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Revidering av plan för tillsyn i de fristående
förskolorna 2020
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden godkänner barn- och utbildningskontorets förslag till revidering av plan för
tillsyn 2020.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Barn- och skolnämnden beslutade 2019-11-18 § 134 om plan för tillsyn i de fristående förskolorna
2020. Uppföljningen av tillsynen ska redovisas för nämnden senast i december 2020. Mot bakgrund
av att tillsyn inte har kunnat genomföras enligt plan 2020, dels p.g.a. vakans under första kvartalet,
och därefter rådande pandemisituation föreslår barn- och utbildningskontoret att planen för tillsyn 2020
revideras, och att vissa områden skjuts upp och inarbetas i tillynsplan för 2021.

Ärendet
Beskrivning
Barn- och skolnämnden beslutade 2019-11-18 § 134 om plan för tillsyn i de fristående förskolorna
2020. Enligt beslutet ska tillsynen under 2020 utföras som en fördjupad regelbunden tillsyn enligt
tidigare beslut. Nio förskolor ska granskas och tillsynen ska inkludera:
 Rektors ledning.
 Förskolans pedagogiska uppdrag.
 Förskolans arbete med jämställdhet.
 Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling.
 Granskning av huvudmannens lämplighet enligt den nya lagstiftningen som trädde i kraft från
2019.
Uppföljningen av tillsynen ska redovisas för nämnden senast i december 2020. Mot bakgrund av att
tillsyn inte har kunnat genomföras enligt plan 2020, dels p.g.a. vakans under första kvartalet, och
därefter rådande pandemisituation föreslår barn- och utbildningskontoret att planen för tillsyn 2020
revideras och att vissa områden skjuts upp och inarbetas i planen för 2021.
Lagkrav
Skollagen 2 kap. 5§. 5 a-d§§
Skollagen 26 kap. 4§
Koppling till gällande styrdokument
Riktlinjer för tillsyn och annan myndighetsutövning av fristående förskolor och annan pedagogisk
verksamhet i Norrtälje kommun, antagna av barn- och skolnämnden 2016-12-05 § 104
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Är inte tillämpligt.

Förvaltningens analys och slutsatser
Under första kvartalet 2020 var tillsynsfunktionen på barn- och utbildningskontoret vakant då tidigare
tillsynsinspektör övergått till en rektorstjänst. Rekrytering genomfördes under januari och ny
tillsynsinspektör tillträdde i början av april. Vid den tidpunkten hade Corona-pandemin medfört att alla
icke nödvändiga fysiska besök ställdes in under våren.
Den nya tillsynsinspektören har under sommaren utöver att hantera inkommande ansökningar från
fristående verksamheter gått igenom befintliga riktlinjer och e-tjänster för godkännandeprövning och
tillsyn, och uppmärksammat behov av revideringar till följd av förändrad lagstiftning inom ägar- och
ledningsprövning.
Den regelbundna tillsynen har därför inte genomförts enligt beslutad plan. I stället har fokus varit på att
uppdatera barn- och skolnämndens riktlinjer och instruktioner och utveckla den befintliga e-tjänsten för
ansökningar om godkännande som huvudman för fristående förskola och rätt till bidrag för fristående
pedagogisk omsorg. Vidare håller en ny e-tjänst på att upprättas för anmälan av förändringar i ägaroch ledningskretsen. Varje fristående förskola har en skyldighet att senast en månad efter förändring
meddela förändringar i ägar- och ledningskretsen till den som lämnat godkännande som huvudman,
d.v.s. kommunen. Det är mycket viktigt att det finns tydliga riktlinjer, fungerande rutiner, och
lättillgängliga e-tjänster för ansöknings- och godkännandeprocessen, inte minst då fler större aktörer
inom fristående förskoleverksamhet kan förväntas under de kommande åren.
Förslag:
Tillsynen under 2020 koncentreras på att genomföra granskning av huvudmannens lämplighet. Den
nya lagstiftningen ställer krav på att kraven på verksamheten samt ägare och ledning vad gäller insikt
och lämplighet fortlöpande är uppfyllda. Denna tillsyn kan i huvudsak genomföras utan att genomföra
fysiska besök på plats.
Övriga granskningsområden inarbetas i plan för 2021.
Riktad tillsyn som påkallats efter att brister i verksamheten uppmärksammas på annat sätt än vid den
regelbundna tillsynen påverkas inte.

Tidplaner
Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott den 28 september, och i barn- och
skolnämnden den 12 oktober. Uppföljning sker i samband med antagande av ny plan för tillsyn 2021
under första kvartalet 2021.
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