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Ankomstdatum/DNR 

BUN 2021/83  

Syfte  

Syftet med riktlinjer för huvudmannens tillsyn av fristående verksamhet i Åmåls kommun, förskola 
och pedagogisk omsorg, är att tydliggöra kommunens ansvar för tillsyn av fristående huvudman för 
förskola och pedagogisk omsorg samt att säkerställa likvärdighet mellan kommunala och fristående 
huvudmän och verksamheter. 
 
Angränsande styrdokument  

Åmåls kommun utgår vid sin tillsyn från de krav som ställs i följande lagar och förordningar:  

− Skollag 2010:800 

− Socialtjänstlag 2001:453 
Samtliga verksamma på enskild verksamhet ska skriftligen erinras om sin anmälningsplikt 
enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1§. 

− Förvaltningslagen 2017:900 

− Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 

− Läroplan för förskolan (Lpfö18) 
 
Kommunens tillsynsansvar  
Varje kommun har enligt Skollagen (2010:800) 26 kap. 4 § tillsyn över förskola och pedagogisk 
omsorg vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket. Åmåls kommun har 
tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg, vilka har beviljats bedriva 
verksamhet av Barn- och utbildningsnämnden.  
 
I Åmåls kommun är det Barn- och utbildningsnämnden som huvudman för förskola och pedagogisk 
omsorg som är tillsynsmyndighet och ansvarar därmed för årlig tillsyn av fristående förskola och 
pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsnämnden ska även inom ramen för sin tillsyn, lämna råd 
och vägledning till fristående verksamheter. Enligt Barn- och utbildningsnämndens  
delegeringsreglemente ansvarar Verksamhet Förskola för tillsyn enligt Skollag 2010:800 och dessa 
riktlinjer.  

Vid tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg granskas verksamheten med stöd av 
dokument och handlingar från verksamheten, offentlig statistik, besök i verksamheten, intervjuer 
etc. 
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Tillsyn  

Tillsynsprocessen följer nedanstående arbetsgång 

 

 
Rapportering till Barn- och utbildningsnämnden  

Barn- och utbildningsförvaltningen kontrollerar de fristående huvudmännens ekonomiska ställning, 
vilket rapporteras till Barn- och utbildningsnämnden i samband med delårsrapport per 31 augusti 
och/ eller i årsredovisning. Barn- och utbildningsförvaltningen följer även den offentliga statistiken av 
de fristående huvudmännens förutsättningar och måluppfyllelse, såsom t ex andel behöriga 
pedagoger i verksamheten.  
 
Barn- och utbildningsnämnden får rapport om resultat tillsyn av fristående förskola och pedagogisk 
omsorg vid ett tillfälle per år. Om rapporten visar att den fristående verksamheten uppfyller kraven 
på verksamheten beslutar Barn- och utbildningsnämnden att godkänna rapporten, i annat fall 
beslutas om sanktioner med uppföljning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument-
granskning

• Fristående verksamhet delges underlag inför tillsyn, vilka ska besvaras 
skriftligen och meddelas Verksamhet Förskola i god tid innan 
tillsynsbesök

Tillsynsbesök

• Tillsynsbeök i fristående verksamhet.

Tillsynsrapport 

• Innan beslut av tillsyn fastställs ges den fristående huvudmannen 
möjlighet att ta del av tillsynsrapporten och förslag till beslut, samt ges 
möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten.

Delgivning 
beslut 

• Resultatet av tillsynen redovisas i en tillsynsrapport, vilken Barn- och 
utbildningsnämnden tar del av. Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
om godkännande av tillsynen alternativt krav på sanktion.

http://www.amal.se/
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Sanktioner 

Krav på sanktion enligt Skollag 2010:800 26 kap. § 10-16 och 18. 

 
Föreläggande  
Om den granskade verksamheten inte uppfyller de villkor som gäller för godkännande och/eller rätt 
till bidrag ska huvudmannen föreläggas att åtgärda bristerna. Ett beslut om föreläggande gäller 
omedelbart och ska ange de åtgärder som kommunen anser nödvändiga för att avhjälpa de påtalade 
bristerna samt tidpunkt för när bristerna senast ska vara avhjälpta. Ett föreläggande kan vara belagt 
med vite. 
 
Anmärkning  
Om det vid tillsynen framkommer överträdelser som är mindre allvarliga kan kommunen rikta 
anmärkning mot huvudmannen. Anmärkningen ska förenas med tillägg om att överträdelser ska 
rättas till. Om överträdelser kvarstår vid framtida tillsyn ska huvudmannen föreläggas att vidta 
nödvändig åtgärd. 
 
Avstående från ingripande  
Kommunen kan avstå från att ingripa om överträdelsen är ringa och huvudmannen snabbt vidtar 
nödvändiga rättelser eller om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett 
ingripande. 
 
Återkallelse  
Tillsynsmyndighet får återkalla ett godkännande, ett medgivande eller ett beslut om rätt till bidrag 
som myndighet meddelat om ett föreläggande inte följts och missförhållandet är allvarligt.  
 
Tillfälligt verksamhetsförbud  
Om det är sannolikt att ett beslut om återkallelse enligt 13 § eller ett beslut om statliga åtgärder för 
rättelse enligt 17 § kommer att fattas, och beslutet inte kan avvaktas med hänsyn till allvarlig risk för 
barnens och elevernas hälsa eller säkerhet eller av någon annan särskild anledning, får 
tillsynsmyndigheten förbjuda huvudmannen att tills vidare, helt eller delvis driva verksamheten 
vidare. Beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om inte annat beslutas och får gälla i högst sex 
månader. 
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