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Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
1

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet i korthet

Kommunen har enligt skollagen ansvar att genomföra tillsyn över fristående
förskolor och pedagogisk omsorg. Tillsynen syftar till att säkerställa kvaliteten samt
att genom stöd och vägledning möjliggöra ökad kvalitet.
Under 2017 har Järfälla kommun genomfört tillsyn på sex verksamheter – två
pedagogisk omsorg och fyra förskolor. Tre av de granskade verksamheterna har inte
fått någon sanktion. Den form av sanktion som i övrigt har förekommit är
föreläggande. I de flesta fall har brister som uppmärksammats handlat om det
systematiska kvalitetsarbetet.
Handlingar
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Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-02
Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg – årlig rapport,
2018-03-29

Bakgrund

Enligt skollagen 26 kap. 4 § har en kommun tillsyn över fristående förskolor och
pedagogisk omsorg. Detta innebär att kommunerna ska kontrollera att fristående
förskolor och pedagogisk omsorg uppfyller de krav som ställs på verksamheterna i
lagar och föreskrifter, men också ge stöd och vägledning för att möjliggöra ökad
kvalitet. I en tillsyn ingår att fatta beslut om åtgärder som kan behövas för att
huvudmannen som bedriver verksamheten ska rätta fel som uppmärksammats under
tillsynen. Denna rapport syftar till att ge barn- och ungdomsnämnden insyn i hur
tillsynen har fungerat under år 2017 samt vad tillsynen resulterat i.
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Barnkonsekvensanalys

Syftet med tillsynen är att kontrollera om verksamheten uppfyller de krav som följer
av lagar och andra föreskrifter. Tillsynen säkerställer att verksamheten har en god
kvalitet vilket gynnar de barn som vistas där.
Resultat

Under 2017 har Järfälla kommun genomfört tillsyn på sex verksamheter – två
pedagogisk omsorg och fyra förskolor. Verksamheterna som granskats är:
 Annikas barnomsorg
 Familjedaghemmet Hummelmora
 Hovslagaren Pysslingen
 Förskolan Piazzan
 Waldorfförskolan Säby
 Montessoriförskolan Kuben
Tre av de granskade verksamheterna har inte fått någon sanktion. Samtliga av dessa
håller god kvalitet som överensstämmer med verksamheterna uppdrag.
Den form av sanktion som i övrigt har förekommit är föreläggande I de flesta fall har
de uppmärksammade bristerna handlat om det systematiska kvalitetsarbetet och hur
dokumentationen kring detta sker. Barn- och ungdomsförvaltningen har inom ramen
för tillsynen lämnat råd och vägledning för att stödja arbetet med att åtgärda
eventuella brister, men också för att stimulera en fortsatt utveckling.
Möjligt framtida fokusområde

Under både 2016 och 2017 års tillsyn har rekommendationer formulerats angående
barngruppernas storlek i förhållande till Skolverkets riktlinjer1. Det har funnits en
tveksamhet i bedömningen kring gruppernas storlek och lämplighet. Det finns dock
utrymme i lagstiftningen att ha större barngrupper än vad riktlinjerna anger och ingen
egentlig brist har kunnat fastställas. Det kan dock finnas ett intresse i att följa upp
barngruppernas storlek genom en kartläggning eller genom en riktad generell tillsyn.
Kartläggningen bör i sådana fall omfatta både kommunala och fristående
verksamheter.

1

Skolverkets nya riktmärken för barngruppernas storlek anger att barngrupper för barn mellan 1-3 år
bör omfatta mellan 6-12 barn, medan för barn mellan 4-5 år är riktmärket 9-15 barn per grupp.
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