


KALLELSE

Barn- och ungdomsnämnden

1. Mötets öppnande

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Informationsärenden

 Redovisning av genomförda verksamhetsbesök, nämndens ledamöter
 Kränkande behandling: redovisning av statistik, presentation av några avidentifierade

exempel samt beskrivning av rutiner, skolchefer (30 min)
 Skolriksdag 6-7 maj, ordförande (15 min)

3. Systematisk kvalitetsuppföljning målområde Övergång, samverkan och omvärld, förskola
(BUN19/2)

 Tjänsteskrivelse
 Rapport

4. Systematisk kvalitetsuppföljning målområde Övergång, samverkan och omvärld, F-6,
fritidshem och grundsär (BUN19/2)

 Tjänsteskrivelse
 Rapport

5. Systematisk kvalitetsuppföljning målområde Övergång, samverkan och omvärld, 7-9
(BUN19/2)

 Tjänsteskrivelse
 Rapport

6. Systematisk kvalitetsuppföljning målområde Utbildningsval, arbete och samhällsliv,
gymnasium och gymnasiesär (BUN19/2)

 Tjänsteskrivelse
 Rapport

7. Riktlinjer för tillsyn av fristående huvudmän för förskolor, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet (BUN18/125)

 Tjänsteskrivelse
 Förslag till riktlinjer

8. Yttrande över motion Allmän förskola för alla! (BUN19/62)

Handlingar delges separat.

9. Delegationsbeslut (BUN19/4)

 Förteckning över delegationsbeslut
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KALLELSE

Barn- och ungdomsnämnden

10. Anmälningsärenden (BUN19/1)

 Förteckning över anmälda ärenden

11. Övrigt

2. Informationsärenden år 2019, samlingsakt (BUN19/3)

 Redovisning av genomförda verksamhetsbesök, nämndens ledamöter
 Kränkande behandling: redovisning av statistik, presentation av några avidentifierade

exempel samt beskrivning av rutiner, skolchefer (30 min)
 Skolriksdag 6-7 maj, ordförande (15 min)

3. Systematisk kvalitetsrapport ”Övergång, samverkan och omvärld”,
förskola (BUN19/2)

Ärendet i korthet
Krav på systematiskt kvalitetsarbete regleras i Skollag 2010:800 kap 4. Varje huvudman, 
rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera 
resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska vara underlag för 
insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat.

Av skollagen framgår också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att det 
bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare. Det måste därför 
finnas organisation och resurser som underlättar utvecklingsarbetet både på 
huvudmannanivå och på enhetsnivå.

Av Skollag 2010:800 4 kap. 3 § framgår att ”Varje huvudman inom skolväsendet ska på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen”. 
Barn- och ungdomsnämnden genomför detta uppdrag genom att begära in skriftlig 
dokumentation av resultat, analys och åtgärder från division Barn, utbildning och kultur. De 
nationella målområden som redovisas vid sammanträdet 2019-06-04 är Övergång, 
samverkan och omvärld. 

Nämnden redovisar resultat samt analys och åtgärder på nämndnivå i delårsrapport och 
årsbokslut.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar

att lägga kvalitetsrapport för Övergång, samverkan och omvärld förskola enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21 till handlingarna.

Page 3 of 66



KALLELSE

Barn- och ungdomsnämnden

Expedieras till
Division Barn Utbildning Kultur

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse: Systematisk kvalitetsrapport ”Övergång, samverkan och omvärld”,

förskola (BUN19/2:9)
 Rapport - Övergång samverkan och omvärld Förskola (BUN19/2:10)

4. Systematisk kvalitetsrapport ”Övergång, samverkan och omvärld”,
förskoleklass, fritidshem, grundskola 1 - 6 och grundsärskola (BUN19/2)

Ärendet i korthet
Krav på systematiskt kvalitetsarbete regleras i Skollag 2010:800 kap 4. Varje huvudman, 
rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera 
resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska vara underlag för 
insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat.

Av skollagen framgår också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att det 
bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare. Det måste därför 
finnas organisation och resurser som underlättar utvecklingsarbetet både på 
huvudmannanivå och på enhetsnivå.

Av Skollag 2010:800 4 kap. 3 § framgår att ”Varje huvudman inom skolväsendet ska på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen”. 
Barn- och ungdomsnämnden genomför detta uppdrag genom att begära in skriftlig 
dokumentation av resultat, analys och åtgärder från division Barn, utbildning och kultur. De 
nationella målområden som redovisas vid sammanträdet 2019-06-04 är Övergång, 
samverkan och omvärld. 

Nämnden redovisar resultat samt analys och åtgärder på nämndnivå i delårsrapport och 
årsbokslut.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar

att lägga kvalitetsrapport för Övergång, samverkan och omvärld, förskoleklass, fritidshem, 
grundskola 1 - 6 och grundsärskola enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21 till 
handlingarna.

Expedieras till
Division Barn Utbildning Kultur
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KALLELSE

Barn- och ungdomsnämnden

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse: Systematisk kvalitetsrapport ”Övergång, samverkan och omvärld”, 

förskoleklass, fritidshem, grundskola 1 - 6 och grundsärskola (BUN19/2:11)
 Rapport - Övergång samverkan omvärld F-6 fritids grundsär (BUN19/2:12)

5.  Systematisk kvalitetsrapport ”Övergång, samverkan och omvärld”, 
grundskola 7 - 9 (BUN19/2)

Ärendet i korthet
Krav på systematiskt kvalitetsarbete regleras i Skollag 2010:800 kap 4. Varje huvudman, 
rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera 
resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska vara underlag för 
insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat.

Av skollagen framgår också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att det 
bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare. Det måste därför 
finnas organisation och resurser som underlättar utvecklingsarbetet både på 
huvudmannanivå och på enhetsnivå.

Av Skollag 2010:800 4 kap. 3 § framgår att ”Varje huvudman inom skolväsendet ska på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen”. 
Barn- och ungdomsnämnden genomför detta uppdrag genom att begära in skriftlig 
dokumentation av resultat, analys och åtgärder från division Barn Utbildning Kultur. De 
nationella målområden som redovisas vid sammanträdet 2019-06-04 är Övergång, 
samverkan och omvärld. 

Nämnden redovisar resultat samt analys och åtgärder på nämndnivå i delårsrapport och 
årsbokslut.

 
 

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
 
att lägga kvalitetsrapport för Övergång, samverkan och omvärld, grundskola 7 - 9 enligt 
bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21 till handlingarna.

Expedieras till
Division Barn Utbildning Kultur

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse: Systematisk kvalitetsrapport ”Övergång, samverkan och omvärld”, 

grundskola 7 - 9 (BUN19/2:7)
 Rapport - Övergång samverkan omvärld åk 7-9 (BUN19/2:8)
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KALLELSE

Barn- och ungdomsnämnden

6.  Systematisk kvalitetsrapport ”Utbildningsval, arbete och 
samhällsliv”, gymnasieskola och gymnasiesärskola (BUN19/2)

Ärendet i korthet
Krav på systematiskt kvalitetsarbete regleras i Skollag 2010:800 kap 4. Varje huvudman, 
rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera 
resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska vara underlag för 
insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat.

Av skollagen framgår också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att det 
bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare. Det måste därför 
finnas organisation och resurser som underlättar utvecklingsarbetet både på 
huvudmannanivå och på enhetsnivå.

Av Skollag 2010:800 4 kap. 3 § framgår att ”Varje huvudman inom skolväsendet ska på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen”. 
Barn- och ungdomsnämnden genomför detta uppdrag genom att begära in skriftlig 
dokumentation av resultat, analys och åtgärder från division Barn Utbildning Kultur. De 
nationella målområden som redovisas vid sammanträdet 2019-06-04 är Utbildningsval, 
arbete och samhällsliv. 

Nämnden redovisar resultat samt analys och åtgärder på nämndnivå i delårsrapport och 
årsbokslut.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
 
att lägga kvalitetsrapport för Utbildningsval, arbete och samhällsliv, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21 till handlingarna.

Expedieras till
Division Barn Utbildning Kultur

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse: Systematisk kvalitetsrapport ”Utbildningsval, arbete och samhällsliv”, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola (BUN19/2:13)
 Rapport - Utbildnignsval arbete samhällsliv gymnasium gysär (BUN19/2:14)

7.  Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet (BUN18/125)

Ärendet i korthet
Under varje mandatperiod skall Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och 
annan pedagogiks verksamhet antingen aktualiseras eller revideras. För att vara aktuell och 
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Barn- och ungdomsnämnden

relevant behöver Riktlinjerna revideras. 2018 kom en ny Läroplan för förskolor. Skollagen har 
även den förändras i början av året och det sker även ändringar den samma den 1 juli 2019.

Förslag till beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
 
att anta Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogiks 
verksamhet enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2019-05-21, samt
 
att Riktlinjerna gäller från och med 2019-07-01.

Expedieras till
Fristående huvudmän för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
Webbredaktör, Beställarkontoret
Webbredaktör, Kommunledningskansliet

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse: Riktlinje för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan 

pedagogisk verksamhet (BUN18/125:1)
 Förslag: Rikltinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk 

verksamhet (BUN18/125:2)

8.  Yttrande över motion "Allmän förskola för alla!" (BUN19/62)

Handlingar delges separat.

9.  Delegationsanmälningar år 2019, samlingsakt (BUN19/4)

Ärendet i korthet

För att ta del av anmälda delegationsbeslut på nämndsammanträde, var god kontakta 
nämndsekreterare senast två arbetsdagar innan mötet för att säkerställa att handlingarna 
hinner tas fram.

För begäran om allmän handling, kontakta ansvarig registrator.

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar

att lägga förtecknade delegationsbeslut till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 BUN 2019-06-04 delegationsbeslut (762839)
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Barn- och ungdomsnämnden

10.  Anmälningsärenden år 2019, samlingsakt (BUN19/1)

Ärendet i korthet

För att ta del av inkomna anmälningsärenden på nämndsammanträde, var god kontakta 
nämndsekreterare senast två arbetsdagar innan mötet för att säkerställa att handlingarna 
hinner tas fram.

För begäran om allmän handling, kontakta ansvarig registrator.

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar

att lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 BUN 2019-06-04 anmälningsärenden (762833)

11.  Övrigt 
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Ärende 3

Systematisk kvalitetsrapport ”Övergång, samverkan och omvärld”, 
förskola 
(BUN19/2)
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Tjänsteskrivelse Dnr 
BUN19/2

Barn- och ungdomsnämnden Datum
Torbjörn Ekman 2019-05-21 

Barn- och ungdomsnämnden

Postadress
Nyköpings kommun
Barn- och ungdomsnämnden
611 83  NYKÖPING

Besöksadress Tfn  
torbjorn.ekman@nykoping.se

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.se

Systematisk kvalitetsrapport ”Övergång, samverkan och 
omvärld”, förskola

Ärendet i korthet
Krav på systematiskt kvalitetsarbete regleras i Skollag 2010:800 kap 4. Varje 
huvudman, rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp 
och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska 
vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål 
och resultat.

Av skollagen framgår också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att 
det bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare. Det 
måste därför finnas organisation och resurser som underlättar utvecklingsarbetet 
både på huvudmannanivå och på enhetsnivå.

Av Skollag 2010:800 4 kap. 3 § framgår att ”Varje huvudman inom skolväsendet ska 
på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen.”. Barn- och ungdomsnämnden genomför detta uppdrag genom att 
begära in skriftlig dokumentation av resultat, analys och åtgärder från division Barn, 
utbildning och kultur. De nationella målområden som redovisas vid sammanträdet 
2019-06-04 är ”Övergång, samverkan och omvärld”. 

Nämnden redovisar resultat samt analys och åtgärder på nämndnivå i delårsrapport 
och årsbokslut.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar

att lägga kvalitetsrapport för ”Övergång, samverkan och omvärld”, förskola enligt 
bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21 till handlingarna.

Torbjörn Ekman

Sakkunnig tjänsteman
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Dnr BUN19/2                   2/2

Beslutet skickas till
Division Barn, utbildning och kultur
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Övergång, samverkan och omvärld 2019
Förskola 
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Övergång, samverkan och omvärld - Nuläge

Resultat 2019

Förbättringsområden 2018 Resultat 2019 

Många vikarier är inne i verksamheten Två vikarieutbildningar genomförda – fortsättning hösten 2019. 

Ny modell för rekrytering av vikarier – kvalitetshöjning.

Områdesindelning av vikarier – genomförs hösten 2019. 

Kunskap om vårdnadshavares möjlighet till delaktighet brister Ökad kunskap, mångfald av forum.

Tydligare målfokus och koppling till läroplanen.

Föräldraenkäten besvarades av 66% (från 46%).

Samverkan med skolan kring mål och innehåll. Forum för samverkan – rektorer, förskolechefer, lärare och förskollärare. 

Möten kring mål och innehåll b la utifrån Läslyftet och Åtgärdsgarantin (Läsa-

skriva-räkna-kartläggning)

Gemensam övergångsplan.

Gemensam språkplan och Nybygget även för förskoleklass – genomförs 

hösten 2019
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Övergång, samverkan och omvärld - Nuläge

Förutsättningar som påverkar

Vad 2018 Varför 
Läge och vårdnadshavares fria val av förskola: 

Antal skolor att lämna till

Logistikproblem – påverkar likvärdigheten

Vad 2019 Varför

Kompetent personal med förskollärare

Pedagogtäthet, vikarietillgång, sjukfrånvaro. 

För att kunna organisera och möta vårdnadshavare och mottagande 

skolor. 

Områdeskoppling – rektorer i förskola och förskoleklass/fritidshem Samverkan mellan förskola och förskoleklass/fritidshem underlättas

Kommunikationsplattform Saknar plattform för kommunikation med vårdnadshavare
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Övergång, samverkan och omvärld - Nuläge

Framgångsfaktorer

Vad 2018 Varför 
Organisation: Alla pedagoger ingår i någon utvecklingsgrupp som 

finns inom olika områden (gäller vissa förskolor)

Beskrivs höja kvaliteten genom att skapa engagemang och 

delaktighet och höja kompetensen genom kollegialt lärande.

Central övergångsplan Har skapat stöd för planering, tydlighet i struktur, på väg mot 

likvärdighet.

Genomtänkt och bra introduktion för nya barn och familjer. Genom att tidigt skapa trygghet och goda relationer läggs en god 

grund för framtida relation och samverkan med vårdnadshavare.

Vad 2019 Varför 
Central övergångsplan Stöd för planering, tydlighet i struktur, på väg mot likvärdighet. 

Bidragit till diskussioner om innehåll i förskolans och skolans arbete. 

God relation med vårdnadshavare, aktivt arbete med ständiga 

förbättringar. 

Olika mötesformer för vårdnadshavare, kreativitet för att locka… 

Blogg, månadsbrev, info-tavlor, dokumentationer. 

Föräldramöte i juni inför start i höst.

Föräldraaktiviteter kopplade till läslyftet har skapat engagemang hos 

vårdnadshavarna. 

Samarbete med förskoleklass och fritidshem. Kollegialt lärande. Mötesplatser som skapar samsyn.

Samarbete förskola-fritids,  t ex gemensam öppning och stängning, 
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Övergång, samverkan och omvärld - Nuläge

Förbättringsområden

Vad 2019 Varför 
Utveckla tydligheten kring vårdnadshavares möjligheter till 

delaktighet. 

Synliggöra vårdnadshavares möjlighet till delaktighet 

Förtydliga förskolans uppdrag utifrån Lpfö 18 (ny rev läroplan)

Områdesindelning av vikarier

Fortsatta insatser  kring utbildning och rekrytering av vikarier. 

Bättre kontinuitet för förskolor och vikarier, goda relationer, ökad 

kunskap kring förskolornas arbetssätt. 

Områdesindelning med tydlig koppling mellan förskolor och F-6 

skolor.

Bättre förutsättningar för arbetet med övergång och samverkan. 
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Rektors övergripande ansvar för utbildningen i förskolan 

i förhållande till 

Vårdnadshavares möjlighet till delaktighet
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2.4 FÖRSKOLA OCH HEM

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på

ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. 

Riktlinjer

Förskollärare ska ansvara för att

• utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och

• vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.

Arbetslaget ska

• ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen,

• vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares 

möjligheter till inflytande,

• föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra 

utvecklingssamtal, och

• hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.

Rektor har ett särskilt ansvar för att

• utveckla formerna för samarbete mellan förskolan och vårdnadshavare och informera dem om förskolans mål och sätt att 

arbeta 

Page 18 of 66



Page 19 of 66



Vad 2018 Varför 
Många vikarier är inne i verksamheten Hög korttidsfrånvaro. 

Svårt att rekrytera behörig personal.

Kunskap om vårdnadshavares möjlighet till delaktighet brister Vi erbjuder mycket i förhoppning om samverkan och med avsikt att 

skapa delaktighet. Vi behöver ta reda på vilka av dessa som är 

framgångsrika- Det finns en osäkerhet och okunskap hos både 

personal och vårdnadshavare om vad och hur de kan påverka. 

Samverkan med skolan kring mål och innehåll. Har orsakat brister i kommunikation kring överlämning. Mötesplatser 

för samarbete har saknats men nu påbörjats.
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Ärende 4

Systematisk kvalitetsrapport ”Övergång, samverkan och omvärld”, 
förskoleklass, fritidshem, grundskola 1 - 6 och grundsärskola 
(BUN19/2)
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Tjänsteskrivelse Dnr 
BUN19/2

Barn- och ungdomsnämnden Datum
Torbjörn Ekman 2019-05-21 

Barn- och ungdomsnämnden

Postadress
Nyköpings kommun
Barn- och ungdomsnämnden
611 83  NYKÖPING

Besöksadress Tfn  
torbjorn.ekman@nykoping.se

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.se

Systematisk kvalitetsrapport ”Övergång, samverkan och 
omvärld”, förskoleklass, fritidshem, grundskola 1 - 6 och 
grundsärskola

Ärendet i korthet
Krav på systematiskt kvalitetsarbete regleras i Skollag 2010:800 kap 4. Varje 
huvudman, rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp 
och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska 
vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål 
och resultat.

Av skollagen framgår också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att 
det bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare. Det 
måste därför finnas organisation och resurser som underlättar utvecklingsarbetet 
både på huvudmannanivå och på enhetsnivå.

Av Skollag 2010:800 4 kap. 3 § framgår att ”Varje huvudman inom skolväsendet ska 
på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen.”. Barn- och ungdomsnämnden genomför detta uppdrag genom att 
begära in skriftlig dokumentation av resultat, analys och åtgärder från division Barn, 
utbildning och kultur. De nationella målområden som redovisas vid sammanträdet 
2019-06-04 är ”Övergång, samverkan och omvärld”. 

Nämnden redovisar resultat samt analys och åtgärder på nämndnivå i delårsrapport 
och årsbokslut.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar

att lägga kvalitetsrapport för ”Övergång, samverkan och omvärld”, förskoleklass, 
fritidshem, grundskola 1 - 6 och grundsärskola enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-05-21 till handlingarna.
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Torbjörn Ekman

Sakkunnig tjänsteman

Beslutet skickas till
Division Barn, utbildning och kultur
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Ärende 5

Systematisk kvalitetsrapport ”Övergång, samverkan och omvärld”, 
grundskola 7 - 9 
(BUN19/2)
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Tjänsteskrivelse Dnr 
BUN19/2

Barn- och ungdomsnämnden Datum
Torbjörn Ekman 2019-05-21 

Barn- och ungdomsnämnden

Postadress
Nyköpings kommun
Barn- och ungdomsnämnden
611 83  NYKÖPING

Besöksadress Tfn  
torbjorn.ekman@nykoping.se

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.se

Systematisk kvalitetsrapport ”Övergång, samverkan och 
omvärld”, grundskola 7 - 9

Ärendet i korthet
Krav på systematiskt kvalitetsarbete regleras i Skollag 2010:800 kap 4. Varje 
huvudman, rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp 
och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska 
vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål 
och resultat.

Av skollagen framgår också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att 
det bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare. Det 
måste därför finnas organisation och resurser som underlättar utvecklingsarbetet 
både på huvudmannanivå och på enhetsnivå.

Av Skollag 2010:800 4 kap. 3 § framgår att ”Varje huvudman inom skolväsendet ska 
på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen.”. Barn- och ungdomsnämnden genomför detta uppdrag genom att 
begära in skriftlig dokumentation av resultat, analys och åtgärder från division Barn, 
utbildning och kultur. De nationella målområden som redovisas vid sammanträdet 
2019-06-04 är ”Övergång, samverkan och omvärld”. 

Nämnden redovisar resultat samt analys och åtgärder på nämndnivå i delårsrapport 
och årsbokslut.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar

att lägga kvalitetsrapport för ”Övergång, samverkan och omvärld”, grundskola 7 - 9 
enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21 till handlingarna.

Torbjörn Ekman

Sakkunnig tjänsteman
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Beslutet skickas till
Division Barn, utbildning och kultur
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Övergång, samverkan och omvärld 2019
Åk 7-9 
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Ärende 6

Systematisk kvalitetsrapport ”Utbildningsval, arbete och samhällsliv”, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola 
(BUN19/2)
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Tjänsteskrivelse Dnr 
BUN19/2

Barn- och ungdomsnämnden Datum
Torbjörn Ekman 2019-05-21 

Barn- och ungdomsnämnden

Postadress
Nyköpings kommun
Barn- och ungdomsnämnden
611 83  NYKÖPING

Besöksadress Tfn  
torbjorn.ekman@nykoping.se

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.se

Systematisk kvalitetsrapport ”Utbildningsval, arbete och 
samhällsliv”, gymnasieskola och gymnasiesärskola

Ärendet i korthet
Krav på systematiskt kvalitetsarbete regleras i Skollag 2010:800 kap 4. Varje 
huvudman, rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp 
och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska 
vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål 
och resultat.

Av skollagen framgår också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att 
det bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare. Det 
måste därför finnas organisation och resurser som underlättar utvecklingsarbetet 
både på huvudmannanivå och på enhetsnivå.

Av Skollag 2010:800 4 kap. 3 § framgår att ”Varje huvudman inom skolväsendet ska 
på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen.”. Barn- och ungdomsnämnden genomför detta uppdrag genom att 
begära in skriftlig dokumentation av resultat, analys och åtgärder från division Barn, 
utbildning och kultur. De nationella målområden som redovisas vid sammanträdet 
2019-06-04 är ”Utbildningsval, arbete och samhällsliv”. 

Nämnden redovisar resultat samt analys och åtgärder på nämndnivå i delårsrapport 
och årsbokslut.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar

att lägga kvalitetsrapport för ” Utbildningsval, arbete och samhällsliv”, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-
05-21 till handlingarna.

Torbjörn Ekman

Sakkunnig tjänsteman
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Beslutet skickas till
Division Barn, utbildning och kultur
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Utbildningsval, arbete och samhällsliv 2019
Gymnasiet 
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Ärende 7

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet 
(BUN18/125)

   

Page 45 of 66



Tjänsteskrivelse Dnr
BUN18/125

Beställarkontor Datum
Mats Appel 2019-05-21 

Barn- och ungdomsnämnden

Postadress
Nyköpings kommun
Beställarkontor
611 83  NYKÖPING

Besöksadress
Stadshuset

Tfn  0155-24 83 02
mats.appel@nykoping.se

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.se

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet

Ärendet i korthet
Under varje mandatperiod skall Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem 
och annan pedagogiks verksamhet antingen aktualiseras eller revideras. För att 
vara aktuell och relevant behöver Riktlinjerna revideras. 2018 kom en ny Läroplan 
för förskolor. Skollagen har även den förändras i början av året och det sker även 
ändringar den samma den 1 juli 2019.

Förslag till beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
att anta Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogiks 
verksamhet enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2019-05-21.
att Riktlinjerna gäller från och med 201-07-01.

Mats Appel
Sakkunnig tjänsteman

Bilaga:
Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet

Beslutet skickas till
Fristående huvudmän för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
Webbredaktör, Beställarkontoret
Webbredaktör, Kommunledningskansliet
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1 Inledning
Kommunen har i enlighet med skollagen (2010:800) 26 kap. 4, 6–16, 18 §§ 
tillsyn över fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. 
Att bedriva tillsyn är att granska om huvudmannen och den verksamhet som 
granskats uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter.  
I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som kan behövas för att den 
huvudman som bedriver verksamheten ska rätta till fel som upptäckts vid 
granskningen.

2 Bakgrund och avgränsningar
Riktlinjen ska klargöra hur Barn- och ungdomsnämnden styr tillsyn av 
fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i 
Nyköpings kommun. 

Utgångspunkten för tillsynen är skollagen och tillhörande författningar.  
Kommunen har dock inte tillsyn över om verksamheterna följer skol-
lagens bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling (6 kap.). 
Det är Skolinspektionen som ansvarar för denna tillsyn.

3 Tillsyn
Tillsynen kan genomföras i olika omfattning och på olika sätt:

Regelbunden tillsyn
- Granskning av hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella 

målen enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och tillämpliga lagar och 
förordningar. 

- Tillsynsbesök enligt beslutad tillsynsplan

Riktad tillsyn
- Vid indikationer som visar på brister hos någon enskild huvudman 

eller generellt

Förebyggande åtgärder
- Inom ramen för tillsynen lämna råd och ge vägledning

3.1 Inriktning vid tillsyn av förskola 

3.1.1 Allmänna förutsättningar 

Huvudmannen ska ge rektor och övrig personal vid förskoleenheterna 
förutsättningar, så att utbildningen i förskolan är likvärdig och av hög kvalitet. 
I detta arbete ingår bland annat att informera vårdnadshavare om och erbjuda 
barn utbildning i förskolan. I arbetet med att skapa nödvändiga förutsättningar 
ingår bland annat att förse förskoleenheterna med nödvändiga materiella och 
personalmässiga resurser, samt se till att barngrupperna har en lämplig 
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storlek och sammansättning. I arbetet ingår också att säkerställa att de 
rektorer som är anställda att leda verksamheten vid förskoleenheterna, 
och den personal som bedriver undervisning, har den behörighet och 
kompetens som skolförfattningarna kräver. 

Område som ska granskas Lagrum
Barngruppernas sammansättning och 
storlek, och i övrigt en god miljö.

8 kap. 8 § skollagen

Barn med annat moders-mål än svenska får 
möjlighet att utveckla både det svenska 
språket och sitt modersmål. 

8 kap. 10 § skollagen

Som rektor får bara den anställas som 
genom utbildning och erfarenhet har 
pedagogisk insikt.

2 kap. 11 § skollagen

Förskollärare i förskolan har legitimation och 
är behöriga för den undervisning de 
bedriver.

2 kap. 13–14 och 17–18 §§ 
skollagen 

Personalen ges möjligheter till den 
kompetensutveckling som krävs, för att de 
professionellt ska kunna utföra sina 
uppgifter.

2 kap. 34 § skollagen 
Lpfö 18, 2. Mål och riktlinjer, 
2.8 Rektors ansvar

Barn skall från och med ett års ålder 
erbjudas förskola i den omfattning det 
behövs.

 8 kap. 5 § skollagen

3.1.2 Ägare- och ledningsprövning

Huvudmannen skall ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet 
enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Huvudmannen skall ha 
erfarenhet eller insikt i de föreskrifter som gäller för skolverksamhet samt 
lämplighet att bedriva den. Kraven innebär att det inom kretsen av personer 
som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska finnas en samlad 
kompetens, varje enskild person behöver inte ha den. Kraven omfattar 
ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och andra som har ett 
bestämmande inflytande över huvudmannens verksamhet. 

Personer som ingår i ägare- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas 
lämpliga. Viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, 
laglydighet och andra omständigheter av betydelse skall beaktas. Här gäller 
det att var och en skall bedömas lämplig. 

Dessa krav skall var uppfyllda både vid själva tillståndsprövningen och 
fortlöpande.
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3.1.3 Styrning, ledning och dokumentation  

Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och 
förbättra utbildningen i förskolan inom väsentliga områden, i syfte att främja 
ökad likvärdighet och kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen skaffar 
sig kunskap om nuläget vid förskoleenheterna. Denna nulägesbild ska bland 
annat innefatta resultat avseende förskoleenheternas arbete med att främja 
barnens utveckling och lärande, och att erbjuda en trygg omsorg i en god 
miljö fri från kränkande behandling. I arbetet ingår också att följa upp de 
centrala förutsättningar som huvudmannen ger förskoleenheterna, för att 
de ska kunna ge barnen en god utbildning och omsorg. Huvudmannen 
analyserar sedan nulägesbilden i förhållande till de nationella målen, 
beslutar om vilka förbättringsåtgärder som behövs, samt vidtar dessa 
åtgärder.

När huvudmannen formulerar nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter 
som rektorerna tagit fram i sitt eget kvalitetsarbete vid förskoleenheterna, men 
också på uppgifter huvudmannen själv insamlat (exempelvis nationell statistik, 
tillsyns- och granskningsrapporter och anmälningar om kränkande behandling 
etc.). Det ska därför finnas en koppling mellan huvudmannens kvalitetsarbete 
och det kvalitetsarbete som rektor tillsammans med förskollärare och övrig 
personal genomför vid förskoleenheterna.

Område som ska granskas Lagrum
Den enskilde skall ha de ekonomiska 
förutsättningarna att följa de föreskrifter 
som gäller för verksamheten.

2 kap. 5 § skollagen

Den enskilde skall genom erfarenhet eller 
på annat sätt ha förvärvat insikt i 
föreskrifter som gäller för verksamheten.

2 kap. 5 § skollagen

När det gäller juridisk person så krävs att 
samtliga som anges i 5a § 1–4 bedöms 
som lämpliga.

2 kap. 5 § skollagen

Enskilda huvudmän ska anmäla 
förändringar i den krets av personer som 
avses i 5 a § till den som godkänt den 
enskilde som huvud man senast en månad 
efter förändringen.

2 kap. 5 b § Skollagen
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Område som ska granskas Lagrum
Inriktningen för huvudmannens 
kvalitetsarbete är att de nationella 
mål och krav som anges i 
styrdokumenten uppfylls.

4 kap. 3 och 5 §§ skollagen

Huvudmannen följer upp resultat 
inom utbildningen, och dokumenterar 
denna uppföljning. 

4 kap. 3 och 6 §§ skollagen

Utifrån en analys av det som 
framkommer i uppföljningen beslutar 
huvud-mannen om nödvändiga 
utvecklingsåtgärder, och 
dokumenterar de beslutade 
åtgärderna.

4 kap. 3 och 6 §§ skollagen

Huvudmannen planerar för 
genomförandet av 
utvecklingsåtgärder och genomför 
dessa. Planeringen och åtgärderna 
dokumenteras.

4 kap. 3 och 6–7 §§ skollagen

3.1.4 Pedagogisk verksamhet

Enligt förskolans läroplan ska förskolan lägga grunden till ett livslångt 
lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som 
deltar. Förskolan ska vara en pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling 
och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan skapa 
bästa möjliga förutsättningar för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt. 
Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan i en 
trygg miljö som främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt 
utmanar och stimulerar barnens utveckling och lärande. Utforskande, 
nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. 
Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande 
ska prägla verksamheten.

Område som ska granskas Lagrum
Normer och värden Läroplan för förskolan, Lpfö 18 

Utveckling och lärande Läroplan för förskolan, Lpfö 18 

Inflytande och delaktighet Läroplan för förskolan, Lpfö 18 

Samverkan mellan hemmen och 
andra verksamhetsformer

Läroplan för förskolan, Lpfö 18 

3.2 Inriktning vid tillsyn av fritidshem

3.2.1 Allmänna förutsättningar 

Huvudmannen ska ge rektor och övrig personal vid fritidshemmet 
förutsättningar, så att utbildningen i fritidshemmet är likvärdig och av hög 
kvalitet. I detta arbete ingår bland annat att informera vårdnadshavare om 
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och erbjuda barn utbildning i fritidshem. I arbetet med att skapa nödvändiga 
förutsättningar ingår bland annat att förse verksamheten med nödvändiga 
materiella och personalmässiga resurser, samt se till att elevgrupperna har 
en lämplig storlek och sammansättning. I arbetet ingår också att säkerställa 
att rektor och den personal som bedriver undervisning, har den behörighet 
och kompetens som skolförfattningarna kräver. 

Område som ska granskas Lagrum
Elevgruppernas samman-sättning och 
storlek, och i övrigt en god miljö.

14 kap. 9 § skollagen

Den pedagogiska ledaren har pedagogisk 
insikt genom utbildning och erfarenhet.

2 kap. 9 § skollagen

Lärare eller förskollärare har legitimation 
och är behöriga för den undervisning de 
bedriver, alternativt högskoleutbildning 
avsedd för arbete i fritidshem

2 kap. 13, 17 § skollagen

Personalen ges möjligheter till den 
kompetens-utveckling som krävs, för att 
de professionellt ska kunna utföra sina 
uppgifter.

2 kap. 34 § skollagen

Fritidshem erbjuds när behov finns. 14 kap. 4 § skollagen

3.2.2 Ägare- och ledningsprövning

Huvudmannen skall ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet 
enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Huvudmannen skall ha 
erfarenhet eller insikt i de föreskrifter som gäller för skolverksamhet samt 
lämplighet att bedriva den. Kraven innebär att det inom kretsen av personer 
som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska finnas en samlad 
kompetens, varje enskild person behöver inte ha den. Kraven omfattar 
ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och andra som har ett 
bestämmande inflytande över huvudmannens verksamhet. 

Personer som ingår i ägare- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas 
lämpliga. Viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, 
laglydighet och andra omständigheter av betydelse skall beaktas. Här gäller 
det att var och en skall bedömas lämplig. 

Dessa krav skall var uppfyllda både vid själva tillståndsprövningen och 
fortlöpande.

Page 53 of 66



Dnr BUN18/125 8/13

Riktlinjer Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2019-06-04

Område som ska granskas Lagrum
Den enskilde skall ha de ekonomiska 
förutsättningarna att följa de föreskrifter 
som gäller för verksamheten

2 kap. 5 § skollagen

Den enskilde skall genom erfarenhet 
eller på annat sätt ha förvärvat insikt i 
föreskrifter som gäller för verksamheten

2 kap. 5 § skollagen

När det gäller juridisk person så krävs 
att samtliga som anges i 5a § 1–4 
bedöms som lämpliga.

2 kap. 5 a § skollagen

Enskilda huvudmän ska anmäla 
förändringar i den krets av personer 
som avses i 5 a § till den som godkänt 
den enskilde som huvud man senast en 
månad efter förändringen.

2 kap. 5 b § skollagen

3.2.3 Styrning, ledning och dokumentation  

Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och 
förbättra utbildningen i fritidshemmet inom väsentliga områden, i syfte att 
främja ökad likvärdighet och kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen 
skaffar sig kunskap om nuläget vid verksamheten. Denna nulägesbild ska 
bland annat innefatta resultat avseende fritidshemmet arbete med att främja 
elevernas utveckling och lärande, och att erbjuda en trygg omsorg i en god 
miljö fri från kränkande behandling. I arbetet ingår också att följa upp de 
centrala förutsättningar som huvudmannen ger fritidshemmet, för att de ska 
kunna ge barnen en god utbildning och omsorg. Huvudmannen analyserar 
sedan nulägesbilden i förhållande till de nationella målen, beslutar om vilka 
förbättringsåtgärder som behövs, samt vidtar dessa åtgärder.

När huvudmannen formulerar nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter 
som rektor tagit fram i sitt eget kvalitetsarbete vid fritidshemmet, men också på 
uppgifter huvudmannen själv insamlat (exempelvis nationell statistik och 
tillsyns- och granskningsrapporter). Det ska därför finnas en koppling mellan 
huvudmannens kvalitetsarbete, och det kvalitetsarbete som den pedagogiska 
ledaren tillsammans med fritidspedagoger och övrig personal genomför vid 
fritidshemmet.
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Område som ska granskas Lagrum
Inriktningen för huvudmannens 
kvalitetsarbete är att de nationella mål 
och krav som anges i styrdokumenten 
uppfylls.

4 kap. 3 och 5 §§ skollagen

Huvudmannen följer upp resultat inom 
utbildningen, och dokumenterar 
denna uppföljning. 

4 kap. 3 och 6 §§ skollagen

Utifrån en analys av det som fram-
kommer i upp-följningen beslutar 
huvudmannen om nödvändiga 
utvecklingsåtgärder, och 
dokumenterar de beslutade 
åtgärderna.

4 kap. 3 och 6 §§ skollagen

Huvudmannen planerar för 
genomförandet av utvecklingsåtgärder 
och genomför dessa. Planeringen och 
åtgärderna dokumenteras.

4 kap. 3 och 6-7 §§ skollagen

3.2.4 Pedagogisk verksamhet

Det är viktigt att huvudmannen, rektor och personalen i fritidshemmet är 
förtrogna med fritidshemmets uppdrag för att kunna arbeta målstyrt. När 
personalen planerar verksamheten ska de utgå från uppdraget som det 
formuleras i skollagen och i läroplanen, samt utifrån en inventering av 
den aktuella elevgruppens behov och intressen.

Uppdraget handlar om att stödja utvecklingen av såväl normer och värden 
som kunskaper, ansvarstagande och inflytande. I samverkan mellan 
fritidshemmet, förskoleklassen, skolan och hemmet kan personalen skapa 
ett helhetsperspektiv på elevens utveckling, lärande och utbildning, där 
elevens bästa är i fokus för verksamheten.

Område som ska 
granskas Lagrum

Normer och värden Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (reviderad 2018)

Kunskaper Samma som ovan.
Ansvar och inflytande Samma som ovan.
Skola och hem Samma som ovan.
Övergång och 
samverkan

Samma som ovan.

Skolan och omvärlden Samma som ovan.
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3.3 Inriktning vid tillsyn av annan pedagogisk verksamhet  
Pedagogisk omsorg styrs av skollagen (främst kapitel 25). Förskolans läroplan 
är vägledande för pedagogisk omsorg. Kraven som ställs på pedagogisk 
omsorg är:

- Lokalerna ska vara ändamålsenliga

- Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
barnen behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan 
tillgodoses. 

- Verksamheten ska utgå från barnets bästa

- Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek 

- Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera 
verksamheten

3.3.1 Förutsättningar

Område som ska granskas Lagrum
Barngruppens sammansättning 25 kap. 7 § skollagen

Personalen 25 kap. 7 § skollagen
Lokalerna 25 kap. 7 § skollagen
Öppettider 25 kap. 7 § skollagen

3.3.2 Utveckling av den pedagogiska verksamheten 

Område som ska granskas Lagrum
Stimulera barns utveckling och lärande 25 kap. 2 § skollagen

Helhetssyn på barnet och främjande av allsidiga 
kontakter och social gemenskap 

25 kap. 6 § skollagen

Förbereder för fortsatt lärande 25 kap. 2 § skollagen

Behov av särskilt stöd 25 kap. 2 § skollagen

Uppföljning och utvärdering 25 kap. 8 § skollagen
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4 Genomförande 
Den regelbundna tillsynen är en övergripande granskning som utgår från 
lagstiftning vid tillsyn av respektive verksamhet. Den riktade tillsynen utgår 
enbart från det område som riskerar att vara bristande. En plan för den 
regelbundna tillsynen, när och vilka enheter som ska granskas under året, 
beslutas för varje år.  

4.1 Arbetsmetoder och arbetsformer
Den regelbundna tillsynen ska bestå av:

- Insamling och granskning av dokumentation
• Dokumentation från Skolinspektionens verktyg Kolla din förskola
• Utdrag från system för kontroll av företagsinformation
• Personalenkät
• Enkät till vårdnadshavare
• Attitydundersökning barn 3–5 år

- Observationer i verksamheten
- Intervju med rektor och representant för huvudmannen

Processen ska rymmas inom den period tillsynen av enheten pågår enligt 
beslutad plan. Tillsynsbeslutet kan innebära föreläggande om att vidta 
åtgärder eller att återkomma med rapportering om vidtagna åtgärder. 
Dessa kan vara av olika stor karaktär och somliga kräva återbesök. 
Vid förelägganden kan tillsynen pågå utanför det avsatta kvartalet. 

Delegat för den riktade tillsynen bedömer vilka metoder som ska användas i 
samband med en riktad tillsyn. Vilka metoder och omfattningen på tillsynen 
beror på omfattningen av den eller de brister som misstänkts. 

Råd och vägledning ges i samband med återkoppling av tillsynsbeslut samt 
vid informations- och dialogmöten med fristående huvudmän och rektorer. 
Huvudmän kan alltid kontakta tillsynsmyndigheten för råd och vägledning.  

5 Beslut och sanktioner vid ingripande

5.1 Beslut
Efter att tillsynen är genomförd ska den tillsynade huvudmannen erhålla 
en tillsynsrapport som även innefattar ett beslut. I och med att tillsyn av 
fristående huvudmän är myndighetsutövning ska beslutet kommuniceras 
med huvudmannen. Beslutet ska även motiveras med hänvisning till lagrum 
och besvärshänvisning. Det ska även framgå vilka åtgärder som ska vidtas 
samt när och hur de ska redovisas till tillsynsmyndigheten.  
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5.2 Sanktioner
Om det visar sig under tillsynen att en verksamhet inte uppfyller lagkrav får 
tillsynsmyndigheten fatta beslut om åtgärder som syftar till att huvudmannen 
rättar de fel som begåtts. I aktuell delegationsordning finns information om 
vem som har delegation att fatta beslut om sanktionerna. Besluten varierar 
beroende på bristens allvarsgrad. Skollagens 26 kap. 10–16, 18 reglerar 
kommunens möjligheter till ingripande vid överträdelser, enligt följande:

5.2.1 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. 

5.2.2 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.

5.2.3 Avstående från ingripande 

Kommunen kan avstå från att ingripa om överträdelsen är ringa och huvud-
mannen snabbt vidtar nödvändiga rättelser eller om det med hänsyn till 
omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande.

5.2.4 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.

5.2.5 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 tillsyns-
myndigheten 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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6 Uppföljning och revidering av riktlinjen
Riktlinjen innehåller inte några mål för tillsynen och behöver därmed inte följas 
upp regelbundet. Den revideras vid behov och aktualiseras varje ny mandat-
period.  
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1.1.1 BUN19/60:2 Beslut: Yttrande över Skolverkets förslag till ändringar i SKOLFS 2011
-142 avseende uppgiftsinsamling fårn huvudmän inom skolväsendet

Ordförande Barn- och 
ungdomsnämnden

2019-05-02

1.6.1 BUN19/71:3 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för barn född 2013, för år 2019 
- Knyttebo förskola

T f verksamhetschef 
Resursteamet

2019-05-14

1.6.1 BUN19/73:17 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för 10 elever, samt avslag av 
tilläggsbelopp för 6 elever, läsåret 2019-2020, Kunskapsskolan

T f verksamhetschef 
Resursteamet

2019-05-20

1.6.1 BUN19/74:10 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för elev född 2007, läsåret 
2019/2020, Nyköpings friskola

T f verksamhetschef 
Resursteamet

2019-05-20

1.6.1 BUN19/78:4 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för tre elever, födda 2000, 
2001 och 2002, läsåret 2019/2020 - Realgymnasiet

T f verksamhetschef 
Resursteamet

2019-05-14

1.6.1 BUN19/81:2 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för elev född 2000, läsåret 
2018/2019, Öknaskolan

T f verksamhetschef 
Resursteamet

2019-05-20

1.6.1 BUN19/81:3 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för elev född 2000, läsåret 
2019/2020, Öknaskolan

T f verksamhetschef 
Resursteamet

2019-05-20
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15 Kommunledningskansliet Protokollsutdrag KS § 123 2019-04-29 Yttrande över Nordens teknikerinstitut AB´s 
ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymn

BUN19/56:4

16 Beställarkontoret Inbjudan till utbildning gällande statsbidrag inom flyktingmottagande - söker din 
kommun det man har rätt till ?

BUN19/1:19

17 Beställarkontoret Dom 2019-05-17, mål nr 1139-17, ang överklagan av Förvaltningsrätten i Linköpings 
dom 2017-03-27, mål nr 8771-15, gällande beslut om bidragsbelopp till fristående gy

BUN19/13:1

18 Beställarkontoret Beslut om delvis beviljande av statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek för 
2019

BUN19/1:21

19 Beställarkontoret Protokollsutdrag KS § 136 2019-05-13 Produktionens beställningar samt detaljbudget 
2019

BUN18/36:23
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