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Tillståndsgivning/godkännande enskild förskoleverksamhet
Sammanfattning
Under senare år har ett antal ägarbyten ägt rum varför det har blivit angeläget att fastlägga och dokumentera processen vid tillståndsgivning/godkännande av enskilt driven förskoleverksamhet. Genom att dokumentera arbetsprocessen tydliggörs det sätt på vilket kommunen arbetar
med tillståndsgivning/godkännande. Samtliga intressenter såväl interna som
externa kan därmed ta del av processen.
I ansökan om att driva enskild förskoleverksamhet i Täby kommun ingår ett
antal kvalitetskriterier. Kvalitetskriterierna bedöms utifrån en given skala
och ska uppnå ett visst givet värde. Beredningsprocessen redovisas i bilaga
1 och kvalitetskriterierna i bilaga 2.
Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar
•

godkänna dokumentet ”Beredning för tillståndsgivning/godkännande av enskild huvudman som ansöker om att bedriva/utöka enskild förskoleverksamhet” enligt tjänsteutlåtande daterat
2009-11-30

•

godkänna kvalitetskriterier för tillstånd/godkännande av enskild förskoleverksamhet enligt tjänsteutlåtande daterat 2009-11-30

•

tjänsteutlåtande 2009-11-30 ersätter tidigare tjänsteutlåtande ”Kriterier för val av enskild huvudman för förskola som hyresgäst i lokaler
som anordnas av Täby kommun” daterat 2007-01-30.

Lena Morin
Barn- och grundskolechef
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Bakgrund
Verksamhetschefen fick våren 2009 i uppdrag att se över och dokumentera
beredningsprocessen vid tillståndsgivning/godkännande av enskild förskoleverksamhet i Täby kommun. I kommunen finns sedan slutet av 1980-talet
enskilt bedriven förskoleverksamhet. Sedan 2001 finns endast en förskola
som drivs i kommunal regi. Med anledning av förändrade ägarförhållanden
hos utförarna samt att kommunen investerat i nya förskolelokaler är det angeläget att processen för tillstånd/godkännande finns dokumenterad och välkänd för samtliga berörda.
Beredning vid tillståndsgivning/godkännande av enskild huvudman
som bedriver förskoleverksamhet
En arbetsgrupp har under hösten arbetat med att gå igenom, fastställa och
dokumentera de arbetsprocesser som finns vid tillståndsgivning/godkännande av enskild huvudman. Enskild förskoleverksamhet har
funnits i Täby kommun sedan slutet på 1980-talet. Under senare år har ett
antal ägarbyten ägt rum varför det har blivit angeläget att fastlägga och dokumentera processerna vid tillståndsgivning/godkännande av enskilt driven
förskoleverksamhet. Tillståndsberedningen beskrivs i bilaga 1.
Kvalitetskriterier
Val av utförare/anordnare görs utifrån de kvalitetsbeskrivningar som görs i
ansökan. I ansökan ingår ett antal kvalitetskriterier, dessa beskrivs i bilaga 2
Kommunledningskontorets kommentarer
På uppdrag av Täby kommuns revisorer har KPMG under 2009 genomfört
en granskning av godkännande/tillstånd och tillsyn av enskilt bedriven
barnomsorg. Den sammanfattande bilden som beskrivs i rapporten var att
kommunens arbete med tillståndsgivning/godkännande och tillsyn av den
enskilt bedrivna förskoleverksamheten överlag var mycket god och väl
genomarbetat. 1
Genom att dokumentera beredningsprocessen tydliggörs ytterligare det sätt
på vilket kommunen arbetar med tillståndsgivning/godkännande. Samtliga
intressenter såväl interna som externa kan därmed ta del av processen. Hur
arbetet med de uppställda kvalitetskriterierna ska genomföras en del av de
krav som tillsammans med andra delar ska beskrivas i ansökan.
Dokumentet ”Ansökan om att bedriva enskild förskoleverksamhet i Täby
kommun” kommer tillsammans med övriga dokument som berör tillståndsgivning att finnas tillgänglig på kommunens webbplats www.taby.se Tillgängligheten skapar möjligheter för framtida utförare/anordnare att studera
och reflektera över de krav som ställs för att bedriva förskoleverksamhet
som enskild huvudman i Täby kommun.

1

Revisionsrapport KPMG Godkännande/tillstånd och tillsyn av enskilt bedriven barnomsorg,
oktober 2009
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Bilaga 1. Förskoleverksamhet - Beredning tillståndsgivning godkännande
enskild huvudman
Bilaga 2. Förskoleverksamhet – Kvalitetskriterier tillståndsgivning godkännande enskild huvudman

