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§ 56
Beslut om begäran om ytterligare bidrag till fristående verksamhet (BUN 
2017.168)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå begäran om ytterligare bidrag till Pysslingen 
Förskolor och Skolor AB och Vittra skolor AB.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut från förvaltningsrätten i Stockholm 2020-07-04, har barn- och ungdomsnämnden 
att fatta ett nytt beslut i fråga om begäran om ytterligare bidragsbelopp till Pysslingen 
förskolor och skolor AB samt Vittra skolor AB.

Barn- och ungdomsnämnden har i förvaltningsrätt och kammarrätt redogjort för den 
resursfördelningsmodell Vallentuna kommun tillämpar för bidrag till kommunal och 
fristående huvudman (skolpeng). Begäran om ytterligare bidrag avslås med hänvisning till 
nämnden vid varje tidpunkt givit bidrag på lika villkor till kommunala respektive fristående 
verksamheter. Nämnden har på inget sätt tillskjutit medel till kommunala verksamheter, 
varken direkt eller indirekt genom resursfördelning och några beslut om kompensation om 
underskott därmed inte heller fattats.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Beslut om begäran om ytterligare bidrag till fristående verksamhet
 Bilaga till beslut om ytterligare bidrag till fristående verksamhet
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Tjänsteskrivelse

Beslut om begäran om ytterligare 
bidrag till fristående verksamhet

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå begäran om ytterligare bidrag till 
Pysslingen Förskolor och Skolor AB och Vittra skolor AB.

Ärendet i korthet
Enligt beslut från förvaltningsrätten i Stockholm 2020-07-04, har barn- 
och ungdomsnämnden att fatta ett nytt beslut i fråga om begäran om ytterligare 
bidragsbelopp till Pysslingen förskolor och skolor AB samt Vittra skolor AB.

Barn- och ungdomsnämnden har i förvaltningsrätt och kammarrätt redogjort för den 
resursfördelningsmodell Vallentuna kommun tillämpar för bidrag till kommunal och 
fristående huvudman (skolpeng). Begäran om ytterligare bidrag avslås med 
hänvisning till nämnden vid varje tidpunkt givit bidrag på lika villkor till kommunala 
respektive fristående verksamheter. Nämnden har på inget sätt tillskjutit medel till 
kommunala verksamheter, varken direkt eller indirekt genom resursfördelning och 
några beslut om kompensation om underskott därmed inte heller fattats. 

Bakgrund
 2017-04-26 inkommer en begäran från Pysslingen Förskolor och skolor AB 

samt Vittra skolor AB (genom AcadeMedia AB) om ytterligare bidrag. 
Grunden innebar i korthet att Vallentuna kommun ansågs tillskjutit medel till 
egna kommunala verksamheter, utöver grundbeloppet, varför kompensation 
skulle utgå till de nämnda fristående verksamheterna (14 kap. 2 § 
skolförordningen). 

 2017-05-16 fattar nämnden beslut om att avslå begäran om ytterligare bidrag. 

 Beslutet överklagades av AcadeMedia till förvaltningsrätten i juni 2017. 
Vallentuna kommun vann i förvaltningsrätten genom beslut 2019-07-10. 

 AcadeMedia överklagade till kammarrätten. Genom beslut 2020-02-25 
återförvisade kammarrätten målet till förvaltningsrätten.

 2020-07-04 fattar förvaltningsrätten det beslut som framgår ovan. Något 
klargörande av eller domslut i frågan om resurstillskott skett på ett sätt som 
missgynnat fristående verksamheter framför Vallentuna kommuns egna 
verksamheter, framgår inte av förvaltningsrättens beslut.
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Bilaga till beslut om ytterligare bidrag till 
fristående verksamhet
Nedan följer en sammanfattning av det som barn- och ungdomsnämnden yttrat i målet 
som tjänsteskrivelsen (2020-10-08) hänvisar till. 

Sammanfattningen fokuserar de nämndens redogörelser av frågor som varit centrala. 
Nämndens inställning är densamma som vid tidpunkten för tidigare beslut om att avslå 
ytterligare bidrag till Pysslingen förskolor och skolor AB samt Vittra Skolor AB.

Resultat per skolform

Resultatenheter och skolformer
Vallentuna kommun har organiserat den pedagogiska verksamheten i resultatenheter 
som vid de aktuella åren omfattade förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. En 
resultatenhet omfattade således fler skolformer. Vallentuna kommun har fastställt en 
policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet. I denna policy regleras 
vad en resultatenhet innebär.

Skolpengsmodell för lika villkor
Som tidigare anförts tillämpar Vallentuna kommun sedan 2003 en skolpengsmodell (för 
resursfördelning) i syfte att uppnå lika villkor för kommunala och fristående huvudmän. 
Den innebär i korthet följande:

 kommunen beslutar om bidrag till enskild huvudman för varje barn/elev vid 
förskole-/skolenheten, 

 bidraget beslutas per kalenderår och grundar sig på kommunens budget för det 
kommande året,

 kommunen tillämpar samma grunder för beräkning av bidrag och fördelning av 
resurser till egen verksamhet som till enskilda huvudmän.

Hantering av kommunala underskott och resultatöverföring
En tidsfrist på tre år för att återställa underskott, har bedömts vara godtagbart för 
hantering av kommunala underskott. Har berörd kommunal verksamhet inte återställt 
underskottet inom den perioden ska det utgå kompensation till berörda fristående 
huvudmän. Vid en sådan avstämning ska avvikelser mot budget avseende kostnader som 
är specifika för kommunen och avser verksamhet som inte berör fristående huvudmän 
undantas från sådan kompensation. Här omfattas således inte kostnader som är knutna 
till grundsärskola (se närmare nedan gällande Bällstabergsskolan).
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Vallentuna kommun tillämpar en sidoordnad redovisning av över- och underskott på 
verksamhetsnivå och kommunens modell för resultatöverföring består därför av en över- 
och underskottshantering. Det innebär att respektive resultatenhet tar med sig sitt årliga 
över- eller underskott in i balansräkningen och in i nästa års budget för de egna 
verksamheter som är skolpengsberättigade. Resultatenheternas eventuella underskott 
regleras efterföljande år. Eget kapital som tas med från tidigare år har således 
resultatenheterna kunnat nyttja vid underskottsperioder. Ett nyttjande av eget kapital vid 
underskott i ”sämre tider” är brukligt inom offentlig, men också privat sektor.

Liksom resultatenheterna tar nämnden med sig ett eventuellt underskott till nästa 
verksamhetsår, via ingående balans i balansräkningen. Varje nämnd i Vallentuna 
kommun har således en egen balansräkning och tar med sig årets utfall till nästa 
verksamhetsår. I den kommunala författningssamlingen framgår principen att varje 
nämnd för med sig de ekonomiska över- och underskott, som redovisas i bokslut, 
specificerade i kommunens egna kapital. Det innebär ett ”sparande” om nämnden har 
med sig ett överskott och på motsvarande sätt en upparbetad ”skuld” vid ett underskott. 

Bedömningen av hur stort över- eller underskott som ska tas med in i det egna kapitalet 
grundas på en beredning i samband med den årliga bokslutsgenomgången. Barn- och 
ungdomsnämnden beslutar 2010-10-12 att fastställa bokslutsdispositionerna för 2009, 
vilket innebär att nämnden visade ett totalt eget kapital på 9 075 tkr, vilket får ses som 
relevant för bedömning av kommande års siffror. Fördelningen av resultatöverföringen 
från 2010 års bokslut till eget kapital var 2 800 tkr.

Bällstabergsskolan 

 Avvikelsen i form av högre kostnader 2010 jämfört med ursprunglig budget beror 
på en ombyggnation av utrymmen på Bällstabergsskolan, bland annat ny entré, 
på grund av ökat antal barn.

 Resultatenheterna har fått ändrade förutsättningar under hösten 2011, bland 
annat till följd av nya krav utifrån skollagen, ny hyresmodell och delvis ändrade 
skolpengsbelopp. I förutsättningarna ingår även förändringar av elevantal med 
färre antal äldre elever. Flera skolor redovisar vid årets slut ett underskott, 
exempelvis Bällstabergsskolan. Övriga investeringar 2011 omfattar bland annat 
inredning av en ny förskoleklass på Ormstaskolan, gården vid Gustav Vasaskolan 
samt byggnationer vid Bällstabergsskolan. År 2011 flyttar grundsärskolan från 
Bällstabergsskolans lokaler vid Hammarbacksskolan. 

 Bällstabergsskolan uppvisar (2015) ett resultat som är 1 234 tkr bättre än budget, 
vilket beror på att ett femtiotal elever slutade på skolan under vårterminen. I 
samband med stora personaluppsägningar omorganiserades personaltätheten, 
vilket skapade ett överskott.
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Sammanfattningsvis ingår lokalkostnader i kostnaden för förskola, förskoleklass, 
grundskola och fritidshem. Det enda som inte ingår är grundsärskolan, som tidigare 
ingick i Bällstabergsskolan. Då grundsärskolan inte tillhör skolformen grundskolan 
omfattas den av en särskild ersättnings-/bidragsmodell. Det innebär att nämnden inte 
har exkluderat lokaler eller lokalkostnader för kommunens ordinarie förskole- eller 
grundskoleverksamhet. Det är således relevant att notera att grundsärskolan flyttade från 
Bällstabergsskolan 2011.

Kostnader kopplade till satsningar inom förskola och skola 
Nämnden bestrider påståendet om felaktig avräkning för kostnader kopplade till 
överkapacitet i de kommunala skolorna.

Det nämnden tidigare har presenterat och som nämnden vidhåller, är att kommunen 
under 2016 har gjort en rad satsningar på nya lokaler för skolor och förskolor och 
utvecklingstempot har varit mycket högt. Olika ombyggnader har resulterat i en 
kapacitetsökning av antalet förskoleplatser, vilket möjliggör mottagande av fler barn och 
bidrar till att upprätthålla en god standard. Samma år har investeringsbeslut fattats av 
kommunfullmäktige som bland annat innebär att en utbyggd matsal i Lovisedalsskolan. 
Utbyggnaden skulle säkerställa tillräcklig kapacitet då skolan växer och blir en 3-
parallellig F-9 skola.

Sammanfattningsvis har kommunen inte vidtagit åtgärder som innebär ökad kapacitet på 
annan grund än för att upprätthålla skollagens krav. 

Likabehandling
Nämnden vidhåller vad som tidigare anförts gällande likabehandlingsprincipen. 

Vallentuna kommun var tidig med att införa ett en transparent skolpengsmodell, där 
exakt samma belopp betalas ut till kommunala och fristående skolor, med den enda 
skillnaden att fristående skolor får tillägg för momskompensation. Modellen beskriver 
tydligt de delar som inte ingår, exempelvis det kommunala ansvaret för 
skolpliktsbevakning samt adminstration av taxor och pengsystem. 

Nämnden har således vid varje tidpunkt givit offentliga bidrag på lika villkor till 
kommunala respektive fristående verksamheter. Nämnden har på inget sätt tillskjutit 
medel, varken direkt eller indirekt genom resursfördelning, till kommunala 
verksamheter. 


