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Skolinspektionens beslut 
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller 
författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen 
avslutar härmed tillsynen för Järfälla kommun. 

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 

Förutsättningar för utbildningen i förskolan 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Järfälla kommun uppfyller 
författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen i förskolan. 

Utveckling av utbildningen i förskolan 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Järfälla kommun uppfyller 
författningarnas krav inom utveckling av utbildningen i förskolan. 

På Skolinspektionens vägnar 

LLU 
Malin Norell 
	

Ann-Katrin Karlsson 
Beslutsfattare 	 Föredragande 

Allmänt om tillsynen: 
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se  

Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om Järfälla kommun 
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Fakta om Järfälla kommun 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Järfälla kommun under vintern 2016/17. 
Detta beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom 
skolformen förskola 

I Järfälla kommun finns 55 kommunala och fristående förskolor. Av dessa är 35 
kommunala förskolor. Dessutom finns pedagogisk omsorg som drivs i både kommunal 
och enskild regi. Totalt är cirka 4 500 barn inskrivna i förskolan och 90 barn i 
pedagogisk omsorg. Järfälla kommun är uppdelad i fyra kommundelar och inom varje 
kommundel finns det mellan sex och tretton kommunala förskolor. 

På huvudmannanivå ansvarar barn- och ungdomsnämnden för familjedaghem, öppen 
förskola, fritidshem, förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och 
ungdomsförvaltningen är förvaltningskontor till barn- och ungdomsnämnden. Barn-
och ungdomsförvaltningen leds av en barn- och ungdomsdirektör. 

Måluppfyllelse 

Järfälla kommun ingick i Skolinspektionens enkätomgång som genomfördes under 
våren 2016. Vid samma enkätomgång ingick 47 andra kommuner. Förskoleenkäten 
riktade sig till vårdnadshavare till barn i ett urval av förskolorna i kommunen, vilket 
för Järfälla kommuns del var 7 kommunala och 7 fristående förskolor. 

Enkätresultatet för förskolorna i Järfälla kommun, baserat på en svarsfrekvens på 55 
procent, visar att det är nästintill lika stor andel vårdnadshavare i Järfälla kommun som 
är nöjda med förskoleverksamheten inom alla frågeområden, jämfört med genomsnittet 
av de medverkande kommunerna i enkätomgången. De frågeområden som ingår i 
enkäten är: Information om barnets utveckling, Normer och värden, Trygghet och 
omsorg, Utveckling och lärande, Anpassning efter barnens behov samt Barns 
inflytande. 
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