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Revisionsrapport: Granskning av kommunens tillsyn av 
fristående förskolor  
 
Förskolenämndens beslut 

1. Förskolenämnden har tagit del av och godkänner rapport Granskning av 
kommunens tillsyn av fristående förskola. 

2. Förskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2022 genomföra de 
åtgärder som rekommenderas i rapporten. 

 
Sammanfattning 
Arbetet med Huddinge kommuns tillsyn av fristående förskolor ingick i kommunens 
revisionsplan för 2021. Granskningen genomfördes av en oberoende revisionsbyrå. 
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen utövar sitt tillsynsansvar i 
enlighet med lag. 
 
Sammanfattningsvis bedömes att förskolenämnden utövar tillsyn över fristående 
förskolor i enlighet med lag, systematiskt, ändamålsenligt och effektivt. 
Tillsynsarbetet bedrivs i enlighet med ändamålsenlig process och plan. Befintlig 
organisation ger förutsättningar för en rättssäker tillsyn som omfattar de områden 
som tillsynen ska omfatta. I rapporten rekommenderar revisorerna förskolenämnden 
att: 

• besluta om hur ofta regelbunden tillsyn ska genomföras. 
• se över beslutsmall efter tillsyn utan ingripande. Förslagsvis formuleras 

mallen enligt samma struktur som då ingripande görs. 
• genom styrdokument behandla frågan om opartiskhet och oberoende i tillsyn 

av fristående förskolor. 
 
Överläggning 
Tomas Selin (C) och Erling Karlsson (S) yttrar sig i ärendet innan överläggningen 
förklaras avslutad.  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Revisionsgrupp 1. 
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HUDDINGE KOMMUN 
 
Postadress 

 
Besök    

 Huddinge kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
141 85 Huddinge 

Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se 

 

   
  

Handläggare  
Jenny Wilmenius 
Jenny.Wilmenius@huddinge.se 

Förskolenämnden  

Revisionsrapport: Granskning av kommunens tillsyn av 
fristående förskolor 

Förslag till beslut 
1. Förskolenämnden har tagit del av och godkänner rapport Granskning av 

kommunens tillsyn av fristående förskola. 
2. Förskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2022 genomföra 

de åtgärder som rekommenderas i rapporten.  

Sammanfattning 
Arbetet med Huddinge kommuns tillsyn av fristående förskolor ingick i 
kommunens revisionsplan för 2021. Granskningen genomfördes av en oberoende 
revisionsbyrå. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen utövar sitt 
tillsynsansvar i enlighet med lag.  
Sammanfattningsvis bedömes att förskolenämnden utövar tillsyn över fristående 
förskolor i enlighet med lag, systematiskt, ändamålsenligt och effektivt. 
Tillsynsarbetet bedrivs i enlighet med ändamålsenlig process och plan. Befintlig 
organisation ger förutsättningar för en rättssäker tillsyn som omfattar de områden 
som tillsynen ska omfatta. I rapporten rekommenderar revisorerna 
förskolenämnden att: 

- besluta om hur ofta regelbunden tillsyn ska genomföras. 
- se över beslutsmall efter tillsyn utan ingripande. Förslagsvis formuleras 

mallen enligt samma struktur som då ingripande görs. 
- genom styrdokument behandla frågan om opartiskhet och oberoende i 

tillsyn av fristående förskolor. 

Beskrivning av ärendet 
Arbetet med Huddinge kommuns tillsyn av fristående förskolor ingick i 
kommunens revisionsplan för 2021. Granskningen genomfördes av en oberoende 
revisionsbyrå. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen utövar sitt 
tillsynsansvar i enlighet med lag. 
Granskningen genomfördes genom dokumentstudier, genomgång av ett urval av 
avslutade tillsyner i fristående förskola under det senaste året och intervjuer med 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

2 (3) 

 Datum Diarienummer 
 2022-04-06 FSN-2022/75.601 
   

 

enhetschef för enheten hemkommun och placering samt verksamhetscontroller för 
särskilt ansvar för arbetet med fristående utbildningsverksamheter. Uppgifter har 
även inhämtats från utbildningsdirektör. 
Sammanfattningsvis bedömer revisionsbyrån att förskolenämnden utövar tillsyn 
över fristående förskolor i enlighet med lag, systematiskt, ändamålsenligt och 
effektivt. Tillsynsarbetet bedrivs i enlighet med ändamålsenlig process och plan. 
Befintlig organisation ger förutsättningar för en rättssäker tillsyn som omfattar de 
områden som tillsynen ska omfatta. Beslut om åtgärder vidtas och i de fall 
huvudmän föreläggs att åtgärda brister så följs åtgärderna upp innan tillsynen 
avslutas. 
Mot bakgrund av vad som har framkommit i föreliggande granskning 
rekommenderar vi förskolenämnden att: 

- besluta om hur ofta regelbunden tillsyn ska genomföras. 
- se över beslutsmall efter tillsyn utan ingripande. Förslagsvis formuleras 

mallen enligt samma struktur som då ingripande görs. 
- genom styrdokument behandla frågan om opartiskhet och oberoende i 

tillsyn av fristående förskolor. 

Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen är enig med slutsatserna av granskningen. Beslutsmall efter tillsyn 
utan tillsyn reviderades kort efter granskningen. Den nya beslutsmallen redovisas 
i Bilaga 3 i ärendet. Beslut om tidsintervall och modell för tillsyn har hittills 
fattats av barn- och utbildningsförvaltningen. Mot bakgrund av vikten att 
kommunen även fortsatt utövar sitt tillsynsansvar i enlighet med lag bör detta 
framgent beslutas av nämnden. 
Även om det i granskningen inte framkom någon oro inför tjänstepersonernas 
opartiskhet och oberoende i arbetet med tills av fristående förskolor så bör det 
ändå formaliseras ett krav om detta i styrdokument.  

Ekonomiska och juridiska konsekvenser 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte identifierat några negativa 
ekonomiska eller juridiska konsekvenser av att besluta i enlighet med 
förvaltningens förslag. 
 

Johan Skofteröd 
Utbildningsdirektör 
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Bilagor 
Bilaga 1. Rapport granskning av fristående förskolor 
Bilaga 2. Missiv granskning av förskolenämnden 2022.01.11 
Bilaga 3. Beslut efter regelbunden tillsyn  
 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Revisionsgrupp 1. 



                                                                  Beslut 
                                                                                                       Datum 
                                                                                                       FSN-2022/ 
 

 
 
 
Huvudman 
Organisationsnummer 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beslut efter regelbunden tillsyn 
Förskolan 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Beslut efter regelbunden tillsyn 

 
Det har vid den regelbundna tillsynen inte framkommit annat än att XXX  med 
organisationsnummer XXX uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats. 
Bedömningen görs utifrån granskade handlingar insända av huvudmannen, observationer och 
intervjuer med rektor.  
 

Barn- och utbildningsförvaltningen avslutar härmed ärendet. 

 

På barn- och utbildningsförvaltningens vägnar 

 

 

 

________________________________ 

Beslutsfattare 

 

 

Områden som granskats vid tillsynen: 

 
1. Föräldrasamverkan 
3 kap. 3§ i skollagen (2010:800), 4 kap. 12-13§§ i skollagen (2010:800), 4 kap 7-8. §§ i 
skollagen (2010:800), 8 kap. 11§ i skollagen, Lpfö 18 

2. Barns inflytande 
4 kap. 9§ i skollagen (2010:800), Lpfö 18, Artikel 12 Barnkonventionen, Artikel 42 i 
barnkonventionen 

3. Omsorg 
8 kap. 2§ i skollagen (2010:800), Lpfö 18. Artikel 6 i barnkonventionen, Artikel 31 i 
barnkonventionen. 
4. Barn i behov av särskilt stöd 
2 kap. 34§ i skollagen, 8 kap. 9§ i skollagen, Artikel 23 barnkonventionen 

5. Värdegrund och barnets bästa 
1 kap. 4-5§§ i skollagen, 1 kap 10§ i skollagen, 14 kap. 1 § socialtjänstlagen, 29 kap. 13§ 
i skollagen, Lpfö 18, 3 kap. 1-3§§ i diskrimineringslagen (2008:567). Artikel 2, 3 , 12 och 
42  i barnkonventionen, 
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