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Tillsyn av fristående förskolor, fritidshem eller annan 
pedagogisk verksamhet 2020 

 
Sammanfattning 

Under 2020 har skolförvaltningen utfört tillsyn av fristående förskolor, 

fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Karlskoga kommun. Barn- 

och utbildningsnämnden har enligt nämndens delegationsordning avsnitt 

1 valt att inte delegera beslutsrätten i tillsynsärenden.  

 

Till följd av rådande coronapandemi har barn- och utbildningsnämnden 

stort behov av att kunna erbjuda nämndens ledamöter att delta i 

sammanträden på distans. Distansdeltagande är dock inte möjligt  

vid behandling av sekretessärenden enligt kommunfullmäktiges beslut  

2020-06-16 § 104 .  

 

Med anledning av ovanstående föreslår skolförvaltningen att barn- och 

utbildningsnämnden, med stöd av kommunallagens kapitel 6 § 37, 

delegerar till nämndens presidium att besluta i ärenden avseende tillsyn 

av fristående förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet 

2020.  

 

Bakgrund 
Kommunen är tillsynsmyndighet avseende fristående förskolor, 

fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. I skollagen anges att 

tillsyn innebär en självständig granskning som har till syfte att 

kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som 

följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut 

om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver 

verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. 

 

Uppgifter som rör tillsyn omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 

sekretesslagens kapitel 30 § 27: 

 

27 §   Sekretess gäller i verksamhet som bedrivs av någon annan än en 

statlig myndighet och som består i tillsyn eller stödverksamhet med 

avseende på näringslivet 

   1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, 

uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde 

lider skada om uppgiften röjs, och 

   2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än 

som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande 

förbindelse med den som är föremål för sådan tillsyns- eller 

stödverksamhet som avses i denna paragraf. 
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Skolförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att delegera till barn- och 

utbildningsnämndens presidium att besluta i ärenden avseende tillsyn av 

fristående förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet 2020.   

 

 

Anna-Lena Sandell 

Tf förvaltningschef 

 

 


