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§ 6 Delegationsrapport angående tillsyn av enskilda familjedaghem
Vänsterpartiet vill först och främst framföra att vi med glädje ser att vi får rapporter om tillsyn
av enskild förskoleverksamhet redovisade i nämnden. Vi har länge efterlyst hur uppföljning av
våra enskilda verksamheter sker.
I maj 20008 redovisade förvaltningen rutiner för tillsyn och nu har nämnden fått de första
rapporterna i sammandrag.
Uppföljningen gäller tre enskilda familjedaghem. Vi kan när vi läser sammandraget konstatera
att det finns brister i följande:
1. Den löpande skriftliga informationen till föräldrarna
2. Dokumentation (portfolio) behöver förbättras
3. Det finns inga verksamhetsplaner
4. Det finns inga likabehandlingaplaner
Det är allvarligt att konstatera så många brister hos dessa enskild familjedaghem. Uppenbarligen
känner sig de som driver de enskilda familjedaghemmen inte tillräckligt utbildade när det gäller
dessa frågor. Alternativt är de inte tillräckligt informerade om kommunens krav. De enskilda
familjedaghemmen, som redovisningen omfattar, efterfrågar också stöd i arbetet med
likabehandlingsplan, kvalitetsredovisning och portfolio. Det stödet ska de uppenbarligen få av
tillsynsansvarig. De efterfrågar också fortbildning, men det är oklart vilket ansvar kommunen är
beredd att ta för denna för våra enskilda verksamheter.
Frågan om våra enskilda verksamheters kompetens inom ovanstående områden måste enligt
vår mening diskuteras vidare i barn- och utbildningsnämnden. Vem är ansvarig? Självklart är
nämnden ansvarig för all verksamhet som finansieras med skattemedel och borde följaktligen ta
fram en plan för hur man ska hjälpa de enskilda verksamheterna att leva upp till kommunens
mål för verksamheten.
Vänsterpartiet ser fram emot fortsatta uppföljningar och förslag till hur vi kan få de enskilda
verksamheterna att garantera samma kvalitet som våra kommunala verksamheter. Om vi ska ha
privata förskolor m.m. måste vi också kunna ställa samma krav som på de kommunala!
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