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1. Sammanfattning 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat 
tillsynen av enskilda förskolor. Syftet med granskningen har varit att belysa och bedöma 
huruvida barn- och utbildningsnämnden säkerställer kvalitet och säkerhet inom enskilda 
förskolor.  

Vår bedömning utifrån de ställda revisionsfrågorna är att barn- och utbildningsnämnden har 
tagit fram rutiner och system för tillsyn av de enskilda förskolorna. Som ett led i arbetet har 
nämnden tagit fram riktlinjer för godkännande och anvisningar för rätt till kommunalt bidrag 
vad avser enskilda förskolor. I anvisningarna tydliggörs vilka kvalitetskrav som nämnden 
ställer på de enskilda förskolorna vid start av ny verksamhet samt vilka krav på uppföljning 
och utvärdering och tillhandahållande av material och uppgifter som verksamheterna måste 
förhålla sig till.  

I Ystads kommun finns det vid granskningstillfället 14 enskilda förskolor. Tillsynen av dessa 
förskolor sker kontinuerligt under året genom verksamhetsbesök och utifrån en framtagen 
tillsynsblankett som årligen ska fyllas i av respektive verksamhet. Dokumentationen utgör 
sedermera grund för diskussion och uppföljning av förskolornas verksamhet och kvalitet. En 
av förvaltningens områdeschefer är enligt gällande delegationsordning ansvarig för 
uppföljningen och för att besluta om att initiera kvalitetskontroller i verksamheter som bedrivs 
i enskild regi. Därtill träffar förvaltningen företrädare för de enskilda förskolorna två gånger 
per år för att ge information och diskutera olika aktuella frågeställningar. Utifrån de frågor 
som diskuteras och de handlingar som hämtas in varje år, tenderar dock tillsynen att hamna 
på en övergripande diskussionsnivå där det saknas en fördjupad analys kring pedagogiska 
eller säkerhetsmässiga aspekter. Nämndens tillsyn bör därmed i högre utsträckning knytas 
till de kvalitetsaspekter som anges i läroplanen för att kunna säkerställa och bedöma de 
enskilda förskolornas kvalitet och säkerhet samt för att tillse att de kan vidta åtgärder om 
brister i verksamheten skulle uppmärksammas. 

Enligt uppgift delges nämnden alltid de tillsynsblanketter som genomförts av förvaltningen. 

Utifrån genomförd protokollgranskning tydliggörs dock att endast ett fåtal rapporter per år har 

angetts i nämndens protokoll. För att säkerställa att de enskilda förskolorna håller en hög 

kvalitet och säkerhet och lever upp till de krav som nämnden och lag och läroplan ställer, bör 

nämnden i högre utsträckning förvissa sig om vilken tillsyn som genomförs och vilka 

kvalitativa krav som följs upp.  Således kan nämndens styrning och uppföljning av 

förskolornas kvalitet stärkas. Nämnden bör även tillse att förvaltningen systematiskt 

återrapporterar den tillsyn som genomförs. 

Vi har utifrån granskningen identifierat följande förbättringsområden/rekommendationer: 

 För att systematisera tillsynen över de enskilda förskolorna bör en tillsynsplan tas fram 
som tydliggör vilka besök som ska genomföras samt vilka områden och frågeställningar 
som ska diskuteras under året. Tillhörande planen bör bedömningskriterier tas fram som 
tydliggör utifrån vilka grunder de enskilda förskolorna kommer att följas upp.  

 Tillsynen bör tydligare sammanlänkas med gällande lag och läroplan och de frågor och 
material som inhämtas och diskuterats i samband med verksamhetsbesöken. Genomförd 
tillsyn bör resultera i en dokumenterad bedömning och sammanfattning huruvida de 
enskilda förskolorna lever upp till kraven om kvalitet och säkerhet. I detta avseende bör 
läroplanen vara vägledande för bedömningen. 

 I delegationsordningen bör tydliggöras vem som har beslutanderätt om mycket allvarliga 
brister i verksamheten skulle noteras vilket kan föranleda beslut om tillfälligt 
verksamhetsförbud med omedelbar verkan.  
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 Nämnden bör tydligare förvissa sig om vilka kvalitetsaspekter som ställs på de enskilda 
förskolorna och hur de följs upp i förhållande till lag och läroplan. I detta avseende bör 
nämnden kontinuerligt kräva en systematisk återrapportering från förvaltningen över den 
tillsyn som genomförs för att säkerställa att de enskilda förskolorna har en god kvalitet 
och säkerhet.  
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2. Inledning 

 

2.1. Bakgrund 

Sedan 2006 råder fri etableringsrätt för förskolor i Sverige. Det innebär att enskild förskole-
verksamhet ska godkännas av kommunen där verksamheten bedrivs om verksamheten har 
god kvalitet och säkerhet och uppfyller de krav som anges i skollagen och läroplanen. Dessa 
krav är bl.a. personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg 
och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses, och om verksamheterna i förskolorna 
främjar lek och kreativitet och stimulerar ett lustfyllt lärande och utveckling. Om kraven är 
uppfyllda ska kommunen där verksamheten är förlagd besluta om rätt till bidrag utifrån vissa 
villkor, bl.a. att verksamheten är öppen för alla barn samt att avgifterna inte är oskäligt höga. 

Enligt skollagen har kommunen ansvar för tillsyn av enskilda förskoleverksamheter och ska 
kontrollera om verksamheten uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Kommunen har 
därmed rätt att inspektera verksamheten och inhämta de upplysningar och handlingar som är 
nödvändiga för att bedriva tillsynen. Om missförhållanden inom verksamheten påträffas kan 
kommunen kräva att utföraren åtgärdar dessa. Kommunen kan även utfärda sanktioner 
såsom anmärkning, föreläggande och vite, återkallelse av verksamhet samt begära tillfälligt 
verksamhetsförbud om allvarliga brister i verksamheten noteras.  

Revisorerna har mot bakgrund av ovan i sin väsentlighets- och riskbedömning sett det som 
angeläget att belysa huruvida nämnden utövar sin tillsyn i enlighet med gällande lagstiftning.  

2.2. Syfte och avgränsning 

Granskningens övergripande syfte är att belysa och bedöma huruvida barn- och 
utbildningsnämnden säkerställer kvalitet och säkerhet inom enskilda förskolor i enlighet med 
gällande lag och läroplan.   

Granskningen avser barn- och utbildningsnämnden. 

Granskningen har avgränsats till att bedöma hur barn- och utbildningsnämnden utövar sin 
tillsyn över enskilda förskolor. Således ingår ej fristående fritidshem eller pedagogisk 
omsorg. I granskningen har ej ingått att bedöma om kvaliteten i de enskilda förskolorna är 
tillfredsställande. Inga kompletterande intervjuer eller kontroll av uppgifter har genomförts 
med representanter från de enskilda förskolorna. 

2.3. Revisionsfrågor 

Följande frågor besvaras i granskningen: 

 Vilka krav/kriterier ställs på enskilda förskolor och hur följs dessa upp? 

 Hur reglerar kommunen sin möjlighet till tillsyn och uppföljning i avtal/ överenskommelser 
eller motsvarande? 

 Vilka system har utvecklats för att utöva tillsyn? 

 Hur ofta görs uppföljningar av kvaliteten i utförarnas tjänster? 

 Hur hanteras eventuella klagomål? 

 Vilka beslut och åtgärder vidtas vid eventuella brister? 

 Hur och med vilken frekvens sker återrapportering till nämnden? 
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2.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som 
utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar.  

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Skollagen (2010:800) 

 Läroplan för förskolan, Lpfö 98 

2.5. Metod 

Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer och dokumentstudier (se 
Källförteckning). Intervjuer har genomförts med förvaltningschef och utsedd områdeschef för 
den praktiska uppföljningen av enskilda förskolor inom Ystads kommun. Barn- och 
utbildningsnämndens protokoll har även granskats med fokus på nämndens tillsyn och 
uppföljning av de enskilda förskolorna samt för att se vilken kommunikationen som finns 
mellan nämnden och de enskilda förskolorna. 

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten.  

 

3. Revisionskriterier 

3.1. Godkännande av enskild pedagogisk verksamhet 

Kommuner är enligt skollagens 2 kapitel 7 § andra stycket skyldiga att godkänna 
pedagogiska verksamheter i egen regi om verksamheten uppfyller fastställda kriterier och 
måste därefter lämna bidrag i form av en barnomsorgspeng i enlighet med proposition 
2008/09:115. Detta innebär att ett kommunalt bidrag följer med varje barn oavsett om 
föräldrarna väljer en kommunal eller enskild verksamhet. Genom nämndens beslut 
möjliggörs för huvudmän som bedriver enskild verksamhet att överklaga kommunens beslut 
om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Till skillnad från tidigare innebär det att 
kommuner inte kan teckna avtal som reglerar hur verksamheten ska utföras och vilken 
ersättning som ska utgå till fristående pedagogisk verksamhet.  

3.2. Skollag (2010:800) 

I skollagens 26 kapitel tydliggörs att kommunen har tillsynsansvar över förskola och 
fritidshem och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har godkänt samt har beviljat 
bidrag till. I lagen definieras tillsynen som en självständig granskning vars syfte är att 
kontrollera om den enskilda verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
föreskrifter. I tillsynen ingår även att fatta beslut om åtgärder som behöver vidtas för att den 
huvudman som bedriver verksamheten ska korrigera eventuella fel som upptäckts vid 
tillsynen.  

I skollagen anges att de verksamheter som står under kommunens tillsyn ger kommunen rätt 
att inspektera verksamheterna på plats. Detta innebär att kommunen i den mån tillsynen 
kräver har rätt att få tillträde till de byggnader, lokaler och andra utrymmen som används i 
verksamheten. I detta avseende åvilar det även den verksamhet som står under kommunens 
tillsyn att lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material till 
kommunen som behövs för tillsynen. Kommunen ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd 
och vägledning till den granskade verksamheten. 
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Om missförhållanden inom verksamheten påträffas kan kommunen kräva att utföraren 
åtgärdar dessa. Kommunen kan även utfärda sanktioner såsom anmärkning, föreläggande 
och vite, återkallelse av verksamhet samt begära tillfälligt verksamhetsförbud om allvarliga 
brister i verksamheten noteras.  

Enligt skollagen ska de enskilda förskolorna vara öppna för alla barn som ska erbjudas 
förskola. Undantag är om den kommun där förskolan är belägen i medger undantag med 
hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. De avgifter som huvudmannen för en enskild 
förskola tar ut får inte vara oskäligt höga. 

Hemkommunen är skyldig att lämna bidrag till huvudmannen för en enskild förskola för varje 
barn vid förskoleenheten. Därtill ska tilläggsbelopp lämnas för de barn som har ett 
omfattande behov av särskilt stöd. 

3.3. Läroplan för förskolan 

I läroplanen anges de kvalitetskrav som ställs på förskolan. Förutom krav på kvantitativa mått 
såsom barnantal och lokalyta, ställs krav på att personalen i förskolan i enskild regi har 
sådan utbildning och erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk 
verksamhet kan tillgodoses. Barn som av olika skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska 
få den omsorg som deras speciella behov kräver. Dessa krav tydliggörs i läroplanens 
skrivningar om pedagogisk verksamhet, omsorg och fostran. 

I läroplanen betonas vidare vikten av kvalitativa aspekter vad gäller grundläggande värden, 
pedagogik och allsidighet som förskolan ska förhålla sig till. I detta avseende skall förskolan 
bland annat främja lek och kreativitet och ska stimulera till ett lustfullt lärande och en allsidig 
utveckling. Verksamheten ska även anpassas och utgå från barnets skiftande behov, 
intressen och åsikter samt ska utveckla barns förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar 
och för förskolans miljö. 

3.4. Kommunala styrdokument 

Ystads kommun har utarbetat anvisningar för godkännande och rätt till kommunalt bidrag 
vad gäller enskild förskola, enskild skolbarnomsorg och enskild pedagogisk omsorg, 
daterade 2010-01-21. Enligt anvisningarna skall huvudmannen av förskoleverksamhet i 
enskild regi vara registrerad för F-skatt och ska i egenskap av huvudman bära fullt ansvar för 
verksamhetens bedrivande. Vidare ska huvudmannen enligt anvisningarna årligen inkomma 
med handlingar såsom verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse samt 
kvalitetsredovisning till Kultur och Utbildning senast sex månader efter verksamhetsårets 
slut.  

I anvisningarna framgår vidare att anordnaren ska driva verksamheten i enlighet med 
skollagen, socialtjänstlagen och andra tillämpliga lagar och förordningar, FN:s 
barnkonvention, tillämpliga läroplaner och Skolverkets allmänna råd samt 
tillämpningsföreskrifter för barnomsorgstaxa antagna av barn- och utbildningsnämnden. 
Föräldrarnas omsorgsbehov ska styra öppettiderna, varav omsorgsbehovet definieras som 
arbetstid med tillägg för resor till och från arbetet. Vad gäller öppethållande tydliggörs att 
verksamheterna skall erbjuda omsorg 12 månader om året, där annan omsorg ska erbjudas 
vid stängning av verksamhet för semester eller vid annan orsak. Avseende kommunens 
tillsyn över de enskilda verksamheterna framgår att anordnaren ska delta i barn- och 
utbildningsnämndens uppföljnings- och utvärderingsarbete. Med detta avses bland annat att 
lämna kvalitetsredovisning i enlighet med nämndens önskemål samt att tillhandahålla 
uppgifter som nämnden behöver för uppföljning och utvärdering eller för redovisning till andra 
myndigheter. 
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Följande rubriker finns angivna och används som bedömningsgrunder vid godkännande av 
bidrag för enskild förskoleverksamhet: 

 Förskolans ledning 

 Förskolans personal 

 Personaltäthet och gruppstorlek 

 Lokaler 

 Förskolans ansvar 

 Handlingar som ska skickas in1 

 

 

4. Barn- och utbildningsnämndens tillsyn av enskilda förskolor 

4.1. Enskilda förskolor i Ystads kommun 

I Ystads kommun finns det vid granskningstillfället 14 stycken enskilda förskolor av totalt 31 
stycken i kommunen.  

4.2. Krav/kvalitetskriterier 

Som nämnts i avsnitt 3.3 har barn- och utbildningsnämnden tagit fram anvisningar med 
tillhörande kriterier för godkännande och rätt till kommunalt bidrag gällande enskild förskola, 
enskild skolbarnomsorg och enskild pedagogisk omsorg. Ansökan och godkännande för 
bidrag skall sökas hos barn- och utbildningsnämnden i Ystads kommun. Tillhörande 
anvisningarna finns en särskild ansökningsblankett som ska fyllas i och lämnas till nämnden 
med tillhörande bilagor;  

 föreningens/bolagets stadgar, firmatecknare och F-skattebevis 

 registreringsbevis 

 hyresavtal eller motsvarande för lokal 

 budget för kommande verksamhetsår 

 bygglovshandlingar med ritningar i förekommande fall 

 yttrande från miljöförvaltningen 

 inspektionsmeddelande från brandskyddsmyndigheten 

 utbildningsbevis för föreståndaren 

 beskrivning av personalens utbildning och erfarenhet 

 beskrivning av barngruppstorlek och personaltäthet 

 beskrivning av lokalanvändning samt hur barngruppens behov av utevistelse och utelek ska 
tillgodoses 

 försäkringsbevis för ansvarsförsäkring, barn och personalförsäkring  

 utdrag från belastningsregistret för alla som arbetar med barnen.  

I anvisningarna framgår tydligt att anordnaren ska delta i barn- och utbildningsnämndens 
uppföljnings- och utvärderingsarbete och därtill årligen ska inkomma med olika 
kvalitetshandlingar såsom verksamhetsberättelse, bokslut och kvalitetsredovisning. Med stöd 

                                                
1
 För vidare information vilka handlingar som Ystads kommun begär in vid godkännande av enskild 

verksamhet, se avsnitt 4.2. 
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av skollagen och nämndens riktlinjer framkommer tydligt att de enskilda förskolorna står 
under kommunens tillsyn och att de är skyldiga att tillhandahålla handlingar och upplysningar 
om så efterfrågas av kommunen. I anvisningarna anges även att förskolan förbinder sig att 
följa de kommunala riktlinjerna som gäller för kommunens förskolor och som är fastställda av 
barn- och utbildningsnämnden.  

4.3. Genomförande av tillsyn och uppföljning 

Enligt gällande delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden daterad 2011-10-20, 
ansvarar en av områdescheferna för att besluta om att initiera kvalitetskontroller i 
verksamheter som drivs i enskild regi. I den tidigare organisationen då det fanns tre 
områdeschefer ansvarade respektive områdeschef för tillsynen av de enskilda förskolor som 
fanns inom respektive område. I samband med omorganisationen i augusti 2011 då antalet 
områdeschefer minskades till två, ändrades så att en av områdescheferna är ansvarig för all 
tillsyn och uppföljning av de enskilda förskolorna. Detta gjordes dels för att systematisera och 
strukturera arbetet dels för att denne person hade tidigare mångårig erfarenhet av förskolor 
vilket gjorde att matchningen för arbetet blev mer kompetensförankrat. Framöver kommer 
även en av kommunens förskolechefer att vara mer delaktig i tillsynsarbetet. Arbetet har 
redan påbörjats genom att förskolechefen tillsammans med områdeschefen deltog vid de 
tillsynsbesök som genomfördes under hösten 2011 och våren 2012. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en blankett för tillsyn av enskild förskola i 
Ystads kommun. Blanketten utgör underlag för kommunens årliga tillsyn av respektive 
förskola och ska fyllas i av de enskilda förskolorna och skickas in till förvaltningen varje år. 
Förutom beskrivning av verksamheten vad gäller ekonomi, antal platser i barngrupperna, 
ansvar för pedagogisk ledning och föräldramedverkan, ska den enskilda verksamheten 
beskriva deras arbete med barn i behov av särskilt stöd, normer och värden, systematiskt 
arbetsmiljöarbete samt hur de arbetar med kvalitetsarbete och uppföljning. Som en punkt 
ingår även att verksamheten ska beskriva om det inkommit några klagomål på verksamheten 
och hur dessa har hanterats. Tillsynsblanketten reviderades senast 2009 i samband med 
lagändringen om godkännande av enskild förskola. Respektive verksamhet ska även årligen 
skicka in budget, årsredovisning och verksamhetsberättelse som ingår som en del i tillsynen. 
Dokument såsom likabehandlingsplan, utdrag ur belastningsregistret, tystnadsplikt etc. 
efterfrågas endast vid start av ny verksamhet eller om verksamheten har förändrats.  

Enligt intervjuerna genomför förvaltningen en gång per år verksamhetsbesök hos de enskilda 
förskolorna. Utifrån ifylld tillsynsblankett förs en diskussion i samband med besöket kring 
förskolornas arbete med kvalitet och säkerhet. Utöver verksamhetsbesök, bjuder 
förvaltningen två gånger per år in samtliga förskolechefer på de enskilda förskolorna till 
informationsmöte. Vid dessa träffar diskuteras dels allmän information från nämnden och 
förvaltningen, dels specifika frågor som kan vara initierade av förskolecheferna såsom 
diskussion med representanter från barn- och elevhälsan eller förvaltningens ekonom.  

Enligt intervjuerna finns det en fortlöpande och kontinuerlig dialog mellan kommunen och de 

enskilda förskolorna. Det förekommer även att förvaltningen bjuder in de enskilda förskolorna 

till kommunens utvecklingsprojekt, vilket tydliggjordes nyligen då representanter från de 

enskilda förskolorna deltog i förvaltningens kompetenssatsning vad gäller ”tidig upptäckt” av 

barn i behov av särskilt stöd. Därtill finns ett eget nätverk emellan de enskilda förskolorna, 

där träffar genomförs kontinuerligt för informations- och erfarenhetsutbyte. Genom att 

flertalet av de enskilda förskolorna är sprungna ur kommunens egna verksamheter anses 

detta ha bidragit till att det finns en öppen och god kommunikation mellan kommunen och de 

enskilda verksamheterna.  

Utöver ovan nämnda genomför kommunen årligen en enkätundersökning till samtliga 

föräldrar med barn i förskoleverksamhet i Ystads kommun som innefattar både kommunala 
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och enskilda verksamheter. Enkäten ingår som en del i kommunens kvalitetsuppföljning och 

utgör enligt förvaltningen ett viktigt verktyg för att se förändringar och resultat av genomförda 

kvalitetsförbättringsåtgärder. Enkäten ger också en bra indikation på eventuella skillnader 

mellan olika förskolor i kommunen. Resultatet av föräldraenkäten delges sedan enligt uppgift 

nämnden och publiceras även på kommunens hemsida. Av intervjuerna medges dock att det 

kan förekomma svårigheter att få ett tillfredsställande resultat med detaljerad information för 

respektive enhet, då undersökningen kräver ett visst antal svar för att kunna redovisas.   

Framöver kommer ansvarig områdeschef tillsammans med förskolechefen att träffas för att 
diskutera hur det kommande tillsynsarbetet ska genomföras. Enligt intervjuerna diskuteras 
att ta fram en årlig tillsynsplan som ska vara vägledande för arbetet utöver de övergripande 
frågor som diskuteras i samband med tillsynsblanketten. Det förs även diskussioner om att 
tydligare gå igenom den dokumentation som inkommit och göra en mer fördjupad analys 
utifrån läroplanen och de frågeställningar som kommit in från verksamheterna. Enligt 
intervjuerna kommer nästa verksamhetsbesök att ske under 2013. 

4.4. Klagomålshantering 

De enskilda förskolornas hantering av klagomål, dels vilka som har kommit in, dels hur de 

har hanterats, utgör en egen punkt på tillsynsblanketten och diskuteras tillsammans med de 

enskilda förskolorna i samband med verksamhetsbesöket. Via kommunens hemsida finns 

även möjlighet att inkomma med synpunkter och klagomål via kommunens elektroniska 

klagomålshanteringssystem. Det finns även möjlighet att inkomma med synpunkter skriftligt 

via brev eller genom telefon till förvaltningens utvecklingsledare. Utvecklingsledaren ansvarar 

sedan för att ärendet registreras och följs upp av ansvarig verksamhet. Genom detta system 

möjliggörs till löpande uppföljning av de synpunkter som kommer in både vad gäller enskild 

och kommunal verksamhet. 

Av intervjuerna anges att föräldrarna delges information vid inskolning om att de kan vända 

sig till kommunen om de har klagomål på de enskilda verksamheterna. Enligt intervjuerna 

hör föräldrar kontinuerligt av sig till förvaltningen om de har frågor eller synpunkter på de 

enskilda förskolorna. Vanligast är att föräldrar hör av sig per telefon till förvaltningen, där 

diskussioner bland annat har förts avseende förskolans öppettider och de enskilda 

förskolornas kösystem. Om allvarliga synpunkter eller brister skulle noteras informeras 

förvaltningschef och ansvarig områdeschef samt att frågan lyfts till nämnden för vidare 

beredning.  

Vid granskning av delegationsordningen framgår att det saknas beslut om vidaredelegering 

och ansvarsfördelning om det skulle noteras allvarliga brister hos de enskilda förskolorna 

som skulle föranleda kommunen som tillsynsmyndighet att behöva ingripa och förelägga om 

sanktioner såsom tillfälligt verksamhetsförbud med omedelbar verkan.   

4.5. Kommunikation och återrapportering till nämnden  

Dialogen mellan de enskilda förskolorna och barn- och utbildningsnämnden sker primärt 

genom Kultur- och utbildningsförvaltningen genom deras tillsynsbesök i verksamheten och 

träffar med företrädare för de enskilda verksamheterna. Därutöver har Kultur- och 

utbildningsförvaltningen och de enskilda förskolorna fortlöpande dialog genom samtal och e-

post.  

Det finns ingen etablerad rutin att politiker från barn- och utbildningsnämnden gör besök i de 

enskilda verksamheterna. Genom att nämnden delegerat arbetet med att genomföra 

kvalitetskontroller av enskilda verksamheter till en områdeschef, redovisas utförd tillsyn som 

ett delegationsärende. Enligt uppgift delges nämnden den tillsyn som genomförts genom att 

varje tillsynsblankett sätts i nämndens delegationspärm. Således möjliggörs för nämnden att 
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ta del av den tillsyn som har genomförts. Det genomförs ingen samlad uppföljning och 

bedömning av de enskilda förskolornas kvalitet som redovisas för nämnden. Nämnden tar 

inte heller del av information och handlingar från de enskilda verksamheterna som skickas in 

årligen vad gäller verksamhetsberättelser och årsredovisningar. Detta förvaras på 

förvaltningen och finns att tillgå om nämnden efterfrågar sådan information. Det hör inte till 

rutinen att nämnden efterfrågar specifik information angående de enskilda förskolorna.  

Via kommunens hemsida finns information och länkar till respektive enskild förskola. 

Medborgarna har även rätt att ta del av de tillsynsrapporter för de enskilda förskolorna som 

delges nämnden och som finns angivna i nämndens protokoll under rubriken ”Redovisning 

av delegeringsbeslut”. Således möjliggörs för medborgarna att följa den tillsyn som barn- och 

utbildningsnämnden genomför.  

Utifrån genomförd granskning av barn- och utbildningsnämndens protokoll för perioden 2010 

– 2012 april som redovisas i Bilaga 1, framkommer att de tillsyner som har delgetts nämnden 

har redovisats under rubriken ”Redovisning av delegeringsbeslut”. Av protokollgranskningen 

framkommer även att nämnden fattat beslut om godkännande av enskild förskola, vilket även 

inkluderat godkännande av utvidgad verksamhet samt återkallan om beslut om godkännande 

av bedrivande av enskild förskola. Utifrån den tvåårsperiod som granskats tydliggörs dock att 

nämnden endast delgivits information om tillsyn för sex stycken enskilda förskolor av totalt 14 

stycken. Två av dessa har granskats både 2010 och 2011 medan åtta enskilda förskolor inte 

står omnämnda alls i nämndens protokoll. I samband med sakkontrollen av rapporten 

framkommer att sex stycken tillsynsrapporter har delgivits nämnden vid deras nämndsmöte 

2012-05-16. Samtliga rapporter avser sådana enskilda förskolor där rapporter inte tidigare 

delgivits nämnden under den tvåårsperiod som granskats. 

4.6. Bedömning 

Barn- och utbildningsnämndens ansvar och möjlighet till insyn och uppföljning av de enskilda 
förskolorna finns utöver vad som finns angivet i skollagen tydliggjort i de av nämnden 
antagna anvisningar för godkännande för rätt till kommunalt bidrag vad gäller enskilda 
förskolor. I nämndens delegationsordning tydliggörs att en av områdescheferna har ansvar 
för att besluta om att initiera kvalitetskontroller i verksamheter som bedrivs i enskild regi. I 
delegationsordningen bör tydliggöras vem som har beslutanderätt om mycket allvarliga 
brister i verksamheten skulle noteras vilket skulle kunna föranleda kommunen att förbjuda 
verksamheten med omedelbar verkan.  

Årligen genomförs verksamhetsbesök och de enskilda förskolorna följs upp utifrån en 
framtagen tillsynsblankett som berör frågor både vad gäller verksamhet och ekonomi men 
även områden såsom förskolornas kvalitetsarbete och uppföljning samt klagomålshantering.  

Det finns en fortlöpande kontakt mellan Kultur- och Utbildningsförvaltningen och förskolorna 
genom de verksamhetsbesök och träffar med företrädare för de enskilda verksamheterna 
som genomförs två gånger per år.  Således finns framtagna rutiner och system för att 
genomföra tillsyn och uppföljning av de enskilda förskolorna. Arbetet skulle ytterligare 
systematiseras om en tillsynsplan över vilka besök som ska genomföras samt vilka områden 
och frågeställningar som ska diskuteras tas fram årligen och utgör grund för tillsynsarbetet. 

Utifrån de frågor som diskuteras och de handlingar som hämtas in varje år, tenderar dock 
tillsynen att hamna på en övergripande diskussionsnivå där det saknas en fördjupad analys 
kring pedagogiska eller säkerhetsmässiga aspekter. De handlingar som inhämtats och de 
iakttagelser som noterats vid verksamhetsbesöken bör således i högre utsträckning knytas 
till de kvalitetsaspekter som anges i läroplanerna för att nämnden ska kunna säkerställa och 
bedöma de enskilda förskolornas kvalitet och säkerhet. Det är även av vikt för att tillse att 
förskolorna kan vidta åtgärder om brister i verksamheten skulle uppmärksammas. 
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Tillhörande planen bör bedömningskriterier tas fram som tydliggör utifrån vilka grunder de 
enskilda förskolorna kommer att följas upp.  

Genom kommunens klagomålshanteringssystem finns möjlighet att elektroniskt, skriftligt eller 
via telefon att inkomma med klagomål eller synpunkter både vad gäller de enskilda och de 
kommunala förskolorna. Genom systemet möjliggörs till systematisk uppföljning och 
återkoppling av eventuella synpunkter. Enligt uppgift delges föräldrarna information om att de 
kan vända sig till kommunen om de har klagomål. Detta följs även upp i samband med den 
årliga tillsynen. 

Enligt uppgift delges barn- och utbildningsnämnden kontinuerligt återkoppling från Kultur- 
och Utbildningsförvaltningen över genomförda tillsynsbesök samt tar del av resultatet från 
genomförda enkätundersökningar. Genom kommunens hemsida finns även information om 
samtliga förskolor i kommunen. Av protokollgranskningen som redovisas i Bilaga 1 framgår 
dock att endast ett fåtal av de tillsyner som enligt uppgift genomförts under den senaste 
tvåårsperioden har delgetts nämnden. I detta avseende är det av vikt att nämnden förvissar 
sig om att förvaltningens tillsyn av de enskilda förskolorna delges barn- och 
utbildningsnämnden så att nämnden får insyn i verksamheterna och således kan kontrollera 
att verksamheterna uppfyller de kvalitetskrav som nämnden och gällande lag och läroplan 
ställer. Informationsinhämtningen kan med fördel även inrymma de handlingar som 
verksamheterna årligen ska skicka in till förvaltningen såsom årsredovisningar, 
verksamhetsberättelser etc. för att säkerställa förskolornas kvalitet. Ur ett 
medborgarperspektiv bör även barn- och utbildningsförvaltningens tillsyn av de enskilda 
förskolorna anges i nämndens protokoll så att möjlighet ges för medborgarna att följa den 
tillsyn som nämnden genomför.  

Genomförd tillsyn och uppföljning bör resultera i en dokumenterad bedömning och 
sammanfattning av årets resultat och iakttagelser som anger huruvida de enskilda 
förskolorna lever upp till kraven om kvalitet och säkerhet. I detta avseende bör läroplanen 
vara vägledande för bedömningen.  

Sammantaget kan nämndens styrning och uppföljning av förskolornas kvalitet stärkas. 

Nämnden bör i högre utsträckning säkerställa att förvaltningen bedömer förskolorna utifrån 

de kvalitetsaspekter som finns angivna i lag och läroplan. Nämnden bör även tillse att 

förvaltningen systematiskt återrapporterar den tillsyn som genomförts. 
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5. Bedömning 

5.1. Samlad bedömning utifrån revisionsfrågorna  

Vilka krav/kriterier ställs på enskilda förskolor och hur följs dessa upp? 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram anvisningar för godkännande för rätt till 
kommunalt bidrag vad gäller enskilda förskolor. I anvisningarna anges de kvalitetskrav som 
nämnden ställer på de enskilda förskolorna för att kunna godkänna verksamheten och 
därefter lämna barnomsorgspeng i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt anvisningarna 
förbinder sig de enskilda verksamheterna att delta i barn- och utbildningsnämndens 
uppföljnings- och utvärderingsarbete samt att tillhandahålla uppgifter och handlingar i 
enlighet med nämndens önskemål och som behövs för nämndens uppföljning och 
utvärdering av verksamheten. Det åvilar även de enskilda verksamheterna att följa de 
föreskrifter och riktlinjer som är antagna av barn- och utbildningsnämnden. 

Vad gäller ansvarsfördelningen för den praktiska tillsynen tydliggörs i nämndens 
delegationsordning att en av områdescheferna har ansvar för att besluta om att initiera 
kvalitetskontroller i verksamheter som bedrivs i enskild regi. Enligt intervjuerna genomförs 
kontinuerligt verksamhetsbesök och respektive verksamhet följs upp utifrån en framtagen 
tillsynsblankett som berör frågor både vad gäller verksamhet och ekonomi men även frågor 
avseende kvalitetsarbete och uppföljning samt klagomålshantering. 

Avseende nämndens uppföljning och säkerställande av de enskilda förskolornas kvalitet och 
säkerhet, inryms vissa frågor i blanketten som berör förskolornas kvalitetsarbete och 
följsamhet av skollag och läroplan. Nämnden gör dock ingen egen bedömning av de resultat 
och iakttagelser som inkommit som utgår från de kvalitetsaspekter som anges i lagen och 
läroplanen. Det sker ingen sammanställning över vilka åtgärder förskolorna behöver vidta för 
att utveckla sin verksamhet och för att uppfylla de krav som anges i lagstiftning och läroplan. 

Hur reglerar kommunen sin möjlighet till insyn och uppföljning i 
avtal/överenskommelser eller motsvarande? 

Genom skollagen och de av nämnden antagna anvisningarna för rätt till kommunalt bidrag 
för enskilda förskolor framgår tydligt att de enskilda förskolorna står under kommunens tillsyn 
och att de ska lämna upplysningar samt tillhandahålla de handlingar och annat material som 
kommunen behöver för sin tillsyn. 

Vilka system har utvecklats för att utöva tillsyn? Hur ofta görs uppföljningar av 
kvaliteten i utförarnas tjänster? 

Enligt intervjuerna genomförs verksamhetsbesök årligen i respektive enskild förskola. Som 
underlag för tillsynen och som hjälp i uppföljning och utvärdering av verksamheterna har 
nämnden tagit fram en särskilt tillsynsblankett som ska fyllas i av respektive verksamhet. 
Därtill bjuder förvaltningen in förskolecheferna för de enskilda verksamheterna två gånger 
per år för informationsträffar och diskussion kring olika frågeställningar. Nämndens tillsyn av 
kvalitativa aspekter som är kopplade till de kriterier och krav som anges i lag och läroplan 
kan dock utvecklas och systematiseras.  
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Hur hanteras eventuella klagomål? Vilka beslut och åtgärder vidtas vid eventuella 
brister? 

Genom kommunens hemsida finns information och möjlighet att framföra synpunkter, dels 
genom kommunens elektroniska klagomålshanteringssystem dels skriftligt eller via telefon. 
Förvaltningens utvecklingsledare är ansvarig för att samtliga ärende följs upp och åtgärdas. 
Vid allvarliga synpunkter eller brister lyfts frågan till nämnden för vidare beredning och beslut. 

Hur och med vilken frekvens sker återrapportering till nämnden? 

Av protokollgranskningen som redovisas i Bilaga 1 framgår att endast ett fåtal av de tillsyner 
som enligt uppgift genomförts under den senaste tvåårsperioden har delgetts nämnden. 
Således tydliggörs att nämnden tydligare bör förvissa sig om vilken tillsyn som bedrivs så att 
nämnden får insyn i verksamheterna och således kan kontrollera att verksamheterna 
uppfyller de kvalitetskrav som nämnden och gällande lag och läroplan ställer. Ur ett 
medborgarperspektiv bör även barn- och utbildningsförvaltningens tillsyn av de enskilda 
förskolorna anges i nämndens protokoll så att möjlighet ges för medborgarna att följa den 
tillsyn som nämnden genomför.  

5.2. Identifierade förbättringsområden/rekommendationer  

Våra identifierade förbättringsområden/rekommendationer är enligt följande: 

 För att systematisera tillsynen över de enskilda förskolorna bör en tillsynsplan tas fram 
som tydliggör vilka besök som ska genomföras samt vilka områden och frågeställningar 
som ska diskuteras under året. Tillhörande planen bör bedömningskriterier tas fram som 
tydliggör utifrån vilka grunder de enskilda förskolorna kommer att följas upp.  

 Tillsynen bör tydligare sammanlänkas med gällande lag och läroplan och de frågor och 
material som inhämtas och diskuterats i samband med verksamhetsbesöken. Genomförd 
tillsyn bör resultera i en dokumenterad bedömning och sammanfattning huruvida de 
enskilda förskolorna lever upp till kraven om kvalitet och säkerhet. I detta avseende bör 
läroplanen vara vägledande för bedömningen. 

 I delegationsordningen bör tydliggöras vem som har beslutanderätt om mycket allvarliga 
brister i verksamheten skulle noteras vilket kan föranleda beslut om tillfälligt 
verksamhetsförbud med omedelbar verkan.  

 Nämnden bör tydligare förvissa sig om vilka kvalitetsaspekter som ställs på de enskilda 
förskolorna och hur de följs upp i förhållande till lag och läroplan. I detta avseende bör 
nämnden kontinuerligt kräva en systematisk återrapportering från förvaltningen över den 
tillsyn som genomförs för att säkerställa att de enskilda förskolorna har en god kvalitet 
och säkerhet.  

 

Ystad den 26 juni 2012 

 
Ida Brorsson 
 

Ernst & Young AB
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Källförteckning 

Intervjuer: 
 

 Christer Olofsson, förvaltningschef Kultur och Utbildning 

 Ingrid Tjärnehov, områdeschef Kultur och Utbildning 

 Göran Sjunnesson, områdeschef Kultur och Utbildning 

 
 
Dokument: 
 
 Godkännande och anvisningar för rätt till kommunalt bidrag gällande enskild förskola, 

enskild barnomsorg, enskild pedagogisk omsorg, antagit av barn- och 

utbildningsnämnden 2010-01-21. 

 Blankett för tillsyn av enskild förskola i Ystads kommun 

 Ett urval av ifyllda tillsynsblanketter från olika enskilda förskolor 

 Barn- och utbildningsnämndens protokoll under perioden 2010 till och med 2012-04-19. 
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Bilaga 1 

Som en del av granskningen har barn- och utbildningsnämndens protokoll fr.o.m. 2010-01-21 

- 2012-04-19 granskats med fokus på nämndens tillsyn och uppföljning av de enskilda 

förskolorna. Syftet med granskningen har varit att granska hur nämnden styr och följer upp 

de enskilda förskolor där kommunen har tillsynsansvar samt vilken kommunikation som finns 

mellan nämnden och de enskilda förskolorna. Tabellen nedan visar vilka iakttagelser som 

har gjorts. De textdelar som är markerade i fetstil visar de tillfällen då tillsyn av enskild 

förskola redovisats för nämnden.  

 

Protokoll 2010-2012-04 Beskrivning 

2010-01-21 Nämnden beslutar att fastställa anvisningar för ”Godkännande och anvisningar 
för rätt till kommunalt bidrag för enskild verksamhet”.  
 
Nämnden beslutar även att årligen ompröva godkännandet i de fall då 
verksamheten inte startat. (§6). 

2010-04-15 Redovisning av delegeringsbeslut (§35):  
2: Inspektion av Smedjans förskola 
16. Tillsyn av enskild förskola Synteleje 
17. Tillsyn av enskild förskola Bladlusen 
18. Tillsyn av enskild förskola Lilla Jag 

2010-06-08  
(presidieutskottet) 

Återkalla beslut om godkännande av Vittras ansökan om auktorisation av 
enskild förskoleverksamhet då Vittra ej startat någon ny verksamhet (§7). 
 
Återkalla beslutet om godkännande av Månsson & Månsson Utbildning AB att 
bedriva enskild förskola i Källesjö då Månsson & Månsson Utbildning AB ej 
startat någon utbildning (§8). 

2010-08-19 Godkännande av utvidgad verksamhet för Ystads Miljöförskola (§62). 
 
Godkännande av utvidgad verksamhet för Ystad Montessori förskola (§63). 

2010-11-25 Godkännande av Månsson & Månsson Utbildning AB att bedriva enskild 
förskola i Ystads tätort (§96). 
 
Godkännande av Lilla Jag AB om utökning av förskoleplatser i Köpingebro (§97). 

2011-04-21 Redovisning av delegeringsbeslut (§69): 
3. Tillsyn av enskild förskola Lingua Montessori 

2011-05-19 Redovisning av delegeringsbeslut (§83): 
4. Tillsyn av Synteleje förskola 
7. Tillsyn förskolan Lilla Jag 

2011-08-18 Förändring av kontaktpolitikerorganisationen. I protokollet anges att de som är 
kontaktpolitiker för område 1-3 även inkluderar de enskilda förskolor som ingår 
i områdeschefens tillsynsansvar (§103). 

2012-02-16 Ansökan om godkännande av ny huvudman för Lingua Montessoriförskolor, 
förskolan i Ystad (§17). 
 
Redovisning av delegeringsbeslut (§22): 
2. Inspektion Smedjans uteförskola 
3. Inspektion Möllan förskola 

2012-04-19 Godkännande av ansökan om bidrag för enskild förskoleverksamhet – 
Teknikförskolan X:et, i Ystads kommun from ht 2012 (§43).  

 


