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Tillsyn av enskild barnomsorg – Regler

Syfte med reglerna
Med enskild barnomsorg avses fristående förskola och pedagogisk omsorg med enskild
huvudman samt enskilda fritidshem som inte anordnas på en skolenhet. Reglerna syftar till att
säkerställa att Orust kommun fullföljer uppdraget som tillsynsmyndighet för dessa verksamheter
enligt Skollagen (2010:800).
Regelverk och information
• Barnkonventionen
• Skollagen (2010:800)
• Läroplan för förskolan, Lpfö98, reviderad 2010
• Skolverkets allmänna råd och juridiska vägledningar
• Andra författningar och regelverk
Bakgrund - Kommunens tillsynsansvar
Med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet
som granskas uppfyller regelverket. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som behövs för
att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som granskningen visar (Skollagen
26:2).
I enlighet med Skollagen (2010:800) 26 kap 4, 6-16 och 27 §§ har kommunen tillsyn över:
• Fristående förskola.
• Fritidshem med enskild huvudman som inte anordnas på skolenhet med förskoleklass,
grundskola eller grundsärskola. Bidrag bestäms enligt Skollagen 25:15, 16.
• Pedagogisk omsorg med enskild huvudman. Bidrag bestäms enligt Skollagen 25:12, 13, 14.
För att genomföra tillsynen gäller följande:
• Kommunen har rätt till tillträde till de lokaler etc som används i verksamheten (Skollagen
26:6)
• Verksamhet under tillsyn är skyldig att lämna upplysningar, handlingar och annat material
som behövs för tillsynen (Skollagen 26:7)
• Kommunen får förelägga att uppfylla uppgiftsskyldigheten (Skollagen 26:8)
• Kommunen ska inom ramen för tillsynen lämna råd och vägledning (Skollagen 26:9)
Kommunen är tillsynsmyndighet för fristående förskolor och enskilda fritidshem som
kommunen har godkänt (Skollagen 2:7) samt för pedagogisk omsorg som kommunen beviljat rätt
till bidrag (Skollagen 25:10).
Enligt Skollagen 26 kap 4 § 2 st. omfattar inte kommunens tillsyn bestämmelserna om kränkande
behandling (Skollagens 6 kap). Denna tillsynsuppgift sköts av Skolinspektionen.
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Orust kommuns tillsyn av enskild barnomsorg
Den tillsyn av enskild barnomsorg som kommunen genomför syftar till att stödja, kontrollera och
följa upp verksamheten för att säkerställa att författningarna efterlevs:
• Årlig uppföljning av den ekonomiska planeringen och redovisningen.
• Tillsynsbesök i verksamheten genomförs vartannat år under ca 3 timmar.
Tillsynsbesökets genomförande
På begäran från kommunen skickar verksamheten dokumentation till förvaltningen.
En förskolechef från förskola med kommunal huvudman granskar tillsammans med
förvaltningsområdeschefen dokumentationen och bedömer om verksamheten uppfyller
författningarnas krav. Vid behov begärs kompletterande dokumentation.
Vid granskningen planeras uppföljningsfrågor inför tillsynsbesöket och vilka stickprov som
eventuellt ska göras. Frågorna baseras dels på den genomförda dokumentationsgranskningen och
dels på den närmast föregående tillsynen. Utöver dessa frågor ställs samma frågor som vid
verksamhetsbesök för att få insyn i kommunal verksamhet.
Kontrollverktyg vid tillsynsbesöket är frågor till verksamhetens ledning, personal och
vårdnadshavare, besök i lokalerna samt eventuella stickprov.
Ingripandeåtgärder
Om det vid tillsynen framkommer att den enskilde huvudmannen inte uppfyllder de krav som
följer av lag och föreskrifter för verksamheten ska kommunen ingripa så att påtalade brister
åtgärdas. Beslut om ingripande fattas på delegation eller av nämnd. En tillsynsrapport upprättas
snarast efter genomförd tillsyn och redovisas till nämnden. I följande tabell framgår vilka
ingripanden som kommunen enligt Skollagen (2010:800) kan göra.
Beslut om ingripande

Lagrum

Beslutsfattare

Avstående från ingripande

Skollagen 26:12

Delegation från nämnd

Anmärkning

Skollagen 26:11

Delegation från nämnd

Föreläggande

Skollagen 26:10

Delegation från nämnd

Återkalla godkännande eller rätt till bidrag

Skollagen 26:13

Nämnd

Återkallelse enligt 26:13 trots rättelse

Skollagen 26:15

Nämnd

Beslut om att återkallelse ska gälla omedelbart

Skollagen 26:16

Nämnd

Tillfälligt verksamhetsförbud

Skollagen 26:18

Nämnd
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