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Yttrande angående – Hemställan från 
grundskolenämnden om utbetalning av bidrag 
till Föreningen Framstegsskolan 

Yttrandet 
Vi rödgrönrosa har konsekvent lutat oss mot den juridiska expertis som 
grundskoleförvaltningen tidigare använt internt, centralt i staden, externt och nu även 
genom ytterligare en genomlysning av stadsledningskontoret. Det finns få frågor i 
Grundskolenämnden som har utretts och belysts så genomgående som hanteringen av 
utbetalning av bidrag till föreningen Framstegsskolan. Stadsledningskontorets bedömning 
ger en fingervisning kring vilket utbetalningsalternativ som är lämpligast men hänvisar 
också till att beslut måste fattas från fall till fall och hänvisar beslutet tillbaka till 
Grundskolenämnden. Vår ståndpunkt har hela tiden varit att denna fråga, liksom alla 
andra frågor som rör utbetalning av bidrag till fristående skolor, ska hanteras i 
Grundskolenämnden. Vi anser att Grundskolenämnden och förvaltningen ska utforma 
detaljerna kring avtal och utbetalningar utifrån det kompletterande underlag som 
stadsledningskontoret nu har presenterat.        
 
För en kommun är detta ärende en fråga om myndighetsutövning, inte politik. Lagarna 
som styr myndighetsutövningen är utformade på nationell nivå. Det är därför i riksdagen 
de politiska partierna behöver agera. Ytterst beror denna problematik på den 
marknadskola vi har i Sverige och som de borgerliga partierna inte har velat stoppa. Vi 
kan inte vara säkra på vad någon vinstdriven friskola använder elevpengen till. Vissa 
skolkoncerner placerar vinster i skatteparadis. Vänsterpartiet och Miljöpartiet driver i 
riksdagen att vinstdrivna friskolor ska stoppas.  
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Yttrande angående – Hemställan från 
grundskolenämnden om utbetalning av bidrag 
till Föreningen Framstegsskolan 
 

Stadsledningskontoret presenterar ett gediget underlag med överväganden och 
bedömningar som grundskolenämnden nu har att ta ställning till inför kommande beslut 
om hur utbetalning av bidrag till huvudmannen ska genomföras.  

Utbetalning av bidrag 

Föreningen Framstegsskolan har rätt till bidrag då de bedriver verksamhet som de har 
Skolinspektionens tillstånd för. Skolinspektionen har överklagat förvaltningsrättens beslut 
att riva upp beslut om indraget tillstånd till kammarrätten där beslutet är inhibiterat i 
avvaktan på domslut. Det är möjligt att föreningen kommer att mista sitt tillstånd men 
denna fråga ligger utanför kommunens rådighet och ligger inte till grund för politiska 
beslut i grundskolenämnden om utbetalning av bidrag.  

Det är viktigt att skilja på den offentliga debatten kring huvudmannen och de resonemang 
som förs fram av politiker som beslutar i ärendet. I det politiska beslutsfattandet kring hur 
utbetalning av bidrag kan ske på mest lämpliga och rättssäkra sätt ligger för vår del enbart 
avvägningar kring nämndens interna kontroll och barnkonsekvensanalys.  

Grundskolenämndens bidrag till enskild huvudman utbetalas i normala fall till 
huvudmannens bank- eller postgiro. Det saknas reglering i Skollagen om hur betalning 
ska gå till men stadsledningskontoret bedömer att det är ett rimligt krav att det sker till ett 
bankgiro som är kopplat till huvudmannens organisationsnummer. Att detta är viktigt för 
utbetalande part har att göra med kraven i 6 kap. 6 § kommunallagen om att de 
kommunala nämnderna är ansvariga för att se till att den interna kontrollen är tillräcklig - 
bland annat för att undvika felaktiga utbetalningar. Om grundskolenämnden betalar ut 
bidrag till ett skattekonto, ett klientmedelskonto eller till en rekonstruktörs konto saknas 
en direkt koppling till huvudmannens organisationsnummer och nämnden riskerar att 
göra felaktiga utbetalningar och brista i sin interna kontroll.  

Stadsrevisionen har betonat att nämnden endast ska hantera sådant som ryms inom den 
egna kompetensen och att nämnden inte har någon given rätt att pröva enskilda 
rättsreglers innebörd via domstolarna. Stadsrevisionen kritiserar också nämnden för att ha 
sökt motiv för att deponera för att förhindra att bidraget kom föreningen till del. Detta kan 
tolkas som att nämnden nu borde betala ut bidraget enligt den metod som föreningen 
anvisar, utan egen prövning eller granskning. Å andra sidan är det just omfattande egen 
granskning som Stadsledningskontoret menar att nämnden måste göra för att möjliggöra 
betalning till rekonstruktören. 
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Vi ifrågasätter rimligheten, och lämpligheten, i att kommunala fritidspolitiker har ansvar 
att i detalj granska och pröva frågor av denna juridiskt och ekonomiskt komplexa natur. I 
det nu aktuella ärendet innebär det dessutom att nämnden, som arbetar på delegation av 
kommunfullmäktige, fattar beslut med påverkan på hela kommun-Sverige och på 
rättspraxis med konsekvenser för barns rättigheter enligt Barnkonventionen.  

Att utbetalning ska ske på ett säkert sätt, i enlighet med kraven på intern kontroll, har hela 
tiden varit våra partiers linje i frågan om utbetalning av bidrag. Då det saknas bankkonto 
med koppling till huvudmannens organisationsnummer, saknas en säker metod för 
utbetalning. Andra partier har kommit till andra slutsatser vilket inte är konstigt då frågan 
är komplex och det saknas reglering i lag eller rättspraxis.  

Det bör betonas att grundskolenämnden de facto har utbetalat bidrag till föreningen. Då 
det saknas bankkonto har utbetalningen gjorts till länsstyrelsen där bidraget deponeras 
enligt lag om nedsättning av pengar hos myndighet. Högsta domstolen har gjort 
uttalanden som tyder på att en giltig deponering utgör en faktisk betalning och 
grundskolenämnden bör därför anses ha fullgjort sin betalningsskyldighet.  

Grundskoleförvaltningen och stadsledningskontoret kommer i vissa delar till olika 
slutsatser i sina juridiska bedömningar vilket försvårar det politiska beslutsfattandet och 
ansvarsutkrävandet. Hade grundskolenämndens ledamöter valt att gå på förvaltningens 
förslag hade utbetalning skett till ett skattekonto vilket stadsledningskontoret tydligt 
avråder ifrån. Grundskolenämndens ledamöter hade kunnat riskera den interna kontrollen 
samt ådra sig allvarlig kritik från Stadsrevisionen om de följt rekommendationen från sin 
förvaltning. I Stadsrevisionens redogörelse av nämndens verksamhetsår 2021 (2022-03-
22) menar man att det inte hade varit omöjligt för nämnden att betala till föreningens 
klientmedelskonto. Även betalning till klientmedelskonto bedömer dock 
stadsledningskontoret som olämpligt.  

Dessa omständigheter, att inte ens enheter inom samma organisation är överens, belyser 
det orimliga i att fritidspolitiker i nämnden åläggs ansvar att i detalj kontrollera 
rekonstruktörer och kontokopplingar till huvudmans organisationsnummer för att bedöma 
om utbetalning kan ske ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande utifrån 
nämndens uppdrag.  

Genom stadsledningskontorets tjänsteutlåtande har grundskolenämnden och de politiska 
partierna i kommunfullmäktige ett bättre beslutsunderlag. Enligt såväl länsstyrelsen som 
tingsrätten och stadsledningskontoret finns möjlighet till nedsättning, vilket i lagens namn 
är att betrakta som en utbetalning.  

Fortsatt hantering 

Nämnden bör i kommande beslut om utbetalning inkludera en barnkonsekvensanalys som 
tar upp konsekvenser för eleverna vid skolorna, men även för barn som av andra skäl 
berörs av beslut om utbetalning,   

Stadsledningskontoret ger nämnden ett orimligt stort ansvar för att tillse rekonstruktörens 
lämplighet, men ger ingen vägledning om hur nämnden ska agera för att kunna ta det 
ansvaret. Detta måste grundskolenämnden få fördjupande information om inför 
kommande beslut om utbetalning. Grundskolenämnden bör framgent få bistånd av 
kommunstyrelsens juridiska kompetens vid komplexa juridiska bedömningar. 
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Grundskolenämnden ska i sin bedömning av utbetalning tydligt ta fasta på 
Stadsrevisionens rekommendation i revisionsredogörelsen för verksamhetsåret 2021 om 
att säkerställa att Skollagens bestämmelser om utbetalning till enskild huvudman följs 
och att likabehandlingsprincipen efterlevs.  
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Yttrande angående – hemställan från grundskolenämnden 
om utbetalning av bidrag till Föreningen Framstegsskolan 

 
Yttrandet  
 

Det är av yttersta vikt att Grundskolenämnden är noggrann i sin kontroll runt eventuella 
utbetalningar till en företagsrekonstruktör. Det kan också vara nödvändigt att ha en dialog 
med aktuell rekonstruktör för att säkerställa att de belopp som betalas ut endast används 
för att fullgöra nämndens förpliktelser. Dessa förpliktelser ska då vara kopplade till 
skolverksamhet och inget annat.  
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Yrkande angående Hemställan från 
grundskolenämnden om utbetalning av bidrag 
till Föreningen Framstegsskolan 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Grundskolenämnden får i uppdrag att vid eventuellt beslut om utbetalning till 
rekonstruktör, inte utbetala medel utan att först i avtal säkerställa att 
rekonstruktören har tillräckliga ekonomiska och finansiella medel att återbetala 
till grundskolenämnden för den händelse att det blir felaktiga utbetalningar till 
Föreningen Framstegsskolan. 

Yrkandet 
Det är viktigt att grundskolenämnden försäkrar sig om att eventuellt felaktiga 
utbetalningarna inte hamnar i orätta händer och att återbetalning kan ske. Vi vill 
uppmärksamma nämnden på att det finns en princip om ansvar för felaktiga betalningar 
för konkursförvaltare som även anses tillämpligt vid företagsrekonstruktioner. En 
konkursförvaltare/rekonstruktör kan bli ekonomiskt ansvarig för felaktiga bedömningar 
och därmed återbetalningsskyldig. 

Kommunstyrelsen  
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Hemställan från grundskolenämnden om 
utbetalning av bidrag till Föreningen 
Framstegsskolan 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Hemställan från grundskolenämnden anses besvarad med de överväganden och 
bedömningar som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Grundskolenämnden har 2022-06-16 § 157 hemställt till kommunfullmäktige om beslut 
gällande eventuell utbetalning av bidrag (skolpeng) till huvudman som saknar bankkonto 
eller bankgiro knutet till huvudmannens organisationsnummer. Ärendet avser hur 
utbetalning av bidrag ska ske till den fristående skolhuvudmannen Föreningen 
Framstegsskolan (“Föreningen”).  

Bakgrunden till grundskolenämndens hemställan är att Föreningen – som är berättigad till 
bidrag från grundskolenämnden enligt skollagen – saknar ett bankgiro dit en utbetalning 
kan göras. Skollagen säger att bidraget ska gå till huvudmannen, men i övrigt saknas 
lagstiftning och förarbeten som ger vägledning till på vilket sätt utbetalning ska ske. 
Stadsledningskontoret har utrett ett antal utbetalningsalternativ utifrån de 
betalningsanvisningar som Föreningen lämnat till grundskolenämnden. 

Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att när det gäller betalning av bidrag till en 
företagsrekonstruktör kan en sådan betalning enligt stadsledningskontoret uppfylla kravet 
på en tillräcklig koppling till huvudmannen, till exempel om en företagsrekonstruktör har 
upprättat ett administrationskonto med tillhörande administrationsavtal. Utifrån dessa 
förutsättningar är kommande utbetalningar till den aktuella Föreningens 
företagsrekonstruktör ett möjligt alternativ. Det är dock grundskolenämnden som i varje 
enskilt fall måste avgöra om det utbetalningsalternativ som en företagsrekonstruktör 
presenterar har en tillräckligt stark koppling till den fristående huvudmannen för att en 
betalning ska vara möjlig.  

I det fall nya betalningsalternativ presenteras behöver grundskolenämnden göra en 
bedömning av om dessa är godtagbara utifrån rättsliga grunder, såväl som utifrån kravet 
på en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-08-31 
Diarienummer 0907/22 
 

Handläggare  
Johan Edling, Charlotta Bjerhem 
Telefon: 031-368 06 32, 031-368 05 88 
E-post: johan.edling@stadshuset.goteborg.se, 
charlotta.bjerhem@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Föreningen Framstegsskolan är en fristående skolhuvudman som bedriver 
skolverksamhet med tillstånd från Skolinspektionen. Föreningen har därför rätt till bidrag 
från grundskolenämnden. Skollagen anger att bidraget ska betalas ut till huvudmannen, 
det vill säga till Föreningen. För närvarande saknas dock ett bankgiro som är knutet till 
Föreningens organisationsnummer. Grundskolenämnden har bedömt att det därmed inte 
är möjligt att betala ut bidraget på ett sätt som säkerställer att bidraget verkligen betalas ut 
till huvudmannen. Nämnden har därför beslutat att deponera bidragen från januari år 2022 
och framåt hos länsstyrelsen. Beloppen det rör sig om är väsentliga, enbart för maj månad 
2022 uppgår bidraget till cirka 4 miljoner kronor. 

Lagstiftningen och förarbetena säger ingenting om hur utbetalning av bidrag till 
skolhuvudmän ska ske, och frågan har inte prövats av domstol. Det saknas i och med det 
vägledning på området. Stadsledningskontoret utredning tyder dock på att Föreningens 
fordran sannolikt är en offentligrättslig fordran. Det innebär bland annat att Göteborgs 
Stad har möjlighet att ställa större krav på hur en betalning ska gå till jämfört med om det 
vore en civilrättslig fordran.  

Det är viktigt att den offentliga verksamheten hanterar skattemedel på ett ansvarsfullt sätt, 
så att förtroendet för det demokratiska systemet kan upprätthållas. Enligt kommunallagen 
är kommunen skyldig att upprätthålla en tillräcklig intern kontroll i sin verksamhet för är 
att undvika allvarliga fel, till exempel felaktiga utbetalningar. Ett rimligt och förutsägbart 
krav som också bidrar till intern kontroll är att det finns ett bankgiro som är knutet till 
Föreningens organisationsnummer.  

En situation där grundskolenämnden fortsätter att deponera Föreningen Framstegsskolans 
bidrag hos länsstyrelsen kan medföra kostnader för nämnden. För närvarande pågår det 
flera rättsprocesser kopplade till ärendet vilket tar resurser i anspråk. Vidare finns det risk 
för att grundskolenämnden blir skadeståndsskyldig. Det kan också finnas risk för 
dröjsmålsränta. Tingsrätten har ogillat Föreningens krav på dröjsmålsränta från 
grundskolenämnden avseende bidraget för juli 2021, men Föreningen har överklagat 
beslutet till hovrätten. Att inte betala ut bidrag innebär också risk för att den 
rekonstruktion som Föreningen befinner sig i inte uppnår sitt syfte. 

Stadsledningskontoret kan konstatera att föreliggande ärende är en unik situation. 
Utredningen som genomförts av stadsledningskontoret avser enbart frågan om hur 
situationen där Föreningen Framstegsskolan saknar ett bankgiro kan hanteras.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Grundskolenämndens nuvarande hantering av bidrag till Föreningen Framstegsskolan, det 
vill säga att deponera bidrag hos länsstyrelsen, innebär att Föreningens möjlighet att få 
bidrag fördröjs. Detta påverkar Föreningens ekonomi. I förlängningen riskerar det därmed 
också att påverka kvaliteten på undervisning och elevernas måluppfyllelse. Det kan också 
skapa oro hos elever och vårdnadshavare. En utbetalning till Föreningen skulle enligt 
stadsledningskontoret ge bättre och stabilare förutsättningar för Föreningen att bedriva 
skolverksamhet.  
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Det fria skolvalet innebär att vårdnadshavare och deras barn ska kunna välja en fristående 
skola om man så önskar. Hösten 2022 har Föreningen meddelat grundskoleförvaltningen 
att man på grund av sin ekonomiska situation inte kan ta emot alla elever som önskar att 
gå på skolan. Det finns en risk att en fortsatt deponering av bidrag hos länsstyrelsen kan 
påverka möjligheten att välja skola. Dock står inte dessa elever utan skolplacering, 
eftersom grundskolenämnden har ett ansvar för att ta emot dem i den kommunala 
verksamheten om så behövs. 

Bilaga 
1. Grundskolenämndens handlingar 2022-06-16 § 157 
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Ärendet  
Grundskolenämnden har 2022-06-16 § 157 hemställt till kommunfullmäktige om beslut 
gällande eventuell utbetalning av bidrag (skolpeng) till huvudman som saknar bankkonto 
eller bankgiro knutet till huvudmannens organisationsnummer. Ärendet avser hur 
utbetalning av bidrag kan ske till den fristående skolhuvudmannen Föreningen 
Framstegsskolan.   

Beskrivning av ärendet 
Föreningen Framstegsskolan är en ideell förening som är huvudman för tre skolenheter 
inom Göteborgs kommun (Rösmosseskolorna). Det är Skolinspektionen som godkänner 
fristående skolhuvudmän. Föreningen har tillstånd från Skolinspektionen att bedriva 
verksamhet. Utifrån det har Föreningen enligt 9 kap. 19 § och 10 kap. 37 § skollagen 
(2010:800) rätt till bidrag.  

Därmed är det inte rätten till bidrag som ska prövas i detta ärende, utan ärendet avser hur 
situationen där Föreningen saknar ett bankgiro kopplat till sitt organisationsnummer kan 
hanteras. 

Grundskolenämnden har via sitt reglemente uppdrag att betala ut bidrag till fristående 
huvudmän för bland annat grundskoleverksamhet. Grundskolenämnden har dock bedömt 
att det funnits hinder för utbetalning till Föreningen Framstegsskolan eftersom den för 
närvarande saknar ett bankgiro kopplat till sitt organisationsnummer. Bidragen från 
januari 2022 och framåt har därför deponerats av nämnden hos länsstyrelsen. 

Sedan Föreningens ombud begärt att betalning av bidragen från och med maj 2022 ska 
ske till ombudets klientmedelskonto eller Föreningens skattekonto, beslutade 
grundskolenämnden vid sitt sammanträde den 16 juni 2022 att hemställa till 
kommunfullmäktige om beslut gällande eventuell utbetalning av bidrag till huvudman 
som saknar bankkonto eller bankgiro knutet till huvudmannens organisationsnummer. 

Grundskolenämndens hemställan är brett formulerad. Stadsledningskontoret har tolkat 
ärendet som att det avser utbetalning av bidrag till skolhuvudmannen Föreningen 
Framstegsskolan utifrån den anvisning om betalning som lämnades av Föreningens 
ombud i maj 2022.  

Eftersom Föreningen tidigare anvisat utbetalning via postväxel har stadsledningskontoret 
också beaktat detta alternativ i sin utredning av frågan. Sedan hemställan gjordes har 
också en ny företagsrekonstruktör utsetts av tingsrätten för Föreningen. Den nya 
rekonstruktören har anvisat grundskolenämnden att utbetala bidrag till ett 
administrationskonto som öppnats av rekonstruktören för Föreningens räkning enligt ett 
särskilt avtal mellan Föreningen och rekonstruktören. Stadsledningskontoret har därför 
också utrett möjligheten att betala ut bidrag till en företagsrekonstruktör.  

Bakgrund 

Ägar- och ledningsprövning 
Under sommaren och hösten 2021 genomförde Skolinspektionen en ägar- och 
ledningsprövning avseende Föreningen och dess ledningskrets. Prövningen föranleddes 
bland annat av att det framkommit uppgifter om ekonomiska oegentligheter i Föreningens 
verksamhet. Skolinspektionens utredning resulterade i att Skolinspektionen den 
27 oktober 2021 återkallade Föreningens tillstånd att bedriva skolverksamhet. 
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I beslutet bedömde Skolinspektionen att fyra av fem styrelseledamöter i Föreningen var 
olämpliga att bedriva skolverksamhet. Enligt Skolinspektionen hade styrelseledamöterna 
under perioden 2017–2021 inte tagit ett tillräckligt ansvar för att se till att Föreningens 
ekonomi sköttes på ett betryggande sätt, och att de inte heller i övrigt utövat tillräcklig 
tillsyn och kontroll över Föreningens verksamhet. Beslutet har överklagats och ligger nu 
för prövning i Kammarrätten i Stockholm. I avvaktan på att tillståndsfrågan slutligt 
avgörs har Skolinspektionens beslut inhiberats. Det innebär att Föreningen fortfarande 
har tillstånd att bedriva skolverksamhet. 

Parallellt med Skolinspektionens ledningsprövning har tidigare företrädare för 
Föreningen, liksom Föreningen självt, varit föremål för brottsutredning. Utredningen har 
resulterat i att åklagare väckt åtal bland annat mot en tidigare ordförande för Föreningen 
för grov förskingring liksom begärt att Föreningen ska förpliktas att betala en företagsbot. 

Deponering av bidrag 
Utöver den pågående brottsutredningen liksom Skolinspektionens ägar- och 
ledningsprövning fanns det också under våren och sommaren 2021 en konflikt inom 
Föreningen en där två olika styrelser gjorde anspråk på att företräda Föreningen.  

Till följd av den osäkerhet som förelåg beträffande vilka som ägde företräda Föreningen 
beslutade grundskolenämnden att ansöka om nedsättning (deponering) av bidrag för maj 
och juni 2021 hos länsstyrelsen. Grunden för ansökan var vid denna tidpunkt att det var 
oklart vem som var rätt borgenär. Frågan om vilken styrelse som var behörig att företräda 
Föreningen Framstegsskolan fick sin lösning i slutet på juli 2021. I en ansökan om 
utbetalning från Föreningen till Länsstyrelsen av då deponerade medel för maj och juni 
2021 framgick att man från Föreningens sida, oavsett vem som ansågs företräda 
Föreningen, var ense om att deponerade medel kunde utbetalas i enlighet med ansökan. 
Grundskolenämnden fick därefter information från Skolinspektionen om att enbart en av 
styrelserna företrädde Föreningen och att den andra styrelsen var inaktuell. 

Samtidigt som det förelåg osäkerhet kopplad till vilken styrelse som företrädde 
Föreningen fick grundskolenämnden i maj 2021 information om att det bankkonto till 
vilket grundskolenämnden tidigare betalat ut Föreningens bidrag hade frysts. I samband 
med att grundskolenämnden fick kännedom om att frågan om vem som var företrädare 
för Föreningen var löst såtillvida att enbart en av styrelserna företrädde Föreningen valde 
grundskolenämnden att återta tidigare deponerat belopp för att deponera beloppet på nytt. 
Grunden för den nya ansökan om deponering var att det till följd av omständigheter hos 
borgenären, det vill säga det frysta bankkontot, fanns hinder för utbetalning. 

Under hösten 2021 fortsatte grundskolenämnden att deponera beloppen med hänvisning 
till att det fanns för hinder för utbetalning. I mitten på november 2021 fick 
grundskolenämnden besked om att Föreningen nu hade ett bankgironummer. Med 
anledning av situationen gav grundskolenämnden den 23 november 2021 förvaltningen i 
uppdrag att genomföra en fördjupad riskanalys med särskilt fokus på ekonomiska, 
mediala och juridiska risker med elevperspektiv i centrum, att utreda och föreslå 
hantering av de processer som nämnden hade i domstol och hos länsstyrelsen avseende 
deponerade bidrag, samt utreda och föreslå hantering av en eventuell skadeståndsprocess 
riktad mot Föreningen utifrån den skada som åsamkats eleverna och kommunen.  

Vid sammanträde den 7 december 2021 beslutade grundskolenämnden att ge 
förvaltningsdirektören i uppdrag att, under förutsättning att bidraget för november 2021 
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till det angivna bankgirot var möjlig att praktiskt genomföra, återkalla överklaganden i 
domstol avseende deponerade bidrag för juli–september 2021, återkalla ansökan hos 
länsstyrelsen om deponering avseende oktober 2021 samt att dessa bidrag ska betalas ut 
till det av Föreningen Framstegsskolan angivna bankgirot. Till följd av 
grundskolenämndens beslut betalades då deponerade belopp ut. 

I januari 2022 meddelade Föreningen att de inte längre hade ett bankgiro kopplat till sitt 
organisationsnummer, då deras bank avslutat kundrelationen. Till följd av detta beslutade 
grundskolenämnden vid sammanträde den 8 februari 2022 att ansöka om deponering av 
bidraget för januari 2022, samt kommande bidrag, under den tid som bankgiro saknas. 

Under senvåren 2022 begärde Föreningens ombud att betalning av bidragen från och med 
maj 2022 skulle ske i första hand till det särskilda klientmedelskonto som ombudet 
öppnat för Föreningens räkning, i andra hand till ombudets allmänna klientmedelskonto 
via bankgiro och i sista hand till Föreningens skattekonto. Anvisningarna gäller för 
bidragen från och med maj 2022, men inte för de deponerade bidragen avseende januari–
april 2022. För perioden maj–juli 2022 uppgår summan av de deponerade bidragen till 
cirka 14 miljoner kronor. 

Med anledning av detta behandlade grundskolenämnden frågan om utbetalning av bidrag 
till Föreningen vid sitt möte 2022-06-16. Grundskoleförvaltningen föreslog att nämnden 
skulle besluta att betala ut pengar till Föreningens skattekonto. Grundskolenämnden 
beslutade att hemställa till kommunfullmäktige om beslut gällande eventuell utbetalning 
av bidrag till huvudman som saknar bankkonto eller bankgiro knutet till huvudmannens 
organisationsnummer. Nämnden menar att beslutet är principiellt viktigt efter som det 
kan påverka hur liknande situationer ska hanteras framgent. 

Efter nämnden beslutat om hemställan har den nya företagsrekonstruktör som tingsrätten 
utsett anvisat om betalning till ett av rekonstruktören för ändamålet upprättat konto. 
Nämnden har ännu inte tagit ställning till denna betalningsanvisning.  

Stadsrevisionens granskning av nämndens hantering 
Stadsrevisionen granskade år 2021 grundskolenämndens hantering av bidrag till 
Föreningen Framstegsskolan. Utifrån granskningen bedömde revisorerna att nämnden 
åsidosatt vad som åligger den enligt skollagen och att nämndens hantering inte varit 
ändamålsenlig. Detta menade revisorerna i sin tur inneburit risk för att en enskilds 
ekonomiska intressen skadats samt risk för skadestånd och förtroendeskada. Revisorerna 
riktade därför kritik mot grundskolenämnden. Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-28 
§ 12 att rikta en anmärkning mot grundskolenämnden enlighet med revisorernas 
motivering. 

Rekonstruktion 
I augusti 2021 ansökte Föreningen om företagsrekonstruktion hos Göteborgs Tingsrätt, 
och beviljades detta. Föreningen befinner sig fortsatt i en företagsrekonstruktion. Den 
tidigare rekonstruktören har under sommaren 2022 entledigats av tingsrätten, som utsett 
en ny rekonstruktör. Föreningens nya rekonstruktör har anvisat grundskolenämnden 
betalning av Föreningens bidrag till ett särskilt öppnat administrationskonto. I samband 
med detta har rekonstruktören också presenterat ett administrationsavtal mellan 
rekonstruktören och Föreningen. 
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Pågående rättsprocesser 
Det pågår för närvarande två rättsliga tvister mellan Föreningen och Staden. Föreningen 
har stämt Göteborgs Stad och begärt ersättning för dröjsmålsränta avseende bidraget för 
juli 2021. Göteborgs tingsrätt har i dom den 6 april 2022 i mål nr T 19136-21 ogillat 
Föreningens talan. I domen konstaterar tingsrätten att kravet på bidrag är en 
offentligrättslig fordran på vilken räntelagen inte är tillämplig. Föreningen har överklagat 
domen till Hovrätten för Västra Sverige. Målet är inte avgjort där ännu.  

Föreningen har vidare stämt staden på ersättning avseende bidraget för maj och juni 2022 
(Göteborgs tingsrätt, mål nr T 10073-22). Tingsrättens handläggning av det målet har 
precis inletts.  

Slutligen kan det också nämnas att Föreningen även överklagat länsstyrelsens beslut att 
medge deponering av bidragen för maj och juni 2022. Det ärendet hanteras också av 
Göteborgs tingsrätt och är ännu inte avgjort.  
 

Stadsledningskontorets utredning 

Godkännande av fristående skolhuvudmän 
Skolinspektionen är den myndighet som har ansvar för att godkänna enskilda (fristående) 
huvudmän inom bland annat förskoleklass, grundskola och fritidshem. Myndigheten är 
också tillsynsansvarig. Det är Skolinspektionen som beslutar om en fristående skolas 
ägar- och ledningskrets är lämplig att bedriva skolverksamhet och om den har tillräcklig 
insikt och kunskap om de regelverk som gäller för verksamheten. Myndigheten prövar 
också om det finns ekonomiska förutsättningar för huvudmannen att bedriva 
verksamheten i enlighet med regelverket. Syftet med lagstiftningen är att förhindra 
oseriösa aktörer att verka inom välfärdssektorn.  

Rätten till bidrag 
Enligt 9 kap. 19 § och 10 kap. 37 § skollagen (2010:800) är en kommun skyldig att betala 
ut bidrag (ofta kallat skolpeng) till fristående huvudmän som har tillstånd från 
Skolinspektionen att bedriva skolverksamhet. Göteborgs Stad är därmed skyldig att betala 
ut bidrag till Föreningen Framstegsskolan. 

Kommunen har ingen författningsreglerad möjlighet att kontrollera hur utbetalade bidrag 
till fristående huvudmän används. Detta åligger andra myndigheter och aktörer.1 

Regler beträffande utbetalning av bidrag 
När det gäller frågan som är aktuell i detta ärende – hur betalning av bidrag till fristående 
huvudmän kan gå till – ger lagstiftningen eller förarbetena ingen direkt vägledning. 
Skollagen anger enbart att utbetalning ska ske till huvudmannen. Det indikerar att 
utbetalningen ska vara direkt riktad till den som har tillstånd att bedriva skolverksamhet.  

I 14 kap. 11 § skolförordningen (2011:185) finns också en bestämmelse som anger att om 
enskild huvudman och kommun inte kommer överens om annat ska bidragen betalas ut 
med en tolftedel varje månad. Det förhållandet att det ändå finns en särreglering som 
anger att en enskild huvudman och en kommun kan träffa överenskommelse om i vilka 

 
1 Kommuner omfattas till exempel inte av 1 Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Denna gäller bland annat bank-, försäkrings-, advokat och 
revisionsverksamhet. 
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potter bidraget ska betalas ut, kan motsatsvis tolkas som att det i övrigt inte finns 
möjlighet till andra typer av överenskommelser.  

Ett skäl till att det saknas tydlig vägledning beträffande frågan om betalningsrutiner 
kopplat till utbetalning av bidrag är troligen att lagstiftaren inte har haft i åtanke att en 
fristående huvudman skulle hamna i en situation där huvudmannen saknar en 
bankkontakt. Frågan tas inte heller upp i den juridiska litteraturen och har inte heller 
tidigare prövats av domstol. Stadsledningskontoret har med anledning av detta ärende 
varit i kontakt med utbildningsdepartementet vad gäller vilka krav en kommun kan ställa 
vid utbetalning av bidrag. Utbildningsdepartementet har meddelat att det inte pågår någon 
utredning av frågan. 

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) är dock de kommunala nämnderna 
ansvariga för att se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Intern kontroll handlar om 
att säkerställa att lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer som berör verksamheten följs och 
att oavsiktliga och avsiktliga fel och brister kan upptäckas i tid. Utifrån ett 
internkontrollperspektiv behöver staden till exempel säkerställa att utbetalningar sker på 
ett korrekt sätt till rätt mottagare. Ett bankgiro som är knutet till betalningsmottagarens 
organisationsnummer är ett exempel på en sådan kontrollmekanism. 

Rätten att anvisa betalning till tredje man 
Föreningen har som tidigare beskrivits anvisat utbetalning av bidrag till sitt ombud, 
alternativt till sitt skattekonto. Av 3 § andra stycket lag (1936:81) om skuldebrev följer att 
en borgenär (i detta fall Föreningen Framstegsskolan) har rätt att inom det land där 
betalning ska erläggas, anvisa annan betalningsort, om inte det medför en väsentlig 
olägenhet eller kostnad för gäldenären (i detta fall grundskolenämnden). Även om den 
aktuella bestämmelsens avser anvisning av betalningsort anses den vara tillämplig även 
vid andra typer av betalningsinstruktioner, i vart fall för rena civilrättsliga 
penningförpliktelser. I linje med detta följer alltså att en borgenär som huvudregel har rätt 
att instruera en gäldenär att infria sin skuld genom betalning till tredje man, till exempel 
ett ombud eller annan anvisad betalningsmottagare.2  

Beskrivningen av rättsläget enligt ovan omfattar rätten att anvisa betalning av 
civilrättsliga penningförpliktelser, det vill säga krav som har sin grund i ett ömsesidigt 
förpliktande avtal. När det kommer till situationer där förhållandet mellan parterna är av 
mer offentligrättslig karaktär (exempelvis utbetalning av bidrag med mera) finns det 
varken lagstiftning, praxis eller uttalanden i juridisk litteratur som indikerar att en 
ersättningsberättigad har rätt att kräva betalning på visst sätt. Det kan visserligen finnas 
situationer där det är lämpligt att betalning sker på det sätt som den ersättningsberättigade 
önskar. Det är dock ytterst en fråga som utbetalande myndighet råder över. Frågan om 
hur betalning ska gå till kan givetvis också vara lagreglerad på ett sådant sätt att anvisning 
är utesluten.  

 
2 Lindskog, Stefan, Betalning – Om kongruent infriande av penningskulder och andra 
betalningsrättsliga frågor, Norstedts Juridik, Juno Version 2, avsnitt 5.3.2 och 8.3.2; Walin, Gösta, 
Herre, Johnny, Lagen om skuldebrev m.m. – en kommentar, Norstedts Juridik, Juno version 4A, 
avsnitt 2.4.2 och NJA 2020 s. 234 p. 4 
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Med utgångspunkt från detta är då frågan om rätten till bidrag enligt skollagen kan 
karaktäriseras som en civilrättslig fordran som ger huvudmannen rätt att anvisa betalning 
på visst sätt. 

Enligt 1 kap. 1 § skollagen så anordnas utbildning inom skolväsendet av det allmänna och 
av enskilda. På samma sätt framgår det av 2 kap. 5 § skollagen att en enskild efter 
ansökan hos Skolinspektionen kan godkännas som huvudman för bland annat 
grundskolan. Varken 1 kap. 1 § eller 2 kap. 5 § skollagen ger dock uttryck för att en 
enskild har ett uppdrag från det allmänna att bedriva skolverksamhet. Ett beslut om 
beviljat tillstånd från Skolinspektionen innebär i detta avseende enbart att den fristående 
huvudmannen har rätt att bedriva skola. Genom att bedriva utbildning tillhandahåller en 
huvudman visserligen en prestation för vilken den erhåller ett bidrag som sedan utbetalas 
av kommunen. Prestationen är dock i första hand riktad till eleverna. Kommunen har för 
egen del inte heller möjlighet att påverka innehållet i utbildningen. Kommunen kan inte 
heller påverka vilka huvudmän som ska få tillstånd att bedriva skolverksamhet. 
Rättsförhållandet mellan en huvudman och en kommun saknar paralleller till en 
avtalssituation utan har i stället sin grund i de regler i skollagen som reglerar under vilka 
förhållanden en kommun ska utbetala bidrag.   

Det kan också konstateras att Göteborgs Tingsrätt tidigare, i dom den 6 april 2022 i mål 
nr T 19136-21, har ogillat Föreningens krav på dröjsmålsränta från grundskolenämnden 
avseende bidraget för juli 2021. Tingsrätten bedömde då att bidrag till fristående 
huvudmän är en offentligrättslig fordran och att räntelagen (1975:635) därför inte är 
tillämplig. Frågan om i vilken mån Föreningen har rätt till dröjsmålsränta till följd av sen 
utbetalning av skolbidrag har dock överklagats till Hovrätten för Västra Sverige. 

Sammantaget är det mycket som talar för att kravet på ersättning inte kan karaktäriseras 
som en civilrättslig fordran. Under dessa förhållanden föreligger som utgångspunkt inte 
heller någon rätt för en huvudman att anvisa betalning. Om kravet på ersättning för bidrag 
ändå skulle anses vara en civilrättslig fordran är rätten att anvisa betalning inte 
oinskränkt. Det föreligger inte rätt att anvisa betalning om det medför en väsentlig 
olägenhet eller kostnad för gäldenären. Bedömning av vad som utgör en väsentlig 
olägenhet ska ske utifrån gäldenärens befogade skyddsintressen. Ett viktigt intresse är 
kravet på god intern kontroll.  Under rubriken "Utbetalningsalternativ” nedan redogörs 
för ytterligare faktorer att beakta utifrån olika betalningsalternativ.   

Utbetalningsalternativ 
Utbetalning till skattekonto 
Skatteverket upprättar ett skattekonto för varje skattskyldig juridisk och fysisk person. I 
vissa fall kan en skattskyldig ha flera skattekonton. Av 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen 
framgår att på ett skattekonto ska Skatteverket registrera  

• skatter och avgifter som ska betalas eller tillgodoräknas. 
• belopp som ska dras ifrån eller läggas till slutlig skatt enligt 56 kap. 9 §. 
• inbetalningar och utbetalningar.  

Det saknas bestämmelser om vilka som får betala in pengar till ett skattekonto. Det 
innebär att det i teorin står var och en fritt att betala in pengar till någon annans 
skattekonto. Skatteverket har i kontakt med grundskoleförvaltningen uppgett att 
myndigheten inte skulle neka en inbetalning av skolpeng, då det saknas rättsligt stöd för 
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att inte godta detta. En inbetalning till ett skattekonto görs med ett OCR-nummer som har 
koppling till innehavaren, i föreliggande fall genom Föreningens organisationsnummer. 

I fråga om utbetalning av innestående belopp på ett skattekonto framgår det av 64 kap. 
2 § skatteförfarandelagen bland annat att om det vid en avstämning av skattekontot 
kommer fram att det finns ett överskott på kontot ska det beloppet betalas tillbaka om 
kontohavaren begärt det. Det är möjligt för den som innehar ett skattekonto med ett 
överskott att löpande begära en utbetalning av överskott från kontot.  

Enligt Skatteförfarandeförordningen (2011:1261) ska överskottet vid begäran om 
utbetalning sättas in på ett bank- eller kreditmarknadsföretagskonto som tillhör 
innehavaren av skattekontot. Skatteverket får också besluta om återbetalning på annat sätt 
om särskilda förhållanden föranleder det. Enligt Skatteverket innebär det att om det 
saknas ett registrerat bankkonto kan utbetalning ske via en utbetalningsavi som 
mottagaren löser in via en bank. 

Utbetalning till klientmedelskonto 
Ett klientmedelskonto hos en advokat är ett konto som advokaten har för att hantera 
medel åt en klient. Dessa medel ska hållas åtskilda från advokatens egna medel. Det finns 
som utgångspunkt ingenting som hindrar en gäldenär från att betala ut en civilrättslig 
fordran till en advokats klientmedelskonto. En sådan betalning verkar befriande för den 
som betalar, det vill säga att en föreliggande skuld är reglerad.  

När det gäller frågan om möjligheten att betala ut skolpeng till ett sådant 
klientmedelskonto är den dock ytterst beroende av hur skolpengen ska klassificeras. Som 
framgått ovan kan det i vart fall argumenteras för att det rör sig om en offentligrättslig 
fordran där möjligheten för en borgenär att destinera betalning till ett klientmedelskonto 
är begränsad. Det innebär att det i stället är Göteborgs Stads egna rutiner för att 
säkerställa intern kontroll i utbetalningsprocessen som bör avgöra om en sådan betalning 
är lämplig eller inte. Skollagen anger att utbetalning ska ske till huvudmannen, vilket kan 
tolkas som att betalning inte ska ske till ett ombud.  

Kontant utbetalning/postväxel 
En fordran får som utgångspunkt betalas kontant. I princip måste också borgenären 
acceptera gäldenärens val av valör på de sedlar och mynt som används. Betalning av 
mycket stora belopp har dock enligt praxis ansetts utgöra en anledning till att en gäldenär 
ska kunna infria betalning på annat sätt än med hjälp av kontanter. I NJA 1977 s. 726 
tilläts en person, som hade rätt att lösa hembjudna aktier, att hålla löseskillingen 
tillgänglig på en bank på samma ort i stället för kontant. Att betalningen tillgängliggjorts 
på ett bankkonto ansågs inte utgöra en olägenhet för betalningsmottagaren varför den 
icke-kontanta betalningen var giltig. 

Föreningen Framstegsskolan anvisade under 2021 grundskolenämnden att betala ut 
bidrag kontant via postväxel. En postväxel köper man via banken och skriver ut till en 
namngiven mottagare, som i sin tur löser in den i en bank. Postväxel är ett betalningssätt 
som kan användas när det är opraktiskt att hantera kontanter. En postväxel ställs ut till en 
specificerad mottagare. Denna kan fritt överlåta postväxeln till någon annan. 

Göteborgs Stad har avtal med Swedbank för sina banktjänster. Sedan årsskiftet ställer 
Swedbank inte längre ut postväxlar. De utbetalningssätt som finns att tillgå är 
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överföringar mellan konton (manuell betalning) samt bank- eller plusgiro som är kopplat 
till ett bankkonto.   

Utbetalning till företagsrekonstruktör 
En företagsrekonstruktion syftar till att göra det möjligt att utan konkurs vidta åtgärder 
för att rekonstruera sådana företag i kris som bedöms ha utsikter till en fortsatt lönsam 
verksamhet. Lagen om företagsrekonstruktion syftar i detta sammanhang till att ge en 
näringsidkare som har betalningssvårigheter ett rådrum under vilket den som är försatt 
under rekonstruktion kan vidta åtgärder för att förbättra rörelsens resultat samt förhandla 
med sina borgenärer om ett ackord. Lagen om företagsrekonstruktion är en 
ramlagstiftning som endast reglerar hur ett förfarande på ett mer övergripande plan ska 
genomföras. Det saknas därmed särskilda regler om hur rekonstruktionen ska gå till. Det 
innebär att det finns ett inte obetydligt utrymme till avtalsfrihet mellan den som är försatt 
under rekonstruktion och rekonstruktören när det gäller utformandet av olika avtal. 
Hantering av betalningsströmmar är ett område där det förekommer att rekonstruktören 
och den som är försatt under rekonstruktion träffar specifika avtal. 

Rekonstruktörens uppgift är i första hand att undersöka om den verksamhet som är försatt 
under rekonstruktion helt eller delvis kan fortsätta. Rekonstruktören ska också ange hur 
rekonstruktionen lämpligast bör genomföras. I det avseendet ska rekonstruktören 
undersöka de möjligheter som finns för den som är föremål för rekonstruktion att komma 
fram till en ekonomisk uppgörelse med borgenärerna i form av ett offentligt eller frivilligt 
ackord. Rekonstruktören ska vidare undersöka hur verksamheten behöver förändras så att 
den åter blir lönsam. När det gäller rekonstruktörens kompentens framgår det av 
förarbeten att när omständigheterna inte motiverar annat bör en advokat eller högre 
tjänsteman vid ackordscentral förordnas. Det anges att en sådan ordning garanterar att 
rekonstruktören har viss erfarenhet av företagsledning, gedigna kunskaper i 
obeståndsjuridik och andra rättsområden liksom vana att hantera situationer där 
motstående intressen kan göra sig gällande.3 

En rekonstruktör ska vara oberoende i förhållande både till den som är föremål för 
rekonstruktion liksom till dess borgenärer. Rekonstruktörens roll är följaktligen att ta vara 
på såväl verksamhetens som fordringsägarnas intressen. Detta är en viktig skillnad mot 
ett juridiskt ombud som enbart har att tillgodose huvudmannens intressen.  

I fråga om hantering av betalningsströmmar är det vanligt förekommande att 
rekonstruktören upprättar ett så kallat administrationskonto. Det är ett konto till vilket 
rekonstruktören är kontoinnehavare och över vilket rekonstruktören har ensam rådighet. 
Det förekommer också att rekonstruktören och den som är försatt i rekonstruktion träffar 
ett särskilt administrationsavtal som reglerar förutsättningarna för hantering av 
betalningsströmmar. Syftet med denna konstruktion är att ge rekonstruktören kontroll 
över rekonstruktionsprocessen, liksom att se till att det finns tillgänglig likviditet för att 
betala skulder inom ramen för den löpande förvaltningen under rekonstruktionen.  

Deponering 
Enligt 1 kap. 1 § lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet 
(“nedsättningslagen”) får en gäldenär, om denne är förhindrad att verkställa betalning på 
grund av en av borgenären beroende omständighet, fullgöra sin betalning genom att 

 
3 Prop. 1995/96:5 s. 103–104. 
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deponera (nedsätta) beloppet hos länsstyrelsen. När det gäller möjligheten att deponera 
pengar enligt 1 § nedsättningslagen på grund av någon annan av honom [borgenären] 
beroende omständighet framgår det av förarbetena till bestämmelsen att betalningen ska 
omöjliggöras av en sådan omständighet. Enligt förarbetena kan det mer specifikt röra sig 
om att borgenären saknar rättslig handlingsförmåga eller laga representant. Därutöver 
anges att hinder mot betalning kan föreligga om offentlig myndighet i samband med 
utmätning hos borgenären av dennes fordran eller annars meddelat förbud för gäldenären 
att erlägga betalning till borgenären4. 

I det nu aktuella fallet saknar Föreningen ett bankgiro knutet till sitt organisationsnummer 
till vilket betalning kan ske. Som framgått ovan finns det mycket som tyder på att det 
offentliga bör kunna uppställa som krav att en fristående huvudman tillhandahåller ett 
konto som är tydligt knutet till huvudmannens organisationsnummer. Om en fristående 
huvudman inte kan tillhandahålla ett sådant konto kan det argumenteras för att det 
föreligger hinder mot betalning till borgenären som berättigar till deponering.  

I fråga om verkan av en giltig deponering har Högsta domstolen i NJA 2018 s. 220 gjort 
uttalanden som tyder på att en giltig deponering utgör en faktisk betalning. Detta 
bekräftas också av uttalanden i kommentaren till nedsättningslagen, liksom i den juridiska 
litteraturen. Verkan av nedsättning enligt nedsättningslagen är dock inte oomstridd. Det 
finns uttalanden i den juridiska litteraturen som ger uttryck för en annan uppfattning. De 
uttalandena är dock framför allt från tiden innan avgörandet från Högsta domstolen.  

Sammantaget innebär det ovan sagda att i den mån grundskolenämndens deponering kan 
betraktas som giltiga bör grundskolenämnden också anses ha fullgjort sin 
betalningsskyldighet. Under förutsättning att de villkor för utbetalning som satts upp vid 
grundskolenämndens deponering är uppfyllda står det Föreningen eller ombud för 
Föreningen fritt att begära utbetalning av beloppen från länsstyrelsen. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Det nu aktuella ärendet omfattar inte frågan om i vilken mån Föreningen Framstegsskolan 
har rätt till skolbidrag – detta är en fråga som prövas inom ramen för Skolinspektionens 
tillståndsprövning av fristående huvudmän. Eftersom Föreningen har tillstånd att bedriva 
skolverksamhet har Föreningen en lagstadgad rätt till bidrag. På samma sätt har 
Föreningen också rätt till de bidrag som nu är deponerade av grundskolenämnden.  

Frågan i det aktuella ärendet är enbart hur betalning kan gå till när den fristående 
huvudmannen saknar bankkonto eller bankgiro knutet till huvudmannens 
organisationsnummer. Stadsledningskontoret har utrett ett antal olika tillvägagångssätt. I 
slutändan är det dock grundskolenämnden, som via sitt reglemente, är behörig att fatta 
beslut om utbetalning i varje enskilt fall.  

Som beskrivits ovan ger varken lagstiftning eller förarbeten någon vägledning i frågan 
om hur en utbetalning av bidrag ska ske. Skollagen anger enbart att utbetalning ska ske 
till huvudmannen. Lagtextens ordalydelse talar för att betalning enbart kan gå till ett 
konto som tydligt kan kopplas till huvudmannen. Kommunen är bunden av regler om 
intern kontroll som anger att kommunen behöver säkerställa att utbetalningar sker på ett 

 
4 SOU 1925:26, Förslag till lag om gälds betalning genom penningars nedsättande i allmänt förvar, 
s.15. 
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korrekt sätt. På ett mer principiellt plan har kommunen också ett ansvar att hantera 
skattemedel på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Enligt stadsledningskontoret talar detta 
sammantaget för att kommunen har ett ansvar för att pengarna utbetalas till rätt 
mottagare, det vill säga den huvudman som har rätt att bedriva skolverksamhet.  

Detta ligger också i linje med att bidrag till fristående huvudmän sannolikt är att betrakta 
som en offentligrättslig fordran där det offentliga har större möjligheter att ställa upp 
formella krav på enskilda huvudmän för utbetalning. Grundskolenämndens uppställda 
villkor om utbetalning till ett bankgiro kopplat till Föreningens organisationsnummer är 
därför enligt stadsledningskontorets bedömning ett rimligt och berättigat krav på 
motprestation som ligger i linje både med skollagens ordalydelse, de krav som finns på 
intern kontroll liksom de krav som kan uppställas när det gäller hantering av skattemedel.  

I föreliggande ärende har ett flertal olika betalningsanvisningar aktualiserats. I det 
följande redogör stadsledningskontoret för sitt ställningstagande avseende dessa 
betalningsalternativ. 

• Skattekonto: I fråga om utbetalning till Föreningens skattekonto konstaterar 
stadsledningskontoret att det i och för sig inte finns några formella hinder 
mot att göra en sådan utbetalning. Enligt stadsledningskontoret är dock en 
sådan utbetalning inte lämplig. Skatteverkets uppdrag är i första hand att 
fastställa och ta ut skatter, sociala avgifter och andra avgifter så att en korrekt 
uppbörd kan säkerställas. Det är inte Skatteverkets uppgift att tillhandahålla 
transaktionskonton mellan två olika parter. Det är inte heller syftet med ett 
skattekonto. 

• Klientmedelskonto: I fråga om utbetalning till Föreningens ombud 
konstaterar stadsledningskontoret att inbetalning till ett klientmedelskonto 
typiskt sett får betraktas som en säker betalningsmetod i och för sig. 
Skollagens ordalydelse anger dock att utbetalning ska ske till huvudmannen, 
vilket kan tolkas som att utbetalning till ett klientmedelskonto är uteslutet. 
Eftersom bidrag till fristående huvudmän sannolikt är att betrakta som 
offentligrättsliga fordringar bör det offentliga typiskt sett också ha större 
möjligheter att ställa krav på vilka betalningsalternativ som är godtagbara 
utifrån kravet på en tillräcklig intern kontroll. Det behöver ske en bedömning 
vid varje enskild betalning om detta är ett lämpligt betalningsalternativ. Med 
det sagt är det dock inte rimligt att Staden under längre perioder hänvisas att 
betala till ett klientmedelskonto. En sådan ordning skulle riskera att försvåra 
granskning av skolans ekonomiska förehavanden och Skolinspektionens 
tillsynsarbete.  

• Kontant utbetalning/postväxel: Vad gäller kontant utbetalning av bidrag till 
Föreningen bedömer stadsledningskontoret att detta tillvägagångssätt inte är 
rimligt, givet bidragets storlek. Stadsledningskontoret konstaterar vidare i 
denna del att eftersom Stadens bank inte utställer postväxel är detta inte 
heller ett praktiskt genomförbart alternativ. Under alla förhållanden skulle en 
sådan betalning omfatta mycket stora belopp och därmed innebära en 
betydande risk för den som praktiskt ska hantera utbetalningen. En sådan 
betalning skulle därmed utgöra en betydande olägenhet för staden och därför 
vara utesluten även av det skälet. 
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• Företagsrekonstruktör: En företagsrekonstruktör erhåller sitt uppdrag av 
rätten och har en skyldighet att agera objektivt i förhållande till det bolag som 
är försatt under rekonstruktion liksom bolagets borgenärer. Detta är en viktig 
skillnad mot ett ombud som enbart har att tillgodose klientens intressen. 
Enligt stadsledningskontoret kan därför utbetalning till ett av en 
företagsrekonstruktör särskilt upprättat administrationskonto vara ett 
godtagbart och säkert betalningssätt som säkrar att betalning kommer till rätt 
mottagare. Detta gäller i synnerhet om rekonstruktören genom ett tillhörande 
administrationsavtal tillförsäkrats kontrollen över influtna medel.  

När det gäller betalning till skattekonto, klientmedelskonto och postväxel kan 
Stadsledningskontoret sammantaget konstatera att dessa betalningssätt inte har en 
tillräckligt stark koppling till Föreningens organisationsnummer och därmed inte heller 
till Föreningen. I den mån Föreningen anvisar betalning till någon av dessa 
betalningsmetoder kan det i stället finnas skäl att deponera medlen hos länsstyrelsen 
enligt nedsättningslagen. En behörig sådan deponering verkar också troligtvis 
betalningsbefriande. Det är dock först vid en senare rättslig prövning som det kan 
klargöras om en deponering varit giltig eller inte. 

I den mån betalningsanvisning kan ske till ett av en företagsrekonstruktör särskilt 
upprättat administrationskonto med tillhörande administrationsavtal bedömer 
stadsledningskontoret att det är ett betalningsalternativ där det som utgångspunkt finns en 
tillräckligt stark koppling till betalningsmottagaren. I fråga om kommande utbetalningar 
till Föreningen bedömer stadsledningskontoret sammantaget att utbetalning av bidrag 
under ovan angivna förutsättningar till en företagsrekonstruktör är ett möjligt alternativ. 

Det är sannolikt att en sådan utbetalning från grundskolenämndens sida skulle innebära 
att rekonstruktionen kan avslutas på ett sådant sätt att Föreningen kan fortsätta bedriva 
skolverksamhet. Det innebär dock i sin tur att om Föreningen fortfarande inte har ett 
giltigt bankgiro när rekonstruktionen avslutas kommer problematiken med utbetalning av 
kommande bidrag att kvarstå. 

Nämnden har i sin hemställan framfört att beslut om hur utbetalning ska ske till en 
skolhuvudman som saknar bankgiro är principiellt viktigt, eftersom det kan påverka hur 
liknande situationer ska hanteras framgent. Stadsledningskontoret vill därför betona att 
situationen är unik, och att i fråga om hantering av bidrag till skolhuvudmän är rättsläget 
oklart. Skulle en liknande situation uppstå med en annan skolhuvudman behöver 
grundskolenämnden göra en bedömning utifrån det ärendet, utan att åsidosätta kravet på 
likabehandling. 

Stadsledningskontoret bedömer vidare att det finns flera faktorer som talar för att en 
kommun bör kunna uppställa krav på att en bidragsberättigad skolhuvudman kan 
tillhandahålla ett bankgiro eller bankkonto som är knutet till dess organisationsnummer. 
Det är dock inte helt klarlagt hur skollagens krav på utbetalning till huvudmannen ska 
tolkas. Det är inte heller helt klarlagt om ett bidrag till en fristående huvudman kan 
kategoriseras som en offentligrättslig fordran och vilka krav för utbetalning en offentlig 
aktör i sådana fall kan ställa upp. Det kan finnas anledning att få denna sak prövad i 
domstol.  
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Som beskrivet i ärendet pågår också flera rättsprocesser mellan Staden och Föreningen i 
fråga om Föreningens rätt till bidrag och vilka krav som kan ställas upp för utbetalning. 
Föreningen har nyligen stämt Staden vid Göteborgs tingsrätt på ersättning för bidrag 
under maj och juni 2022. En av grundskolenämndens invändningar i det målet är bland 
annat att grundskolenämnden har fullgjort betalning genom att deponera bidragen enligt 
nedsättningslagen.  

Vid prövningen av det målet kommer tingsrätten alltså behöva ta ställning till om 
grundskolenämnden har haft fog för sin deponering utifrån att Föreningen saknar 
bankgiro, och om grundskolenämnden betalat med befriande verkan genom att deponera 
Föreningens bidrag hos länsstyrelsen. Med det sagt finns det också en risk för att en 
rättslig prövning av den aktuella frågeställningen resulterar i att Stadens ställningstagande 
varit felaktigt vilket i förlängningen kan föranleda skadeståndsanspråk riktat mot Staden.  

Sammanfattningsvis bedömer stadsledningskontoret att:  

• Föreningens krav på bidrag troligtvis utgör en offentligrättslig fordran där 
kommunen har större möjligheter än annars att uppställa villkor för hur en 
utbetalning ska gå till. 

• skollagens krav på utbetalning till huvudmannen med stor sannolikhet utgör ett 
krav på att utbetalning av bidrag ska ske till ett konto som är knutet till 
huvudmannen. 

När det gäller angivna utbetalningsalternativ menar stadsledningskontoret att betalning 
till skattekonto, klientmedelskonto och postväxel/kontant som utgångspunkt inte har en 
tillräckligt stark koppling till Föreningens organisationsnummer för att vara möjliga 
betalningsmedel. Betalning till något av de alternativen skulle också försvåra 
tillsynsmyndighetens möjlighet att utöva kontroll.  I den mån Föreningen anvisat 
betalning till någon av dessa betalningsmetoder kan det i stället finnas skäl att deponera 
medlen hos länsstyrelsen enligt nedsättningslagen.  

När det gäller betalning av bidrag till en företagsrekonstruktör kan en sådan betalning 
enligt stadsledningskontoret uppfylla kravet på en tillräcklig koppling till huvudmannen, 
till exempel om en företagsrekonstruktör har upprättat ett administrationskonto med 
tillhörande administrationsavtal. Utifrån dessa förutsättningar är kommande utbetalningar 
till den aktuella Föreningens företagsrekonstruktör ett möjligt alternativ. Det är dock 
grundskolenämnden som har i uppdrag att betala ut bidrag och nämnden behöver i varje 
enskilt fall avgöra om den betalningslösning som företagsrekonstruktören tillhandahåller i 
tillräckligt hög grad går att koppla till huvudmannen.  

I det fall nya betalningsalternativ presenteras behöver grundskolenämnden göra en 
bedömning av om dessa är godtagbara utifrån rättsliga grunder, såväl som utifrån kravet 
på en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-06-16 

Beslut om utbetalning av bidrag till 
Föreningen Framstegsskolan 
§ 157, N609-5176/20 

Beslut 
1. Grundskolenämnden hemställer till kommunfullmäktige om beslut gällande eventuell 
utbetalning av bidrag till huvudman som saknar bankkonto eller bankgiro knutet till 
huvudmannens organisationsnummer. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendet 
Föreningen Framstegsskolan har enligt 9 kap. 19 § och 10 kap. 37 § skollagen (2010:800) 
rätt till bidrag. Grundskolenämnden har tidigare bedömt att det funnits hinder för 
utbetalning eftersom föreningen saknat ett bankgiro kopplat till sitt organisationsnummer. 
Bidragen för januari-april 2022 har därför deponerats hos länsstyrelsen. 

Föreningens ombud har meddelat grundskoleförvaltningen att föreningen anvisar 
betalning av bidragen från och med maj 2022 och framåt till klientmedelskonto eller till 
föreningens skattekonto. Mot denna bakgrund behöver nämnden ta ställning till hur 
bidraget till föreningen från och med maj 2022 ska hanteras. 

 

Handlingar 
Grundskoleförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-30 
Bilaga 1, Betalningsanvisning från föreningens ombud, daterad den 18 maj 2022 
Bilaga 2, Förtydligande från ombud avseende anvisning, daterad den 24 maj 2022 
Yrkande från L angående beslut om utbetalning av bidrag till Föreningen 
Framstegsskolan 
Yrkande från S och D angående beslut om utbetalning av bidrag till Föreningen 
Framstegsskolan 
Yttrande från MP och V angående utbetalning av bidrag till Föreningen Framstegsskolan 
 

Yrkanden 
Axel Darvik (L) yrkar bifall till yrkande från L.  

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) yrkar bifall till yrkandet från S och D och yrkar avslag 
på övriga yrkanden. 

Grundskolenämnd 
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Sammanträdesdatum: 2022-06-16 

 

Grundskolenämnd 
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Jessica Blixt yrkar bifall till yrkandet från S och D.  

Sofie Gyllenwaldt (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Bosse Parbring (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg av yttrande från 
MP och V. 

Claes Annerstedt (D) yrkar bifall till yrkandet från S och D.  

Ante Brännholm (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Propositionsordning  
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, förvaltningens förslag, yrkandet från 
L samt yrkandet från S och D. Ordföranden ställer de tre förslagen mot avslag för att 
avgöra vilka två förslag som har störst stöd.  
 
Ordföranden finner att det finns störst stöd för förvaltningens förslag och yrkandet från S 
och D. Han ställer förvaltningens förslag mot yrkandet från S och D och finner att 
nämnden bifallit yrkande från S och D. 
 
Omröstning begärs. 
 
Omröstning 

Nämnden godkänner följande voteringsproposition:  

Ja-röst för bifall till yrkandet från S och D. 

Nej-röst för bifall till förvaltningens förslag.  

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Jessica Blixt (D), Dario Espiga Corbo (S) och Claes 
Annerstedt (D) röstar ja (4 ja-röster).  

Sofie Gyllenwaldt (M), Ante Brännholm (V), Bosse Parbring (MP) och Anna Jäderström 
(M) röstar nej (4 nej-röster). 

Axel Darvik (L) avstår (1). 

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ordförande Axel Darvik (L) lägger sin 
utslagsröst på ja för bifall till yrkandet från S och D.  

Ordförande finner därmed att yrkandet från S och D bifalls med 5 ja-röster mot 4 nej-
röster.  

 

Protokollsanteckningar 
Förvaltningsdirektör, Bengt Randén, lämnar följande protokollsanteckning:  

Förvaltningen menar att en utbetalning till föreningens skattekonto kan genomföras 
eftersom förvaltningen bedömer att en sådan utbetalning sker direkt till huvudmannen i 



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-06-16 

 

Grundskolenämnd 
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enlighet med skollagens bestämmelser. Det finns inte heller några regler i staden som 
hindrar utbetalning till ett skattekonto. Förvaltningen anser att frågan om utbetalning av 
bidrag ska hanteras skyndsamt. 

Ersättare, Patrik Krantz (L), lämnar följande protokollsanteckning: Om Patrik Krantz 
varit tjänstgörande ledamot, hade han yrkat bifall till yrkandet från L. 

 

Reservationer 
Bosse Parbring (MP), Ante Bränholm (V), Sofie Gyllenwaldt (M) och Anna Jäderström 
(M) reserverar sig mot beslutet.  

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Dag för justering 
2022-06-16 

 

Vid protokollet 

 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 
Gustav Boström 
Nämndsekreterare 

Sekreterare 
Gustav Boström  

 

 

Ordförande 
Axel Darvik (L) 

 

Justerande 
Bosse Parbring ((;P) 
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Yrkande angående – beslut om utbetalning av 
bidrag till Föreningen Framstegsskolan 

Förslag till beslut 

I grundskolenämnden: 

- Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att genomföra en fördjupad juridisk analys 
av vilka möjligheter det finns att fortsatt deponera skolpeng hos länsstyrelsen så 
länge huvudmannen inte har ett eget bankgiro eller bankkonto knutet till sitt 
organisationsnummer.  

- Tillsvidare ska nämnden ansöka om fortsatt deponering hos Länsstyrelsen med i 
huvudsak samma motiv som tidigare.  

 

Yrkandet  

För att Göteborgs stad ska överväga att frångå sina rutiner att betala ut bidrag 
direkt till en skolhuvudman genom en annan kanal än ett eget bankgiro eller 
bankkonto måste en fördjupad juridisk analys göras. Utbetalning till ett 
skattekonto anser vi inte uppfyller det legitima krav som kommunen tidigare ställt 
på att skolan ska uppge ett bankgiro kopplat till det egna organisationsnumret. Ett 
skattekonto är till för att den egna organisationen ska fullgöra sina förpliktelser 
mot Skatteverket och kan inte användas som ett transaktionskonto för att bedriva 
skolverksamhet. En kommun är skyldig att vara aktsam med skattebetalarnas 
pengar och måste enligt skollagen säkerställa att de går till den avsedda 
huvudmannen och ändamålet.  

Föreningen har lämnat en betalningsanvisning till Skatteverket istället för till ett 
bankgiro eller bankkonto som kontrolleras av huvudmannen. Eftersom det är en 
offentligrättslig transaktion har kommunen större möjligheter att ställa krav på 
tillvägagångsättet. Det behöver närmare undersökas huruvida en skola har rätt att 
kräva utbetalning till en annan myndighet istället för ett bankkonto eller bankgiro 
enligt gängse princip.  

Om skolbidrag betalas ut till ett skattekonto, vilket förmodligen aldrig tidigare 
skett i Sverige, måste det finnas någon slags garanti för att de insatta medlen 
utbetalas till huvudmannen. Då ett skattekonto inte är ett transaktionskonto och 
inte heller faller under samma lagstiftning som ett vanligt bankkonto eller 
bankgiro behövs en fördjupad juridisk bedömning av hur de efterfrågade 
garantierna eventuellt kan komma på plats samt huruvida kommunen genom en 

Grundskolenämnden  
  
  

Yrkande  
 
2022-06-16 

Liberalerna 
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utbetalning skulle bidra till att runda lagen mot penningtvätt. Huruvida en 
kommun automatiskt kan friskriva sig från ansvar för var deras skolbidrag till slut 
hamnar genom att betala ut till ett skattekonto måste också undersökas vidare. 
Skatteverket har inte att följa skollagen vid en utbetalning.   

Utbetalning till en skolas skattekonto är ett förfarande som aldrig tidigare 
godkänts av Göteborgs Stad eftersom kravet varit att utbetalning ska ske till ett 
bankkonto eller bankgiro knutet till skolans organisationsnummer. Det finns 
misstankar om att upplägget med utbetalning till skattekontot kan vara ett steg i 
att runda penningtvättslagen och skollagens krav att skolpeng ska betalas ut till 
huvudmannen. Detta är inte något som nämnden frivilligt bör medverka till.  

Ett tryggt förfarande där nämnden har kunnat fullgöra sina förpliktelser och 
huvudmannen också kunnat vara säker på att medel finns avsatta för 
verksamheten är deponering hos Länsstyrelsen. När huvudmannen lyckas återfå 
ett fungerande bankkonto kopplat till föreningen så kan en utbetalning ske. Med 
undantag för en kort period i höstas så har detta inte varit möjligt under de senaste 
12 månaderna. Föreningen Framstegsskolan har vid två tillfällen förlorat sin 
kundrelation med två olika banker. Anledningen till att banken nekat transaktioner 
kan ha att göra med befarade risker kopplat till penningtvätt.  

Det torde vara ett rimligt motkrav på en friskoleaktör som vill verka i Göteborgs 
stad att denna huvudman kan presentera ett öppet bankkonto och/eller bankgiro 
kopplat till den egna organisationen till vilket kommunens bidrag betalas ut. 
Skattekontot är inte att betrakta som ett sådant. Saknas detta men huvudmannen 
har tillstånd att bedriva skolverksamhet återstår för kommunen att fortsätta ansöka 
om deponering av bidraget hos Länsstyrelsen.  



 

Göteborgs Stad grundskolenämnden 1 (2) 
  

   

Yrkande angående – beslut om utbetalning av 
bidrag till Föreningen Framstegsskolan 

Förslag till beslut 

I grundskolenämnden: 

1. Grundskolenämnden hemställer till kommunfullmäktige om beslut gällande 
eventuell utbetalning av bidrag till huvudman som saknar bankkonto eller 
bankgiro knutet till huvudmannens organisationsnummer.  

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.  

Yrkandet  

I maj 2022 meddelade föreningen Framstegsskolan i Göteborg via sitt ombud att man 
aviserar stadens utbetalning till ett skattekonto. Enligt grundskoleförvaltningens 
bedömning skulle det vara en legitim och genomförbar metod för utbetalning av bidrag 
mellan staden och en enskild huvudman.  

Oss veterligen har det aldrig förekommit att skolpeng utbetalats till en huvudman som 
saknat giltigt bankkonto eller eget bankgiro, och det tycks inte heller som att lagstiftaren 
någonsin övervägt att en liknande situation kan uppstå. Det är därmed mycket sannolikt 
att Göteborg Stads agerande kan komma att uppfattas som principiellt vägledande för 
andra offentliga utbetalningar i likartade fall. Det skulle lägga grunden för att fler aktörer, 
som av olika skäl inte är betrodda med svenska bankkonton, ser möjligheter att erhålla 
bidrag från kommuner för utbildningsverksamhet. Det kan inte anses rimligt att 
grundskolenämnden ska fatta ett beslut som kan förändra praxis för utbetalningar till 
fristående huvudmän i hela Sverige. 

Givet frågans långsiktiga konsekvenser och rättsmässiga kraft bedömer vi att ärendet 
måste betraktas som av principiell beskaffenhet, vilket innebär att det är 
kommunfullmäktige som – efter sedvanlig beredning i kommunstyrelsen - bör fatta det 
slutgiltiga beslutet om huruvida utbetalning ska genomföras eller ej. Att vi hänskjuter 
frågan för avgörande i kommunfullmäktige föranleds även av Stadsrevisionens kritik mot 
grundskolenämndens agerande i hanterandet av föreningens bidrag. För att detta inte ska 
tillåtas belasta staden ekonomiskt åligger det kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges presidium ett stort ansvar att, utan dröjsmål, säkerställa att ärendet 
kan behandlas skyndsamt.  

Stadens hantering av bidrag till Föreningen Framstegsskolan har varit en utdragen 
process som rönt stor uppmärksamhet, såväl lokalt som nationellt, och som redan tagit 
stora resurser från staden i anspråk. Trots återkommande och kraftig kritik från 
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Skolinspektionen så har huvudmannen fått ha kvar sitt godkännande. Med hänvisning till 
gällande lagstiftning finns inte utrymme att stänga ned en skola på grund av brister som 
uppdagats.  

Det var först under hösten 2021 när det uppdagades att den tidigare rektorn Abdirizak 
Waberi förskingrat pengar som Skolinspektionen bedömde att det gick att återkalla 
godkännandet. Föreningen bytte dock ut alla styrelseledamöter utom en och kunde 
därigenom avvärja en nedläggning.  

Under tiden som processen mellan föreningen och Skolinspektionen pågick deponerades 
stadens bidrag till föreningen hos Länsstyrelsen. När det sedan blev klart att föreningen 
fick behålla tillståndet så var staden ålagd att betala ut de deponerade bidragen. Detta gick 
dock inte då föreningen saknar bankkonto knutet till föreningens organisationsnummer. 
Grundskolenämnden beslutade därför att fortsätta deponera bidragen, då det saknades 
metod för utbetalning.  

Socialdemokraterna och Demokraterna vill förbjuda religiösa skolor och förändra 
lagstiftningen så att det ställs högre krav på de huvudmän som får ansvar för att undervisa 
barn och unga. Allianspartierna har hittills röstat emot förslag i riksdagen om 
lagskärpningar och mot förbud för religiösa skolor. Det är dessa partiers motstånd mot 
lagförändringar som tillåter utnyttjandet av skattemedel att fortsätta och som försätter oss 
lokala politiker i en situation där vi är ålagda att betala ut mångmiljonbelopp till 
huvudmän som inte är betrodda med bankkonto knutet till sitt organisationsnummer.  

Demokraterna och Socialdemokraterna hemställde för snart ett år sedan till riksdagens 
utbildningsutskott om att de omgående skulle arbeta för en lagförändring för att vi i 
Göteborg skulle få laglig rätt att stoppa Römosseskolorna. Det förslaget röstade tyvärr 
alliansen ned.  
 
 

 

 



Yttrande från MP och V angående utbetalning av 
bidrag till Föreningen Framstegsskolan  
 
Det finns få frågor i Grundskolenämnden som har utretts och belysts så 
genomgående som hanteringen av utbetalning av bidrag till föreningen 
Framstegsskolan. Omfattande juridisk kompetens från både grundskoleförvaltningen 
och stadsledningskontoret har varit involverad. MP och V har hela tiden ställt oss 
bakom förvaltningens bedömning att skolan har rätt till bidrag så länge skolan har 
tillstånd, men att det är ett rimligt krav att det finns ett fungerande bankkonto som är 
knutet till huvudmannen för att vi ska kunna säkerställa att pengarna hamnar rätt. Nu 
har huvudmannen hänvisat till ett konto hos Skatteverket. Förvaltningen har efter 
kontakter med Skatteverket kommit fram till att det inte finns något hinder för att 
betala ut bidraget den vägen och att kravet att det finns ett konto direkt knutet till 
huvudmannen är uppfyllt. Förvaltningen rekommenderar också att vi fattar beslut 
skyndsamt för att undvika skadeståndsanspråk. Vi tycker fortfarande att det är ett 
rimligt krav att det finns ett bankkonto, men om det ursprungliga kravet är uppfyllt 
om att det ska finnas ett konto knutet till huvudmannen kan vi inte hitta på nya skäl 
för att pengarna inte ska betalas ut. Vi måste inse att våra befogenheter som 
kommun är begränsade av skollagen och att det finns andra myndigheter som utövar 
tillsyn vad gäller skoltillstånd och ekonomiska oegentligheter. Ytterst beror denna 
problematik på den marknadskola vi har i Sverige och som de borgerliga partierna 
inte har velat stoppa. Vi kan inte vara säkra på vad någon vinstdriven friskola 
använder elevpengen till. Vissa skolkoncerner placerar vinster i skatteparadis. 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet driver i riksdagen att vinstdrivna friskolor ska stoppas. 
Så länge det inte har blivit verklighet kommer vi att se avarter på skolområdet.  
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Beslut om utbetalning av bidrag till 
Föreningen Framstegsskolan  
Förslag till beslut 
I grundskolenämnden 

• Grundskolenämnden beslutar att bidraget till Föreningen Framstegsskolan ska 
utbetalas till föreningens skattekonto från och med bidraget för maj månad 2022 
fram till dess att föreningen lämnar annan anvisning.  

• Paragrafen förklaras omedelbart justerad.    

Sammanfattning 
Grundskolenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 8 februari 2022 att bidrag till 
Föreningen Framstegsskolan (föreningen) skulle deponeras hos länsstyrelsen så länge 
föreningen saknade ett bankgiro kopplat till sitt organisationsnummer dit utbetalning 
kunde ske. Förvaltningen har därför för månaderna januari-april 2022 skickat in 
ansökningar om deponering av bidragen till länsstyrelsen. Dessa ansökningar har 
länsstyrelsen beviljat. Någon betalningsanvisning har inte lämnats från föreningen för 
dessa månader. 

Föreningens ombud meddelade i maj 2022 att föreningen anvisar betalning av bidrag till i 
första hand det särskilda klientmedelskonto som ombudet öppnat för föreningens räkning, 
i andra hand till ombudets allmänna klientmedelskonto via bankgiro och i sista hand till 
föreningens skattekonto. Anvisningarna gäller för bidragen från och med maj 2022, men 
inte för de deponerade bidragen avseende januari-april 2022.  

Förvaltningen har tidigare bedömt att utbetalning av bidrag till ett klientmedelskonto inte 
är ett godtagbart sätt att betala ut bidrag. Det har inte framkommit skäl att göra någon 
annan bedömning i denna del. Avseende utbetalning till föreningens skattekonto bedömer 
förvaltningen att det inte föreligger hinder att betala ut bidrag på det sättet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Föreningen har rätt till bidrag och detta ska betalas ut om det bedöms möjligt. 
Förvaltningen har inte kunnat identifiera några ekonomiska risker med en inbetalning av 
bidrag till ett skattekonto. De eventuella ekonomiska risker som skulle kunna finnas med 
utbetalning av bidrag från föreningens skattekonto åligger andra myndigheter och aktörer 
att hantera. Att betala ut bidrag till skattekontot skulle ta mindre personella resurser hos 
förvaltningen i anspråk, än vad hanteringen med deponering hos länsstyrelsen har gjort.      

Grundskoleförvaltningen 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-05-30 
Diarienummer N609-5176/20 
 

Handläggare 
Sofie Fors Atterlöf och Karin Kindstedt 
Telefon: 031-367 42 58 
E-post: sofie.atterlof@grundskola.goteborg.se 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Om utbetalning till föreningens skattekonto resulterar i att föreningen kan få tillgång till 
sitt bidrag bedömer förvaltningen att detta positivt skulle påverka skolans möjligheter att 
bedriva utbildning eftersom det skulle medföra en ekonomisk stabilitet för eleverna, 
vilket bör gynna dem. 

Samverkan 
Information har getts i facklig samverkansgrupp (FSG) den 13 juni 2022. 

Bilagor 
1. Betalningsanvisning från föreningens ombud daterad den 18 maj 2022 

2. Förtydligande från ombud avseende anvisning daterad den 24 maj 2022 
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Ärendet  
Föreningen Framstegsskolan (föreningen) har enligt 9 kap. 19 § och 10 kap. 37 skollagen 
(2010:800) rätt till bidrag. Nämnden har tidigare bedömt att det funnits hinder för 
utbetalning eftersom föreningen saknat ett bankgiro kopplat till sitt organisationsnummer. 
Bidragen för januari-april 2022 har därför deponerats hos länsstyrelsen. 

Föreningens ombud har meddelat förvaltningen att föreningen anvisar betalning av 
bidragen från och med maj 2022 och framåt till klientmedelskonto eller till föreningens 
skattekonto. Mot denna bakgrund behöver nämnden ta ställning till hur bidraget till 
föreningen från och med maj 2022 ska hanteras. 

Beskrivning av ärendet 
Grundskolenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 8 februari 2022 att bidrag till 
föreningen skulle deponeras hos länsstyrelsen så länge föreningen saknade ett bankgiro 
kopplat till sitt organisationsnummer dit utbetalning kunde ske. Förvaltningen har därför 
för månaderna januari-april 2022 skickat in ansökningar om deponering av bidragen till 
länsstyrelsen. Dessa ansökningar har länsstyrelsen beviljat. Någon betalningsanvisning 
har inte lämnats från föreningen för dessa månader. 

Föreningens ombud meddelade i maj 2022 att föreningen anvisar betalning av bidrag till i 
första hand det särskilda klientmedelskonto som ombudet öppnat för föreningens räkning, 
i andra hand till ombudets allmänna klientmedelskonto via bankgiro och i sista hand till 
föreningens skattekonto. Anvisningarna gäller för bidragen från och med maj 2022, men 
inte för de deponerade bidragen avseende januari-april 2022.  

Förvaltningen har tidigare kommit fram till att utbetalning av bidrag till ett 
klientmedelskonto inte är ett godtagbart sätt att betala ut bidrag. Det har inte framkommit 
skäl att göra någon annan bedömning i denna del. Avseende utbetalning till föreningens 
skattekonto bedömer förvaltningen att den utredning man gjort i frågan visar att det inte 
föreligger hinder att betala ut bidrag på det sättet.  

Förvaltningens bedömning 
Inledning 
Föreningen har i första och andra hand anvisat betalning till ett särskilt öppnat 
klientmedelskonto för föreningens räkning eller till dess ombuds allmänna 
klientmedelskonto. Nämnden har tidigare bedömt att utbetalning av bidrag till 
klientmedelskonto inte är möjlig. Några nya omständigheter som ger förvaltningen skäl 
att revidera den tidigare bedömningen har inte framkommit.  

Utredningen 
För att bedöma om utbetalning till föreningens skattekonto kan anses vara en godtagbar 
betalningsanvisning har förvaltningen varit i kontakt med Skatteverket. Förvaltningen har 
ställt frågan om en sådan inbetalning är möjlig och fått svaret att en inbetalning av bidrag 
till föreningens skattekonto inte skulle nekas av Skatteverket. Skatteverket bedömer att 
det saknas rättsligt stöd för att inte godta en inbetalning av bidraget till skattekontot.  

En inbetalning till skattekontot sker via Skatteverkets bankgiro med angivande av ett 
OCR-nummer. OCR-numret har koppling till föreningens organisationsnummer. När ett 
överskott finns på ett skattekonto kan den som innehar kontot begära utbetalning. Detta 



 

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen, tjänsteutlåtande 4 (4) 

kan göras löpande. För att få tillgång till överskjutande medel på ett skattekonto kan 
innehavaren av kontot antingen registrera ett mottagarkonto dit utbetalning sker eller få 
en utbetalningsavi som mottagaren får lösa in via bank. Skatteverket kontrollerar inte hur 
en utbetalningsavi löses in. Detta hanteras via bank. Banker faller under lag (2017:630)  
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och ska säkerställa att 
transaktioner inte strider mot denna lagstiftning. Skatteverket omfattas inte av 
penningtvättslagstiftningen, men har reglering för hur utbetalning av medel från 
skattekonton sker.  

Förvaltningen har också kontrollerat att det inte finns några hinder internt i Göteborgs 
Stad som skulle hindra utbetalning av bidrag till ett skattekonto. Några formella hinder 
för utbetalning till ett skattekonto finns inte i staden.  

Bedömning 
Föreningen har enligt 9 kap. 19 § och 10 kap. 37 skollagen (2010:800) rätt till bidrag. Om 
utbetalning av bidrag bedöms möjlig ska bidrag därför betalas ut.  

Föreningen saknar fortsatt en kundrelation med bank. Förvaltningen har ingen 
information om anledning till detta och kan inte heller spekulera kring orsakerna.  

Det har inte framkommit några nya omständigheter under utredningen som föranleder 
förvaltningen att göra någon annan bedömning än den som tidigare gjorts avseende 
anvisningen om betalning av bidrag till ombudets klientmedelskonto. Förvaltningen 
bedömer därmed fortsatt att utbetalning av bidrag till ett klientmedelskonto inte är möjlig. 

En utbetalning av bidrag till föreningens skattekonto sker via bankgiro med koppling till 
föreningens organisationsnummer. Detta innebär enligt förvaltningen att en inbetalning 
till skattekontot bedöms ske till huvudmannen. Skatteverket skulle godta en sådan 
inbetalning och har regler för hur utbetalning av överskott från skattekonton kan ske. 
Förvaltningen bedömer att utredningen inte visar att det föreligger hinder för utbetalning 
av bidrag till föreningens skattekonto. Det finns därför inte längre skäl för fortsatt 
deponering av föreningens bidrag.  

Det åligger Skatteverket att tillse att deras rutiner för utbetalning av överskott på 
skattekonton hanteras på ett för dem säkert sätt. Likaså åligger det den bank som 
genomför transaktioner att tillse att dessa inte sker i strid med penningtvättslagstiftningen. 
De risker som eventuellt skulle kunna finnas med en utbetalning av bidrag från 
föreningens skattekonto är således inte nämndens att bära. Förvaltningens förslag är 
därför att nämnden beslutar om att bidragen till föreningen från och med maj 2022 ska 
betalas till dess skattekonto samt att detta ska gälla fram till dess att föreningen lämnar 
annan anvisning.  

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen 
 

 

Bengt Randén 
Förvaltningsdirektör 
 

Helena Sjöberg 
Avdelningschef 
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