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Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt
remissvar.
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avdelningschef

Bakgrund
Socialdemokraterna i Stockholms stad har inkommit med en motion angående
hårdare kontroll av förskolor och skolor. Anledningen är bl.a. att det den ”senaste
tiden har larmsignaler om ekonomiska missförhållanden i skolor och förskolor
kommit.” I motionen presenteras ett antal förslag för en skarpare kontroll av
Stockholms förskolor och skolor.
Ärendets beredning
Remissvaret har sammanställts på avdelningen för Barn och ungdom.
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Stadsdelsförvaltningens synpunkter och förslag till beslut
Förslagen redovisas här nedan tillsammans med stadsdelsförvaltningens synpunkter. Synpunkterna behandlar i första hand de förslag som gäller förskoleverksamhet.
Oannonserade inspektioner från kommunens skolinspektörer ska tillåtas på samtliga
skolor och förskolor
En inspektion bygger på att inspektörerna i god tid innan fått ta del av verksamhetens styrdokument som verksamhetsplan, arbetsplan m.fl. Inspektionen är tänkt att
i lika hög grad vara utvecklande för verksamheten som granskande. Det är också
stadsdelsförvaltningens uppfattning att tyngdpunkten i inspektionerna bör ligga på
förannonserade besök som bäst bidrar till att höja kvaliteten på verksamheten men
utesluter inte att det finns situationer som kan tala för nyttan av oannonserade inspektioner. Få verksamheter är också så öppna som förskolan med mycket goda
möjligheter till brukarinsyn t.ex. vid den dagliga lämningen och hämtningen eller
då en förälder är med en hel eller delar av en dag i verksamheten.
Oannonserade besök där man granskar såväl ekonomi som verksamhet ska ske i större
utsträckning än i dag
Förvaltningen har inget emot att inspektionsbesöken av förskolorna sker med tätare intervaller än vad som idag sker. Den ekonomiska granskning som idag görs av
de kommunala förskolorna anser förvaltningen vara tillräcklig genom månadsavstämningar, tertialrapporter och verksamhetsberättelser med kvalitetsredovisningar
samt övrig uppföljning inom ramen för internkontrollen. Förvaltningsledningen
genomför dessutom regelbundna verksamhetsbesök vid samtliga enheter.
Det ska tillsvidare redovisas offentligt vilka privata skolor som vägrar att släppa in skolinspektörer
Stadsdelsförvaltningen har inga synpunkter i frågan men enligt uppgift från utbildningsförvaltningen är det endast i något enstaka undantagsfall som en fristående skola vägrat inspektion.
Resultaten av kvalitetsgranskningarna ska offentliggöras, till exempel på Stockholms
stads hemsida
Inspektörsrapporterna av både enskilt driven och kommunal förskola redovisas
redan idag på stadens hemsida. Förvaltningen anser dock att det kan presenteras på
ett mer tillgängligt sätt vilket förhoppningsvis kommer att ske genom stadens nya
hemsida.
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Samma krav på kvalitet i verksamheten ska ställas, oavsett driftsform
Förvaltningen anser att det är självklart att samma kravs ställs på verksamheterna
oavsett driftsform eftersom det handlar om skattefinansierad verksamhet. Förskolorna styrs dessutom, oavsett driftsform, av samma lagar, läroplan och stadens
förskoleplan.
Möjligheterna att införa sanktionsmöjligheter mot de företag som utför välfärdstjänster
å stockholmarnas vägnar, men som har återkommande brister, ses över
Om allvarliga brister upptäcks har kommunen redan idag möjlighet att dra in den
enskilda förskolans tillstånd. Förvaltningen anser att det istället för ytterligare
sanktionsmöjligheter i första hand är bättre om bristerna kan avhjälpas genom dialog och verksamhetsstöd.
Staden så långt möjligt skall ställa krav på kollektivavtal och utbildad personal i fristående verksamhet som finansieras av kommunala medel
Förvaltningen tar inte ställning i sakfrågan angående kollektivavtal eftersom det
ligger utanför förvaltningens verksamhetsansvar. När det gäller utbildad personal
gäller samma regler oavsett driftsform.
Bilagor


Motion om hårdare kontroll av skolor och förskolor. Socialdemokraterna i
Stockholms stad.
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