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Bilaga 02 

 

Vad bör man tänka på när man startar friskola? 

Källa: https://www.friskola.se/starta-driva-2/starta-driva/vart-att-veta-for-dig-som-funderar-pa-att-starta-en-
fristaende-skola/ 

Den som vill starta en fristående skola bör ha en verksamhetsidé för skolan. 
Verksamhetsidén ska ge svar på frågor som 

● Varför ska föräldrar och elever välja min skola? 

-För att vi har en lokal förankring, lokal profil?  

● Ska skolan ha en särskild profil eller inriktning? 

-Natur, lantbruk, skog? Mera? 

● Vilket elevunderlag kan jag räkna med? 

Ta fram! Prognos, faktiskt antal. 

● Vilka medarbetare vill jag ha i min skola (utifrån ett generellt tänkande)? 

Lojala, vi-känsla 

● Hur kan jag finansiera skolan? 

Skolpeng, fonder? Stipendier? Medlemsavgifter? 

 

Säkra förutsättningarna följ ansökningsblanketten för friskola 

Det finns inga formella krav på utbildning för den som ska starta en skola. 

Skolpeng 

Ett led i att säkra förutsättningarna vad gäller finansieringen är att kontakta kommunen för 
att se vilka ekonomiska villkor som gäller för skolverksamheten där, eftersom skolpengen 
kan variera beroende på hur stora resurser kommunen själv väljer att satsa på sin 
skolverksamhet. - kolla med annan friskola i kommunen. 

Elevunderlag 

Vid kontakterna med kommunen bör man också skaffa sig kunskap om hur skolväsendet i 
kommunen ser ut. Man bör t.ex. ta reda på hur många skolor det finns, vilka inriktningar de 



har och om det finns fler fristående skolor i kommunen. Det krävs att den som vill starta 
skolan har gjort någon form av enkätundersökning för att styrka att man kan få tillräckligt 
med elever så att skolan kan bära sig ekonomiskt. 

Lokaler 

Skolinspektionen kräver inget färdigt hyresavtal. Lokalerna ska vara ändamålsenliga. Det 
betyder att det ska vara möjligt att nå målen i respektive ämne/kurs i lokalerna, annars 
måste man också kunna visa på andra lösningar. Det här gäller framförallt de praktisk-
estetiska ämnena som idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap och slöjd. 

Val av huvudman 

De flesta skolor drivs av en juridisk person. De vanligaste organisationsformerna idag är 
ideell förening, ekonomisk förening och aktiebolag. 

 

Ansökan till skolinspektionen 

Ansökan ska vara inne senast den sista januari året innan man önskar starta skolan. Beslut 

om godkännande och därmed rätt till bidrag får man från Skolinspektionen i de flesta fall 

senast den sista oktober samma år. 

Skollag, läroplan osv 

Fristående skolor är en del av skolväsendet och samma regler gäller därför för både 

fristående och kommunala skolor, så långt det är möjligt. En fristående skola måste alltså 

följa läroplanerna och kursplanerna och sätta betyg enligt betygssystemet (vissa undantag 

medges dock för Waldorfskolor). Friskolor måste också genomföra nationella ämnesprov i 

vissa årskurser och ämnen. 

 

Lärarkompetens 

Källa: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-
forskollararlegitimation/regler-och-krav-for-lararlegitimation/larar--och-
forskollararlegitimation-och-krav-for-att-fa-undervisa 

Enligt huvudregeln får du bara undervisa om du har en lärar- eller 
förskollärarlegitimation och är behörig. 

Undantag för undervisning på engelska 

Du som inte har legitimation får trots det undervisa på engelska om det inte 

handlar om språkundervisning. Men du måste ha en utländsk examen som 
motsvarar en svensk lärarexamen och kompetens att undervisa på engelska. 



Undantag när en legitimerad lärare eller förskollärare saknas 

Du som inte har legitimation som lärare eller förskollärare och inte har 
behörighet i ett ämne kan ändå få undervisa i det ämnet om 

● det inte finns någon inom huvudmannens organisation som har legitimation och 
rätt behörighet 

● det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till barnen eller eleverna. 

Du måste i så fall vara lämplig att undervisa och så långt det är möjligt ha en 
utbildning som motsvarar den behörighetsgivande lärar- eller 

förskollärarutbildningen. Du får i så fall också bara undervisa under ett år i 

taget. 

 

Skolinspektionens tillsyn och kommunens rätt till insyn 

Källa: https://www.friskola.se/starta-driva-2/starta-driva/vart-att-veta-for-dig-som-funderar-pa-att-starta-en-
fristaende-skola/ 

Skolinspektionen har tillsynsansvaret över fristående skolor. Redan under en skolas första 
verksamhetsår gör Skolinspektionen ett uppföljningsbesök där tanken är att snabbt kunna 
fånga upp problem och ge möjlighet för en skola att tidigt kunna rätta till eventuella brister. 

Kommunen där skolan finns har rätt till insyn i friskolans verksamhet. Insynsrätten är inte 

tydligt definierad, men syftet är att tillförsäkra allmänheten insyn i fristående skolor. 

Kommunen kan dock inte komma med några påpekanden eller ställa några krav på 

ändringar. För friskolor finns i skollagen däremot en särskild bestämmelse om tystnadsplikt. 

Det här medför också att om kommunen använder sig av sin insynsrätt och vill ta del av en 
friskolas dokument behöver tystnadsplikten beaktas och man är inte heller skyldig att lämna 
ifrån sig material som inte är offentligt genom andra bestämmelser, exempel på sådana 
handlingar är årsredovisningar, verksamhetsberättelser och årsbokslut. 

 

Ekonomi 

Skolpengen består av ett grundbelopp och tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp ska man göra en 

särskild ansökan om till kommunen för elever som har ett omfattande stödbehov eller ska 

erbjudas modersmålsundervisning. 

När kommunen ska fördela resurser måste den arbeta efter principen om likabehandling, 

dvs. resursen som en elev bär med sig får inte variera beroende av om eleven går i en 

fristående eller i en kommunal skola 



Skollagen anger att all utbildning i princip ska vara avgiftsfri, inga avgifter får tas ut för 

undervisningen i grundskolor och gymnasieskolor. 

Enligt skollagen är det dock tillåtet att ta enstaka avgifter för skolresor och liknande, men de 

får bara innebära obetydliga kostnader för eleverna. 

För fristående fritidshem kan skolan välja att själv ta in föräldraavgifter från föräldrar, vilket 
då räknas av från pengen. Avgiften får dock inte överstiga maxtaxan. 

 

Skolinspektionen 

https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillstandsprovning/Starta-fristaende-

skola/information-innan-du-ansoker/ 

Visa att utbildningen lever upp till kraven 

Prövningen görs för att säkra att alla barn och elever får en likvärdig utbildning, oavsett 

vilken skola man går på. Det är därför viktigt att den som ansöker om att bli godkänd som 

huvudman kan visa för Skolinspektionen att utbildningen kommer leva upp till de krav som 

ställs.  

 

Lämna en komplett ansökan 

Tänk på att: 

● Läsa igenom instruktionen i blanketten noggrant. 
● Ge tydliga och konkreta svar på frågorna i blanketten. 
● Hänvisa inte bara till bilagor där det står att du ska beskriva något. 
● Svara på samtliga strecksatser i en fråga. 
● Kontrollera att alla bilagor är aktuella och att de finns med när du skickar in ansökan. 

Avgiften ska betalas in i samband med ansökan 
Ansökan är från och med den 1 januari 2019 belagd med en avgift.  

Ansökan om nyetablering av fristående 

skola  

35 000 

kronor 

Observera att avgiften ska betalas i samband med att ansökan ges in och att ärendet inte tas 

upp för prövning om avgiften inte betalas. 

Ansökan ska vara undertecknad av rätt person 

Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för bolaget/föreningen/stiftelsen ska 

underteckna ansökan.  



Tidigare godkännanden återkallas 

Om Skolinspektionen beslutar om att godkänna en ny huvudman för en befintlig skolenhet 

kan Skolinspektionen komma att återkalla det tidigare godkännandet. 

Tillsyn och anmälningar av befintliga skolor vägs in i 

bedömningen 

Beslut efter Skolinspektionens tillsyn och anmälningar som rör de skolor som den sökande 

sedan tidigare är godkänd som huvudman för kan komma att vägas in vid bedömningen av 

aktuell ansökan. 

Kreditupplysning 

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om ekonomisk status för 

sökanden, eventuella närstående bolag samt personer inom ägar- och ledningskretsen hos UC 

AB.  

Informationsinhämtning från andra myndigheter 

Vid Skolinspektionens handläggning kan komma att inhämtas upplysningar från 

Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten samt utdrag ur Polismyndighetens 

belastningsregister med stöd av 16 b § andra stycket 2 förordningen om belastningsregister 

(1999:1134) för personer inom ägar- och ledningskretsen. Skolinspektionen kan även komma 

att inhämta uppgifter om närstående till personer i ägar- och ledningskretsen. 
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Bilaga 04 

Skolskjutsar 

När man går vid en kommunal skola är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri för de barn som 
har långt till sin skola. Vad ”långt” betyder är olika för olika åldrar på barnen. Elevens hemkommun 
skall avgöra i varje enskilt fall om behovet är uppfyllt. Hänsyn skall tagas till färdvägens längd, 
trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

Om en elev väljer att gå i en annan skolenhet än placeringsskolan (den skola som kommunen väljer) 
tex. en friskola mister kommunen sin rätt till kostnadsfri skolskjuts, finansierad av kommunen, om 
inte skolskjutsen kan anordnas utan ” organisatoriska eller ekonomiska svårigheter”. 

Ekonomiska svårigheter betyder i praktiken att det inte får bli dyrare att köra eleven till egen vald 
skola än till placeringsskolan för hemkommunen. 

I dagsläget upphandlas lokal skolskjuts och man hämtar elever som inte bor nära linjetrafiken med en 
mindre lokal buss. och sedan körs de till Sandviken med linjebuss. Om skolan låg i Österfärnebo skulle 
det alltså bli billigare för kommunen att köra eleverna till friskolan istället för hela vägen till 
Sandviken. 

Organisatoriska svårigheter innebär att hemkommunen inte behöver ändra/lägga till/ta bort körturer 
jämfört med placeringsskolan. 

En elevs rätt till kostnadsfri skolskjuts kan alltid överklagas till förvaltningsdomstolen. 

Källa: www.Skolverket.se , Skollagen 10 kapitel §32 tom § 40, Skolskjutshandboken (finns som pdf-fil 
via www.skl.se) 

 

Texten nedan är hämtad från www.sandviken.se: 

Skolskjuts 
Grundprinciper för skolskjuts i Sandvikens kommun: 

• För att få skolskjuts går eleven i den skola den blivit anvisad av kommunen (oftast den 
närmaste) samt är skriven och bosatt i kommunen. 

• Avståndet mellan skolan och hemmet (folkbokföringsadressen) ska vara minst 2 kilometer för 
elever i årskurs F-3, minst 3 kilometer för elever i årskurs 4-6 samt 5 kilometer för klasserna 7-
9. 

• För elever anordnas endast en skolskjutstur i vardera riktningen per dag och skola. 

• För sträckan mellan hemmet och uppsamlingsplatsen där skolskjutsen hämtar/lämnar har 
föräldrarna ansvaret. 

• Skolskjuts till friskola kan beviljas under förutsättning att det inte medför ekonomiska eller 
organisatoriska konsekvenser för Sandvikens Kommun. Ansökan handläggs i varje enskilt fall 
vid val av annan skola än den av kommunen anvisade. 

• Busskort för skolskjuts kan ej användas under skollov. 

Planering och utförare 
Planering av skolskjutsar sker på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, men de dagliga 
kontakterna sköts också på skolan. 
Skolskjuts bedrivs i första hand med kollektivtrafik (då eleven är hänvisad till ordinarie busslinjer och 
därför får ett skolkort som berättigar till resa tur och retur mellan hem och skola), men även 
upphandlad trafik (buss eller taxi, där inga färdbevis används). Det är ingen rättighet att få 
ett busskort, utan kort ges endast till elever vars skolskjuts anordnas med kollektivtrafik. 
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Bilaga 7 

Sammanställning av enkätsvar – Lokalt utvecklingsprojekt 

”Kommunikationsplattform” 

 

Sedan augusti 2019 driver Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp ett lokalt utvecklingsprojekt 

finansierat av Leader nedre Dalälven och Jordbruksverkets landsbygdsprogram. Projektet har tre 

inriktningar, friskola, transporter och kommunikationsplattform (med avseende på information och 

hur vi kommunicerar med varandra). Förstudier genomförs nu i samtliga tre för att utreda och 

klargöra vilka behov och möjligheter dessa har för att utveckla en attraktiv och hållbar landsbygd att 

bo och verka i. Projektet kommer att avslutas i augusti 2020. 

Denna enkät genomfördes om Gysinge & Österfärnebo för att bidra med input och önskemål om vad 

en framtida informationsplattform skulle kunna innehålla och syfta till. Enkäten spreds på följande 

platser: 

- Facebook @händer I färnbo (med omnejd!) 

- www.osterfarnebo.com 

- Pappersenkät på YMSA, Biblioteket samt genom personliga möten. 
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Bilaga 9  

     
 
Österfärnebo 2019-11-05 
 
Till kollektivtrafikansvariga i Uppsala, Gävleborg, Dalarna. 
För kännedom till Heby, Sandviken, Gävle och Avesta kommun. 
  
Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp har fått pengar via Jordbruksverket och 
Leader Nedre Dalälven för projektet "Färnebopallen". En viktig del är att göra en 
förstudie om förbättrade resmöjligheter på sträckorna Östervåla- Gysinge/ 
Österfärnebo- Horndal. Även trafiken på sträckan Österfärnebo- Gysinge - 
Hedesunda kommer att behandlas. 
 
Som ni säkert känner till så finns idag 37 dubbelturer med buss Uppsala- Östervåla 
men inte en enda  tur som går vidare över länsgränsen. Mellan Österfärnebo och 
Horndal finns ingen kollektivtrafik. Länsgränserna innebär en olycklig barriär som vi 
behöver överbrygga. Det är också svårt att nå vårdcentralen i Hedesunda från de 
södra delarna av Sandvikens kommun. 
 
Vi önskar en dialog med er om olika framtida möjligheter för detta. Det kan vara 
några bussturer, beställningstrafik eller andra lösningar som byabussar eller 
samåkning med samhälleligt stöd.  
 
Jag som projektledare vill gärna boka in ett möte mer var och en av er under de 
kommande månaderna. Jag svarar också gärna på frågor om projektet.  
  
Projektledare Lars Igeland 
Jag nås via mailadress lars.igeland@gmail.com eller per tel. 073 8203034. 
 

 



 

 

 

Rapport från möte med Dalatrafik 13 januari 2020 

Projektledningen mötte Mattias Ahlström, Teamledare för trafikutveckling och Nadja Haag, 

verksamhetsutvecklare för södra Dalarna måndag 13 januari 2020 

Det var ett bra möte. De är i nedskärningstider och ska spara 55 miljoner så inga stora pengar att 

hoppas på tyvärr. Men vi var överens om att länsgränserna är olyckliga hinder för kollektivtrafiken 

och de var beredda att titta på lösningar för sträckan Horndal- Österfärnebo. 

De visste ej om att vi har resande till skolan i Horndal så det var bra information för dem. De hoppas 

mycket på Googles satsning i Horndal som kan innebära 1600 nya jobb vilket skulle motivera stora 

satsningar, och även öka behovet av kollektivtrafik. 

De har satsat stort be anropsstyrd trafik och ser det om en bra möjlighet.  

I Skattungbyn pågår ett projekt kollaborativ kollektivtrafik ihop med byalaget där. De är ett system 

där människor kan anmäla att de vill åka på restplatser i skolbussar och inom färdtjänst via en app 

som heter freelway. Detta kan vi titta djupare på. Det startade för några månader sen. Projektet sker 

ihop med Vinnova och ivl. 

https://www.ivl.se/sidor/aktuellforskning/forskningsprojekt/transporter/kollakoll.html 

De ser gärna att vi diskuterar vidare om ett EU-projekt med kollektivtrafik till tågen i Horndal – extra 

pengar från EU för Nedre Dalälven gör det lättare att motivera politiker att säga ja. De vill gärna 

fortsätta tala om skolskjutsfrågan också.  

En oro är att det kan bli färre tågstopp i Horndal. Regionen räknar bara arbetspendlare och struntar i 

långväga resande, så de tycker det är för få som stiget på och av där. Hotet gäller inte i år men kan bli 

akut nästa år. 

Avtalet med SJ gäller till 2026. Regionen arbetar med en ny långtidsplan för åren 2021- 2030 så nu är 

ett bra tillfälle att lyfta nya satsningar. 

Lars Igeland 

  



Rapport från möte med UL Upplands lokaltrafik 17 februari 2020 

Transportgruppen i Pallenprojektet mötte Upplands Lokaltrafik på deras kontor i Uppsala. Med på 

mötet var trafikplanerare Emma Hammarbäck och Tomas Hallberg samt Lars Igeland, Anders Lövgren 

och Kees Geurtsen från transportgruppen. 

Vi presenterade projektet och behoven av kollektivtrafik bl a på sträckan Österfärnebo-Gysinge-

Kersrinbo- Ärligbo- Östervåla. Till Östervåla finns som bekant 37 dubbelturer per dag från Uppsala, 

men inte en enda som går vidare över länsgränsen.  

Denna bild som vi visade talar sitt tydliga språk: 

https://www.google.com/maps/dir/Gysinge/%C3%84rligbo,+740+45+T%C3%A4rnsj%C3%B6/@60.42

28707,16.5441926,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4660a700fcfcfb0f:0x198445776c7

78e27!2m2!1d16.8849864!2d60.2910768!1m5!1m1!1s0x465e1f70a1b30e85:0xb40957c70b705d60!

2m2!1d17.0362459!2d60.176493!3e3 

Tjänstemännen delade vår frustration men hade inte mycket att erbjuda. Kommande år finns inga 

pengar för utbyggd trafik, och de satsar inte heller på anropstrafik. De menade att det måste vara 

många turer per dag för att få folk att ställa bilen och att det kan bli för dyrt. Men de ser gärna att vi 

trycker på politikerna.  

Huvudtipset var att de gör ett nytt trafikförsörjningsprogram - remisstiden går ut 31 mars. Det ska vi 

svara på. De tipsade oss att tala med Heby kommun om samordning med skolskjutsarna. Och de 

talade för pendlarparkeringar… 

Vi talade även lite om de stora satsningarna på Upptåget. Turerna är helt anpassade till 

anslutningarna från Stockholm, däremot tar de ingen hänsyn till anslutningarna i Gävle. Det faktum 

att bussen mot Gysinge går tre minuter för tidigt måste X-trafik åtgärda. 

  



 

Rapport från möte med X trafik 27 april 2020 

Närvarande via Zoom: Lars Rösth trafikplanerare, X trafik, Andreas Eriksson trafikutvecklingschef, X-

trafik, Lars Igeland, Johan Wadén, Sofia Jonson, Kees Geurtsen 

Lars presenterade projektet 

Vi har lämnat över våra tankar och förslag digitalt.  

Huvudsakligt budskap: Bristen med länkar över länsgränserna måste avhjälpas.  

Johan pekade på Turistnäringens växande behov, 85 000 besökare i nationalparken per år. 

Kees lyfte den ökande arbetspendlingen samt ändrade resmönster bland äldre och unga 

Sofia lyfte resebehov hos folk som är på väg att flytta ut på landet genom fritidshus och senare fast 

boende. 

Andreas berättade om problemen med bra trafik på landsbygden. För att få ett underlag behövs flera 

turer och valmöjligheter och det kan vara svårt att finansiera med få resenärer. Turerna är anpassade 

till skolresor som går mot respektive län och kommuns huvudorter. X-trafik tvingas till nedskärningar 

och det är svårt att bygga ut trafik nu Men bra att hålla möjligheter för framtida utveckling levande. 

Lars Rösth pekade på att samma argument användes för femton år sedan men att ganska få använde 

Gysingelänken när den väl blev av. 

Enighet om att satsningar behöver tid för att bli kända.  

Hur få fler att resa kollektivt till besöksmål som nationalparken? Johan önskar reklamplats på 

bussarna, många i Sandviken och Gävle känner ej till nationalparken.  Lars lyfte möjligheten för en 

hållplats vid nationalparksentrén. Det finns en växande marknad av privatpersoner som vill ut i 

naturen, och som vill resa miljövänligt. Samverkan mellan turistnäringen och X-trafik skulle kunna 

vara en idé för ett utvecklingsprojekt.  

Vi talade om kopplingarna mellan Österfärnebo-Hedesunda (vårdcentralen) och Gävle. En satsning 

gjordes under flyktingvågen 2016 - 2017 men drogs in när förläggningen lades ner. Kopplingarna då 

togs fram i samråd med utvecklingsgruppen och några av dem kan återanvändas nu. 

Andreas berättar om anropsstyrt trafik, dels vissa tider på en linje, delvis närtrafik för boende utanför 

linjerna. Han undrade om vårt intresse för ett projekt med samåkningsservice.  

Vi talade även om förbindelsen mot Horndal. X-trafik diskuterar lösningar om serverhallar etableras 

sig där men har inte talat om länken till Österfärnebo i det sammanhanget. 

Lars Rösth säger sig vara beredd att titta på kopplingarna mellan Hedesunda- Gysinge och 

Österfärnebo. 

Utvecklingsgruppen uttalade sig om att vi är öppna för fortsatt dialog och att X-trafik gärna får 

kontakta oss för synpunkter, förslag och försök med kollektivtrafik i vårt område. 

Vid pennan Lars Igeland 
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