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1. Uppdrag 
Varje kommun har enligt Skollagen {2010:800) 26 kap. 4 § tillsyn över förskola 
vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 5 §. Kumla kommun är 
tillsynsmyndighet och har således ansvar för tillsyn av den fristående förskolan 
som är verksam i kommunen. Nämnd för livslångt lärande kontrollerar att den 
fristående verksamheten lever upp till enligt vad som anges i skollag, förskolans 
läroplan och kommunala riktlinjer. 

Tillsyn 

Kommunens tillsyn ska bedöma om verksamheten vid den fristående förskolan i 
tillräcklig utsträckning lever upp till nationella författningars krav och 
intentioner. I de fall verksamheten  inte lever upp till detta är det en brist som 
huvudmannen måste åtgärda. 

Kommunens tillsyn granskar flera olika, utvalda områden men gör inga anspråk 
på att vara heltäckande i alla delar. Om tillsynen resulterar i formuleringen 
"Tillsynen har inte funnit brister vilka leder till ingripanden" betyder inte det att 
tillsynen kan intyga att verksamheten i alla sina delar alltid lever upp till aktuella, 
grundläggande krav på kvalitet. 

Även om enskilda delar i verksamheten till synes uppnår en godkänd  nivå kan 
kommunen göra  en bedömning  som  resulterar  i  en brist  om inte  helheten  
eller  verksamhetens  historik  stödjer en  sammantagen  positiv bedömning. 

Inför tillsynen har information om olika kriterier tillhandahållits den fristående 
förskolan. Tillsynen utgår från dessa kriterier när verksamheten bedöms, dock 
har dessa kriterier utförligare beskrivningar än vad som vanligtvis är möjligt att 
granska under tillsynsprocessen. Orsaken till de utförliga beskrivningarna är att 
kommunen ska stödja den fristående förskolans arbete med sin 
verksamhetsutveckling. 

Medverkande  funktioner 

Olika funktioner på Förvaltning för livslångt lärande har varit delaktiga och 
ansvariga för olika delar i tillsynsprocessen. I tabellen nedan redogörs för 
medverkande funktioner samt respektive  ansvarsområden. 

Ekonom och 
verksamhetschef 

• Kontroll av företagsinformation  
• Egenkontroll 

Förskolechef • Konsulteras vid behov 
Administratör • Genomgång av statik, antal barn och personal 
Specialpedagog • Medverkar vid besök 

• Ansvarar för tillsyn av verksamhet enligt nationella 
författningars krav och intentioner 

• Översiktlig genomgång av verksamhetsdokument 



 
 

• Medverkar  vid rapportskrivning 
• Medverkar vid redovisning till nämnd 

Verksamhetschef  • Medverkar vid besök 
• Ansvarar för att planera, genomföra och samordna 

tillsynen 
• Översiktlig genomgång av verksamhetsdokument 
• Skriver rapport 
• Redovisar till nämnd 

 

Likvärdighet 

Skollagen och läroplan för förskolan gäller för såväl kommunal som fristående 
verksamheter. Likvärdighet ska råda mellan kommunal och fristående 
verksamheter i syfte att alla barn ska garanteras en förskoleverksamhet med god 
kvalitet oavsett huvudman. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet 
och barnets behov samt utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 
helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter, social gemenskap och förbereda  
barnen för fortsatt utbildning. 

Via den tillsyn som bedrivs får även allmänheten möjlighet till insyn i 
verksamheten.  

Definition 

Enligt Skollagen  26 kap. 2 §  avses med tillsyn en självständig granskning som 
har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav 
som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om 
åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten  
ska rätta fel som upptäckts  vid granskningen. 

Tillträde till lokaler och andra utrymmen 

Enligt Skollagen 26 kap. 6 § har en tillsynsmyndighet för sin tillsyn rätt att på 
plats granska sådan verksamhet som står under dess tillsyn. 
Tillsynsmyndigheten har därför, i den omfattning det behövs för tillsynen, rätt 
att få tillträde till de byggnader, lokaler och andra utrymmer som används i 
verksamheten. 

 



 
 

Uppgiftsskyldighet 

Enligt Skollagen 26 kap. 7 § är den vars verksamhet står under tillsyn skyldig att 
på tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandhålla 
handlingar och annat material som behövs för tillsynen. 

Förebyggande  åtgärder 

Enligt Skollagen 26 kap. 9 § Ska tillsynsmyndigheten inom ramen för sin tillsyn 
lämna råd och vägledning. 

Ingripanden vid tillsyn 

Om tillsynsmyndigheten finner att det föreligger missförhållanden vid den 
fristående förskolan ska tillsynsmyndigheten förelägga ansvarig huvudman för 
verksamheten att åtgärda miss- förhållandena. Ett beslut om föreläggande gäller 
omedelbart och ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga 
för att avhjälpa bristerna. Tillsynsmyndighet har enligt Skollagen kap. 26 
möjlighet till följande ingripanden: 

a) Föreläggande 

Enligt 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman att fullgöra sina 
skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de 
föreskrifter som gäller för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman, de 
villkor som gäller för godkännandet eller beslut om rätt bidrag. Ett beslut om 
föreläggande gäller omedelbart. Ett föreläggande ska ange de åtgärder som 
tillsynsmyndigheten anser nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna. 
Enligt 27 § får ett föreläggande enligt 26 kap. förenas med vite. 

b) Anmärkning 

Enligt 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett föreläggande 
tilldela en huvud- man en anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad 
som gäller för verksamheten. 

c) Avstående från att ingripa 

Enligt 12 §får en tillsynsmyndighet avstå från att ingripa om 

• överträdelsen är ringa,  

• den vars verksamhet granskas vidtar nödvändig rättelse, eller  

• det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett 
ingripande. 



 
 

d) Återkallelse 

Återkallelse av ett godkännande eller ett beslut om rätt till bidrag som 
tillsynsmyndigheten har meddelat kan i olika fall återkallas. Enligt 13 §får en 
tillsynsmyndighet återkalla ett god- kännande eller ett beslut om rätt till bidrag 
som myndigheten har meddelat om i) ett före- läggande enligt 10 § inte har följts, 
och ii) missförhållandet är allvarligt. 

2. Arbetsgång 
Tillsynsprocess följer i stort nedan den arbetsgång vilken gestaltas i figuren 
nedan. 
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Beskrivning arbetsgång 

Här beskrivs kortfattat aktivitetsflödet under tillsynprocessen. 

1. Planering och utskick information 
Genomgång och planering med berörda funktioner i kommunen inför tillsynen. 
Utskick av information till fristående förskola rörande kommunens 
tillsynsansvar, arbetsgång, moment och tillsynsområden samt underlag som ska 
besvaras skriftligen. 

2. Tillsynsbesök och inhämtande av material 
Inbokat och i förväg meddelat och planerat besök med förskolechef; besök har 
således inte skett oanmält. 

3. Översyn  efterfrågade handlingar 
Kontroll av ekonomi hos Skatteverket samt gentemot kommunens lokala system 
för utbetalning. Kontroll av resultat- och balansräkning samt 
verksamhetsberättelse. 

Översiktlig genomgång av efterfrågade verksamhetsdokument. 

4. Inhämtande av uppgifter 
Via enkäter inhämtar vi uppgifter från personal och vårdnadshavare. 

Frågorna berör följande områden: 

• Bemötande 
• Trivsel 
• Miljö inom-  och utomhus 
• Pedagogisk verksamhet 
• Styrkor  och förbättringsområden 
• Övrigt som vårdnadshavaren önskade framhålla 

 
Det som framkommer utifrån ovanstående utgör del i den sammanvägda 
bedömningen för beslut. 

5. Rapportskrivning 
Bearbetning av material, bedömning och rapportskrivning. 

6. Preliminär tillsynsrapport 
Innan ett beslut fastställs ges alltid huvudmannen möjlighet att ta del av och 
lämna synpunkter på sakuppgifter i beslutet. Ett preliminärt besluts i form av 
preliminär tillsyns- rapport tillhandahålls således den fristående förskolan. 



 
 

 
7. Delgivning till nämnd 
- 

 
8. Fastställd tillsynsrapport 
Efter att förvaltningen beaktat huvudmannens svar angående sakuppgifterna i 
tillsynsrapporten fastställs ett beslut om eventuella ingripanden enligt skollagen 
26 kap. I de fall kommunen har funnit brister har huvudmannen ansvar för att 
komma tillrätta med bristerna. Huvudmannen ska också senast angivet datum 
redovisa till kommunen de åtgärder som vidtas för att åtgärda bristerna. För att  
följa upp huvudmannens arbete kan fler besök eller andra kontakter bli aktuella 
då kommunen också vill se effekter av de åtgärder som vidtas. 

 
9. Delgivning beslut till huvudman 
Efter tillsynen redovisar förvaltning för livslångt lärande bedömningar i ett 
beslut. Redovisningen görs i form av avvikelserapportering vilket innebär att det 
endast är de bedömningspunkter där det förekommer brister som beskrivs i 
beslutet. 

 
10. Eventuell uppföljning 
Uppföljning kan komma att bli aktuellt beroende på fastställt beslut. 

3. Områden och moment 

Områden 

Tillsynen omfattar följande områden: 

A. Förutsättningar A:1 Tillgång till utbildning och omsorg 

A:2 Resurser 

B. Verksamhet B:1 Pedagogisk verksamhet och undervisning 

B:2 Arbetsmiljö och delaktighet 

C. Resultat C:1 Kunskap, utveckling och lärande 

 

  



 
 

Intervju med förskolechef 

Här redovisas övergripande de områden vilka behandlas i samverkan med 
ansvarig förskolechef. 

A Förutsättningar 

A:1 Tillgång till utbildning och omsorg 
• Pedagogiskt ansvar 
• Inriktning 
• Öppettider 
• Förhållande förskolechef, vårdnadshavare och styrelse 
• Tystnadsplikt 
• Förvaring integritetshandlingar 
• Placeringsrutiner 

 
A:2 Resurser 
• Personal 
• Kompetensutveckling 
• Personalhälsovård 
• Planeringstid  och planeringsdagar 
• Barngrupper 
• Föräldramedverkan 
• Barn med  behov  av särskilt stöd 
• Modersmålssstöd 

B Verksamhet 

8:1 Pedagogisk verksamhet och  undervisning 
• Normer och värden 
• Utveckling och lärande 
• Barns inflytande 
• Förskola och hem 
• Övergång och samverkan 
• Uppföljning, utvärdering och utveckling 
• Förskolechefens ansvar 

 
8:2 Arbetsmiljö och delaktighet 
• Personalens  arbetsmiljö 
• Barnens arbetsmiljö 
• Likabehandlingsplan, arbete mot diskriminering och kränkande behandling 
• Trygghet,  välbefinnande, god omsorg 



 
 

• Utemiljö 
• Vårdnadshavares delaktighet 
• Utvecklingssamtal 

 
 
B:3 Styrning, ledning och kvalitetsarbete 
• Styrdokument 
• Lokal arbetsplan 
• Dokumentation barns utveckling 
• Kvalitetssäkring 

C Resultat 

C:1 Kunskap, utveckling  och lärande 
• Värdegrundsarbete 
• Individuell uppföljning 
• Språkutveckling och kommunikation 
• Dokumentation 
• Handlingsplaner 
• Skyddsombud 
• Nätverk 
• Försäkring 

Moment 

Tillsynen omfattar nedanstående moment: 
• Intervju med förskolechef 
• Observation i verksamheten med barn närvarande i anslutning till 

besökstillfället 
• Översiktlig genomgång  av inlämnade dokument 
• Enkät till personal och vårdnadshavare 

 
  



 
 

Tillsyn fristående förskola 

Egenkontroll fristående förskola 

Som en del i nämnd för livslångt lärandes tillsyn samlas information in om de 
verksamheter som har godkännande att bedriva fristående förskola enligt 
skollagen. En del i tillsynen utgörs av denna egenkontroll. Huvudmannen 
ansvarar för att besvara frågorna i formuläret samt att ansvara för att de 
uppgifter som lämnas är korrekta och med verkligenheten överensstämmande. 

När formuläret skickas till kommunen per e-post av den fristående förskolan 
intygas att ifyllda uppgifter är korrekta  och  med   verkligenheten 
överensstämmande. 

Skicka in det ifyllda formuläret  per  e-post till: livslangtlarande@kumla.se  

Uppgifter om huvudmannen 

Förskolans namn  
Förskolans startår  
Namn på huvudman (bilaga, 
ekonomisk förening, stiftelse etc.) 

 

Driftsform (t.ex. 
personalkooperativ) 

 

Telefonnummer  
E-postadress  
Adress, postnummer och ort  
Organisationsnummer  
Godkännande fr.o.m.  
Godkännande för antal platser 
enligt tillstånd 

 

Namn på förskolechef  
Namn på pedagogisk ansvarig  
Förskolechefens utbildning och 
tjänstgöringsgrad som 
förskolechef 

 

Ingår fler förskolor i 
huvudmannens bolags grupp? 
Om ja vilka (namn och kommun) 

 

a) Lokalyta (m2)  
b) Lokalyta varav uppskattad 
pedagogisk yta 
c) Yta utomhus (m2) 

 

Lokal: ägarförhållande/hyra  
 

 

mailto:livslangtlarande@kumla.se
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