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Uppdraget
Komrev inom PwC har på uppdrag av revisorerna i Vänersborgs kommun granskat hur Barn- och
ungdomsnämnden tillämpar den möjlighet till insyn i fristående skolor som skollagen uttrycker.

Bakgrund och revisionsfråga
Antalet fristående skolor har ökat och flertalet fristående skolor är också berättigade till bidrag från
kommunen. Samtidigt har kommunen i skollagen stöd för såväl insyn i den fristående skolan som
möjligheter till viss uppföljning och utvärdering i anslutning till att sådan genomförs av det egna
skolväsendet.
Mot bakgrund av de betydande belopp de fristående skolorna erhåller i bidrag från kommunen är det
väsentligt att berörd/a nämnd/er tillvaratar de möjligheter till insyn och uppföljning/utvärdering som
skollagen ger.
Revisorerna har i sin analys av risk och väsentlighet beslutat att genomföra en granskning av hur
ansvarig nämnd säkerställer tillräcklig insyn i och uppföljning/utvärdering av den verksamhet som
bedrivs av fristående skolor.
Revisionsfråga
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:
Har Barn- och ungdomsnämnden tillförlitliga rutiner för att tillförsäkra sig insyn i de fristående
grundskolorna?

Metod
Samtal/intervju har genomförts med administrativ chef.
Dokumentation: Insyn i friskolans uppföljning och utvärdering.

Granskningsresultat
I samtal som förts samt av skriftlig information framkommer att det inom kommunen finns två
fristående skolor:
Vänersnäs som är en liten enhet med endast 40 elever (f-5), vilket möjliggör ett helhetsgrepp.
Eftersom här finns även förskola och fritidshemhänvisar förvaltningen till planen för tillsyn av
enskilda förskolor. Vid de besök som genomförs vartannat år diskuteras också skolfrågor, resultat
m.m.
Fridaskolan som har 452 elever (f-9). Här har besök och träffar varit uppdelade, vilket innebär att
besök och träffar genomförts separat med förskola/fritidshem respektive Frida skolan.
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Förvaltningen beskriver arbetet med insyn i fristående skolor enligt följande:
Alla ärenden angående friskola - upp i nämnd
Information efter besök har ibland bara informerats till presidiet
Bidrags ansökan inför varje nytt år
Träffar i december
Beslut bidrag
Årsredovisning lämnas in för varje år
På Barn och ungdomsförvaltningen pågår ett arbete med att se över former och rutiner för den
kommunala skolverksamheten – gällande kvalitetsredovisningar, enkäter, utvärderingar och så vidare.
Här finns också friskolorna med .

Slutsatser
Barn- och ungdomsnämnden har inte formellt behandlat frågan avseende rutiner för insyn i fristående
skolor, vilket sannolikt förklaras av
att det endast finns två fristående skolor i kommunen
att förvaltningen genom de relationer/rutiner som över tid utvecklats har insyn i verksamheten
att information avseende de fristående skolorna kontinuerligt redovisas för nämnden
Konstateras
att granskning i överensstämmelse med antagen projektplan inte är genomförbar
att någon revisionell bedömning inte är möjlig
Det finns anledning för Barn-och ungdomsnämnden
att formellt fastställa vilka rutiner som skall tillämpas
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