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Inledning 

Barnets bästa ska vara utgångspunkt i all pedagogisk omsorg och utbildning. Enligt skollagen 

ska barnets inställning kartläggas så långt som möjligt och barn ska ha möjlighet att fritt 

uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Omsorgen utformas med respekt 

för barnets rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 

och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.1  

Förskolan är en egen skolform och ska lägga grunden för våra barns lärande. Den ska vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens 

behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska 

förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar.2 Det är kommunen som ansvarar för att det finns förskolor 

och att alla barn erbjuds plats. 

Pedagogisk omsorg erbjuds i stället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma 

åldrar som barn och elever i förskolan och i fritidshemmet. Enskilda som driver pedagogisk 

omsorg kan ansöka om bidrag från kommunen. Dessa riktlinjer omfattar även sådan pedagogisk 

omsorg.  

Riktlinjerna omfattar: 

Kapitel 1: Godkännande av fristående förskola och fritidshem 

Kapitel 2:  Beslut om rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg som erbjuds istället för 

förskola eller fritidshem 

Kapitel 3: Tillsyn av fristående förskola och fritidshem 

Kapitel 4: Tillsyn av pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem och 

där Vallentuna kommun beslutat om rätt till bidrag 

Som stöd till dessa riktlinjer har Barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram rutiner. Riktlinje och 

rutiner är upprättade utifrån relevant lagstiftning, förordningar, läroplan samt Skolverkets 

Allmänna råd. 

 

                                                             

1 1 kap. 10 § och 25 kap. 6 § st. 1 skollagen 
2 Läroplan för förskola, Lpfö 18. 
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Godkännande av fristående 

förskola och fritidshem 

Vallentuna kommun kan efter ansökan godkänna en fristående 

huvudman för en förskola eller fritidshem. Beslut om godkännande 

fattas av kommunens barn- och ungdomsnämnd.  

1. Förutsättningar 

Av skollagen följer under vilka förutsättningar kommunen kan godkänna en fristående 

huvudman.3 Pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem omfattas inte av 

bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning. 

Godkännande ska lämnas om den fristående huvudmannen: 

1. genom erfarenhet eller på annat sätt förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 

verksamheten, 

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten och  

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 

Vidare krävs att den fristående huvudmannen i övrigt bedöms lämplig och utbildningen ska inte 

innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som 

anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas.  För godkännande av 

förskola krävs också att barnunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas 

långsiktigt.  

Förutsättningarna ska föreligga löpande 

 

                                                             

3 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) 

Insikt i 
gällande 

föreskrifter

Ekonomiska 
förutsättningar

Lämplighets-
prövning

Tillräckligt 
elevunderlag

Inga påtagliga 
negativa följder
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2. Ägar- och ledningsprövning 

Nedan redogörs närmare för de olika delarna i en ägar- och ledningsprövning. För att kunna 

genomföra en prövning ska den fristående huvudmannen redogöra för vilka personer som ingår i 

ägar- och ledningskretsen hos huvudmannen.  

Skolchef får anses tillhöra huvudmannanivå och inte verksamhetsnivå och får därför sägas ingå i 

ägar- och ledningskretsen. 

Kretsen som ingår i en ägar- och ledningsprövning enligt 2 kap. 5 a § 

skollagen (2010:800): 

 

 

 

 

2.1   Krav på insikt 

Det är viktigt att kunna säkerställa den fristående huvudmannens insikt i gällande föreskrifter 

och att det finns förutsättningar för att kunna erbjuda en utbildning av god kvalitet. Med gällande 

föreskrifter avses bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter.  

Med insikt avses att kunna visa på kunskap om innehållet i föreskrifter inte bara inom 

utbildningsområdet utan även inom arbets- och arbetsmiljörättsliga regler samt ekonomiska 

regelverk som styr associationsformen.4 Här görs en samlad bedömning, vilket innebär att krav 

på kunskap och kompetens ska vara uppfyllt av ägare och ledning tillsammans. Exempelvis 

innebär det att varje styrelseledamot inte behöver ha samtliga kunskaper utan kompetensen ska 

finnas sammantaget hos den berörda kretsen. Anställdas kunskaper kan inte medräknas vid 

prövning utan insiktskravet åligger den fristående huvudmannen. 

                                                             

4 Prop. 2017/18:158 s. 47 

Insikt i föreskrifter Lämplighetsprövning

 

1. verkställande direktör och andra som genom en 

ledande ställning eller på annat sätt har ett 

bestämmande inflytande över verksamheten, 

2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, 

3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra 

handelsbolag, och  

4. personer som genom ett direkt eller indirekt 

ägande har ett väsentligt inflytande över 

verksamheten.  
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2.2 Lämplighetsprövning 

Vid en lämplighetsprövning ska en samlad bedömning göras. Syftet med bedömningen är att 

förhindra att oseriösa aktörer bedriver förskoleverksamhet och viljan och förmågan att fullgöra 

sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse ska 

beaktas. 

Exempelvis kan följande beaktas; 

 Brott – här beaktas främst förmögenhetsrättsliga brott samt vålds- och sexualbrott.  I 

den samlade bedömningen kan hänsyn tas till när i tid ett eventuellt brott begåtts och 

brottets beskaffenhet. 

 

 Tidigare verksamhet – här beaktas exempelvis om den fristående huvudmannen eller 

företrädare för denne tidigare bedrivit förskoleverksamhet i strid mot gällande 

föreskrifter. I den samlade bedömningen kan hänsyn tas till bristernas beskaffenhet och 

vad som har hänt efteråt.   

Kommunens lämplighetsprövning görs på varje person i den formella ägar- och ledningskretsen 

för förskolan. Här avses således ägare som har ett väsentlig inflytande över verksamheten.5   

2.3 Krav på ekonomiska 

förutsättningar 

Den fristående huvudmannen ska kunna visa 

att förskoleverksamheten har sådan ekonomi 

att den kan bedrivas med hög kvalitet, stabilitet 

och långsiktighet samt att huvudmannen sköter 

sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.  

Avgörande bör således vara hur ekonomin 

påverkar möjligheten att driva verksamheten i 

enlighet med de krav som ställs för den 

specifika verksamheten. Ett tillfälligt 

underskott i en verksamhet behöver inte betyda att kravet på ekonomiska förutsättningar inte är 

uppfyllt.6 Den fristående huvudmannen behöver dock visa att det finns en plan och en medveten 

strategi för att inom en rimlig tid driva verksamheten utan underskott. Detta ska ske innan den 

ekonomiska situationen inverkar negativt på verksamheten och rubbar förutsättningarna för att 

bedriva verksamheten. 

Om den fristående huvudmannen ingår i en koncern kan även koncernens ekonomi komma att 

beaktas. Om den fristående huvudmannen har varit/är sedan tidigare huvudman för annan 

verksamhet både inom och utom kommunen, kan tillsyn och övrigt från denna erfarenhet ligga 

till grund för bedömningen. Vid en bedömning inhämtas en kreditupplysning och den fristående 

huvudmannen får exempelvis inte ha några skatteskulder. 

                                                             

5 Med väsentlig inflytande avses som huvudregel ett ägande om minst tio procent av det röstberättigade  

aktiekapitalet (Prop. 2017/18:58 s. 114) 
6 Prop. 2017/18: 158 s. 50  

 FAKTA Inhämta uppgifter  

 Vid bedömning av den fristående huvudmannens 

ekonomiska förutsättningar och lämplighet kan 

bland annat inhämtas uppgifter från 

Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, 

Kronofogden och företag som genomför 

kreditupplysningar. 
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2.4 Anmäla förändringar  

Fristående huvudmän ska anmäla förändringar i huvudmannens ägar- och ledningskrets. Det 

gäller både vid pågående handläggning av en ansökan om godkännande samt när förändringar 

sker inom en redan godkänd verksamhet. Förändringar ska styrkas med relevanta handlingar, 

exempelvis nya registreringsbevis, examenshandlingar, ny delegation eller liknande, beroende på 

vilka förändringar som genomförts. Anmälan sker på en särskild blankett som kan hämtas på 

vallentuna.se 

3. Ansökan om godkännande 

Ansökan om att bedriva förskola enligt skollagen ska göras på en särskild blankett som kan 

hämtas på vallentuna.se. Ansökan ska lämnas till barn- och ungdomsförvaltningen i god tid 

innan verksamheten beräknas starta.  

Ansökningsblanketten är utformad för att omfatta de krav som ställs med hänsyn till 

bestämmelser i skollagen och innehåll i aktuell läroplan.  

3.1.1 Handläggningstid 

Handläggningstiden beräknas från och det att en ansökan är komplett i enlighet med 

ansökningsblanketten. Barn- och ungdomsförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska 

vara högst fyra månader. Slutgiltigt godkännande kan lämnas först när en lokal för verksamheten 

har granskats och godkänts.  

3.1.2 Omfattning 

Prövningen av en ansökan om godkännande görs i förhållande till den verksamhet som ansökan 

avser. Om huvudmannen har för avsikt att öppna flera förskolor eller pedagogisk omsorg ska 

huvudmannen lämna in en separat ansökan för varje sådan verksamhet. 

3.1.3 Återkallelse 

Kommunen kan återkalla ett godkännande, exempelvis vid bristande ekonomiska förutsättningar. 

Kommunen har möjlighet att ge ett föreläggande till en fristående huvudman innan en sådan 

återkallelse av godkännande sker. 

 FAKTA Uppgifter i ansökan  

 Det ankommer alltid på huvudmannen att lämna tillräckliga uppgifter för att en prövning 

av om kraven för att bevilja en ansökan är uppfyllda. 

 

https://www.vallentuna.se/forskola-och-skola/
http://www.vallentuna.se/


KAPITEL 

1 
 

 

6 

 

4. Ansökan om nytt godkännande 

Om det sker väsentliga förändringar i den fristående huvudmannens verksamhet ska denne 

inkomma med en ny ansökan om godkännande. Ansökan om nytt godkännande ska göras i god 

tid och med hänsyn till att en bedömning av en ansökan kan påbörjas för när en ansökan är 

komplett.  

En ny ansökan om godkännande krävs exempelvis inför: 

 utökning av verksamhet 

 ändring av förskoleverksamhetens lokalyta 

 flytt av förskoleverksamhet inom en huskropp 

 flytt av förskoleverksamheten till annan adress 

 ändring av förskolans platsantal 

 fusion 

 överlåtelse av verksamhet 

4.1 Överlåtelse av verksamhet  

Om en fristående huvudman har för avsikt att överlåta huvudmannens förskoleverksamhet till en 

annan huvudman, ska huvudmannen som innehar godkännandet lämna en avsiktsförklaring till 

barn- och ungdomsförvaltningen om sin önskan att överlåta förskoleverksamheten under 

förutsättning att barn- och ungdomsnämnden beviljar ett godkännande för den nya 

huvudmannen. 

En fristående huvudman som önskar överta en befintlig förskoleverksamhet från en annan 

huvudman ska samtidigt ansöka om godkännande i enlighet med dessa riktlinjer.  

4.2 Fusion 

Innan en fristående huvudman inleder en process gällande fusion med annat bolag, som kan 

resultera i att den fristående huvudmannen övertas av ett annat bolag, ska en ansökan om nytt 

godkännande göras.  

4.3 Konkurs 

Om det finns en uppenbar risk för att en fristående huvudman ska försättas i likvidation eller 

konkurs ska kontakt omgående tas med barn- och ungdomsförvaltningen. Detta gäller även när 

en fristående huvudman har sådan insikt som innebär att en bedömning av risk kan förväntas. 

Vid konkurs ska en konkursförvaltare utses. Vad som sägs under punkt 4.3.1-4.3.2 gäller även vid 

likvidation. 

4.3.1 Tillfälligt fortsätta bedriva verksamheten 

Konkursförvaltaren kan välja att fortsätta bedriva verksamheten och samtidigt söka efter 

intressenter som kan överta verksamheten. I dessa fall ska konkursförvaltaren göra en skriftlig 



KAPITEL 

1 
 

 

7 

 

framställan till barn- och ungdomsförvaltningen om önskad drift av förskoleverksamheten och 

redovisa vad som krävs för en fortsatt drift. Ett nära samarbete måste föreligga mellan 

konkursförvaltaren och barn- och ungdomsförvaltningen. Om konkursförvaltaren finner en 

intressent måste denna lämna in en ansökan om godkännande i enlighet med dessa riktlinjer.  

Om skolpeng för förskoleverksamheten utbetalats före konkursen, men för en period som gäller 

efter att den fristående huvudmannens verksamhet försatts i konkurs, saknar konkursförvaltaren 

rätt att erhålla ytterligare skolpeng för samma period. 

4.3.2 Direkt avsluta verksamheten 

Om konkursförvaltaren väljer att direkt avsluta verksamheten ska omgående kontakt tas med 

barn- och ungdomsförvaltningen. Konkursförvaltarens beslut att avsluta verksamheten ska 

lämnas skriftligen (se punkt 4.4). 

4.4 Avveckling av förskoleverksamhet 

För att kunna ta hänsyn till barnets bästa ska en fristående huvudman som önskar avveckla sin 

verksamhet i god tid:  

 göra en barnkonsekvensanalys  

 formellt fatta ett beslut om avvecklingen 

 informera barn- och ungdomsförvaltningen  

 informera vårdnadshavare med barn inskrivna i verksamheten samt vårdnadshavare 

som har barn i kö till verksamheten 

Barn- och ungdomsförvaltningen ska löpande informeras om den planerade avvecklingen.  

Beslut om avveckling ska skickas till barn- och ungdomsförvaltningen och undertecknas av 

behörig firmatecknare. Beslutet ska innehålla datum för avvecklingen och en begäran om att 

barn- och ungdomsnämnden avslutar det godkännande som är knutet till verksamheten. Barn- 

och ungdomsförvaltningen reglerar skolpeng inklusive eventuella tilläggsbelopp innan enheten 

avslutas.  

Med ”i god tid” avses den tid inom vilken det finns utrymme för verksamheten att noggrant 

planera och vidta ovanstående åtgärder, särskilt med hänsyn till barnens bästa och 

vårdnadshavarnas rätt till framförhållning och information.  

5. Godkännande av fristående fritidshem 

Godkännande av fristående fritidshem sker på samma sätt som för fristående förskola.  

6. Barnperspektivet 

Vid en bedömning av en ansökan om godkännande av fristående förskola och fritidshem ska 

Barn- och ungdomsförvaltningen genomföra en barnkonsekvensanalys enligt de mallar och 

rutiner som förvaltningen har tagit fram.  
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Rätt till bidrag för 

pedagogisk omsorg  

Om ett barns vårdnadshavare vill att barnet ska få pedagogisk 

omsorg i stället för förskola eller fritidshem ska kommunen sträva 

efter att erbjuda det. Både kommuner och fristående huvudmän kan 

bedriva pedagogisk omsorg.  

7. Tillhandahålla pedagogisk omsorg 

En kommun ska sträva efter att erbjuda barn pedagogisk omsorg istället för förskola eller 

fritidshem om barnets vårdnadshavare önskar det. Det innebär att en kommun inte utan vidare 

kan avstå från att tillhandahålla pedagogisk omsorg. Det finns inga krav på att det ska finnas en 

viss form av pedagogisk omsorg i kommunen, men kommunen ska ta skälig hänsyn till 

vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform. 

8. Olika former av fristående pedagogisk omsorg 

Det kan finnas många olika former för fristående huvudmän att bedriva pedagogisk omsorg, 

exempelvis genom att:7 

 

 en person som bedriver pedagogisk 

omsorg i sitt eget hem,  

 

 en eller flera personer som bedriver 

pedagogisk omsorg i en särskild lokal,  

 

 barnen genom flerfamiljslösningar turas 

om att vara i de olika familjernas hem 

eller i en särskild lokal, eller  

 

 fristående huvudmän anställer personal i 

bolagsform. Verksamheten bedrivs då 

ofta i de anställdas hem.  

9. Vad styr pedagogisk 
omsorg 

Förskolans läroplan är inte bindande för pedagogisk omsorg. Den ska dock vara vägledande. 

Istället styrs pedagogisk omsorg av skollagen.  

 

 

                                                             

7 Läs mer: Skolverkets Allmänna råd om Pedagogisk verksamhet. 

 FAKTA Inte en skolform  

 Det finns några tydliga skillnader mellan 

förskola och pedagogisk omsorg. Inom 

pedagogisk omsorg krävs inte: 

 högskoleutbildad personal 

 undervisning eller utbildning 

 efterlevnad av läroplaner, även om 

dessa ska vara vägledande för 

verksamheten 
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Enligt skollagen gäller för all pedagogisk omsorg att:  

 

 lokalerna ska vara ändamålsenliga 

 det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av 

omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses 

 verksamheten ska utgå från barnets bästa 

 barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek. 

10. Rätt till bidrag 

En enskild som bedriver pedagogisk omsorg som avses i dessa riktlinjer, kan ansöka om bidrag 

från kommunen. Ansökan om bidrag sker på en särskild blankett som finns på vallentuna.se 

10.1 Bedömningsgrunder 

Vid en bedömning av rätt till bidrag för enskild att bedriva pedagogisk omsorg ska hänsyn tas till 

följande:8 

 

 
 

Om det finns skäl med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär får kommunen besluta att en 

fristående huvudman har rätt till bidrag trots att villkoret om öppenhet inte är uppfyllt. 

11. Barnperspektivet 

Vid en bedömning av rätt till bidrag ska alltid hänsyn tas till barnets perspektiv genom att göra en 

barnkonsekvensanalys. Den bör genomföras med stöd av mallar och rutiner som Barn- och 

ungdomsförvaltningen har tagit fram. 

                                                             

8 25 kap. 10 § skollagen 

Öppenhet

•Verksamheten ska vara öppen för alla barn som en kommun ska sträva 
efter att erbjuda motsvarande verksamhet

Avgifter

•Avgiften för verksamheten ska vara skälig

Föreskrifter

•Huvudmannen ska ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 
för motsvarande offentlig verksamhet

Påverkan

•Verksamheten får inte innebära påtagliga negativa konsekvenser för 
kommunens motsvarande verksamhet

https://www.vallentuna.se/sjalvservice/forskola-och-skola/barn-0-5-ar/ansokan-om-ratt-till-bidrag-for-pedagogisk-omsorg/
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Tillsyn av fristående förskola 

och fritidshem 

Vallentuna kommun har tillsynsansvaret för fristående förskolor och 

fritidshem som kommunen har godkänt. Tillsynen ska bidra till att 

höja kvaliteten för barnen som vistas i verksamheterna och att 

barnen får den trygghet, omsorg, lärande och utveckling som de har 

rätt till.  

 

Utgångspunkten vid tillsyn är att säkerställa att verksamheterna lever upp till krav i lagar och 

förordningar samt uppfyller läroplanens mål och uppdrag. Tillsynen omfattar olika delar, såsom 

initiering, planering, genomförande, beslut och återrapportering.  

12. Bedömningsunderlag  
och kriterier 

Barn- och ungdomsförvaltningen har med stöd 

av Skolverkets handledning, tagit fram rutiner 

och checklistor för genomförande av tillsyn. 

12.1 Roller  

12.1.1 Råd och vägledning 

I förebyggande syfte är en viktig del i 

kommunens tillsynsansvar att ge råd och 

vägledning till verksamheterna. Det kan 

exempelvis ske genom att informera om aktuell 

eller ny lagstiftning.  

12.1.2 Uppgiftsskyldighet 

Varje enskild huvudman är skyldig att ge 

kommunen tillträde till lokaler samt ge 

kommunen möjlighet att ta del av handlingar 

som kan vara av vikt vid en granskning.  

Huvudmän och anställd personal är också skyldiga att lämna uppgifter om förhållanden i den 

verksamhet som granskas.  

 

 FAKTA Omfattning  

 Tillsynen kan genomföras på olika sätt och i olika 

omfattning. Tillsynen delas in i följande områden: 

 Regelbunden tillsyn, sker var tredje år 

 Riktad tillsyn, kan vara oanmäld och vid 

indikationer på brister 

 Kvalitetsgranskning, särskild granskning av 

utvald del i verksamheten 

 Vid nyetablering eller förändring av 

verksamhet 

Tillsynen omfattar inte bestämmelserna i 6 kap. 

skollagen, som rör huvudmans åtgärder mot kränkande 

behandling samt huvudmans åtgärder för att motverka 

diskriminering enligt diskrimineringslagen. Det är 

Skolinspektionens respektive Diskrimineringsombuds-

mannens tillsynsområden. 
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Rutinen för tillsyn kan sammanfattas i följande steg: 

 

12.2 Åtgärder efter tillsyn 

Om tillsynen inte visar några brister i huvudmannens verksamhet avslutas tillsynen. Detsamma 

gäller när huvudmannen har rättat till en brist efter till exempel ett föreläggande. 

I andra fall kan dock olika former av ingripanden ske i enlighet med skollagen. Det sker om 

tillsynen visar att en huvudman inte uppfyller ett eller flera lagkrav. Kommunen ska då fatta ett 

beslut som syftar till att huvudmannen ska rätta till fel och brister i verksamheten. Besluten kan se 

olika ut beroende på hur allvarlig bristen är.  

De olika åtgärderna är följande och beskrivs närmare nedan: 

 

12.2.1 Avstå från ingripande 

Om huvudmannens överträdelser bedöms vara ringa och om huvudmannen kommer att vida 

nödvändiga rättelser, kan kommunen avstå från att ingripa. Det kan också förekomma särskilda 

skäl som vid en bedömning medför att besluta om att avstå från ingripande, exempelvis om 

huvudmannen själv uppmärksammat och påtalat bristen eller sökt hjälp för att komma tillrätta 

med brister och överträdelser. 

12.2.2 Anmärkning 

Om det vid tillsynen framkommer överträdelser som är mindre allvarliga kan kommunen ge 

huvudmannen en anmärkning. Anmärkningen ska innefatta en uppmaning om att bristen ska 

åtgärdas. Om huvudmannen inte åtgärdat bristen vid nästa tillsyn ska kommunen utfärda ett 

föreläggande. 

Dokumentgranskning
Tillsynsbesök hos 

verksamheten

Intervju och 
återkoppling till 

huvudman/rektor och 
eventuellt 

vårdnadshavare

BESLUTÅtgärder efter beslut 

Avstå från 
ingripande

Anmärkning Föreläggande
Återkallande av 

godkännande eller 
bidrag

Tillfälligt 
verksamhetsförbud
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12.2.3 Föreläggande 

Om tillsynen visar att huvudmannens verksamhet inte uppfyller krav som följer av lagar och 

föreskrifter eller inte uppfyller villkor för rätt till bidrag, kan kommunen besluta om ett 

föreläggande. Ett föreläggande gäller omedelbart och redogör för inom vilken tid huvudmannen 

måste vidta de åtgärder som krävs för att avhjälpa de påtalade bristerna.  

12.2.4 Återkallande av godkännande eller rätten till bidrag 

Om huvudmannen inte följer ett föreläggande och bristen är av allvarlig karaktär, kan kommunen 

återkalla ett godkännande att bedriva verksamhet eller ett beslut om rätt till bidrag.  

12.2.5 Tillfälligt verksamhetsförbud 

Kommunen kan utfärda ett tillfälligt verksamhetsförbud om det bedöms finnas en risk för barnens 

hälsa eller säkerhet. Det kan innebära att huvudmannen omedelbart tvingas stänga hela eller delar 

av verksamheten. Ett sådant tillfälligt verksamhetsförbud får gälla i högst sex månader. 

13. Ägar- och ledningsprövning 

Liksom vid godkännande av fristående förskola ska ägar- och ledningsprövning ingå som en del av 

tillsynen av en fristående förskola. Det innebär att den fristående huvudmannen som en del i 

dokumentationen ska lämna en redogörelse för hur ägar- och ledningskretsen ser ut i den 

fristående förskolan. Om den är oförändrad från tidpunkten för godkännande av den fristående 

förskolan, ska detta framgå. En fristående huvudman som är godkänd att bedriva 

förskoleverksamhet är således skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet, insikt och 

lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen behöver också löpande 

säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Mer om ägar- och 

ledningsprövning finns under i avsnittet ”Godkännande av fristående förskola” samt i de rutiner 

som tagits fram av Barn- och ungdomsförvaltningen. 

14. Tillsyn av fristående fritidshem 

Kommunen har motsvarande tillsynsansvar för fristående fritidshem som kommunen har godkänt 

som för fristående förskolor. 

15. Barnperspektivet 

Vid en tillsyn ska alltid hänsyn tas till barnets perspektiv och det ska ske utifrån gällande 

lagstiftning. Vid en bedömning av åtgärder efter tillsyn kan det vara nödvändigt för Barn- och 

ungdomsförvaltningen att göra en barnkonsekvensanalys.  
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Tillsyn av pedagogisk 

omsorg 

Vallentuna kommun har tillsynsansvar för pedagogisk omsorg som 

erbjuds istället för förskola eller fritidshem och där kommunen 

beslutat att huvudmannen har rätt till bidrag.9 Pedagogisk omsorg 

omfattas inte av ägar- och ledningsprövning. 

16. Uppföljning och utvärdering 

En kommun ska systematiskt följa upp och utvärdera pedagogisk omsorg. Om det vid 

uppföljningen framkommer att det finns brister i verksamheten ska kommunen tillse att 

nödvändiga åtgärder vidtas.10 

Tillsyn av pedagogisk omsorg motsvarar tillsyn av förskola och regleras i skollagen. Detsamma 

gäller vilka åtgärder som kan vidtas om verksamheten vid en tillsyn uppvisar brister. 

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram rutiner för tillsyn av pedagogisk verksamhet utifrån 

skollagen och Skolverkets Allmänna råd.  

17. Övergripande krav  

Av skollagen följer vissa övergripande krav på pedagogisk omsorg.  

17.1 Barnperspektivet 

Verksamheten ska utformas med hänsyn till barnets rättigheter och i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som arbetare inom pedagogisk omsorg ska 

främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att den 

främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.11 

17.2 Kvalitetskrav 

Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler och i grupper med lämplig sammansättning 

och storlek. Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av god 

pedagogisk verksamhet och omsorg kan tillgodoses.  

 

                                                             

9 26 kap. 4 § punkt 2 skollagen 
10 25 kap. 10 § skollagen och 26 kap. skollagen 
11 25 kap. 6 § skollagen 




