontroll av lokalbidrag för friskolor 

  

Friskolorna ersätts enligt avtalen för sina lokalkostnader. Dessa faktu-

reras kommunen separat för att göra återsökning av moms enligt regeln 

5 % för driftkostnader och 18 % för lokalkostnader möjlig. 

 

En skola hyr lokal av Gavlefastigheter och en annan finns i Gavlegår-

darnas lokaler. Övriga har andra privata hyresvärdar. Hyra, el, upp-

värmning, vatten och sopor faktureras kommunen utan speciella under-

lag. Att göra en kontroll av om kommunen verkligen betalar faktiska 

kostnader är inte möjlig, om man inte kräver in underlag för debite-

ringen. Underlag har efterfrågats vid revisionen, men inte funnits. 

 

En friskola i Gävle kan i princip fakturera kommunen för hela hyres-

kostnaden, även om skolan har elever från andra kommuner. Skriv-

ningarna i avtalet innehåller inget om att kostnadsersättningen är rela-

terad till antalet elever. 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 innehåller 

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. 

 

5. Momskompensation för friskolor 

 

Friskolorna har rätt till momskompensation för sin verksamhet. Den 

ska motsvara 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. 

 

Möjligheter finns att beräkna kommunens verkliga momskostnader i 

grundskole- och fritidsverksamheten. En procentenhet motsvarar ca 0,6 

mkr för driftkostnaderna som är inkluderade i elevbidragen. Frågan bör 

utredas. 
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6. Förbättringsförslag 

 

För att undvika att nya systematiskt väsentliga fel uppstår i utbetal-

ningsrutinerna måste åtgärder vidtas för att stärka den interna kontrol-

len. 

 

 Bättre intern kontroll över utbetalade elevbelopp får man ge-

nom en årlig kontroll mot budgeterade elevbelopp. Någon an-

nan än handläggaren som attesterar utbetalningarna, gör denna 

kontroll i början av året att beloppen är korrekta. Detta kan 

styras och följas upp via nämndens intern kontrollplan.  

 

 En mer radikal metod är att lägga om utbetalningsrutinerna så 

att kommunen beräknar och betalar ut bidragen till friskolorna 

månadsvis. Även då behövs en kontroll av att årsbeloppen som 

månadsbetalningarna grundar sig på är korrekta. 

 

 Att lägga upp egna objektskoder i ekonomisystemet för varje 

friskola, för att löpande kunna följa kostnader kontra budget. 

 

 Kontroll av faktiska lokalkostnader och om en fördelning sker 

mellan Gävle och andra kommuner.  

 

 Översyn av momskompensationen. Friskolorna ska få ersätt-

ning för samma momsnivå som de kommunala grundskolorna 

har.  

 

2.5 Insyn 

 

Friskola 

Här förekommer inte regelrätta inspektioner, eftersom det är Skolver-

kets ansvar. Tillsynsbesök regelbundet förekommer heller inte.  

För att informera om vad kommunen beslutar och vad som händer an-

gående ekonomi har förvaltningen informationsträffar en gång per år 

på kvällstid. 

 

Enligt avtalen ska friskolan delta i av kommunen anordnad utvärde-

ringsverksamhet bl a: 

o Kvalitetsredovisning 

o Redovisning av elevprognoser år 7 
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o Redovisning av betygsresultat år 8 och 9 

o Elevenkät år 8 (trygghetsmätning) 

o Resultatredovisning nationella prov åk 9 

o Elevintervjuer i åk 9 

 

Kvalitetsredovisningarna samlas in från friskolorna. Däremot grans-

kas de inte i förhållande till verksamheten, det är Skolverkets uppgift. 

Engelska skolan kommenterade förra året den låga behörigheten bland 

lärarna. Det har visat sig i statistiken att många lärare inom friskolor 

inte är behöriga. Skolverket utreder just nu denna fråga i ett antal 

kommuner. 

 

Prognoser för elevresultat i åk 2 och 7 lämnas in till kvalitetsavdel-

ningen samt måluppfyllelse i åk 5. Friskolorna lämnar alltså lika 

många prognoser som de kommunala skolorna. 

 

Elevenkäter genomförs i åk 5 och 8 på samma sätt som i de kommu-

nala skolorna. 

 

Elevintervjuer med avgående elever åk 9 genomförs på samma sätt 

som i de kommunala skolorna. Det som skiljer ut friskolorna i resulta-

ten från intervjuerna, är att eleverna kommenterar att laborationer i 

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

teknik har brister. Specialanpassade lokaler och utrustning saknas 

ibland eller har en lägre standard än på kommunala skolor 

 

Kurator och SYO är andra bitar där eleverna i friskolor inte har till-

gång till insatser från dessa yrkesgrupper på samma sätt som elever i 

de kommunala skolorna. 

 

Nationella prov i åk 9 är en rapportering som friskolorna gör direkt 

till Skolverket. 

 

SCB-statistik om personaltäthet, anställningsformer och högskole-

behörighet sammanställs idag av kvalitetsavdelningen inom Barn- och 

Ungdom. Samtliga skolor i kommunen rapporterar per 15 oktober des-

sa uppgifter. 

 

Redovisning av betygsresultat år 8 och 9 tas in från friskolorna och 

läggs till i den redovisning som görs för kommunen till nämnd och 

Skolverket. 
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Kvalitetsavdelningen samlar in resultaten från friskolorna och redovi-

sar dessa tillsammans med kommunens egna skolor. Eleverna är till 

största delen skrivna i kommunen, deras föräldrar betalar skatt i kom-

munen och dessa skattemedel betalar deras undervisning. Resultaten 

ska då också redovisas till ansvarig nämnd. 

 

2.6 Barn- och Ungdomsnämnden  

Nämndens roll 

Nämnden kan inte besluta om en friskola ska få starta eller inte. Barn- 

och Ungdomsnämnden kan yttra sig innan beslut och redogöra för 

konsekvenserna av en etablering. Skolverket beslutar och nämnden är 

sen skyldig att betala ut bidrag till friskolorna och samtidigt anpassa 

den kommunala organisationen för att hålla de ekonomiska ramarna. 

Anpassningstiden efter Skolverkets beslut är ett halvår. Men om 

friskolan faktiskt startar och från vilka kommunala skolor eleverna i så 

kommer, är inte känt förrän ännu närmare skolstart.  

 

Hittills har nämnden valt att avstyrka samtliga ansökningar från frisko-

lor. Minskningen av antalet elever har varit stor under flera år, p g a att 

stora kullar lämnar grundskolan samtidigt som de yngre är färre. Det 

kräver anpassningar av kommunens egen organisation. Friskoleetable-

ringarna har inneburit att elevminskningen i kommunala skolor gått 

ännu snabbare. Kraven på anpassningar har blivit ännu större. Lokal-

kostnaderna har inte kunnat minskas i samma takt, som friskolorna 

etablerat sig i externa lokaler och kunnat kräva ersättning för sina lo-

kalkostnader.  

Nedläggning av skola/ återströmning av elever 

Problemet har inte varit så stort, eftersom det rört sig om enstaka ele-

ver. Om eleven återvänder kan kommunen inte garantera att det blir till 

samma klass. Skulle en större friskola läggas ner skulle det naturligtvis 

ställa större krav på kommunen att ta hand om dessa elever.  

Konkurser har inträffat för friskolor. I Gävle fick Skeppsakademin 

(gymnasium) lägga ner sin verksamhet 2006. 

Information till medborgarna 

Samtliga skolor och friskolor finns med i utbudet och informationen 

till medborgarna. Däremot kan informationen via web-sidan förbättras. 

Enheternas egna kvalitetsredovisningar finns inte med och inte heller 

resultat och undersökningar. Detta gäller generellt för samtliga skolor, 

både kommunala och friskolor. 
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Skolpliktsansvaret och beredskap att ta tillbaka elever innebär 

kostnader. Kommunen har alltid det yttersta ansvaret för eleverna. 

Kostnaden för denna beredskap har man inte tagit hänsyn till som en 

merkostnad för kommunerna. Bidragen ska i stället vara likvärdiga till 

friskolor. Skolpliktsavdrag anses inte behövas i utredningen ”Bidrag på 

lika villkor”. Nämnden har i sitt remissyttrande framfört att det är nöd-

vändigt p g a att omställningstiden för den kommunala organisationen 

är längre än de ca sex månaderna från beslut till skolstart. 

 

Avtal med enskilda friskolor har inte behandlats i nämnden. Där-

emot den fördelningsmodell som använts har beslutats i nämnden och 

budgeten fastställs årligen för samtliga skolor. ”Bidrag på lika villkor”- 

utredningen har som direktiv att bidragsbesluten ska vara möjliga att 

överklaga via förvaltningsbesvär. Det innebär att varje friskolas årliga 

bidrag måste finnas som ett eget beslut i nämnden. 

 

 

 

Gunilla Beckman Ljung 

Certifierad kommunal revisor 
 


