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Information om tillsyn av fristående förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshem 

Bakgrund 

I skollagen (2010:800) ges tillsynen en tydlig grund och det framgår hur en tillsyn ska genom-
föras. Tillsynen har getts en framträdande roll då området fått ett eget kapitel i skollagen. Här 
framgår att kommunen ska bedriva tillsyn över fristående förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem.  

Undantaget från kommunens tillsyn är sådant som andra myndigheter har att utöva tillsyn över, 
exempelvis Datainspektionen, Skolinspektionen eller Arbetsmiljöverket. Kommunen har inte 
tillsyn över verksamhetens arbete kring diskriminering och kränkande behandling.1 

Tillsyn syftar till att genom en självständig granskning kontrollera om den fristående verksam-
heten uppfyller ställda krav i lag och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta beslut om 
åtgärder som kan behövas för att huvudmannen som bedriver verksamheten ska rätta fel som 
upptäcks vid granskningen.2 Målsättningen med tillsynen är att säkerställa kvaliteten i den verk-
samhet som granskas samt att genom stöd och vägledning möjliggöra ökad kvalitet. Utgångs-
punkten för tillsynen är skollagen och Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2016) samt 
annan för verksamheten tillämplig lagstiftning.  

Tillsynsmyndighetens befogenheter 

Kommunen har rätt att granska den verksamhet de har tillsyn över. Det betyder att kommunen 
ska få komma in i verksamhetens lokaler, byggnader och andra utrymmen som används i verk-
samheten i den utsträckning som behövs för att kunna genomföra tillsynen. Den som blir grans-
kad är även skyldig att lämna upplysningar samt lämna över handlingar och annat material som 
tillsynsmyndigheten efterfrågar.3  

Tillsynens struktur 

Tillsynen berör fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. Håbo kommun grans-
kar två till tre verksamheter årligen. Målsättningen är att inspektionen av en fristående verk-
samhet ska genomföras vartannat eller vart tredje år. Tillsynen följer ett löpande schema som 
årligen fastställs av barn- och utbildningsnämnden. Om kommunen får signaler om brister i en 
fristående verksamhet kan detta föranleda att en tillsyn inleds. Detta kallas för riktad tillsyn och 
kan då genomföras på ett specifikt uppmärksammat område. 

                                                 
1 26 kap. 2-5 §§ skollagen (2010:800). 
2 26 kap. 2, 9 §§ skollagen. 
3 26 kap. 6-7 §§ skollagen. 



En inspektion innefattar verksamhetsbesök, intervju med förskolechef/verksamhetsansvarig 
och dokumentgranskning. 

I slutet av varje år sammanställer barn- och utbildningsförvaltningen en rapport över det gångna 
årets tillsynsbesök.  

Genomförande av tillsynen 

Tillsynsmyndigheten genomför tillsynen genom att: 

- Dokumentgranskning samt läsning och analys av exempelvis verksamhetsberättelse, 
handlingsplaner, stadgar, svar på av barn- och utbildningsförvaltningens skriftliga frå-
gor etc. 

- Intervju med förskolechef/verksamhetschef och eventuell ledning. 
- Observera verksamheten i besök 
- Observera lokaler inom- och utomhus i samband med verksamhetsbesök 

Förberedelsefas 
Informationen lämnas till verksamheten om hur tillsynen kommer att gå till och under vilken 
period tillsynen kommer att äga rum. Information ges även om vilka dokument som kommunen 
kommer att vilja titta på: verksamhetsberättelse, handlingsplaner, budget, årsbokslut etc. Do-
kumenten granskas utifrån gällande lagstiftning. Verksamheten får även ut ett frågeunderlag 
som ska besvaras skriftligt enligt givna instruktioner.  

Genomförandefas 
Kommunen granskar verksamhetens skriftliga svar och inskickade underlag. Vid behov begärs 
komplettering. Kommunen genomför ett verksamhetsbesök och i samband med detta genom-
förs en intervju med förskolechef/verksamhetsansvarig samt i vissa fall även med personal.  

Analysfas 
Utifrån observation, intervju och dokumentgranskning görs en bedömning av måluppfyllelsen 
och kvaliteten i verksamheten. Uppgifterna sammanställs i ett tillsynsbeslut där verksamhetens 
styrkor och svagheter lyfts fram.  

Bedömning 
Utgångspunkten i bedömningen av tillsynen är att verksamheten ska uppfylla skollagens, och 
annan tillämplig lagstiftnings, krav på god kvalitet och säkerhet. Vid bedömning i tillsynen 
söker tillsynsmyndigheten skapa sig en så heltäckande bild som möjligt över verksamheten.  

Beslut 
I det fall det framkommit brister i verksamheten innehåller beslutet en motivering till beslutet, 
beslut om åtgärd och vid behov eventuell information om hur verksamhetens åtgärdande av 
bristen ska följas upp. Besluten riktar sig alltid mot huvudmannen för den fristående verksam-
heten. 



Sanktioner 

Anmärkning 
Om bristerna inte är så allvarliga får tillsynsmyndigheten ge huvudmannen en anmärkning. Hu-
vudmannen ska rätta till det som orsakat anmärkningen inom en viss tid, annars kan kommunen 
utfärda föreläggande eller föreläggande förenat med vite.4 

Föreläggande och föreläggande förenat med vite 
Om en huvudman inte uppfyller krav som gäller för verksamheten enligt författningarna får 
tillsynsmyndigheten förelägga huvudmannen för den fristående verksamheten att fullgöra sina 
skyldigheter. För fristående huvudmän gäller detta även om man inte följer de villkor som 
gällde för beslutet om godkännande och beslut om bidrag. Tillsynsmyndigheten ska tydlig ange 
vilka åtgärder som ska genomföras för att avhjälpa de påtalade bristerna.5 

Föreläggandet får förenas med vite för att förmå huvudmannen att följa föreläggandet. Tillsyns-
myndigheten kan använda sig av föreläggande och vite direkt eller som ett påtryckningsmedel 
om huvudmannen inte har rättat till felen i verksamheten. Tillsynsmyndigheten kan också an-
vända föreläggande och vite om den fristående huvudmannen inte lämnar de uppgifter kommu-
nen vill ta del av i samband med tillsynen.  

Ett vitesföreläggande gäller omedelbart även om huvudmannen överklagar beslutet. Beslut om 
att förena föreläggande med vite kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Vidare är det 
allmän förvaltningsdomstol som slutligen utdömer det av kommunen beslutade vitet. 

Återkallelse  
Samma myndighet som godkänt en huvudman och fattat beslut om rätt till bidrag kan återkalla 
ett sådant beslut. Detta kan göras om huvudmannen inte följt ett föreläggande och om överträ-
delsen är allvarlig. Huvudmannen kan överklaga beslutet om att återkalla godkännandet till 
allmän förvaltningsdomstol. Beslutet gäller inte förrän det vunnit laga kraft.  I vissa fall kan 
tillsynsmyndigheten besluta om att omedelbart återkalla tillståndet. Detta kan göras om förhål-
landen i verksamheten framstår som direkt undermåliga eller att barnen far illa.6 

Tillfälliga verksamhetsförbud 
I mycket allvarliga fall kan tillsynsmyndigheten förbjuda en viss verksamhet att bedriva verk-
samhet med omedelbar verkan. För att ett beslut om tillfälligt verksamhetsförbud ska gälla 
omedelbart måste det vara omöjligt att vänta med hänsyn till barnens hälsa eller något annat 
särskilt skäl. Beslutet får gälla högst sex månader. Denna typ av beslut kan överklagas till all-
män förvaltningsdomstol.7 

 

 

                                                 
4 26 kap. 11 § skollagen. 
5 26 kap. 10 § skollagen. 
6 26 kap. 13 § skollagen.  
7 26 kap. 18 § skollagen. 


