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Yttrande till Skolinspektionen i
tillsynsärende
Förvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att anta
utbildningsförvaltningens yttrande såsom sitt eget.
2. Utbildningsnämnden ger utbildningsdirektören delegation
att yttra sig å utbildningsnämndens vägnar vid eventuell
ytterligare kommunikation i tillsynsärendet.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Lena Holmdahl
Utbildningsdirektör

Malin Eriksson
Avdelningschef

Sammanfattning
Verbala stigars förskolor AB har anmält Stockholms stad till
Skolinspektionen. Av anmälan framgår att bolaget anser att
Stockholms stad bidragsbeslut från år 2018 inte lever upp till
skolförfattningarnas krav avseende beslut om bidrag till
fristående huvudmän. Utbildningsförvaltningen anser att beslutet
från 2018 lever upp till författningarnas krav.
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Bakgrund
År 2018 fattade utbildningsnämnden beslut om bidrag till
omkring 500 fristående huvudmän. Två av besluten överklagades
till Förvaltningsrätten i Stockholm. Domstolen ändrade inget av
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besluten men trots att besluten hade samma utformning så
prövades överklagandena på olika sätt av domstolen. Ett av
besluten prövades som så kallat förvaltningsbesvär och det andra
prövades genom så kallad laglighetsprövning. Det beslut som
endast prövades som laglighetsprövning hade överklagats av
Verbala stigars förskolor AB.

Ärendet
Verbala stigars förskolor AB har anmält Stockholms stad till
Skolinspektionen. Av anmälan framgår att bolaget inte anser att
Stockholms stad beslut om bidrag för år 2018 lever upp till
skolförfattningarnas krav avseende beslut om bidrag till
fristående huvudmän. Skolinspektionen har inlett ett
tillsynsärende och har begärt att staden ska yttra sig.
Skolinspektionens har begärt att staden ska yttra sig över
uppgifterna i anmälan och redovisa eventuella åtgärder. Vidare
ska staden besvara om formellt individualiserade beslut angående
bidrag till den fristående förskolehuvudmannen fattats. I
anmälan framför bolaget att beslutet inte uppfyller kriterierna för
att betraktas som ett förvaltningsbeslut och förskolan då inte har
möjlighet att få beslutet prövat i enlighet med vad som anges i
skollagen 28 kap. 5 §.
Utbildningsförvaltningen anser att beslutet från 2018 lever upp
till författningarnas krav men konstaterar också att rättspraxis
avseende bidrag till fristående huvudmän har varit under
utveckling under en längre tid. Bidragsbesluten för år 2019 har
undergått en genomgående revidering och har en annan
utformning än tidigare år, även om det i sak inte är någon
skillnad avseende den aktuella frågan. Utbildningsförvaltningens
förslag till yttrande till Skolinspektionen framgår av bilaga 2.
Utbildningsnämnden har fått anstånd till och med den 14 juni att
inkomma med yttrandet. Det är därför påkallat att
utbildningsnämndens beslut i ärendet justeras omedelbart.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning.

Förvaltningens förslag
Yttrande till Skolinspektionen i
tillsynsärende

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att anta
utbildningsförvaltningens yttrande såsom sitt eget, ge
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utbildningsdirektören delegation att yttra sig å
utbildningsnämndens vägnar vid eventuell ytterligare
kommunikation i tillsynsärendet samt att beslutet justeras
omedelbart.

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2

Yttrande till Skolinspektionen i
tillsynsärende

Anmälan till Skolinspektionen samt
Skolinspektionens begäran om yttrande
Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande

