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§ 87 2019.391 BUN

Kötillsyn av fristående verksamheter inom barnomsorg 2019
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltning en har i uppdrag att utöva årlig tillsyn av de fristående
verksamheternas köhantering enligt beslut i barn- och ungdomsnämnden, dnr 2013.330
BUN. För att kunna genomföra detta uppdrag har förvaltningen inhämtat kölistor från de
fristående verksamheterna en gång per år för att jämföra med föregående års lista.

Beredning
Vid jämförelse mellan kölistorna år 2018 och 2019 har stickprovskontroll gjorts på
Montessoriförskolan Kotten och Prästkragens förskola, samt att ansökningsförfarandet har
stämts av med Ströms slott AB.
Montessoriförskolan Kotten
Vid tillsyn av Montessoriförskolan Kottens hantering av turordning konstaterar barn- och
ungdomsförvaltningen att Montessoriförskolan Kotten inte följer de lagar och regler som
reglerar turordning till förskoleplats och ger därför en anmärkning i enlighet med skollagen 26
kap. 11§ att de ska åtgärda grunden till urvalet inför intagningen till höstterminen 2020.
Kotten har gjort fem undantag från turordningen (Se bilaga: ”Undantag”). Fyra av fem
undantag baseras inte på något annat än att verksamheten arbetar med småbarns- och
storbarnsavdelning
Urvalsgrunderna måste vara tydliga och objektiva. Att göra ett urval utifrån den ålder som
bedöms passa in i barngruppen för tillfället uppfyller inte kravet på tydlighet och objektivitet,
då det kan tolkas olika vid varje tillfälle beroende på hur ålderssammansättningen i
barngruppen ser ut vid respektive tillfälle. Arbetssättet med småbarns- och
storbarnsavdelning förekommer även i kommunala förskolor i samma storlek, och där får
anpassning ske utifrån de barn som står först i turordningen. Se anmärkning och mer utförlig
motivering i bilaga: ”Anmärkning”
Ström slott, dagbarnvårdare
Huvudmannen Ströms slott har angett att de inte har haft någon kö vid tidpunkterna för tillsyn
år 2017, 2018 och 2019. Vid dialog med Ströms slotts anställda dagbarnvårdare så
framkommer dock att barn nekats plast på grund av platsbrist Med det som grund har
förvaltningen påpekat för huvudmannen att sökande föräldrar ska informeras om möjlighet
att ställa sitt barn i kö när placering önskas. Enligt huvudmannen är dagbarnvårdaren
underrättad om vikten av att kommunicera det vid förfrågan av plats. Huvudmannen kommer
förtydliga detta ytterligare för dagbarnvårdaren. Förvaltningen har därmed påpekat bristen,
men avstår från ingripande i enlighet med skollagen 26 kap 12§.
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Vid tillsyn tillsyn av kölistorna framkommer att placeringarna gjorts i enlighet med gällande
regler. På kölistan från 2018 fanns en kolumn kallad ”Förtur på grund av ålder”. Denna
kolumn finns inte på kölistan för 2019. Vid kontroll med förskolan framkommer att det fanns
en sådan förtur tidigare, men att den är borttagen eftersom det inte är förenligt med gällande
författningar. Kötillsynen visar därmed att Prästkragen följer gällande lagar och regler för
placering.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen om
genomförd kötillsyn 2019 och lägger den till handlingarna
Expedieras till
Montessoriförskolan Kotten, Förskolan Prästkragen, Ströms slott AB
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