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Riktlinjer för tillsyn av fristående verksamheter – förskola och
pedagogisk omsorg
Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
1

Barn- och ungdomsnämnden godkänner riktlinjerna för tillsyn av fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.

Ärendet i korthet

Barn- och ungdomsförvaltningen har reviderat riktlinjerna för tillsyn av fristående
verksamheter. De verksamhetsformer som berörs är förskola och pedagogisk omsorg.
Riktlinjerna syftar till att beskriva hur Järfälla kommun utövar sitt tillsynsansvar över
fristående förskolor och pedagogisk omsorg. I riktlinjerna framgår utgångspunkterna
för tillsynen, hur tillsynen genomförs samt vilka sanktioner en tillsyn kan medföra.
Handlingar
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Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-19
Riktlinjer för tillsyn av fristående verksamheter, 2017-04-18

Bakgrund

I Skollagen anges att kommunen har ansvar för tillsyn över verksamheter vars
huvudman kommunen godkänt. Detta innebär att kommunerna ska kontrollera att
fristående förskolor och pedagogisk omsorg uppfyller de krav som enligt lagar och
andra föreskrifter ställs på verksamheterna. Inom ramen för tillsynen ska även stöd
och vägledning ges för att möjliggöra ökad kvalitet i verksamheten.
Barn- och ungdomsnämnden är ytterst ansvarig för tillsynen som utförs i Järfälla
kommun. Riktlinjerna bestämmer formerna för tillsynen och avser säkerställa
kvalitet i utövandet.
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Om tillsyn

Tillsyn ska ske systematiskt och strukturerat och syftar ytterst till att säkerställa att
barnen i förskolan ges en likvärdig och ändamålsenlig utbildning i enlighet med lag
och författning. I Järfälla följer tillsynen ett rullande schema vilket betyder att
kommunen genomför tillsyn på respektive förskola och pedagogisk omsorg vart
annat till vart tredje år. Vid en tillsyn granskas verksamheten ur ett helhetsperspektiv
men med fokus på vissa områden. Till exempel:
• Utveckling och lärande
• Trygghet och en god miljö
• Systematiskt kvalitetsarbete
• Personalens kompetens
Oftast sker en tillsyn genom att tjänstemän läser in sig på verksamheten som ska
granskas för att sedan besöka verksamheten. I samband med besöket intervjuas
personal samt förskolechef/verksamhetschef. Utifrån de observationer som gjorts
skrivs sedan en rapport där eventuella sanktioner anges om brister uppmärksammats.
Om det framkommer signaler om brister i en verksamhet kan en så kallad riktad
tillsyn genomföras. En riktad tillsyn sker inte inom ramen för den ordinarie tillsynen.
Utgångspunkten blir då det specifika område där brister uppmärksammats.
Riktlinjernas innehåll

I riktlinjerna beskrivs hur kommunen utövar sitt tillsynsansvar över fristående
förskolor och pedagogisk omsorg. I riktlinjerna framgår också utgångspunkterna för
tillsynen, hur tillsynen genomförs samt vilka sanktioner en tillsyn kan medföra.
Barnkonsekvensanalys

Tillsynen är ett medel för att säkerställa att barnen i förskolan och pedagogisk
omsorg ges en likvärdig och ändamålsenlig utbildning i enlighet med lag och
författning. Riktlinjerna är viktiga för att tillsynen ska fungera optimalt.
Ekonomiska konsekvenser

Det finns inga identifierade ekonomiska konsekvenser av de reviderade riktlinjerna.
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