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Utbildningsnämnden 

Motion av Stina Jansson (FI) och Lovisa Johansson (FI) om krav 
på redovisning av vinst för fristående pedagogiska verksamheter 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Ärendet 
Stina Jansson (FI) och Lovisa Johansson (FI) har i en motion väckt 28 januari 2019 föreslagit 
  

• att fristående pedagogiska verksamheter med enskilda huvudmän måste redovisa till 
kommunen vad som går till pedagogisk verksamhet och vad som plockas ut i vinst  

• att samma redovisning från ovanstående att-sats även kan begäras ut som allmän 
handling av offentligheten. 

 
Motionen återges som bilaga. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret 
 
Föredragning 
Enligt skollagen ska grundbeloppet till fristående förskolor och skolor bestämmas efter 
samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
förskolan och skolan. Den ersättning som de fristående huvudmännen erhåller i form av 
grundbelopp per barn/elev är således lika stor som den kommunala huvudmannen får per 
barn/elev.  
 
Enligt skollagen ska grundbeloppet täcka huvudmannens kostnad för omsorg och pedagogisk 
verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, administration, mervärdesskatt 
och lokalkostnader. 
 



 
En enskild huvudmans ekonomiska situation påverkar vilken verksamhet som kan erbjudas. 
En förlust ett enskilt år behöver inte innebära risk för huvudmannens fortlevnad. Men på sikt 
behöver verksamheten kunna bära sina egna kostnader och möjliggöra nödvändiga 
investeringar. Återkommande förluster ökar risken för att huvudmannen behöver göra 
besparingar av exempelvis personal eller material, vilket riskerar att påverka utbildningens 
kvalitet negativt.  
 
Även hög lönsamhet kan innebära en risk om det innebär att huvudmannen inte satsar 
tillräckligt i förskoleverksamheten, och att barnen därför inte får tillgång till den utbildning 
som de har rätt till. En bedömning av en enskilds huvudmans ekonomiska förutsättningar och 
eventuella vinster/förluster, måste därför alltid sättas i relation till den verksamhet som 
erbjuds. 
 
När det gäller fristående huvudmän i övriga skolformer är det Skolinspektionen som har 
tillsynsansvaret. Kommunen kan inte, i större utsträckning än vad som framgår av 
tillsynsansvaret enligt skollagen, begära in handlingar från huvudmän till fristående förskolor 
och fritidshem respektive pedagogisk omsorg.  
 
I samband med regelbunden tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg begär 
utbildningsförvaltningen in uppgifter om den enskilda huvudmannens ekonomiska 
förhållanden, i de flesta fall årsredovisningar. Syftet med detta är att värna barnens rätt till en 
god utbildning. När det gäller övriga skolformer, som kommunen inte har tillsynsansvar för, 
föreligger inte någon motsvarande möjlighet för kommunen att begära in några handlingar. 
Motionen avslås därmed. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 
 
 
Utbildningsförvaltningen 
 
 
 
Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektör     
 



Motion: Krav på redovisning av vinst för fristående pedagogiska verksamheter med 

enskilda huvudmän 

 

I förslaget för ersättning av pedagogisk verksamhet 2019, som bifölls på december-

sammanträdet 2018, gjorde Feministiskt Initiativ ett särskilt yttrande om problematiken i att 

fristående verksamheter med enskilda huvudmän inte måste redovisa vad av ersättningen som 

går till pedagogisk verksamhet, och vad som plockas ut i vinst. Vi vill nu att kommunen inför 

kommande verksamhetsår kräver redovisning från fristående verksamheter med enskilda 

huvudmän där det specificeras exakt som vad gått till pedagogisk verksamhet och vad som 

har plockats ut i vinst.  

 

Det har blivit tydligt att det råder olika åsikter om huruvida fristående verksamheter inom 

välfärdsinstitutioner ska finnas inom Uppsala kommun. Feministiskt Initiativ ställer sig 

kritiskt mot fristående aktörer inom pedagogisk verksamhet, men oavsett ideologi eller åsikt 

om vinstdrivande verksamheter ser vi dock att ett krav på redovisning skulle vara gynnsamt 

för kommunen.  

 

Att kräva redovisning av vinstuttag är knappast kontroversiellt, det skulle heller inte motsvara 

betungande uppgifter för verksamheterna. Varje seriöst driven verksamhet har redan tillgång 

till nämnda siffror, skillnaden skulle endast vara att kommunen och offentligheten får tillgång 

till dessa. Att skattepengar går till kommunens barn och unga motsätter sig få, om de däremot 

stoppas i egen ficka anser vi att kommunens invånare och skattebetalare har rätt att se hur 

deras pengar används. Det är en fråga om demokrati och transparens.  

 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi: 

 

- Att fristående pedagogiska verksamheter med enskilda huvudmän måste redovisa till 

kommunen vad som går till pedagogisk verksamhet, och vad som plockas ut i vinst 

 

- Att samma redovisning från ovanstående att-sats även kan begäras ut som allmän 

handling av offentligheten 

 

 

Stina Jansson, (FI)  

Lovisa Johansson, (FI) 
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