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Avtal, tillsyn och uppföljning av fristående förskolor 

samt skolbarnomsorg i friskolor inom Barn- och ung-

domsnämnden   
 

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av Barn- och Ungdomsnämn-

dens hantering av fristående förskolor. Granskningen har omfattat avtal och ut-

betalning av bidrag samt nämndens tillsyn och uppföljning av de fristående för-

skolorna. Granskningen har även berört skolbarnomsorgen i friskolorna och 

debitering av barnomsorgstaxan. Totalt kostade de fristående förskolorna 29 

mnkr under 2008. Skolbarnomsorgen i friskolor kostade 2008 4,8 mnkr och för 

första halvåret 2009 var kostnaden 3,7 mnkr, en kraftig kostnadsökning. 

 

Lagstiftningsförändringar har skett fr o m 1 juli 2009, som innebär att kommu-

nen ska godkänna fristående förskolor som uppfyller beslutade kvalitetskrav. 

Det innebär att nämnden inte längre kan neka en etablering av en fristående för 

skola som uppfyller kvalitetskraven. Tillsynsansvaret blir kvar för kommunen. 

 

Överväganden och ställningstaganden 

Fristående förskolor har funnits en längre tid i Gävle. De fristående förskolorna 

är väl integrerade i nämndens verksamhet. Här fungerar samverkan för kompe-

tensutveckling, samutnyttjande av centrala resurser, lokaler och även vid ut-

byggnad av verksamheten. Fungerande tillsyn finns med välstrukturerade rap-

porter. Bidragen justeras med hänsyn till intäkten från barnomsorgstaxan för de 

friståenden enheterna för lika ekonomiska villkor som för de egna förskolorna. 

Den interna kontrollen i utbetalningarna är god. 

 

Kommunen ansvarar för såväl tillståndsgivning som tillsyn av skolbarnomsor-

gen vid friskolorna. Nämnden har inte fattat några beslut om tillstånd och saknar 

organiserad tillsyn. Bidrag till verksamheten betalas dock ut av nämnden. Ruti-

nerna för skolbarnomsorgstaxan är inte likartade för alla friskolor.  



 

 

Vi finner att: 

 

 Nämnden har utvecklade samarbetsformer med de fristående förskolorna 

i kommunen och tar sitt ansvar för en god kvalitet i det samlade utbudet 

och ett effektivt resursutnyttjande.   

 

 Nämnden har ett ansvar för skolbarnomsorgen inom friskolorna som 

omfattar tillstånd och tillsyn. Det är viktigt att nämnden utvecklar rutiner 

för att hantera dessa frågor.  
 

 Rutinerna för administration av skolbarnomsorgstaxan bör ses över.  

 

 

Kommunrevisionen 

 

 

 

Rune I Wiebe  Henry Lundberg 

Revisorskollegiets ordförande  Revisionschef 
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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 
Kommunen ska besluta om tillstånd och har tillsynsansvar över skolbarnomsor-

gen,  d v s fritids- och fritidsklubbsverksamheten vid friskolor. 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 friskolan tar in avgifterna själv. Beloppen är begränsade, men 

friskolorna borde behandlas lika och likvärdigt med kommunala skolor. Översyn 

av hela resursfördelningssystemet 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 
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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. 

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.  
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Avtal, tillsyn och uppföljning av fristående förskolor 

 

1 Inledning och bakgrund 

Gävle kommun 

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

Inom förskolan finns föräldrakooperativ, personalkooperativ och fri-

stående förskolor i Svenska kyrkans regi . De fristående förskolorna 

betalas av skattemedel och är en del av den verksamhet som erbjuds 

kommuninnevånarna.  

 

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 motsvarar hälften av andelen i den kommungrupp 

större städer som Gävle tillhör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelen barn i fristående förskolor har nästan fördubblats från 154 år 

2000 till 296 år 2008. Samtidigt har det totala antalet barn inskrivna i 

förskolan ökat med 966 eller knappt 30 % från 3264 år 2000 till 4 230 

år 2008. Ökningen av antalet barn i fristående förskolor har alltså skett 

under en period när hela förskoleverksamheten växt.  
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Barnomsorgstaxan (maxtaxan) gäller även skolbarnomsorgen och gäll-

er givetvis även fristående förskolor och fritidsverksamheten i frisko-

lorna. En samordning mellan bidragen och taxan ska enligt Skollagen 

ske, så att de ekonomiska villkoren för fristående förskolor blir lika 

som för de kommunala. Detta gäller även fritidsverksamheten i frisko-

lorna. 

 

Kommunen har enligt Skollagen haft beslutanderätt över vilka som får 

tillstånd att starta en fristående förskola. De som får tillstånd har rätt 

till bidrag från kommunen.  Sedan har kommunen tillsynsskyldighet 

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

klubbsverksamheten under friskolor gäller samma regelverk.  

 

Detta är en skillnad mot lagstiftningen för friskolor. Där är det Skol-

verket (staten) som ger tillstånd och står för tillsynen. Däremot är 

kommunen skyldig att betala ut bidrag till friskolor på grundskole- och 

gymnasienivå som fått tillstånd att starta. 
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Barnomsorgspeng införd 

 

Från den 1 juli 2009 infördes s k barnomsorgspeng. En ändring av reg-

lerna gjordes i skollagen (1985:100) om enskild förskoleverksamhet 

och skolbarnsomsorg (SFS 2009:337). Genom ändringarna skapas ett 

system med ett bidrag som följer barnet till den verksamhet som för-

äldrarna väljer – en barnomsorgspeng. Enskilda förskolor och fritids-

hem samt alternativa former av pedagogisk omsorg i enskild regi kan 

ansöka om kommunens godkännande.  

 

Kommunen ska ge sitt godkännande, om de krav på kvalitet och säker-

het som ställs på motsvarande offentlig verksamhet är uppfyllda. Den 

kommun som beslutar om godkännande ska också besluta att huvud-

mannen för en godkänd enskild verksamhet har rätt till bidrag av bar-

nets hemkommun, om verksamheten inte innebär påtagliga negativa 

följder för motsvarande kommunal verksamhet och avgifterna inte är 

oskäligt höga.  

 

Kommunerna blir också skyldiga att i sin egen verksamhet ta emot 

barn från andra kommuner, om det finns särskilda skäl med hänsyn till 

barnets förhållanden. Den mottagande kommunen har rätt till ersätt-

ning från barnets hemkommun (prop. 2008/09:115). 

 

Förändring av Skollagen fr o m 1 juli 2009. 

 

En statlig utredning om lika villkor för fristående skolor presenterade 

ett delbetänkande ”Bidrag på lika villkor” i januari 2008. En proposi-

tion har kommit under våren 2009 och lagförändringarna träder i kraft 

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

redning berör friskolor både på grund- och gymnasienivå samt fristå-

ende förskolor.  

 

Huvudpunkterna i propositionen är: 

 Möjlighet för friskolor och fristående förskolor att överklaga 

kommunala beslut om bidrag. 

 Likabehandlingsprincipen, d v s resurser ska fördelas på sam-

ma villkor för friskolor och fristående förskolor som för kom-

munens egna verksamheter. Regler för vad som ska ingå före-

slås. 

 Grunden för bidragen ska vara kommunens budget för kom-

mande år. 

 Bidraget ska bestå av grundbelopp innehållande ersättning för: 

o Undervisning/ omsorg och pedagogisk verksamhet 
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o Utrustning och läromedel/ pedagogiskt material 

o Elevvård (friskolor) 

o Måltider 

o Administration 

o Mervärdesskatt  

o Lokalkostnader 

 Bidraget ska innehålla tilläggsbelopp för kostnaderna för: 

o Särskilt stöd till enskilda barn/elever 

o Modersmålsundervisning (friskolor) 

 Kommunen ska vara skyldig att redovisa budgeterade kostna-

der för skolverksamheten till Skolverket. 

 

1.1 Syfte 

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

domsnämnden tar för de fristående förskolornas verksamhet som en 

del av de tjänster som erbjuds kommunmedborgarna. Denna barnom-

sorg betalas också med skattemedel och kommunen har hittills haft be-

slutanderätt över etableringar samt tillsynsansvar. 

 

Revisionsfrågor:  

 Vid ansökan om att få starta en fristående förskola, har nämnden 

en strategi eller riktlinjer för vilka som ges tillstånd? 

 Vid start av fristående förskola, hur löses lokalfrågan? Finns 

samarbete med Gavlefastigheter, Bygg- och Miljö samt Teknis-

ka kontoret? 

 Vilka avtal har nämnden med de verksamma fristående försko-

lorna?  Är dessa likartat utformade? 

 Hur sker ekonomiska utbetalningar?   

 Hur hanterar nämnden tillsynen i de fristående förskolornas 

verksamhet? 

 Vilka kontakter har nämnden när en fristående förskola läggs 

ner? Hur tar nämnden ansvar för att dessa barn får barnomsorg? 

 Hur hanterar nämnden information till medborgarna? 

 Hur ser nämnden på sin roll? 

 

1.2 Avgränsningar 

Den tidsperiod som granskats är januari-maj 2009. Det innebär att den 

lagstiftning (Skollagen) som gällt under denna period är bedömnings-
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grund. Lagstiftningsförändringar görs 2009-07-01 och 2010-01-01. 

Dessa refereras kortfattat. 

1.3 Metod 

Intervjuer med ordförande för nämnden, förvaltningschef, kvalitetschef 

och övrig personal på kvalitetsavdelningen samt budgetchef och con-

troller. 

 

Framtagande av information ur Aditro, ekonomisystemet samt upp-

följning utbetalningstransaktioner till fristående förskolor under 2009.  

 

Genomgång av samtliga avtal med fristående förskolor. 

 

Bedömningsgrund lagstiftning  gällande till 2009-07-01:  

Skollagen 2 a kap Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 

  

5 § Kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten och skolbarn-

omsorgen fullgörs av den eller de nämnder Kommunfullmäktige be-

stämmer. 

Kommunen får sluta avtal med någon annan om att utföra kommunens 

uppgifter inom förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen. Genom 

ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan 

kommun. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får inte med 

stöd av denna bestämmelse lämnas till ett bolag, en förening, en sam-

fällighet, en stiftelse eller en enskild individ. Lag (1997:1212) 

 

13§ Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild 

individ som yrkesmässigt vill driva en förskola eller ett fritidshem 

skall ha tillstånd till detta av den kommun där verksamheten skall be-

drivas.  

Tillstånd behövs inte för sådan verksamhet som kommunen genom av-

tal enligt 5 § andra stycket har överlämnat till en enskild att utföra. 

 

14 § Tillstånd att bedriva verksamhet som avses i 13 § skall beviljas 

om verksamheten uppfyller  

1. Kraven på god kvalitet och säkerhet, och 

2. de krav som anges i 3 §. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, skall 

nytt tillstånd sökas. Lag (2006:392) 

 

15 § Verksamhet som har godkänts enligt 13 § står under tillsyn av den 

kommun där verksamheten bedrivs. Kommunen har rätt att inspektera 
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verksamheten och får inhämta de upplysningar och ta del av de hand-

lingar som behövs för tillsynen. 

 

17 § Kommunen skall lämna bidrag till sådan enskild förskoleverk-

samhet och enskild skolbarnomsorg som 

1. Fått tillstånd enlig 14 §, och 

2. är öppen för alla barn som har rätt till motsvarande offentliga 

verksamhet enligt 6-6b, 8 a och 9 §§, med undantag dels för 

sådana barn som det skulle medföra betydande organisatoriska 

eller ekonomiska svårigheter att ta emot för den enskilda  

verksamheten, dels för fall där kommunen medger undantag 

med anledning av verksamhetens särskilda karaktär. 

   Kommunen är inte skyldig att lämna bidrag om verksamheten inne-

bär påtagliga negativa följder för motsvarande verksamhet i kommu-

nen eller om den enskilda verksamheten tar ut avgifter som är oskäligt 

höga. 

   Bidraget skall lämnas med ett belopp per barn som inte oskäligt av-

viker från kommunens kostnad per barn i motsvarande verksamhet. 

Om ett barn har ett omfattande behov av särskilt stöd, är kommunen 

inte skyldig att lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande or-

ganisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 

   Kommunen kan lämna bidrag till annan enskild förskoleverksamhet 

och enskild barnsomsorg än som omfattas av första stycket, om verk-

samheten uppfyller de krav som anges i 3§ och avgifterna inte är oskä-

ligt höga. Sådana bidrag för lämnas med ett belopp per barn som inte 

oskäligt avviker från kommunens kostnad per barn i motsvarande 

verksamhet. Lag (2006:1447) 
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Gäller fr o m 2009-07-01 

 

13 § Förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg i form av förskola, fri-

tidshem eller pedagogisk omsorg som bedrivs av ett bolag, en före-

ning, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ 

ska efter ansökan godkännas av den kommun där verksamheten be-

drivs, om verksamheten har god kvalitet och säkerhet samt uppfyller de 

krav som anges i 3 §.  

 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska 

beslutet om godkännande upphävas. Lag (2009:337) 

 

17 § Den kommun där verksamhet som har godkänts enligt 13§ bedrivs 

ska besluta att huvudmannen har rätt till bidrag om 

1. verksamheten är öppen för alla barn som ska erbjudas mot-

svarande offentlig verksamhet enligt 6-6 b, 8 a och 9 §§, med 

undantag för barn som det skulle medföra betydande organisa-

toriska eller ekonomiska svårigheter att ta emot för den en-

skilda verksamheten, 

2. påtagliga negativa följder inte uppstår för motsvarande verk-

samhet i kommunen, och 

3. avgifterna inte är oskäligt höga.  

Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att 

villkoret i första stycket 1 inte är uppfyllt, om det finns skäl med hän-

syn till verksamhetens särskilda karaktär. 

Om godkännandet återkallas, eller övriga villkor enligt första stycket 

inte längre är uppfyllda, ska rätten till bidrag återkallas. Lag 

(2009:337). 

 

17 a § Barnets hemkommun ska lämna bidrag till en huvudman som 

har rätt till bidrag enligt 17§. 

Bidraget ska bestämmas med hänsyn till barnets behov och huvud-

mannens åtagande efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelningen av resurser till den egna förskoleverksamheten eller skol-

barnomsorgen. Hemkommunen är bara skyldig att lämna bidrag i den 

omfattning som den är skyldig att erbjuda motsvarande offentliga 

verksamhet enligt 6-6 b, 8 a, och 9 §§. 

 

 

 

 

 

 



   

R E V I S I O N S K O N T O R E T   Sid 16 (26) 

   

 

 

   

 

   
 
 
 
 

2 Granskningsresultat 

 

2.1 Nämndsbeslut om mål och riktlinjer 

 

Barn- och Ungdomsnämnden beslutade 2008-04-23 om mål och rikt-

linjer vid ansökan om att etablera enskild förskola med rätt till bidrag. 

(Riktlinjerna bifogas som bilaga.) 

 

Dessa riktlinjer innehåller bl a: 

1. Nämnden fattar beslut om tillstånd och avtal.  

2. Kommunens målsättningar med tillståndsgivningen:  

a. Varierat utbud 

b. Höjning av måluppfyllelsen  

c. Verksamheten ska utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar  

3. Riktlinjer för:  

a. Lokalfrågan 

b. Politiska mål som heltidstjänster och krav på utbild-

ning 

c. Gemensam kö 

d. Reduktion av elevbidraget om avgiften tas in av den 

enskilda förskolan 

e. Ekonomiskt överskott bör gå tillbaka till verksamheten 

f. Utdrag ur belastningsregistret ska tas fram innan an-

ställning 

2.2 Kontakter vid start av ny förskola  

 

De som vill starta en förskola lämnar in en ansökan till Barn- och ung-

domsnämnden och färdiga mallar finns för detta. Det krävs att de pre-

senterar sin idé om förskolan. De kan komma med egna förslag på lo-

kaler eller be kommunen anvisa lokal. Vilken företagsform man har för 

avsikt att driva förskolan i, ska också framgå. 
 

Ansökan bereds som ett vanligt ärende till Barn- och ungdomsnämn-

den. Här ser man på om det finns behov av en förskola i det området 

och träffar de personer som vill starta. Ansökan kan ibland behöva 

kompletteras. Lokalfrågan behandlas av lokalansvarig på förvaltningen 

och en representant från Gavlefastigheter. Oftast har förskolorna gått 

in i gamla förskole- eller skollokaler. Ekonomiansvarig har kontakter 

angående ekonomiska frågor. 
 

I stort fungerar denna process sett ur nämndens synpunkt. Nämnden 

har beslutanderätt och ett förhandlingsutrymme. Kommunala lokaler 

kan utnyttjas. Oftast kan de som vill starta göra detta, men det finns fri-

förskolor som väntat 1-2 år på lämplig lokal. De bostadsområden där 

man velat etablera sig har haft en kö av barn.  
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Från 2008-04-23 finns riktlinjer för vilka krav nämnden ställer för att 

bevilja tillstånd (se 2.1 ovan).  Lagstiftningsförändringar fr o m 2009-

07-01 gör dock att nämnden framåt ska godkänna de verksamheter 

som uppfyller de kvalitetskriterier som nämnden fastställer.  

Fristående förskolestart

Ansökan 
löpande

Beredning enl
mål o riktlinjer + 
lokalplanering

Beslut Barn- och 
Ungdomsnämnd

Start

 
 

Verksamma fristående förskolor idag framgår av tabellen nedan: 

 

 

Organisationsform Namn Pedagogik Antal 

barn 

Föräldrakooperativ Bullerbyn  19 

 Lillmyran  18 

 Sålunda  19 

 Testebo  21 

Personalkooperativ Regnbågen Montessori 29 

 Mumintrollet  34 

 Kardborren  45 

 Spunken  48 

 Daggmasken  20 

Svenska kyrkan Björsjökyrkan: Pärlan  16 

 Maria Församling: Stjärnan  15 

 Staffansbackens förskola Reggio Emilia –  

inspirerat 

26 
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2.3 Avtal  

 

Diarieföring 

Vid granskningen har fem avtal av tolv återfunnits i elektronisk form 

(ej undertecknade original) och diarieförts. Dessa är tecknade mellan 

2001 och 2006. Om avtal inte är diarieförda är de inte tillgängliga för 

andra än den som upprättat avtalen. 

 

Behov finns att skriva om avtalen med anledning av ändrad lagstift-

ning. 

 

Tillstånd 

I avtalen framgår att förutsättningen för tillstånd är att verksamheten 

bedrivs enligt skollagen, socialtjänstlagen och andra bestämmelser som 

förekommer samt överensstämmer med de mål för verksamheten och 

de rutiner för ekonomisk och kvalitativ uppföljning som kommunen 

anger för de kommunala förskolorna och fritidshemmen. 

 

Det innebär att kraven på likabehandlingsplan och trygghetsplan samt 

på läroplansstyrning och kvalitetsredovisningen finns täckta i avtalen. 

 

Kö och taxa 

De fristående förskolorna tar emot barn ur den kommunala kön och 

föräldraavgifterna ska överensstämma med den kommunala taxan. 

Kommunen sköter köadministrationen utan ersättning medan de fristå-

ende förskolorna sköter administrationen med debitering av avgifterna. 

Avdrag görs i bidragsberäkningen för de intäkter som enheterna får via 

föräldraavgifterna. 

 

Personal 

Den fristående enheten har personalansvaret.  

 

Lokal 

Kommunen tillhandahåller lokal och betalar hyran i de flesta fall. 

Svenska Kyrkan använder delvis sina egna lokaler mot hyresersättning. 

 

Antal platser – extra driftsbidrag 

Antal platser i verksamheterna varierar mellan 15 och 44 (genomsnitt 

2008). I de äldre avtalen finns en klausul om ett extra driftsbidrag för 

enheter med mindre än 18-19 barn. I det senaste avtalet från 2006 som 

avser en större enhet finns detta inte med. 

 

Samarbete med kommunen 

I avtalen sägs att personalen får delta i av kommunen anordnad fort-

bildning mot ersättning (enligt inspektionsrapporterna utnyttjas detta 

också.) Den stora utbildningssatsningen ”En upptäcktsresa utan slut” 

har även omfattat de fristående enheterna. Man erbjuds att vara med i 

kommunens vikarieförmedling. Enheterna får också anlita Barn- och 
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Ungdomsförvaltningens psykologer/kuratorer för konsultation, men 

vissa insatser kan efter överenskommelse debiteras. 

 

Kommunen tecknar också ansvars- och olycksfallsförsäkringar för in-

skrivna barn och försäkringar för lokaler och fast egendom. 

 

Om enheten upphör 

Om en fristående förskola skulle upphöra så ansvarar kommunen för 

inskrivna barn. 

 

Giltighet och uppsägning 

Avtalen gäller i tre år med sex månaders uppsägningstid. ”Om lagstift-

ning, tillämpningsföreskrifter, statsbidragsregler eller om förutsätt-

ningarna för verksamheten undergår annan väsentlig förändring äger 

parterna rätt till omförhandling utan föregående uppsägning.” 

 

Med anledning av den förändrade lagstiftningen finns anledning att se 

över avtalen. Den nya utformningen av Skollagen fr o m 2009-07-01 

detaljreglerar t ex ersättning för lokalkostnader fr o m 2010. 
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2.4 Oreglerade frågor - skolbarnomsorg 

 

Beslut om tillstånd och tillsyn 

En del som inte faller under Skolverkets beslut och tillsyn är skolbarn-

omsorgen: fritids- och fritidsklubbsverksamheten. Med nuvarande lag-

stiftning är det upp till kommunen och nämnden att besluta om till-

stånd och att ha tillsyn över den. Idag är denna del oreglerad och inte 

inskriven i avtalen med friskolorna. De friskolor som har fritids och 

fritidsklubbar får ersättning för sin verksamhet på samma villkor som 

övriga skolor. 

 

Ändringar föreslås däremot i förslaget till ny Skollag som ska beslutas 

under våren 2010 och träda i kraft 2011. I den proposition som är på 

remiss föreslås att Skolverket (staten) ska bevilja tillstånd och ha till-

syn över skolbarnomsorgen. 

 

Kostnader skolbarnomsorg friskolor 

Kostnaderna för skolbarnomsorgen 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 

 

Skolbarnomsorgstaxa - maxtaxan 

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

lämpas av friskolorna sägs ingenting i avtalen. Föräldraavgifterna debi-

teras antingen av friskolorna eller Barn- och Ungdom. Detta har kart-

lagts i denna granskning. 

 

Någon justering gentemot bidragen görs inte i nuvarande resursfördel-

ningssystem i de fall debiteringen görs av friskolan. Översyn av hela 

resursfördelningssystemet pågår inför budget 2010. Beloppen i aktuel-

la fall är begränsade. Detta borde dock regleras i avtalen med frisko-

lorna. En likvärdig behandling av alla friskolorna i detta avseende är 

också en rättvisefråga.  

 

2.5 Ekonomiska utbetalningar 

 

Resursfördelning 

Skollagen har för fristående förskolor denna formulering som rör bi-

drag: 

 

”Bidraget skall lämnas med ett belopp per barn som inte oskäligt avvi-

ker från kommunens kostnad per barn i motsvarande verksamhet.” 
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Resursfördelningssystemet är idag lika som för kommunens förskolor 

vilket innebär en viktning av socioekonomiska faktorer och ålder. Sy-

stemet baseras på budget. Många av förskolorna är små och då slår 

med automatik förändrade bidrag t ex p g a barnens ålder hårt. En 

kompenserande faktor är det extra driftsbidrag som mindre enheter kan 

få. Detta är ett gammalt nämndsbeslut som ger 25 000 kr per år till en-

heter med mindre än 18-19 barn. Det finns inskrivet i de äldre avtalen 

som kunnat granskas. 

 

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 

 

 

Hyror och lokalkostnader  
Den faktiska kostnaden för lokalhyran ersätts av Barn- och Ungdoms-

nämnden.  

 

De fristående förskolorna betalar själva uppvärmning, el, sophämtning, 

vatten och avlopp samt ombesörjer snöröjning och sandning av gång-

ytor inom fastigheten enligt avtalen med Barn- och Ungdom. I enskilda 

hyresavtal med Gavlefastigheter kan detta vara reglerat på olika sätt 

mellan kommunen och den fristående förskolan. Dessa hyresavtal har 

inte granskats. 

 

Regleringen i lag av bidragen har inte varit likartad för fristående för-

skolor och friskolor. Detta är nu under förändring för att bli likvärdigt 

fr o m 2010.  

 

I utredningen Bidrag på lika villkor s 153 framgår att lokalkostnad in-

nefattar hyra, men att även driftskostnader som t ex uppvärmning, ren-

hållning och räntor på lån ska ingå. 

 

En genomsnittlig lokalkostnad, som enligt den nya lagstiftningen in-

förs 2010, kan både vara till fördel och till nackdel för den fristående 

förskolan jämfört med nuvarande system. Schablonen gör det möjligt 

att även betala ut denna del direkt från kommunen månadsvis. 
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Inom Gavlefastigheter och Barn- och Ungdom Gävle pågår just nu två 

processer för att kunna beräkna denna genomsnittshyra. Den ena hand-

lar om att definiera vilka ytor som används för förskola. Vissa försko-

leenheter är insprängda i skolor, liksom vissa särskoleenheter. Det in-

nebär att kostnaderna måste fördelas enligt utnyttjande lokalytor för 

förskola, skola och särskola. Den andra handlar om den hyresjustering 

som görs med treårsintervall i de kommunala lokalerna och baseras på 

kostnaderna per fastighet. Detta har Kommunfullmäktige beslutat år 

2000 i en internprissättningsmodell som började gälla 2001. Justering 

görs alltså för fjärde gången. Detta arbete är tidigast klart i oktober.  

 

Elevbidrag 

I det senast tecknade avtalet från 2006 framgår att: 

 

”Bidraget beräknas utifrån antalet planerade placerade barn och budge-

terade kostnader i förskoleverksamhet. Antalet barn fastställs den 15 

mars och den 15 september varje år.” 

 

”Elevbidraget utbetalas, efter fakturering från föreningen, kvartalsvis i 

förskott. Justering mot redovisade gruppstorlekar sker vid nästföljande 

utbetalning. Utbetalning sker sista december, sista mars, sista juni och 

sista september.” 

 

Trots skrivningarna i avtalen fakturerar tre förskolor halvårsvis och en 

månadsvis. I ett fall faktureras endast ett totalbelopp utan uppgifter om 

antal barn och fakturerat belopp per barn.  

 

Genomgång av utbetalningsrutinen för elevbidrag: 
Det finns i princip två vägar att betala ut bidraget. Den ena är att kom-

munen beräknar och betalar ut bidraget efter antal barn varje månad.  

 

Den andra är att fristående förskolor fakturerar kommunen utifrån be-

slutat bidragsbelopp per barn i olika åldergrupper. Gävle kommun har 

hittills tillämpat den senare modellen. Det innebär att kommunen mås-

te kontrollera att de fristående förskolornas uppgifter är korrekta innan 

utbetalning. 

 

En avstämning har gjorts mellan budgetdokumentet och underlagen 

gentemot faktisk fakturering.  

 

1. Kontroll av antal elever 

 

En avstämning har gjorts mellan genomsnittligt antal barn under 2008 

som finns i bidragsdokumentet och det faktiska antalet fakturerade 

barn. Överensstämmelsen är god. 

 

 

Fakturorna från friskolorna hamnar först hos en handläggare som kon-

trollerar att man uppgett rätt antal barn i olika åldersgrupper. Kontrol-
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len sker mot Procapita där samtliga barn/elever skrivna i kommunen 

finns med. 

 

För varje barn finns registrerat på vilken förskola de går och när even-

tuella byten skett.  

 

Felaktigheter har meddelats den som godkänner fakturan via medde-

landefunktionen knuten till respektive faktura direkt i ekonomisyste-

met. 

 

Den interna kontrollen bedöms i detta led vara mycket god. 

 

 

2. Kontroll av utbetalda belopp 
 

Kontrollen i detta led görs utifrån antal elever meddelade från den för-

sta handläggaren.  

 

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

åldersgrupper stämmer med det budgeterade. Det belopp som den fri-

stående förskolan har rätt till är det som beslutats i samband med bud-

geten och som är beräknat från individnivå. Den socioekonomiska 

viktningen innebär att alla förskolor har unika belopp för de två olika 

åldersgrupperna. Om denna kontroll inte görs, kan stora systematiska 

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

 

Genomgången visar att de fakturerade beloppen stämmer med kom-

munens budgeterade. En fristående förskola, Varva, har dock fortsatt 

att debitera 2008 års belopp, vilket inneburit att 37 000 kr för litet fak-

turerats för första halvåret. Eftersom de fakturerar halvårsvis korrigeras 

detta sannolikt på nästa faktura. 
 

3. Kontroll mot budget av elevbidrag för friskolor 
 

Budgeten görs på förskolenivå för samtliga förskolor, kommunala och 

fristående. Uppföljningen av de kommunala förskolorna kan enkelt gö-

ras via rapporter ur ekonomisystemet.  

 

De fristående förskolorna har under 2009 börjat redovisas med egna 

objektskoder, vilket gör att rapporter per enhet kan tas fram.  Periodi-

seringar har gjorts av fakturorna eftersom dessa kommer kvartals- och 

halvårsvis och endast i ett fall månadsvis. 

 

Revisionskontorets bedömning: 

 

Den interna kontrollen har varit god i rutinen för fakturautbetalningar-

na under den granskade perioden. 
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Uppföljning kan också enkelt göras via ekonomisystemet, tack vare en 

objektskod för varje fristående förskola. Denna kodning hade dock inte 

fungerat fullt ut under första halvåret.  

 

Periodisering har också genomgående gjorts, vilket ger en mer rättvi-

sande redovisning, eftersom fakturering huvudsakligen sker kvartalsvis 

och halvårsvis. 

2.6 Tillsyn 

 

Inspektioner 

 

Barn- och ungdom Gävle träffar 2-3 förskolor per termin och gör en 

inspektion samt skriver en rapport. Inspektionsrapporterna finns diarie-

förda.  

 

De regelbundna inspektionerna görs av de fristående förskolorna enligt 

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

haft inspektionsbesök sedan 2005. Det innebär ett inspektionsbesök 

vart tredje år om man fortsätter i samma takt.  

 

Inspektionerna dokumenteras i likartade och välstrukturerade rappor-

ter. Uppdraget beskrivs på följande sätt: 

 Kontrollera måluppfyllelsen gentemot de nationella målen och 

skolplanens mål 

 Eftersträva en helhetssyn på utvärdering samt 

 Utifrån inhämtat faktaunderlag ge underlag till utvecklingsin-

satser 

 

Fakta om förskolan presenteras inledningsvis. Sedan beskrivs förut-

sättningar och organisation (bl a planeringstid och kompetensutveck-

ling). 

 

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 kvalitetsarbete, samarbete med skolan, genus och jäm-

ställdhet samt likabehandlingsplan. 
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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 granskningen 

har detta inte framgått som en punkt som tas upp vid inspektionerna.  

 

För fristående förskolor samlar kommunen upp all statistik till SCB 

och skickar in tillsammans med uppgifterna från kommunens egen 

verksamhet. 

 

2.7 Nedläggning av fristående förskola/ återströmning av 
barn 

 

Svenska kyrkan har lagt ner en av två enheter på Brynäs under 2008. 

Den andra enheten utökades och troligen gick de flesta barnen över till 

den. 

2.8 Information till medborgarna 

 

Samtliga förskolor och friförskolor finns med i informationen till med-

borgarna. 

 

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

bete när Skolportalen nu är färdig.  

 

Enheternas egna kvalitetsredovisningar finns inte med och inte heller 

resultat och undersökningar. Kommunen har haft utbildning för fristå-

ende enheter i hur en kvalitetsredovisning ska göras. 

 

2.9 Nämndens roll 

 

Nämnden har haft ökade krav på platser i barnomsorgen under perio-

den 2000-2009. En del av detta behov har kunnat lösas via nya och ut-

byggda fristående förskolor.  

 

Nämnden hade en strategi för utbyggnaden av förskolan – vilka och 

var man skulle bygga ut. De fristående enheterna var oftast mycket 

små. Om det fanns en kö till den fristående enheten och överflyttningar 

dit gjordes – då var det den som skulle byggas ut. Små enheter är svåra 

att få ekonomi på och sårbara i personalförsörjning. Däremot om beslut 

togs att flytta in delar av en förskola i en kommunal skola för att utöka 

antalet platser, var det mer naturligt att det skedde i kommunal regi. 

Effekten blev att många av de fristående förskolorna byggdes ut. 
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Informationen till medborgarna via internet och broschyrer är likvärdig 

med informationen om barnomsorgen i egen regi. Köhanteringen är 

gemensam. 

 

De fristående förskolorna har funnits längre i kommunen än friskolor-

na och ökningen har under de senaste nio åren heller inte varit så dra-

matisk. Här har de fristående förskolorna blivit ett komplement till 

barnomsorgen i egen regi. 

 

Nämnden har också enligt lagstiftningen haft rätt att besluta om till-

stånd. Detta har också gett ett handlingsutrymme att reglera tillgången 

på platser enligt efterfrågan. Här har alltså inte problemet med att skära 

ner den egna verksamheten för att klara ekonomin funnits. 

 

För att få en enhetligare bedömning av ansökningarna antog nämnden 

2008-04-23 mål och riktlinjer för tillståndsgivningen.  

 

De enskilda avtalen har tidigare inte beslutats på nämndsnivå, men fr o 

m beslutet 2008-04-23 om riktlinjerna tas även avtalen upp i nämnden. 

 

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

verksamheten 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 avtalen finns inskrivet att kommunen har ansvaret för att 

barnen får plats i den kommunala barnomsorgen om förskolan skulle 

läggas ner. 

 

 

Gunilla Beckman Ljung 

Certifierad kommunal revisor  
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