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En årlig uppföljning
Förskoleförvaltningen gör årligen en uppföljning av förskolenämndens beslut om
godkännande och rätt till bidrag samt efter tillsyn av fristående verksamheter. Syftet med
uppföljningen är att ge förskolenämnden:







En rapport om hur tillsynen följer förskolenämndens rutiner för tillsyn
En överblick av vad som kommit fram i tillsynen
En översiktsbild av beståndet av fristående verksamheter i Malmö
En sammanställning av resultatet av ansökningar om nyetablering av fristående
verksamheter i Malmö
En uppföljning av effektivitet utifrån handläggningstider
En rapport om genomfört utvecklingsarbete, resultat av utvecklingsarbete och
vidare utmaningar och utvecklingsområden inom tillsyn och handläggning av
ansökningar

Förskolenämnden har ett ansvar att utöva tillsyn
Förskolenämnden ansvarar enligt skollagen (2010:800) för att utöva tillsyn över de
fristående förskolor som kommunen har godkänt samt för den enskilda pedagogiska
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Tillsynen regleras i 26 kap. skollagen. Tillsyn definieras som en självständig granskning i
syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av
lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta beslut med krav på åtgärder som
behövs för att verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid tillsyn. Tillsynsmyndigheten
ska också lämna råd och vägledning inom ramen för sin tillsyn. Ansvaret att säkra att
verksamheterna sköts på rätt sätt och i enlighet med bestämmelserna är huvudmannens.
Förskoleförvaltningens tillsynsarbete tar, utöver bestämmelserna i skollagen, sin
utgångspunkt i Rutiner för förskolenämndens tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk
omsorg (FSKF-2014-3254). Förskolenämnden upprättade rutinerna genom ett beslut i
oktober 2014.Utifrån rutinen ska tillsynen genomföras i sex olika former:







Etableringskontroll utförs innan verksamheten får starta.
Förstagångstillsyn genomförs 6–8 månader efter att verksamheten startat.
Regelbunden tillsyn genomförs vart 3–4 år (dock minst var femte år).
Riktad tillsyn kan genomföras om det finns behov att granska ett specifikt område.
Tillsyn på förekommen anledning kan genomföras vid en signal om allvarliga brister i
en verksamhet.
Anmälningar från vårdnadshavare och allmänheten kan initiera en tillsyn av en
fristående verksamhet.

Tillsynsärenden handläggs av myndighetsenheten som är en del av förskoleförvaltningens
avdelning för kvalitet och myndighet.
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Sammanfattande slutsatser och fortsatta utvecklingsområden
Uppföljningen av 2021 års tillsyn av fristående verksamheter visar att förskolenämndens
Rutiner för tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg har efterlevts.
Förskoleförvaltningen utför på uppdrag av förskolenämnden tillsyn regelbundet av de
fristående verksamheterna. Det finns fungerande rutiner för hur tillsynen utförs, hur
tillsynsbeslut utformas och hur tillsynsbeslut följs upp. Förskoleförvaltningen har
fungerande rutiner för hur råd och vägledning inom ramen för tillsynen till de fristående
verksamheterna. Förskoleförvaltningen har även följt upp handläggningstider för
tillsynsärenden där förskolenämnden fattade beslut 2021. Uppföljningen visar att målet
för handläggningstiden har uppnåtts i majoriteten av nämndens beslut.
Utbrottet av covid-19 har fortsatt i viss utsträckning påverkat tillsynsverksamheten. I
början av 2021 genomfördes fortfarande få fysiska tillsynsbesök i verksamheterna.
Förskoleförvaltningen tar stor lärdom av de utmaningar som pandemin inneburit och
kommer även fortsatt att använda sig av flera sätt att göra tillsyn på.
Antalet anmälningar av fristående förskolor har minskat men fler ärenden än tidigare har
inneburit att huvudmannen tilldelats någon form av sanktion.
Precis som föregående år har tillsynen visat att utbildningen vid vissa förskolor inte lever
upp till läroplanens krav att främja barns utveckling och lärande på områdena modersmål
samt nationella minoriteter och adekvat digital kompetens.
Två nya förskoleenheter godkändes under året. Den nya lagstiftningen gällande ägar- och
ledningsprövning samt coronapandemin kan ha påverkat antalet ansökningar om
godkännande.
Komplexiteten i flera tillsynsärenden har ökat under senare år. Inom tillsynen har
förskoleförvaltningen fått utreda flera allvarliga situationer, vilka varit resurskrävande
både i form av tid och personal samt medfört löpande beslut om omprioriteringar. Under
2021 har förskoleförvaltningen inom tillsynen fortsatt tillämpat lagstiftningen som trädde
i kraft 2019 gällande ägar- och ledningsprövning för att rikta sanktioner mot förskolor
som brustit. Detta har resulterat i att förskolenämnden återkallat sex förskolors
godkännande att bedriva fristående förskola. Två av förskolorna hade vid tidpunkten för
återkallandet ännu inte startat sin verksamhet. I samtliga fall har lämplighet och insikt
varit avgörande för besluten. Dessutom har förskolenämnden under 2021 meddelat
tillfälligt verksamhetsförbud för två huvudmän, vars godkännande sedermera återkallades
i början av 2022.
År 2022 kommer tillsynen avseende fristående förskolor till större del omfatta de
verksamheter som tidigare visat på många eller omfattande brister, samt verksamheter
som förskoleförvaltningen fått signaler om. Förskoleförvaltningen kommer också att
lägga resurser på utvecklingsarbete.
Under hela 2021 har förskoleförvaltningen fortsatt att genomföra fördjupade regelbundna
tillsyner av samtliga huvudmän som bedriver enskild pedagogisk omsorg i Malmö. Detta
är ett arbete som påbörjades under 2019, efter att det framkommit allvarliga brister i flera
verksamheter vid tillsyn samt oegentligheter vid inrapportering av barnlistor till
förskoleförvaltningen och begäran om bidrag. Samtliga huvudmän för enskild pedagogisk
omsorg har nu genomgått en fördjupad regelbunden tillsyn.
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Metodutvecklingen gällande etableringskontroller för pedagogisk omsorg kan ha lett till
färre antal etableringskontroller.
I etableringskontroller av två dagbarnvårdare inom enskild pedagogisk omsorg
uppmärksammades allvarliga brister, vilket gjorde att förskolenämnden tillfälligt förbjöd
huvudmännen från att bedriva verksamhet hos de enskilda dagbarnvårdarna.
Förskolenämnden har vid tre tillfällen återkallat huvudmäns rätt till bidrag för enskild
pedagogisk omsorg. Två av dessa beslut togs då tillsynen hade visat på allvarliga brister i
verksamheten. Dessa huvudmän har också sedan tidigare varit föremål för förelägganden
som inte har följts.
Under 2020 inleddes ett intensifierat arbete för att upptäcka felaktiga inrapporteringar av
placerade barn, ett arbete som ytterligare fördjupats under 2021. Placeringsenheten,
myndighetsenheten och ekonomiavdelningen samverkar nära för att identifiera och
förebygga felaktig inrapportering av barnlistor från huvudmännen. Satsningen har gett
effekt så till vida att fler beslut berört området. I några av de återkallanden av rätt till
bidrag som nämnden har fattat beslut om har felaktiga rapporteringar varit en inte helt
obetydlig grund för besluten.
Riksdagen har fattat beslut om en lagändring för pedagogisk omsorg, vilken träder i kraft
den 1 januari 2023. Lagändringarna innebär bland annat att bestämmelserna gällande ägaroch ledningsprövning även kommer att omfatta enskild pedagogisk omsorg. Detta
innebär att den som bedriver pedagogisk omsorg behöver godkännas av kommunen. Det
ska också finnas möjlighet att återkalla godkännandet utan att föreläggande lämnas i
förväg. Ändringen i lagen kommer att innebära ett intensivt arbete för förvaltningen
under 2022 då tillsynen ska skärpas och rutiner och mallar måste uppdateras så de följer
den nya lagstiftningen. Förskoleförvaltningen kommer att informera de fristående
verksamheterna om innebörden av de nya bestämmelserna.
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Fristående förskolor
En fjärdedel av förskoleenheterna i Malmö är fristående
I december 2021 fanns 75 fristående förskoleenheter i Malmö. Detta innebär att ungefär
en fjärdedel av förskoleenheterna i staden drivs i enskild regi. Bland de enskilda
huvudmännen som driver fristående förskolor finns främst aktiebolag och ekonomiska
föreningar (en vanlig driftsform för bland annat föräldrakooperativ).
Av de cirka 19 300 barn som är inskrivna i Malmös förskolor gick cirka 17 procent i en
fristående förskola i december 20211. Andelen barn i fristående förskolor i Malmö är lägre
än riksgenomsnittet. Skolverkets statistik från oktober 2021 redovisar att 21 procent av
landets förskolebarn då var inskrivna i en fristående förskola2.
Beslut om godkännande
Under 2021 fattade förskolenämnden fyra beslut som rörde godkännande att bedriva
fristående förskola. Två nya enheter godkändes.
Utgång ansökan
Beviljad ansökan om godkännande att bedriva fristående
förskola
Avslag på ansökan om rätt till bidrag att bedriva fristående
förskola
Utökning av platser befintlig förskola
Övrigt3
Totalt antal avslutade ärenden 2021

Antal
2 (2)
0 (1)
1 (4)
1 (0)
4 (7)

Figur 1. Sammanställning av förskolenämndens beslut efter ansökningar om godkännande att
bedriva fristående förskola 2021. Uppgift inom parentes är från 2020.

Två nya förskolenheter har beviljats godkännande
Av de under året godkända förskoleenheterna är en ny huvudman utan tidigare
verksamhet i Malmö. Denna enhet startade sin verksamhet tidigt under 2022. Den andra
ansökan avser en befintlig huvudman som behövde ett nytt godkännande eftersom
nuvarande verksamhet skulle flytta till andra lokaler.
Ny lagstiftning och pandemin kan ha påverkat antalet ansökningar om
godkännande
2019 kom ny lagstiftning om ägar- och ledningsprövning av fristående förskolor. Reglerna
ledde till att Malmö stad beslutade om en avgift om 25 000 kr för ansökan om att starta
en ny fristående förskoleenhet. Avgiften började tas ut från och med 1 juli 2019. År 2020
var ansökningarna något färre än föregående år. År 2021 har antalet ansökningar sjunkit
ytterligare. Det är dock svårt att dra några exakta slutsatser om hur den nya lagstiftningen
om ägar- och ledningsprövning som ställer högre krav på fristående aktörer samt att en
avgift tas ut har påverkat antal ansökningar. Covid-19 pandemin bedöms även kunna ha
bidragit till att färre huvudmän velat starta fristående förskolor i Malmö under perioden.
Vidare kan förskoleförvaltningen konstatera att det finns svårigheter med att hitta
förskolelokaler för nyetablering i Malmö.
1

Baserat på förskoleförvaltningens uppgifter hämtade från IST Analys 2022-04-11 per 2021-12-01.

2 Uppgift från Skolverkets PM Barn och Personal i förskola 2021

Dnr 2022:379
3 Beslutet under övrigt innefattar ett beslut som avskrevs
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Godkännande utan angivet antal platser
En huvudman ansökte om att utöka antalet platser för förskoleenhet med pågående
verksamhet. I detta ärende fattade förskolenämnden beslut om ett nytt godkännande för
förskoleenheten, utan angivet antal platser.
Eftersom platsantalet inte regleras av de nya besluten behöver huvudmannen inte ansöka
till förskolenämnden om den vill utöka platsantalet igen i befintliga lokaler.
Barngruppernas storlek i förhållande till lokaler granskas, liksom tidigare, som en del av
tillsynen. De fristående förskolorna måste dock följa andra tillsynsmyndigheters beslut
såsom miljönämnden som begränsar antalet platser i en fristående förskola utifrån
miljölagstiftning.
Ungefär lika många beslut efter tillsyn av fristående förskolor som föregående år
Under 2021 fattade förskolenämnden 64 beslut efter tillsyn av fristående förskolor. Detta
är betydligt fler beslut än föregående år. Besluten är fattade efter olika typer av tillsyner, så
som regelbunden tillsyn, riktade tillsyner och anmälningsärenden, men även ägar- och
ledningsprövningar. Anledningen till den kraftiga ökningen av beslut förklaras av dessa
ägar- och ledningsprövningar. Tillsynen leder i de allra flesta fall till förbättringar. Det
framgår bland annat av att förskoleförvaltningen vid många uppföljningar kan konstatera
att bristerna är avhjälpta. Många av de ansvariga på besökta förskolor uppger även i
efterhand att tillsynen ledde till förbättringar i verksamheten.
Sex förskolors godkännande återkallades i samband med tillsyn
Under år 2021 har förskolenämnden återkallat sex förskolors godkännande att bedriva
fristående förskola. Två av förskolorna hade vid tidpunkten för återkallandet ännu inte
startat sin verksamhet.
I fyra av fallen var det samma personer i ägar- och ledningskretsen i de olika bolagen.
Eftersom personer i kretsen bedömts som olämpliga återkallades samtliga godkännanden.
Besluten har överklagats till domstol och har ännu inte slutligt avgjorts.
I ett ärende ville huvudmannen själv avveckla sin verksamhet. Förskoleförvaltningen såg
dock också skäl att återkalla godkännandet, varför detta beslut fattades.
I det sista ärendet återkallade förskolenämnden godkännande för fristående förskola då
förskolenämnden också återkallat huvudmannens rätt till bidrag för enskild pedagogisk
omsorg vilket gjorde att huvudmannen bedömdes olämplig att bedriva fristående
förskola.
Tillsyn av nya förskoleenheter
Under år 2021 har en ny förskoleenhet startat. En förskoleenhet har också bytt lokal
vilket gjort att förskoleförvaltningen genomfört en etableringskontroll av verksamheten.
Förskolenämnden har beslutat att en etableringskontroll ska göras innan verksamheten får
starta. Därefter ska en förstagångstillsyn genomföras under enhetens första
verksamhetsår. Detta för att tidigt kunna följa upp att huvudmannen efterlever kraven i
författningarna.
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Tillsynsplanering leder till att förskolenämndens rutin för tillsyn av fristående
verksamheter följs
Förskolenämnden har gjort en regelbunden tillsyn av alla fristående förskolor Malmö med
tre till fyra års intervall. Detta innebär att förskolenämnden genomför i genomsnitt runt
20 regelbundna tillsyner per år. Men antalet varierar mellan åren.
För att se till att förskolenämndens rutin för tillsyn efterlevs gör förskoleförvaltningens
myndighetsenhet en långsiktig tillsynsplanering. Tillsynsplaneringen ses över löpande
eftersom prioriteringar ska göras utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Det kan till
exempel innebära att en tillsyn tidigareläggs efter en signal om brister på en fristående
förskola, eller att utformningen av tillsynen utformas beroende på förskolans
förutsättningar.
Utmaningar och lärdomar efter tillsyn under pandemin lever kvar
Redan under 2020 tvingades förskoleförvaltningen att anpassa tillsynen med anledning av
pandemin. Anpassningarna har sedan följt med in i större delen av 2021. I början av 2021
genomfördes fortfarande få fysiska tillsynsbesök i verksamheterna. Förskoleförvaltningen
återgick härefter till fysiska tillsynsbesök i såväl förskola som enskild pedagogisk omsorg.
Förskoleförvaltningen tar stor lärdom av de utmaningar som pandemin inneburit och
kommer även fortsatt att använda sig av flera sätt att göra tillsyn på.
Anmälningar av fristående förskolor har minskat
Antalet beslut efter anmälningar av fristående verksamheter har sjunkit från föregående
år. År 2020 fattade förskolenämnden 20 beslut efter anmälningar, vilket var en stor
ökning från föregående år. År 2021 har förskolenämnden fattat beslut i nio ärenden som
handlat om anmälningar av fristående förskolor. Ytterligare ärenden har handlagts, men
förskoleförvaltningen har i dessa ärenden överlämnat anmälan till andra myndigheter
istället för att förskolenämnden fattat beslut. Detta kan vara aktuellt om uppgifterna som
framkommer i ärendet faller utanför förskolenämndens tillsynsuppdrag. Ärendena har
bland annat överlämnats till Miljöförvaltningen och Skolinspektionen.
I cirka 55% av anmälningsärendena där beslut har fattats har förskolenämnden fattat
beslut om sanktioner. Detta kan jämföras med år 2020 då enbart cirka 15% av
anmälningsärendena avslutades med någon form av ingripande. Det är oklart vad detta
beror på.
Vissa förskolor lever inte upp till nya krav i läroplanen
Precis som föregående år har tillsynen visat att utbildningen vid vissa förskolor inte lever
upp till läroplanens krav att främja barns utveckling och lärande på områdena modersmål
och nationella minoriteter och adekvat digital kompetens. Dessa krav på utbildningen
tillkom i den reviderade läroplanen för förskolan som började gälla 2019 (Lpfö 18).
Tillsynen har också visat på brister i förskolornas arbete med systematiskt kvalitetsarbete
och särskilt stöd i flera fall.
Tillsyn avseende ägar- och ledningsprövning
Regleringen om ägar- och ledningsprövning som trädde i kraft den 1 januari 2019 innebar
skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva
förskoleverksamhet.
Under 2019 - 2020 genomfördes riktad tillsyn avseende ägar- och ledningsprövning av
samtliga huvudmän. För att säkerställa att kraven på insikt och lämplighet i övrigt
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upprätthålls ska tillsyn utövas över att kraven på verksamheten samt ägare och ledning
fortlöpande är uppfyllda. Om tillsynen visar att en enskild huvudman inte uppfyller
kraven för ett godkännande kan det bli aktuellt med ingripande från tillsynsmyndigheten.
Förskolenämnden kan då exempelvis förelägga aktören att åtgärda en brist. Vid allvarliga
missförhållanden kan nämnden besluta om att återkalla huvudmannens godkännande att
bedriva fristående förskola.
Regleringen om ägar- och ledningsprövning har medfört många komplicerade juridiska
ställningstaganden samt juridiska processer i domstol efter överklaganden av
förskolenämndens beslut om återkallande. Under 2021 har förskolenämnden tillämpat
lagstiftningen för att rikta sanktioner mot förskolor som brustit. Detta har exempelvis
resulterat i att förskolenämnden återkallat godkännande för de sex huvudmän som nämns
ovan. I samtliga fall har lämplighet och insikt varit avgörande för besluten.
Jämförelsevis så framgår det av Skolinspektionens årsrapport att tillsynsmyndigheten
under 2021 beslutat om att återkalla godkännandet för fyra enskilda skolhuvudmän med
sammantaget nio skolor. I samtliga dessa fall har det varit brister som identifierats vid
ägar- och ledningsprövning som har lett till besluten. Bristerna har handlat om att
personer med stort ansvar och inflytande saknat insikt i centrala bestämmelser som gäller
för skolverksamheten, eller att det i ägar- och ledningskretsen funnits personer som
bedöms vara olämpliga att bedriva skolverksamhet.
Arbetet med att stärka kompetensen och pröva nya utredningsmetoder inom ägar- och
ledningsprövningen för att kunna bedöma huvudmäns insikt, lämplighet och ekonomiska
stabilitet har visat sig ta mer arbetstid i anspråk än förväntat. Vissa utredningar som berör
större koncerner kan också vara mycket komplicerade. De har en ägarstruktur som kan
vara både omfattande, i flera led, samt innehålla svenska och utländska bolag, utländska
institut och privatpersoner. Arbetet har lett till ytterligare samverkan mellan
myndighetsenheten och ekonomiavdelningen. Arbetet inom ramen för ägar- och
ledningsprövning har även medfört ett behov av mer kontakt med andra myndigheter.
I början på 2022 inleddes ett omfattande arbete med att även inkludera en ägar- och
ledningsprövning i den regelbundna tillsynen.
Förvaltningen blickar framåt
Förskoleförvaltningen har sedan förvaltningen startade år 2013 genomfört regelbundna
tillsyner vid flera tillfällen av samtliga huvudmän. Det innebär att förvaltningen har en
gedigen kunskap om de huvudmän som bedriver fristående förskola i Malmö och på ett
klokare sätt kan planera tillsynerna. År 2022 kommer därför tillsynen till större del
omfatta de verksamheter som tidigare visat på många eller omfattande brister, samt
verksamheter som förskoleförvaltningen fått signaler om. Förskoleförvaltingen kommer
utifrån en risk- och väsentlighetsanalys att prioritera dessa verksamheter. Arbetssättet
ligger i linje med hur Skolinspektionen genomför sin tillsyn som riktar sina
inspektionsinsatser dit de behövs mest.4
Arbetssättet med att lägga resurser på de verksamheter som behöver det mest innebär
också delvis att förvaltningen frigör resurser för utvecklingsarbete. Det finns en plan och
ett aktivt arbete som pågår kopplat till förvaltningens blanketter, mallar, rutiner och

4

Skolinspektionens årsrapport 2021
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barnrätt. Flera av de handläggare som arbetar med tillsyn ska under våren 2022 genomgå
en barnrättstrategutbildning.

Enskild pedagogisk omsorg
Antalet huvudmän för enskild pedagogisk omsorg i Malmö minskade under 2021
I januari 2021 bedrev tio huvudmän enskild pedagogisk omsorg i Malmö stad. I slutet av
2021 var det fem huvudmän som återstod. Förskolenämnden har återkallat rätten till
bidrag för tre huvudmän. Detta som en följd av att tillsynen visade på allvarliga brister i
verksamheterna.
Inga nya verksamheter har startat under 2021. Förskoleförvaltningen fick in fyra
ansökningar från huvudmän som ville bedriva pedagogisk omsorg. Förskolenämnden
avskrev samtliga fyra ärenden efter att de sökande återkallat sina ansökningar efter att
förskoleförvaltningen informerat den sökande om att ansökan inte uppfyllde kraven.
Driftsformen för de huvudmän som driver enskild pedagogisk omsorg är främst
aktiebolag. I Malmö bedrivs pedagogisk omsorg både i form av anställda dagbarnvårdare
som driver verksamheten i det egna eller andra dagbarnvårdares hem samt helt eller delvis
i särskild lokal.
Beslut om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg under 2021
Utgång
Antal
Beviljad ansökan om rätt till bidrag
0 (0)
Avslag ansökan om rätt till bidrag
0 (5)
Avskriven ansökan om rätt till bidrag
4 (1)
Beslut utökning av platser hos
0 (1)
befintlig huvudman
Beslut om byte av huvudman
0 (2)
Totalt antal beslut
4 (9)
Figur 2. Sammanställning av förskolenämndens beslut med utfall efter ansökningar om rätt till
bidrag från enskilda huvudmän 2021. 2020 års siffror inom parentes. Utifrån sammanställningen
kan det konstateras att förskolenämnden inte beviljade några ansökningar om rätt till bidrag för
pedagogisk omsorg under 2021.

Barnantalet i pedagogisk omsorg i Malmö har sjunkit ytterligare
Mot bakgrund av att antalet huvudmän inom enskild pedagogisk omsorg halverats har
även barnantalet kraftigt sjunkit. Sammantaget minskade antalet barn i enskild pedagogisk
omsorg från 217 till 144 mellan januari och december 2021, vilket innebär att den tidigare
trenden att enskild pedagogisk omsorg växt nu har vänt.
Endast 15 barn var inskriva i pedagogisk omsorg i kommunal regi i december 2021.
Utvecklingen i Malmö kan jämföras med den nationella trenden som enligt siffror från
Skolverket är att antalet barn i pedagogisk omsorg minskar.5.
Enligt uppgift från Skolverket var 8 752 barn inskrivna i pedagogisk omsorg i riket hösten 2021. Det är en
minskning med nästan 971 barn jämfört med samma tidpunkt 2020.
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och5
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Fortsatt låg andel barn inskrivna i pedagogisk omsorg jämfört med förskola
Samtidigt kan det konstateras att pedagogisk omsorg fortsatt är en mycket liten
verksamhet i jämförelse med att cirka 19 300 barn var inskrivna i fristående eller
kommunala förskolor i Malmö vid samma tidpunkt.

vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Pedagogisk%20omsorg&omrade=Barn%20och%20grupper%2C%
20personal%20och%20kostnader&lasar=2021&run=1
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Tillsyn av enskild pedagogisk omsorg har prioriterats
Under hela 2021 har förskoleförvaltningen fortsatt att genomföra fördjupade regelbundna
tillsyner av samtliga huvudmän som bedriver enskild pedagogisk omsorg i Malmö. Detta
är ett arbete som påbörjades under 2019, efter att det framkommit allvarliga brister i flera
verksamheter vid tillsyn samt oegentligheter vid rapportering av barn och begäran om
bidrag. Samtliga huvudmän för enskild pedagogisk omsorg har nu genomgått regelbunden
tillsyn. Förskoleförvaltningen har omprioriterat resurser de senaste åren för att kunna
klara en ökad komplexitet i utredningsarbetet relaterat till att utreda ärenden inom enskild
pedagogisk omsorg med allvarliga brister eller med flera anmälningar.
Förskoleförvaltningen har lagt ner resurser på att ytterligare fördjupa utredningsmetoder i
tillsynen och även genomfört fler oanmälda tillsynsbesök av enskild pedagogisk omsorg.
En rad olika stabsfunktioner är involverade i ansöknings- och tillsynsprocessen avseende
enskild pedagogisk omsorg. Primärt utförs arbetet i dessa delar av myndighetsenheten
men även ekonomiavdelningen arbetar med att ta fram ekonomiskt underlag inom ramen
för ansöknings- och tillsynsprocesserna (kreditupplysning och budget). Huvudmän som
beviljats rätt till bidrag registreras i förskoleförvaltningens administrationssystem som
benämns IST förskola. Varje månad rapporterar huvudmännen in barnlistor som ligger
till grund för utbetalningen av bidrag. Efter inrapporteringen görs en kvalitetssäkring
bland annat i form av kontroll mot folkbokföringsregistret samt kontroll för att undvika
dubbla placeringar. Varje månad gör korrigeringar för barn som ändrat placering eller
folkbokföring efter att inrapporteringen gjorts. Vidare görs löpande manuell screening för
att upptäcka återkommande brister i inrapportering eller mönster som tyder på felaktig
inrapportering. I arbetet med inrapportering av barnlistor och utbetalningar av bidrag är
myndighet, placering- och ekonomienheterna involverade. Upptäcks något som kan tyda
på bristande rutiner hos huvudmannen eller medvetet felaktig rapportering överlämnas
denna information till myndighetsenheten som då kan inleda tillsyn.
Färre beslut gällande pedagogisk omsorg
År 2021 fattade förskolenämnden 24 beslut efter tillsyn av enskild pedagogisk omsorg,
vilket kan jämföras med 31 beslut föregående år. Dels kan detta bero på att det nu finns
betydligt färre huvudmän jämfört med de tre senaste åren, men det kan också bero på att
andelen etableringskontroller minskat.
Metodutveckling av etableringskontrollerna kan ha lett till färre antal
etableringskontroller
Under hösten 2020 utvecklade förskoleförvaltningen sitt arbetssätt att utföra
etableringskontroller av nya dagbarnvårdare inom enskild pedagogisk omsorg. Kortfattat
innebär detta att förvaltningen först kontrollerat att det finns grundläggande
förutsättningar för att bedriva pedagogisk omsorg utifrån ett skriftligt underlag, innan
verksamheten startat. Ett tillsynsbesök genomförs sedan efter att barn skrivits in i
verksamheten.
Syftet med detta nya arbetssätt är bland annat att tydliggöra huvudmännens ansvar. Bilden
av verksamheten blir också djupare när tillsynsbesöket genomförs i en pågående
verksamhet. Arbetssättet öppnar också upp möjligheter att kunna ingripa mot brister i
verksamheten genom sanktioner, såsom föreläggande. Andelen etableringskontroller har
minskat med ungefär hälften under 2021, jämfört med år 2020. Om det finns en direkt
koppling till det förändrade arbetssättet är för tidigt att uttala sig om.
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Två beslut om tillfälligt verksamhetsförbud efter allvarliga säkerhetsbrister
I etableringskontroller av två dagbarnvårdare uppmärksammades allvarliga brister, vilket
gjorde att förskolenämnden tillfälligt förbjöd huvudmännen från att bedriva verksamhet i
dessa verksamheter. I ett av fallen var bristerna så allvarliga att förskolenämnden senare
också återkallade huvudmannens rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg.
Förskolenämnden återkallade tre beslut om rätt till bidrag efter regelbunden
tillsyn
Förskolenämnden har vid tre tillfällen under 2021 återkallat huvudmäns rätt till bidrag för
pedagogisk omsorg. Två av dessa beslut togs då tillsynen hade visat på allvarliga brister i
verksamheten. Dessa huvudmän har också sedan tidigare varit föremål för förelägganden
som inte hade följts.
En huvudman informerade förskoleförvaltningen om att verksamheten skulle avvecklas.
Förskolenämnden har därmed återkallat rätt till bidrag för denna huvudman.
Ytterligare två huvudmän har under 2021 meddelat att de inte avsåg bedriva någon
verksamhet under året, dessa verksamheter har därför varit vilande.
Det finns ofta säkerhetsbrister i enskild pedagogisk omsorg
Den vanligaste bristen som förvaltningen uppmärksammat under tillsyn är brister i trygg
omsorg. Brister i trygg omsorg kan utöver barnsäkerhetsrisker i miljön också innebära
brister gällande till exempel tillsyn av barn.
En annan brist som ofta uppmärksammats under året är brister kopplade till särskilt stöd.
Intensifierat arbete för att upptäcka felaktiga inrapporteringar av placerade barn
Under 2020 inleddes ett intensifierat arbete för att upptäcka felaktiga inrapporteringar av
placerade barn. Detta arbete har bland annat inneburit att placeringsenheten,
myndighetsenheten och ekonomiavdelningen samverkar för att identifiera och förebygga
felaktig inrapportering och bidragsbrott. Satsningen har bland annat gett effekt så till vida
att fler beslut berört området. I några av de återkallanden av rätt till bidrag som nämnden
har fattat har det varit en inte helt obetydlig grund för besluten.
Förskoleförvaltningen har utifrån ett särskilt nämnduppdrag6 under 2021 genomgått,
granskat och förtydligat befintliga rutiner och processer kopplat till utbetalningar av
bidrag till fristående verksamhet. Förskoleförvaltningen har även gett i uppdrag till extern
revisionsbyrå att genomföra en särskild granskning av fakturahanteringen avseende
utbetalningar till fristående huvudmän med verksamhet i andra kommuner7.
Förvaltningen har också besvarat frågor från stadsrevisionen som handlar om nämndens
arbete för att motverka att bidrag för inskrivna barn till fristående verksamheter betalas ut
på felaktiga grunder8.

6

FSKF-2021-160, Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna gällande Översyn av förvaltningens arbete och
fristående familjedaghem
7 FSKF-2020-22105, Direktupphandling gällande konsulttjänst för ekonomiavdelningen
8 FSKF-2021-3229, Förskoleförvaltningens svar till Malmö stadsrevison gällande tillsyn av enskild
pedagogisk omsorg, 5 mars 2021
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Enligt Intern kontrollplan 2021 genomfördes under året en direktåtgärd i form av översyn
av befintliga rutiner kring utbetalningar av bidrag till fristående verksamhet9. I
uppföljningsrapporten om direktåtgärden beskrevs arbete och rutiner för att säkerställa att
bidrag betalas ut på rätt grunder samt förutsättningar för ett fortsatt kontinuerligt
utvecklings- och förbättringsarbete. Direktåtgärden genomfördes parallellt med ovan
beskrivna uppdrag från förskolenämnden om att se över och kvalitetssäkra administrativa
rutiner för utbetalning av bidrag till fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.
Förvaltningen ser fortsatt ett behov av att kontinuerligt se över och utveckla arbetet med
att säkerställa de interna processer som relaterar till utbetalning av bidrag. Bedömningen
är att det finns en grundläggande struktur och ansvarsfördelning inom förvaltningen kring
dessa frågor. Arbetet med att vidareutveckla arbetssätt och interna rutiner mellan de olika
enheterna inom förvaltningen kommer att fortsätta inom ramen för ordinarie verksamhet.
Förskoleförvaltningen har i stor grad vidare utvecklat sin samverkan med andra
myndigheter. Bland annat har antalet anmälningar till andra myndigheter ökat.
Förskoleförvaltningen har bland annat polisanmält potentiella bidragsbrott, skattebrott
och folkbokföringsbrott samt gjort anmälningar till socialtjänsten avseende oro för barn i
verksamheterna.
Ny lagstiftning kommer att påverka arbetet med tillsyn under 2022
Ny lagstiftning om uppvisande av utdrag från belastningsregistret trädde i kraft den 1 juli
2021. Det innebär att en person behöver visa upp ett utdrag av belastningsregistret till den
som erbjuder en anställning, och inte lämna in det.
Vidare träder ny lagstiftning i kraft den 1 juli 2022 gällande förelägganden. Det tydliggörs
i lagstiftningen att om en brist bedöms vara ett allvarligt missförhållande, ska det anges.
Tillsynsmyndigheten får även återkalla ett godkännande inom två år från ett beslut om
föreläggande om ett allvarligt missförhållande, även om föreläggande följts, om det ändå
finns ett allvarligt missförhållande i verksamheten, och huvudmannen redan före
föreläggandet har visat bristande förmåga eller vilja att fullgöra sina skyldigheter som
huvudman för verksamheten.
Slutligen ska en kommun återkalla ett godkännande av en enskild som huvudman inom
skolväsendet eller ett beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg, om verksamheten
inte har startat senast två år efter den första tidpunkt som godkännandet avser, eller
verksamheten i annat fall inte har bedrivits under en sammanhängande tid av två år.
I tidigare årsrapporter har förskoleförvaltningen pekat på svårigheter kopplade till tillsyn
av enskild pedagogisk omsorg, då lagstiftningen är otydlig och vag. Förskoleförvaltningen
har aktivt deltagit i och följt den lagrådsremiss som syftat till att stärka kvaliteten och
likvärdigheten i pedagogisk omsorg. I början av 2022 sa riksdagen ja till regeringens
förslag till tydligare och utökade krav på den pedagogiska omsorgen.
Redan den 1 juli 2022 träder en ny bestämmelse om enskild pedagogisk omsorg i kraft.
En kommun får då också återkalla ett beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg
som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem och som kommunen har meddelat enligt

9

FSKF-2021-6636, Intern kontroll – Risk för felaktiga utbetalningar till fristående verksamheter,
förskolenämnden
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denna lag, om den enskilde har försatts i konkurs eller om beslut har fattats om
tvångslikvidation.
Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2023 och kommer därför innebära ett intensivt
arbete för förvaltningen under 2022 då tillsynen ska skärpas och rutiner och mallar måste
uppdateras så de följer den nya lagstiftningen när den träder i kraft.
Lagändringarna innebär bland annat att den som bedriver pedagogisk omsorg behöver
godkännas av kommunen. Vidare att personerna bakom ansökan ska ha insikt i de
föreskrifter som gäller för verksamheten och vara lämpliga. Exakt vem om ingår i
prövningen har även att göra med bolagsform. Om verksamheten ska bedrivas i en
bostad ska straffmyndiga personer som är folkbokförda där visa upp ett utdrag ur
belastningsregistret innan verksamheten kan godkännas. Efter att verksamheten har
godkänts ska tillsyn göras över att kraven fortlöpande är uppfyllda. Det ska också finnas
möjlighet att återkalla godkännandet utan att föreläggande lämnas i förväg.
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Råd och vägledning
Enligt skollagen ska tillsynsmyndigheten inom ramen för sin tillsyn lämna råd och
vägledning10. Förskoleförvaltningen bjuder in huvudmännen för fristående verksamheter
minst två gånger per år till informationsmöten. Vid informationsmöten ges råd och
vägledning inom olika områden. Förskoleförvaltningen informerar bland annat om hur de
kommunala bidragen fördelas samt om ny lagstiftning som påverkar de fristående
verksamheterna. Förskoleförvaltningen har även regelbundet skickat ut informationsbrev
till samtliga fristående verksamheter. Inom ramen för tillsynen ger förskoleförvaltningen
även råd och vägledning för att ge huvudmannen möjlighet att frivilligt avhjälpa brister. I
tillsynsbesluten ges även förslag på hur huvudmannen kan avhjälpa bristen.

10

26 kap. 9 § skollagen
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Handläggningstider för tillsynsärenden
I november 2017 kompletterade förskoleförvaltningen rutinen för tillsyn med
handläggningstider. Möjligheten att införa handläggningstider var ett av de
utvecklingsområden som stadsrevisionen hade identifierat i sin granskning av tillsynen.
Förskoleförvaltningen har även i redovisning till stadsrevisionens uppföljning av
nämndens arbete med stadsrevisionens rekommendationer uppgett att
handläggningstiderna årligen kommer att följas upp i denna rapport. Första året som
handläggningstiderna följdes upp var 2018.
De flesta besluten fattades inom målsatt handläggningstid
Förskoleförvaltningens målsättning är att beslut efter tillsynsbesök ska fattas senast två
månader efter en etableringskontroll och senast fyra månader efter en regelbunden tillsyn.
Vidare är målet att fatta beslut senast fyra månader efter att anmälan har kommit in.
Förskoleförvaltningen har följt upp handläggningstider för tillsynsärenden där
förskolenämnden fattade beslut 2021. Uppföljningen visar att målet för
handläggningstiden har uppnåtts i majoriteten av dessa. Detta innebär att andelen beslut
inom handläggningstiden är hög.
Eftersom flera tillsyner under 2021 har genomförts utan fysiska besök i verksamheterna
har handläggningstiden beräknats efter att allt underlag som ligger till grund för beslutet
har kommit in.
Orsaken till att handläggningstiderna är längre i några fall varierar. Exempelvis har
coronapandemin inneburit att tillsynsbesök, intervjuer och annan korrespondens skjutits
upp. Det är också oundvikligt att vissa specifika ärenden kräver en längre handläggning.
Generellt kan sägas att handläggningstiden i anmälningsärenden kan vara mycket olika
beroende på ärendets karaktär.
I anmälningsärendena har majoriteten avgjorts inom normal handläggningstid. De beslut
där beslut fattades efter målsatt tid har varit under en period då flera andra brådskande
ärenden behövt resurser.
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Bilaga: De olika typerna av ingripande i tillsynen
Om förskoleförvaltningen bedömer att en huvudmans verksamhet i något avseende inte
lever upp till kraven i författningarna kan förskolenämnden rikta sanktioner mot
huvudmannen. Vilken form av sanktion som kan bli aktuell beror på hur allvarlig den
konstaterade bristen i verksamheten är. Följande sanktioner/ingripanden kan då komma i
fråga.
Avstående från ingripande
Förskolenämnden behöver inte alltid ingripa mot en huvudman som inte följer lagen till
exempel om överträdelsen är ringa och inte lett till några negativa konsekvenser för någon
enskild. Vidare om en huvudman vidtagit nödvändig rättelse.
Anmärkning
Om bristen inte är allvarlig får förskolenämnden ge huvudmannen en anmärkning i stället
för ett föreläggande.
Föreläggande
Om en huvudman inte uppfyller kraven som gäller för verksamheten föreläggs
huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter. Förskolenämnden anger i föreläggandet de
åtgärder som behövs för att avhjälpa de påtalade bristerna. Dessa åtgärder är dock bara
förslag för att hjälpa huvudmannen och denne kan rätta till bristen på något annat sätt om
huvudmannen kan visa att man uppfyller författningarna på detta sätt.
Föreläggande med vite
Föreläggande med vite kan beslutas direkt eller som ett ekonomiskt påtryckningsmedel
för att förmå huvudmannen att följa ett tidigare beslutat föreläggande. Förskolenämndens
beslut om föreläggande med vite går att överklaga hos allmän förvaltningsdomstol. Ett
vitesföreläggande gäller omedelbart även om huvudmannen överklagar det.
Förvaltningsrätten kan därefter utdöma vitet.
Återkallelse
Förskolenämnden kan återkalla ett beslut om godkännande för fristående förskola liksom
ett beslut om bidrag för enskild pedagogisk omsorg. Det kan bland annat hända om
huvudmannen inte följt ett föreläggande och överträdelsen är allvarlig. Ett beslut om
återkallelse är överklagbart till förvaltningsrätten.
Tillfälligt verksamhetsförbud
I mycket allvarliga fall kan förskolenämnden tillfälligt förbjuda en viss verksamhet med
omedelbar verkan. Det handlar om situationer där det är sannolikt att utredningen i ett
tillsynsärende kommer att leda till att förskolenämnden återkallar huvudmannens
godkännande/rätt till bidrag.
För att tillsynsmyndigheten ska få fatta beslut om tillfälligt verksamhetsförbud krävs att
beslutet inte kan avvaktas med hänsyn till barnens hälsa eller säkerhet eller något annan
särskild anledning. Beslutet får gälla i högst sex månader. Beslut om tillfälligt
verksamhetsförbud kan överklagas av
huvudmannen till förvaltningsrätten.
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