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Likvärdiga förutsättningar inom förskolan 

PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer genomfört en granskning i syfte att 

bedöma om barn- och ungdomsnämnden säkerställt att förskolan erbjuder likvärdiga förut-

sättningar för lärande och omsorg utifrån varje barns behov. 

 

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att barn- och ungdomsnämnden 

inte har säkerställt att förskolan erbjuder likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg 

utifrån varje barns behov.  Vidare bedömer vi att barn- och ungdomsnämnden inte helt har 

säkerställt att behov av platser och öppettider kan tillgodoses.  

 

Vår bedömning grundar sig på iakttagelser och är en sammanvägning av vår bedömning av 

respektive kontrollmålen i granskningen, vilka framgår nedan. Bedömningen görs på en 

tregradig skala (uppfyllt, delvis uppfyllt, eller ej uppfyllt).  

Kontrollmål Kommentar  

Kontrollmål 1: Nämnden har 

säkerställt att det bedrivs ett 

ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på enhets-

nivå.  

 

Ej uppfyllt 

Vi konstaterar att det finns ett identifierat 

behov av ett mer enhetligt och ändamåls-

enligt systematiskt kvalitetsarbete på en-

hetsnivå, men att former för detta ännu inte 

är på plats. Vi konstaterar att de brister 

som Skolinspektionen påvisade i sin tillsyn 

år 2018 kvarstår då det framkommer att 

alla förskoleenheter inte följer upp och 

analyserar sin verksamhet samt dokumen-

terar detta arbete. Vi ser positivt på de 

utbildningsinsatser som genomförs inom 

kommunen för att förbättra kvaliteten på 

uppföljningen och analysen på enhetsnivå. 

Vi anser att det systematiska kvalitetsar-

betet skulle gynnas av en gemensam struk-

tur/mall för arbete på enhetsnivå.  
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Kontrollmål 2: Nämnden har 

säkerställt att det bedrivs ett 

ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på huvud-

mannanivå.  

Ej uppfyllt 

Vi konstaterar att det finns en medvetenhet 

kring behovet av ett mer ändamålsenligt 

systematiskt kvalitetsarbete på huvudman-

nanivå, men att former för detta ännu inte 

är på plats. Då vi konstaterat att det finns 

brister i det systematiska kvalitetsarbetet 

på enhetsnivå riskerar nämnden att fatta 

beslut om utveckling av verksamheten utan 

att ha fullständig och adekvat information 

om de faktiska behoven. Vi bedömer såle-

des att de brister som Skolinspektionen 

identifierade i sin tillsyn år 2018 kvarstår 

då det saknas en samlad bild av måluppfyl-

lelsen på förskolorna som kan ligga till 

grund för uppföljning, analys och beslut 

om prioritering av utvecklingsinsatser för 

förskolorna på huvudmannanivå. Vi ser 

positivt på att nämnden får löpande in-

formation om personalbehörighet i tertial-

rapporterna samt på det arbete som bedrivs 

med att implementera ett ändamålsenligt 

systematiskt kvalitetsarbete på huvudman-

nanivå.  

 

Kontrollmål 3: Nämnden har 

vidtagit åtgärder vid eventu-

ella brister som rör försko-

lans likvärdighet. 

 

Ej bedömt 

Vi konstaterar att nämnden har fattat beslut 

om kompetenshöjande insatser för att 

stärka förskolans kvalitet i hela kommunen 

och vi ser positivt på att kommunen deltar i 

Skolverkets Samverkan för bästa skola 

med syfte att stärka de förskolor som har 

störst behov. Vi kan däremot inte bedöma 

om nämnden har vidtagit åtgärder som 

svarar mot brister avseende förskolans 

likvärdighet eftersom uppföljning och ana-

lys av förskolans resultat fördelat per om-
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råde och enheter inte når nämnden. Där-

med saknas den nödvändiga kopplingen 

mellan analys av brister rörande likvärdig-

het och nämndens åtgärder.   

 

Vi konstaterar i tillägg att resurstilldel-

ningen till förskolan beskrivs ske utan 

hänsyn till förskolors och barns förutsätt-

ningar och behov.  

Kontrollmål 4: Nämnden har 

säkerställt att barn erbjuds 

plats i förskola i ändamåls-

enlig omfattning. 

 

Uppfyllt 

Vi konstaterar att kommunen erbjuder 

förskola i stor omfattning. De ordinarie 

öppettiderna är generösa och det finns 

möjlighet att få barnomsorg även utanför 

ordinarie öppettider samt under hela som-

maren och vid föräldraledighet. Vi noterar 

att verksamheten anser att de generösa 

öppettiderna riskerar att påverka verksam-

hetens kvalitet negativt. 

 

Kontrollmål 5: Nämnden har 

säkerställt att barngrupperna 

har en lämplig sammansätt-

ning och storlek.  

 

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att rektorerna har ansvar för 

att organisera verksamheten så att barn-

grupperna har en lämplig sammansättning 

och storlek, men att det inte finns något 

kommungemensamt direktiv kring vad 

detta innebär. Vi konstaterar att barn- och 

ungdomsnämnden följer upp barngrupper-

nas storlek, antal barn per personal och 

andel utbildad personal och att nämnden 

vidtagit åtgärder avseende utbildningsin-

satser avseende dessa. Vi noterar att un-

derlaget till nämnden avseende perso-

naltäthet riskerar att vara missvisande. 
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Kontrollmål 6: Nämnden har 

säkerställt att erbjudande av 

plats sker i tid.  

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att barn erbjuds plats i tid. 

Vi konstaterar dock att det inte finns ruti-

ner som säkerställer att barn i behov av 

särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt.  
 

 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och ungdoms-

nämnden:  

 Att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas och implementeras på 

enhetsnivå och på huvudmannanivå för att nämnden ska få en samlad och tydlig bild 

av enheternas behov. En sådan bild gör det möjligt för nämnden att säkerställa att de 

insatser som planeras och genomförs är adekvata.  

 Att säkerställa att åtgärder vidtas vid brister rörande likvärdighet som har identifierats 

i det systematiska kvalitetsarbetet.   

 Att säkerställa att barn i behov av särskilt stöd skyndsamt erbjuds förskoleplats. I nu-

läget framgår det inte av kommunens köregler att barn med särskilda behov ska priori-

teras. Det saknas även systemstöd för att ta emot information om behov av särskilt 

stöd i samband med ansökan om förskoleplats.  

 Denna granskning omfattar inte förskolans resursfördelningsmodell. Det har dock vid 

intervjuer framkommit att resursfördelningsmodellen inte upplevs säkerställa att för-

skolors och barns förutsättningar och behov tillgodoses. Det kan därmed finnas behov 

av en översyn av resursfördelningen i förskolan.  

 

Rapporten har varit föremål för sakgranskning hos berörda tjänstepersoner. 

 

 

För revisorerna 

 

Ulf Nordlinder 

Ordförande 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört en 

granskning av barn- och ungdomsnämnden.  

Revisionsfrågorna lyder: 

Har barn- och ungdomsnämnden säkerställt att förskolan erbjuder likvärdiga förutsättningar för 

lärande och omsorg utifrån varje barns behov?  

Har barn- och ungdomsnämnden säkerställt att behov av platser och öppettider kan 

tillgodoses? 

Vår samlade bedömning är att barn- och ungdomsnämnden inte har säkerställt att förskolan 

erbjuder likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg utifrån varje barns behov.   

Vår samlade bedömning är att barn- och ungdomsnämnden inte helt har säkerställt att behov 

av platser och öppettider kan tillgodoses.  

Vår bedömning grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive kontrollmål. 

Bedömningen baseras på bedömningen av en sammanvägning av kontrollmålen i 

granskningen, vilka framgår nedan. Bedömningen görs på en tregradig skala (uppfyllt, delvis 

uppfyllt, eller ej uppfyllt).  

Kontrollmål Kommentar  

Kontrollmål 1: Nämnden har 

säkerställt att det bedrivs ett 

ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på 

enhetsnivå.  

 

Ej uppfyllt 
 
Vi konstaterar att det finns ett identifierat behov av 

ett mer enhetligt och ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på enhetsnivå, men att former för 

detta ännu inte är på plats. Vi konstaterar att de 

brister som Skolinspektionen påvisade i sin tillsyn 

år 2018 kvarstår då det framkommer att alla 

förskoleenheter inte följer upp och analyserar sin 

verksamhet samt dokumenterar detta arbete. Vi 

ser positivt på de utbildningsinsatser som 

genomförs inom kommunen för att förbättra 

kvaliteten på uppföljningen och analysen på 

enhetsnivå. Vi anser att det systematiska 

kvalitetsarbetet skulle gynnas av en gemensam 

struktur/mall för arbete på enhetsnivå.  
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Kontrollmål 2: Nämnden har 

säkerställt att det bedrivs ett 

ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på 

huvudmannanivå.  

 

Ej uppfyllt 
 
Vi konstaterar att det finns en medvetenhet kring 

behovet av ett mer ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på huvudmannanivå, men att 

former för detta ännu inte är på plats. Då vi 

konstaterat att det finns brister i det systematiska 

kvalitetsarbetet på enhetsnivå riskerar nämnden 

att fatta beslut om utveckling av verksamheten 

utan att ha fullständig och adekvat information om 

de faktiska behoven. Vi bedömer således att de 

brister som Skolinspektionen identifierade i sin 

tillsyn år 2018 kvarstår då det saknas en samlad 

bild av måluppfyllelsen på förskolorna som kan 

ligga till grund för uppföljning, analys och beslut 

om prioritering av utvecklingsinsatser för 

förskolorna på huvudmannanivå. Vi ser positivt på 

att nämnden får löpande information om 

personalbehörighet i tertialrapporterna samt på det 

arbete som bedrivs med att implementera ett 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på 

huvudmannanivå.  

 

Kontrollmål 3: Nämnden har 

vidtagit åtgärder vid 

eventuella brister som rör 

förskolans likvärdighet. 

 

Ej bedömt 

Vi konstaterar att nämnden har fattat beslut om 

kompetenshöjande insatser för att stärka 

förskolans kvalitet i hela kommunen och vi ser 

positivt på att kommunen deltar i Skolverkets 

Samverkan för bästa skola med syfte att stärka de 

förskolor som har störst behov.  

Vi kan däremot inte bedöma om nämnden har 

vidtagit åtgärder som svarar mot brister avseende 

förskolans likvärdighet eftersom uppföljning och 

analys av förskolans resultat fördelat per område 

och enheter inte når nämnden. Därmed saknas 

den nödvändiga kopplingen mellan analys av 

brister rörande likvärdighet och nämndens 

åtgärder.   

Vi konstaterar i tillägg att resurstilldelningen till 

förskolan beskrivs ske utan hänsyn till förskolors 

och barns förutsättningar och behov.  
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Kontrollmål 4: Nämnden har 

säkerställt att barn erbjuds 

plats i förskola i 

ändamålsenlig omfattning. 

 

Uppfyllt 
 
Vi konstaterar att kommunen erbjuder förskola i 
stor omfattning. De ordinarie öppettiderna är 
generösa och det finns möjlighet att få barnomsorg 
även utanför ordinarie öppettider samt under hela 
sommaren och vid föräldraledighet. Vi noterar att 
verksamheten anser att de generösa öppettiderna 
riskerar att påverka verksamhetens kvalitet 
negativt. 

 

Kontrollmål 5: Nämnden har 

säkerställt att barngrupperna 

har en lämplig 

sammansättning och storlek.  

 

Delvis uppfyllt 
 
Vi konstaterar att rektorerna har ansvar för att 
organisera verksamheten så att barngrupperna har 
en lämplig sammansättning och storlek, men att 
det inte finns något kommungemensamt direktiv 
kring vad detta innebär. Vi konstaterar att barn- 
och ungdomsnämnden följer upp barngruppernas 
storlek, antal barn per personal och andel utbildad 
personal och att nämnden vidtagit åtgärder 
avseende utbildningsinsatser avseende dessa. Vi 
noterar att underlaget till nämnden avseende 
personaltäthet riskerar att vara missvisande. 

 

Kontrollmål 6: Nämnden har 

säkerställt att erbjudande av 

plats sker i tid.  

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att barn erbjuds plats i tid. Vi 

konstaterar dock att det inte finns rutiner som 

säkerställer att barn i behov av särskilt stöd 

erbjuds plats skyndsamt.   

 

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och 

ungdomsnämnden:  

 Att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas och implementeras på 

enhetsnivå och på huvudmannanivå för att nämnden ska få en samlad och tydlig bild 

av enheternas behov. En sådan bild gör det möjligt för nämnden att säkerställa att de 

insatser som planeras och genomförs är adekvata.  

 Att säkerställa att åtgärder vidtas vid brister rörande likvärdighet som har identifierats i 

det systematiska kvalitetsarbetet.   

 Att säkerställa att barn i behov av särskilt stöd skyndsamt erbjuds förskoleplats. I 

nuläget framgår det inte av kommunens köregler att barn med särskilda behov ska 

prioriteras. Det saknas även systemstöd för att ta emot information om behov av 

särskilt stöd i samband med ansökan om förskoleplats.  

 Denna granskning omfattar inte förskolans resursfördelningsmodell. Det har dock vid 

intervjuer framkommit att resursfördelningsmodellen inte upplevs säkerställa att 
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förskolors och barns förutsättningar och behov tillgodoses. Det kan därmed finnas 

behov av en översyn av resursfördelningen i förskolan.  
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Inledning 
Bakgrund 

Förskolan ska vara likvärdig och alla barn har rätt till en utbildning av hög kvalitet enligt 

skollagen. Detta innebär att verksamhet och innehåll kvalitativt ska vara likvärdigt såväl mellan 

som inom förskolor. Likvärdighet handlar om lika kvalitet och att läroplanens alla delar följs.  

För att säkerställa likvärdiga förutsättningar ska huvudmannen systematiskt kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen på huvudmannanivå. Sådan planering, uppföljning 

och utveckling ska även genomföras på förekoleenhetsnivå. Om det framkommer att det finns 

brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.  

Enligt skollagen ska barn från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det 

behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget 

behov på grund av familjens situation i övrigt. Huvudmannen ska se till att barngrupperna har 

en lämplig sammansättning och storlek och att barnen i övrigt erbjuds en god miljö. När 

vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola ska plats erbjudas inom fyra månader. Barn 

som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av 

förskola ska skyndsamt erbjudas förskola. 

Barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna kommun är huvudman för förskolan och ansvarar för 

att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning. Barn- och ungdomsnämnden är även 

ansvarig för att säkerställa att erbjudande av förskola samt barngrupperna sammansättning 

och storlek lever upp till kraven i skollagen.  

Kommunens kostnader för förskola inklusive öppen förskola är betydligt lägre än för strukturellt 

liknande kommuner vilket kan indikera en effektiv verksamhet och/eller lägre ambitionsnivå än 

i strukturellt liknande kommuner. Andelen årsarbetare i förskolan med pedagogisk 

högskoleexamen är knappt hälften så stor som i strukturellt liknande kommuner vilket kan vara 

en riskfaktor för förskolans kvalitet.  

 

Med utgångspunkt från såväl kommunens nettokostnadsavvikelse i förskolan som den 

pedagogiska kompetensen i förskolan och den eventuella påverkan detta kan ha på 

verksamhetens kvalitet vill revisionen granska hur barn- och ungdomsnämnden säkerställer 

likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg utifrån varje barns behov. 

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet därför bedömt det angeläget att 

göra en granskning inom ovan rubricerat område. 
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Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att besvara revisionsfrågorna:  

Har barn- och ungdomsnämnden säkerställt att förskolan erbjuder likvärdiga förutsättningar för 

lärande och omsorg utifrån varje barns behov?  

Har barn- och ungdomsnämnden säkerställt att behov av platser och öppettider kan 

tillgodoses?  

Revisionskriterier 

Iakttagelser bedöms gentemot följande revisionskriterier:  

 Skollagen: 

1 kap 4 § Syftet med utbildningen  

2 kap 8 § Huvudmannens ansvar för utbildningen  

3 kap 2 § Barnens lärande och personliga utveckling  

4 kap 3, 4, 5, 6, 7 §§ Systematiskt kvalitetsarbete  

8 kap 2, 5, 8, 14 §§ Utbildningens syfte, erbjudande av förskola, barngrupperna och 

miljön, erbjudande av plats  

 Kommunens beslut, riktlinjer och rutiner inom rubricerade områden  

Kontrollmål 

Följande kontrollmål är vägledande för att besvara revisionsfrågorna:  

Kontrollmål 1: Nämnden har säkerställt att det bedrivs ett ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på enhetsnivå.  

Kontrollmål 2: Nämnden har säkerställt att det bedrivs ett ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på huvudmannanivå.  

Kontrollmål 3: Nämnden har vidtagit åtgärder vid eventuella brister som rör förskolans lik-

värdighet.  

Kontrollmål 4: Nämnden har säkerställt att barn erbjuds plats i förskola i ändamålsenlig 

omfattning.  

Kontrollmål 6: Nämnden har säkerställt att erbjudande av plats sker i tid.   

Kontrollmål 5: Nämnden har säkerställt att barngrupperna har en lämplig sammansättning och 

storlek.  

Avgränsning 

Granskningen omfattar barn- och ungdomsnämnden och de kommunala förskolorna.  
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Metod 

Studier av relevanta styrdokument, rutiner samt dokumentation från det systematiska 

kvalitetsarbetet har genomförts, samt översiktlig granskning av barn- och ungdomsnämdens 

protokoll från hösten 2018 till och med våren 2019.  

Intervjuer har genomförts med:  

 Företrädare för nämnd i form av förskoleutskottet (gruppintervju) 

 T.f. utbildningschef och skolchefen för förskola (gruppintervju) 

 Kösamordnare 

 Tre förskolerektorer (gruppintervju) 

 Tre förskollärare från tre olika förskoleområden (gruppintervju) 

Totalt genomfördes fem intervjuer. Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska 

rapporten. 
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Förskolan i Vallentuna 
kommun 
Barn- och ungdomsnämndens organisation  

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola och fritidshem samt för öppen förskola och ungdomsmottagning. 

Barn- och ungdomsnämnden administreras av barn- och ungdomsförvaltningen och 

förvaltningen leds av en utbildningschef. Vid tiden för granskningen leds förvaltningen av en 

tillförordnad utbildningschef.  

Omorganisation 

Till och med år 2017 var kommunens förskolerektorer även rektorer i grundskolan. Vid intervju 

beskrivs att detta dubbla uppdrag och ansvar ofta innebar att utrymmet och tiden för förskolan 

begränsades, eftersom grundskolans frågor upplevdes kräva mer resurser och tid av rektorn 

än förskolan.   

Med syfte att skapa mer utrymme för förskolan och lyfta fram förskolan som en viktig del av 

nämndens uppdrag, beslutade barn- och ungdomsnämnden 2017-02-21 att den kommunala 

förskoleverksamheten skulle separeras organisatoriskt från grundskolan och därmed 

organiseras som en egen verksamhet. Vid årsskiftet 2017/2018 genomfördes 

organisationsförändringen som innebar att  

 ett förskoleutskott inrättades inom barn- och ungdomsnämnden  

 en verksamhetsavdelning för förskolan skapades och förskolan fick en egen 

verksamhetschef  

 förskolerektorerna blev renodlade förskolerektorer (utan ansvar för grundskolan)   

 förskolans ekonomi började redovisas separat (på nämndsnivå), med syfte att 

förtydliga förskolans förutsättningar och utmaningar.  

I granskningen framkommer att organisationsförändringen ses som positiv och som ett steg i 

rätt riktning i att tydliggöra förskolans uppdrag. I intervjuer beskrivs att uppdelningen mellan 

förskola och grundskola inneburit att en attitydförändring kunnat påbörjas inom förvaltningen 

och nämnden där förskolans frågor har fått större utrymme.  

Det beskrivs samtidigt att förskolerektorerna i den nya organisationen blev utan stödfunktioner 

eftersom grundskolans rektorer fick behålla de stödfunktioner som tillhörde rektorerna före 

organisationsförändringen (och därmed även kom förskolan till gagn). Till exempel 

underställdes vaktmästare och administratörer grundskolans rektorer. Sedan årsskiftet 

2018/2019 har en administratör anställts inom förvaltningen för att stötta samtliga 

förskolerektorer, men förskolerektorerna beskriver alltjämt sitt uppdrag som alltför omfattande. 

Förskolerektorerna beskriver vid intervju att det saknas förutsättningar för dem att vara 

pedagogiska ledare i den mån som lagen kräver och de själva skulle önska. Det centrala 

området har haft tre förskolerektorer det senaste året och de intervjuade rektorerna uppger att 

förutsättningarna att vara pedagogisk ledare behöver förbättras för att kommunen ska kunna 

attrahera och behålla förskolerektorer.   

I intervju med representanter från förskoleutskottet beskrivs att den nya organisationen ska 

utvärderas framöver och att det då kan bli aktuellt att upprätta ännu ett förskoleområde med 
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tillhörande förskolerektor för att förbättra förskolerektorernas arbetssituation.  

Kommunala förskolor i Vallentuna kommun 

I Vallentuna kommun finns det 14 kommunala förskolor, som sedan 2019-07-01 är indelade i 

följande fyra områden: 

Norra Vallentuna Östra Vallentuna Centrala Vallentuna  Fjärde 
förskoleområdet 

Kårsta förskola 
Lindholmens förskolor 
 

Brottby förskola 
Sjumilaskogens 
förskola 
Borgens förskola 
Haga förskola 

Granåsa förskola 
Katthults förskola 
Ormsta förskola 
Sjöhästens förskola 
Vallentuna 
språkförskola 

Kantarellens förskola 
Karby förskola 
Lovisedals förskola 

 

Vid dessa förskolor arbetar fyra förskolerektorer. Förskolerektorerna är ansvariga för två till 

fem förskolor per person.  

Vid intervjuer beskrivs att det finns stora skillnader i förutsättningar och behov, såväl mellan 

kommunens olika förskoleområden som mellan enskilda förskoleenheter. Vid intervjuer ges 

bilden att det i det norra området finns en förskola som ligger relativt långt från centralorten, 

vilket bland annat medför svårigheter i att rekrytera personal. Förskolorna i det centrala 

området beskrivs generellt ha barn med sämre socioekonomiska förutsättningar, jämfört med 

övriga områden.  

Nedanstående statistik, som är hämtad från kommunens hemsida, bekräftar att det finns 

skillnader mellan förskoleenheterna och förskoleområdena utifrån parametrarna barnantal, 

personaltäthet och andel förskollärare.  

Område Förskoleenhet Antal barn Personaltäthet Andel förskollärare 

Norra Kårsta förskola 62 5,7 18 

Norra Lindholmens förskolor 120 6,0 34 

Östra Brottby förskola 64 6,3 38 

Centrala Borgens förskola 54 5,5 19 

Centrala Granåsa förskola 56 5,6 20 

Centrala Haga förskola 34 6,4 17 

Centrala Katthults förskola 56 5,6 10 

Centrala Ormsta förskola 26 4,3 17 

Centrala Sjöhästen förskola 27 4,8 11 

Centrala Vallentuna språkförskola 8 2,3 73 

Södra Sjumilaskogens förskola 43 4,9 31 

 

Utbildningsinsatser 

Inom ramen för granskningen har pågående utbildningsinsatser för förskolans personal 

behandlats övergripande.  

Utbildningsinsatserna motiveras med bakgrund i den statistik som refereras till inledningsvis i 

rapporten samt i nedanstående tabell, där det framkommer att en betydligt lägre andel av 

förskolepersonalen i Vallentuna kommun är högskoleutbildad jämfört med liknande kommuner 

och riket totalt.  
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Tabell 1. Jämförelse andel anställda årsarbetare med förskollärarlegitimation år 2016-2018.  

 2016 2017 2018 

Vallentuna kommun 31 31 27 

Liknande kommuner 41 42 43 

Riket 45 43 43 

 

De utbildningsinsatser som är aktuella vid tiden för granskningen framgår av tabellen nedan.  

Utbildnings-
insats 

Målgrupp Upplägg Deltagare  
enligt uppgift 
vid intervjuer 

Tidplan Uppföljning 
till nämnd 

Utbildning till 
barnskötare  

Obligatorisk 
utbildning för 
alla outbildade 
barnskötare i 
kommunen 

Upphandlad kurs 
via Hermods 
Engångskurs  

Ingen uppgift.  Aug 2019-jan 
2020 

April 2020 

Utbildning till 
förskollärare 
(via högskola/ 
universitet) 

Barnskötare 
som studera 
och har 
behörighet  

Kommunen står för 
en betald studiedag 
i veckan samt 
bekostar 
kurslitteratur.  

Tre barnskötare 
vid de 
kommunala 
förskolorna har 
blivit antagna.  

Aug 2019 
Utbildningen 
omfattar 3,5 år 
heltidsstudier.  

Sep 2019 
April 2020 

Flerstämmig 
undervisning i 
förskolan 

Förskollärare Ifous projektleder 
och Malmö 
universitet ansvarar 
för 
forskningsinsatsen 
som syftar till att 
öka förskolans 
kvalitet och 
likvärdighet.  

12 förskollärare  
Samtliga 
förskole-
områden är 
representerade.  

Jan 2018-juni 
2020 

Dec 2019 

Samverkan för 
bästa skola1 

Två förskolor i 
det centrala 
området samt 
samtliga 
förskolerektore
r 

Skolverkets riktade 
insats för att stärka 
förskolan och 
huvudmannen i 
planering, 
uppföljning och 
utveckling av 
utbildningen 

 Nov 2018-nov 
2022  

 

 

I intervjuer lyfts att det är flera barnskötare som har önskat utbilda sig till förskollärare inom 

ramen för kommunens satsning, men att de saknar behörighet till utbildningen. Om samma 

upplägg erbjuds inför nästa läsår (2020/2021) kan fler ha hunnit komplettera sina betyg för att 

kunna vidareutbilda sig, uppges vid intervju.  

I kombination med en marknadsmässig lön beskrivs i intervjuerna dessa utbildningar som 

viktiga för att behålla och rekrytera personal till förskolan i Vallentuna. I intervjun med 

förskollärare lyfts även betydelsen av förbättrade förutsättningarna för kommunens 

förskollärare att få tid för reflektion som en viktig faktor för att locka och behålla utbildade 

förskollärare. Det framkommer att det skiljer sig åt mellan de intervjuade hur mycket egen 

reflektionstid de har inom ramen för ordinarie arbetstid. Reflektionstiden beskrivs även som 

                                                      
 

1 Om Samverkan för bästa skola: https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-
organisera-skolan/samverkan-for-basta-skola 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/samverkan-for-basta-skola
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/samverkan-for-basta-skola
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viktig för att kunna dra nytta av de utbildningsinsatser som genomförs och utveckla 

verksamheten bland annat i linje med det som behandlas i insatsen Flerstämmig undervisning i 

förskolan.  

I intervju med representanter från nämnden beskrivs att eventuella fortsatta utbildningsinsatser 

kommer att beslutas om efter att resultatet av de nuvarande insatserna har utvärderats.  

Kommunens tillsynsansvar 

Inom ramen för granskningen har kommunens ansvar för tillsyn av fristående förskolor 

behandlats översiktligt. Enligt kommunens hemsida finns det 30 fristående förskolor i 

Vallentuna kommun och dessa drivs av totalt 17 fristående huvudmän.  

Skolchefen för förskolan har varit ensamt ansvarig för tillsynsarbetet samt för 

samverkansforum, i form av nätverksträffar, med fristående huvudmän. Vid intervju 

framkommer att tillsynen från och med hösten 2019 ska skötas av en annan medarbetare på 

förvaltningen medan skolchefen för förskolan fortsatt ansvarar för nämnda nätverksträffar. Vi 

bedömer att tillsynsarbetet är sårbart så länge det är ett enmansuppdrag.   

Riktlinjer för ”Tillsyn och annan myndighetsutövning av fristående förskolor och pedagogisk 

omsorg i Vallentuna kommun” antogs av barn- och ungdomsnämnden i september 2017. 

Dessa riktlinjer reviderades i februari 2019. Riktlinjerna innehåller bland annat:  

 Beskrivning av de tre formerna av tillsyn: regelbunden tillsyn, riktad tillsyn och 

kvalitetsgranskning  

 Beskrivning av ingripande som kan komma att ske efter tillsynen, beroende på bristens 

allvarsgrad 

 Genomgång av områden om ska komma att granskas med hänvisning till lagrum i 

skollagen samt kriterier för tillsynen i fristående förskola.  

Vid intervjuer beskrivs riktlinjer och tillhörande mallar som tydliga och relevanta.  

En gång per år görs en skriftlig och muntlig rapport av tillsynsansvaret till barn- och 

ungdomsnämnden. Rapporten för år 2018 togs upp på nämndens sammanträde i februari år 

2019. Rapporten innehåller en sammanställning av den tillsyn som har gjorts under året samt 

beskriver de utvecklingsområden som har identifierats inom ramen för tillsynen. Områden för 

utveckling är pedagogiska lärmiljöer, systematiskt kvalitetsarbete och personalbehörighet.   

På initiativ av förvaltningen beslutade barn- och ungdomsnämnden i februari 2019 att den 

regelbundna tillsynen av fristående aktörer ska ske med tre års mellanrum istället för två års 

mellanrum. Intervallet bedöms som tillräckligt för att fånga upp avvikelser samtidigt som 

arbetsbördan för den tillsynsansvariga lättar något. De samverkansforum som finns med de 

fristående huvudmännen bedöms bidra till en god dialog och löpande insyn i verksamheterna.  

Överlämningsrutiner mellan förskola och grundskola 

Det finns flera forum för samverkan mellan den kommunala huvudmannen och fristående 

huvudmän:  

 Nätverksträffar för fristående och kommunala förskolerektorer (två gånger per termin)  

 Förskoleråd för förskola består av kommunala och fristående förskolor med två-tre 

träffar/termin. Förskolerådet är ett forum för nätverkande för förskolor i Vallentuna dit 

också andra delar av kommunens förvaltning bjuds in  

 Överlämningsnätverket består av tre rektorer för förskolan samt fyra förskolerektorer 
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från de fristående förskolorna och syftar till att skapa enhetliga överlämningar mellan 

förskola och grundskola, oavsett huvudman 

Överlämningsnätverket har tagit fram en kommungemensam överlämningsblankett som 

samtliga förskolor använder sig av i samband med överlämning mellan förskola och 

förskoleklass. Blanketten innehåller tre delar: en del där barnet kommer till tals, en del där 

vårdnadshavare kommer till tals samt en del där förskolläraren beskriver vad mottagande skola 

bör känna till. I de fall där barnet är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, används 

en kompletterande blankett som kallas ”Kompletterande överlämningsplan”.  

I intervjuer beskrivs att blanketten och överlämningar generellt fungerar väl.  

Överlämningsnätverket har diskuterat hur uppföljning och utvärdering av genomförd 

överlämning skulle kunna gå till. Former för detta har ännu inte fastställts, men vid intervjuer 

beskrivs en ambition där förskolan i september-oktober varje år får återkoppling från 

grundskolan på vilket sätt som överlämningen var till hjälp och hur den skulle kunna förbättras. 

I intervjuer framkommer även att överlämningsnätverket efterfrågar en tydligare samverkan 

med socialtjänsten i överlämningar där det finns ett sådant behov. Det beskrivs också att 

förskolan på ett mer uttalat sätt bör inkluderas i den samverkansprocess som nyligen påbörjats 

mellan socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen.  

Skolinspektionens tillsyn år 2018 

Under vårterminen 2018 gjorde Skolinspektionen en tillsyn av förskolan i Vallentuna. 

Skolinspektionen bedömde att det fanns allvarliga brister i huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete och att följande åtgärder behövde vidtas:  

 Följa upp och sammanställa måluppfyllelse och resultat i förhållande till de nationella 

målen. 

 Utifrån uppföljning av resultaten och måluppfyllelsen analysera vad som påverkar och 

orsakar resultaten och måluppfyllelsen för verksamheten. 

 Utifrån analysen identifiera utvecklingsområden och besluta om genomförande av 

utvecklingsåtgärder. 

 Planera och genomföra de beslutade utvecklingsåtgärderna. 

 Se till att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs även på samtliga förskoleenheter. 

Detta arbete ska innefatta uppföljning, analys och beslut om utvecklingsåtgärder per 

enhet samt att arbetet dokumenteras.  

Skolinspektionen beslutade om ett föreläggande med vite om inte Vallentuna kommun senast i 

januari 2019 kunde redovisa vilka åtgärder som identifierats och påbörjats för att komma till 

rätta med bristerna. 

 Kommunen redovisade följande åtgärder till Skolinspektionen i januari 2019:  

 Under hösten 2018 har en arbetsplan för de kommande tre åren arbetats fram i 

förskolans ledningsgrupp (se bilaga 1). Utifrån denna arbetsplan har ledningsgruppen 

löpande under hösten arbetat med nedanstående övergripande områden på 

ledningsnivå samt i verksamheten tillsammans med pedagogerna 

 Tydliggöra organisationen 

 Skapa gemensamma rutiner och riktlinjer  

 Förtydligande av uppdraget 

 Struktur och arbetsgång för det systematiska kvalitetsarbetet 

 Befattningsbeskrivningar för förskollärare och barnskötare 

 Kompetenshöjande insatser 
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 Värdegrundsarbete, planer för kränkande behandling och systematiskt 

likabehandlingsarbete 

 IT-plan för förskolan 

I Skolinspektionens uppföljningsbeslut i februari 2019, baserat på redovisning av ovanstående 

åtgärder, bedömdes bristerna vara avhjälpta.  
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Iakttagelser och 
bedömningar 
Kontrollmål 1: Nämnden har säkerställt att det bedrivs ett ändamålsenligt 
systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå.   

Kontrollmål 2: Nämnden har säkerställt att det bedrivs ett ändamålsenligt 
systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå.  

Iakttagelser 
I intervju med företrädare från nämndens förskoleutskott beskrivs att Skolinspektionens tillsyn 

och dess resultat avseende brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete var en viktig 

ögonöppnare för organisationen. Företrädarna från nämnden liksom övriga intervjuade 

beskriver att åtgärder har vidtagits för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet, men att 

arbetssättet ännu inte har hunnit sätta sig. 

I dokumentet Arbetsplan för processer i ledningsgrupp förskola 2018-2020 (daterat 2018-09-

14) beskrivs kortfattat processen med det systematiska kvalitetsarbetet under år 2018 och 

2019. Av dokumentet framgår:   

Vad ska göras Ansvariga Tidsplan Uppföljning/ 
utvärdering 

 Skapa tydliga rutiner för det 
systematiska kvalitetsarbetet. 
Bruk? SPSM? 

 Utbildningsplan för förskolan i 
Stratsys - Susanne vt 19 

 Rutiner för uppföljning – 
månadsrapporter – Fundif  

 Förankra i verksamheterna – 
behöver hållas i och fortsätta 
arbeta med 

Lednings-
grupp 
förskola 
samt 
avdelningen 
för Kvalitet 

2018-2019 Löpande i Förskolans 
ledningsgrupp (FLG) 
samt rapportering i 
Stratsys 

 

Arbetsplanens punkter liknar de åtgärder som redovisades till Skolinspektionen i januari 2019, 

men är inte identiska. I sakgranskning framkommer att insatserna enligt Arbetsplan för 

processer i ledningsgrupp förskola 2018-2020 är genomförda.  

Årshjul och mallar för systematiskt kvalitetsarbete 

Det finns ett årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet, framtaget höstterminen 2018 och 

reviderat vårterminen 2019), se bilaga 2. Årshjulet innehåller följande moment med bäring på 

det systematiska kvalitetsarbetet:  

 En verksamhetsplan för kommande läsår skrivs för varje förskoleenhet i juni månad.  

 Uppföljning (och ibland analys) görs i september, december, januari, februari och maj. 

Utifrån analysen i december planeras vårterminens arbete och utifrån analysen i maj 

väljs prioriterade mål som ingår i nästkommande verksamhetsplan.  

 I april genomförs Våga visa-enkäten till samtliga vårdnadshavare och enkätens 

resultat används för att välja ut prioriterade mål för kommande läsår.   

 En verksamhetsberättelse skrivs i december varje år.     

Dokumentationen kring ovanstående läggs in i systemet Stratsys.  
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Av årshjulet framkommer därtill att kartläggningar av barn och barngrupper görs i september. 

Kartläggning och uppföljning avseende barn i behov av särskilt stöd/särskilda anpassningar 

sker i oktober, december och mars på varje förskoleenhet. Dessa kartläggningar 

dokumenteras inte i Stratsys.   

Årshjulet innehåller således moment för kvalitetsarbete på enhetsnivå och huvudmannanivå. 

Av årshjulet framgår det inte vem som är ansvarig för att respektive moment. För en del 

moment är det inte helt tydligt om de avser kvalitetsarbete på enhetsnivå eller på 

huvudmannanivå (eller båda nivåerna).  

Utöver årshjulet, finns det kommungemensamma mallar för månadsuppföljning och 

terminsutvärdering. Denna uppföljning och utvärdering ska göras av varje arbetslag/avdelning.  

Systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå 

I intervjuer med förskollärare beskrivs att arbetslagsreflektion sker på avdelningsnivå på 

kommunens förskoleenheter, dock i varierande omfattning. En förskollärare beskriver att 

reflektion i arbetslaget sker muntligt varje vecka och att kortare anteckningar förs vid dessa 

tillfällen; en annan förskollärare beskriver att arbetslaget träffas för reflektion varannan vecka 

vilket resulterar i en skriftlig rapport som lämnas till förskolerektor.  

Enligt inkommen dokumentation ska varje arbetslag göra en skriftlig uppföljning varje månad 

utifrån arbetslagets pedagogiska tankar och barnens läroprocesser med fokus på det projekt 

som bedrivits. Förskollärarna beskriver att det ofta görs, men inte alltid varje månad om 

verksamheten kräver att annat mer akut måste behandlas. Förskollärarna beskriver dock att 

arbetslagen alltid gör terminsutvärderingar, men att dessa kan variera i omfång och innehåll 

mellan avdelningarna och mellan förskolorna. De beskriver vidare att återkoppling från 

förskolerektor på månadsuppföljningar och terminsutvärderingar kan se olika ut, antingen i 

form av skriftliga kommentarer i delade dokument eller i muntlig form. Generellt framträder en 

bild där kvalitetsarbetet på enhetsnivå varierar stort, såväl mellan avdelningar på samma 

förskola som mellan förskolor i olika geografiska områden.  

Vid sakgranskning framkommer att det inte finns några verksamhetsplaner på enhetsnivå.  

Förskolerektorerna beskriver vid intervju att det fanns ett gemensamt arbetssätt för det 

systematiska kvalitetsarbetet under den tidigare förvaltningschefen, men att förskolerektorerna 

under det senaste året har haft möjlighet att i större grad anpassa arbetet utifrån sitt 

förskoleområde och enligt egna preferenser. Förskolerektorerna uppger att de i grunden har ett 

gemensamt tänk med månadsrapporter från avdelningarna och att kvalitetsarbetet på 

förskolorna dokumenteras via Google Drive där arbetslagen på förskolorna arbetar mot 

läroplanen och använder en reflektionsmall där de beskriver det pågående arbetet. Rektorerna 

ger sina kommentarer på arbetet i Drive. Dock ska rektorerna nu se över hur de kan göra det 

systematiska kvalitetsarbetet mer enhetligt och skapa en ny gemensam mall för arbetets alla 

delar.  

Förskolerektorerna ser ett stort behov av att vara mer närvarande pedagogiska ledare i 

kvalitetsarbetet på förskoleenheterna. De beskriver att det ännu inte är tydligt för alla 

förskollärare hur kvalitets- och utvecklingsarbetet ska bedrivas. Utbildningsinsatsen 

Flerstämmig undervisning i förskolan beskrivs som ett värdefullt verktyg för att höja kvaliteten 

på uppföljning och analys, men att det är en bit kvar innan förskolorna är självgående i sitt 

kvalitetsarbete. 
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Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå 

I Läsårsplan 2019 beskrivs de utvecklingsområden, aktiviteter och in indikatorer som förskolan 

har valt att arbeta med utifrån en analys av tidigare läsår och utvecklingsbehov. Läsårsplanen 

motsvarar verksamhetsplan 2019 för den kommunala förskolan i Vallentuna kommun. 

Läsårsplanen utgår ifrån nämndens mål och sedan finns det möjlighet att lägga till 

utvecklingsområden som i sin tur kan kopplas till nationella mål för förskolan. Prioriterade 

områden för år 2019 är:  

 Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, 

grundskolor och fritidshem samt grundsärskola medvetet arbeta för en långsiktigt 

hållbar utveckling. 

 Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, 

grundskolor och fritidshem samt grundsärskola aktivt bidra till en giftfri miljö och ett 

återvunnet samhälle samt bidra till att begränsa klimatpåverkan. 

 Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, 

grundskolor och fritidshem samt grundsärskola se till att dessa verksamheter bedrivs 

med hög kvalitet och med ett tydligt fokus på utveckling. 

 Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, 

grundskolor och fritidshem samt grundsärskola kontinuerligt utveckla samarbetet med 

företag, organisationer och föreningar samt institutioner inom högre utbildning. 

Förskolerektorerna uppger vid intervju att de sammanställer avdelningarnas underlag tre 

gånger per år, i anslutning till förvaltningens tertialrapporter, i verksamhetssystemet Stratsys. 

Förskolerektorerna uppger att det inte är helt tydligt vad som ska dokumenteras i Stratsys, 

men de bedömer att de ändå genomför uppföljning och analys av nämndens mål på liknande 

sätt. De beskriver att redovisningen i Stratsys mynnar ut i en aggregerad beskrivning och 

analys av resultat på förskoleområdesnivå.  

I nästa steg sammanställer skolchefen för förskolan förskolerektorernas redovisningar. Denna 

samlade redovisning ingår i barn- och utbildningsnämndens tertialrapporter per april (tertial 1), 

per augusti (tertial 2) samt i nämndens verksamhetsberättelse för helåret i februari året efter.  

Tertialrapporterna innehåller en redogörelse av nämndens samtliga verksamheters arbete med 

de kommungemensamma och nämndspecifika målen. Inkommen tertialrapport innehåller 

bland annat information om pågående utbildningsinsatser i förskolan, det pågående 

utvecklingsarbetet med förskolans systematiska kvalitetsarbete samt statistik avseende 

personaltäthet och personalbehörighet i förskolan. Resultat och analys på förskoleområdes- 

och/eller förskoleenhetsnivå saknas.  

Verksamhetsberättelse för år 2018 innehåller, likt tertialrapporten, Information om 

utvecklingsinsatser inom förskolan, däribland utvecklingen av det systematiska 

kvalitetsarbetet, samt statistik avseende personaltäthet och personalbehörighet i förskolan. 

Därtill redovisas resultatet av Våga visa-enkäten till vårdnadshavare. Av 

verksamhetsberättelsen framgår att ”Förskoleverksamheten har precis som skolorna 

utmaningar med delningstal, höga personalkostnader kopplat till brist på förskolelärare och 

lokaler med ledig kapacitet. Förskolorna redovisar ett underskott om 2,4 mnkr.” Resultat och 

analys på förskoleområdes- och/eller förskoleenhetsnivå saknas i verksamhetsberättelsen.  

Under våren 2019 har förskolerektorerna (var för sig) besökt förskolenämndens utskott, vilket 

verifierats i protokoll. Det beskrivs att detta tillfälle varit en kanal för att ge en bild av respektive 

område och dess enheters utmaningar. Förskolerektorerna beskriver dock att det systematiska 

kvalitetsarbetet inte har varit föremål för diskussion under dessa tillfällen. Företrädare för 
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förskoleutskottet beskriver att de inte har en inblick i de enskilda förskolornas kvalitetsarbete 

eller de resultat som framkommer i kvalitetsarbetet på enhetsnivå eller områdesnivå.  

Förskoleutskottet samt barn- och ungdomsnämnden får löpande uppdateringar kring de 

kompetenshöjande utbildningsinsatser som genomförs i förskolan, vilket framgår av utskottets 

protokoll. Både utskottet och nämnden har även tagit del av uppföljning avseende 

Skolinspektionens tillsyn. I intervju med förvaltningen beskrivs att nämnden, trots 

omorganisationen där förskolan lyftes ur grundskolan, fortsatt upplevs visa ett svagt intresse i 

för förskolan.  

Bedömning  

Kontrollmål 1: Vår bedömning är att kontrollmålet inte är uppfyllt.  

Vi konstaterar att det finns ett identifierat behov av ett mer enhetligt och ändamålsenligt 

systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå, men att former för detta ännu inte är på plats. Vi 

konstaterar att de brister som Skolinspektionen påvisade i sin tillsyn år 2018 kvarstår då det 

framkommer att alla förskoleenheter inte följer upp och analyserar sin verksamhet samt 

dokumenterar detta arbete. Vi ser positivt på de utbildningsinsatser som genomförs inom 

kommunen för att förbättra kvaliteten på uppföljningen och analysen på enhetsnivå. Vi anser 

att det systematiska kvalitetsarbetet skulle gynnas av en gemensam struktur/mall för arbete på 

enhetsnivå.  

Kontrollmål 2: Vår bedömning är att kontrollmålet inte är uppfyllt.  

Vi konstaterar att det finns en medvetenhet kring behovet av ett mer ändamålsenligt 

systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå, men att former för detta ännu inte är på 

plats. Då vi konstaterat att det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå 

riskerar nämnden att fatta beslut om utveckling av verksamheten utan att ha fullständig och 

adekvat information om de faktiska behoven. Vi bedömer således att de brister som 

Skolinspektionen identifierade i sin tillsyn år 2018 kvarstår då det saknas en samlad bild av 

måluppfyllelsen på förskolorna som kan ligga till grund för uppföljning, analys och beslut om 

prioritering av utvecklingsinsatser för förskolorna på huvudmannanivå. Vi ser positivt på att 

nämnden får löpande information om personalbehörighet i tertialrapporterna samt på det 

arbete som bedrivs med att implementera ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på 

huvudmannanivå.  

Kontrollmål 3: Nämnden har vidtagit åtgärder vid eventuella brister som 
rör förskolans likvärdighet. 

Iakttagelser 
Av inkommet underlag och vid intervjuer framgår att nämnden, direkt eller indirekt (via 

förvaltningen), har vidtagit åtgärder med syfte att höja kvaliteten i förskolan i form av de 

utbildningsinsatser som tidigare har beskrivits i rapporten.  

Vid tiden för granskningen har ingen av dessa utbildningsinsatser utvärderats för att 

säkerställa att de har avsedd effekt, men de utbildningsinsatser som genomförs beskrivs som 

positiva av samtliga intervjuade och insatserna bedöms gynna den generella utvecklingen av 

kvaliteten i den kommunala förskolan i Vallentuna kommun. De förskolor som har en hög andel 

obehöriga barnskötare får i och med den obligatoriska utbildningen för denna grupp en effektiv 

och genomgående kompetenshöjning.  

I intervjuer nämns även Skolverkets insats Samverkan för bästa skola som betydelsefull för att 

stärka den förskola i det centrala området som omfattas av insatsen. Det finns en förhoppning 

att insatsen kommer att stärka kvaliteten på verksamheten i alla förskoleområden eftersom 
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samtliga förskolerektorer också omfattas av Samverkan för bästa skola.  

Vid intervjuer efterfrågas samtidigt mer riktade insatser som kan möta de skillnader som finns 

vad gäller lokala förutsättningar på enskilda förskolor och/eller i en eller ett par 

förskoleområden. De intervjuade lyfter även att resursfördelningen till förskolan behöver 

utvecklas. Resursfördelningsmodellen tar inte hänsyn till förskolornas olika förutsättningar och 

behov, menar de intervjuade. Förskolerektorer beskriver vid intervju att nämnden i många år 

har haft som mål att höja andelen förskollärare i kommunens förskolor, men att det är upp till 

förskolerektorerna att göra satsningar på rekryteringar och bära den kostnad som en högre 

andel utbildade förskollärare innebär.  

Bedömning 

Vi kan inte bedöma kontrollmålet.  

Vi konstaterar att nämnden har fattat beslut om kompetenshöjande insatser för att stärka 

förskolans kvalitet i hela kommunen och vi ser positivt på att kommunen deltar i Skolverkets 

Samverkan för bästa skola med syfte att stärka de förskolor som har störst behov.  

Vi kan däremot inte bedöma om nämnden har vidtagit åtgärder som svarar mot brister 

avseende förskolans likvärdighet eftersom uppföljning och analys av förskolans resultat 

fördelat per område och enheter inte når nämnden. Därmed saknas den nödvändiga 

kopplingen mellan analys av brister rörande likvärdighet och nämndens åtgärder.   

Vi konstaterar i tillägg att resurstilldelningen till förskolan beskrivs ske utan hänsyn till 

förskolors och barns förutsättningar och behov.  

Kontrollmål 4: Nämnden har säkerställt att barn erbjuds plats i förskola i 

ändamålsenlig omfattning.   

Kontrollmål 6: Nämnden har säkerställt att erbjudande av plats sker i tid.   

Enligt skollagen ska barn från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det 

behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget 

behov på grund av familjens situation i övrigt.  

När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola ska plats erbjudas inom fyra månader. 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form 

av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola. 

Iakttagelser  
I Vallentuna kommun finns det en anställd kösamordnare. Alla fristående och kommunala 

förskolor är anslutna till kommunens kösystem. I intervjuer framgår att det finns ett överskott av 

platser och att kommunen därmed kan erbjuda plats inom fyra månader från att ansökan 

inkommit, i enlighet med lagen, samt att vårdnadshavare ofta får sitt förstahandsval. Nämnden 

får återrapportering en gång om året avseende kommunens möjlighet att erbjuda 

förskoleplatser i tid. Det beskrivs att kommunen har beredskap i form av lokaler om det skulle 

bli ont om förskoleplatser. Däremot skulle kommunen ha svårt att bemanna fler förskolor i 

nuläget. I intervjuerna uppges att befolkningsprognoserna visar på en fortsatt överkapacitet i 

kommunens förskolor.  

På kommunens hemsida finns dokumentet Köregler för förskola och familjehem. Där framgår 

hur ansökan ska göras via hemsidan, vad som krävs för att ett barn ska ha rätt till förskola, hur 

barn placeras utifrån syskonförtur, behov av särskilt stöd och ködatum samt hur 

platserbjudande går till. I intervjuerna uppges att kösystemet fungerar relativt väl och att få 
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föräldrar har klagomål på själva systemet. Det är varje förskolas ansvar att erbjuda plats. 

Kösamordnaren stämmer av varje månad att de barn som enligt kösystemet ska erbjudas plats 

har fått besked och kontaktar de förskolor som eventuellt ännu inte meddelat vårdnadshavare 

om att de fått en plats till sitt barn på den aktuella förskolan.  

Kommunen är skyldig att se till att barn i behov av särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt. Det 

innebär i praktiken att dessa barn bör gå före (andra barn) i förskolekön. I dokumentet 

Enhetsmanual Erbjudande av förskoleplats beskrivs att barn ska erbjudas plats utifrån följande 

prioriteringar:  

1. Barn i behov av särskilt stöd 

2. Syskonförtur  

3. Kötid  

I intervju med kösamordnaren framkommer dock att det inte är möjligt att säkerställa detta i 

och med att systemet där vårdnadshavare ansöker om förskoleplats inte tar emot information 

om behov av särskilt stöd. I Köregler för förskola och familjedaghem, som vårdnadshavare 

hittar på hemsidan, beskrivs inte tydligt att barn med särskilda behov ska prioriteras vid 

placering. Representanterna från nämnden instämmer i att det inte finns någon funktion för att 

säkerställa att barn i behov av särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt.  

Kösamordnaren uppger att dokumenten Enhetsmanual Erbjudande av förskoleplats och 

Enhetsmanual för skolvalssidan Hypernet förskola följs i stora drag, men att formuleringar och 

vissa funktioner kommer att ses över under hösten 2019 för att säkerställa att dokumenten 

stämmer överens med det praktiska förfarandet. Det ska även undersökas om kommunen, 

istället för att erbjuda en familj en förskoleplats i taget, kan erbjuda ett antal placerings-

alternativ, detta för att snabba på processen med tilldelning av plats. Kösamordnaren uppger 

vidare att det inte görs löpande kontroller av huruvida vårdnadshavarens angivna behov av 

förskola stämmer överens med de faktiska behoven. Det finns inget krav på att vårdnads-

havare ska inkomma med arbetsintyg för att styrka behovet. Kösamordnaren beskriver att det i 

praktiken blir en kontroll av behoven i och med att kösamordnaren även ansvarar för föräldra-

fakturorna och då kan upptäcka stora avvikelser mellan exempelvis en mycket låg inkomst och 

ett mycket stort behov av förskola. Kösamordnaren tar i dessa fall kontakt med 

vårdnadshavaren för att säkerställa att behoven är riktiga.  

I intervjuer beskrivs att kommunen erbjuder omfattande öppettider inom förskolan. Alla 

förskolor ska kunna hålla öppet mellan klockan 6.00 och 18.30 om behov finns. Det finns även 

möjlighet till barnomsorg utanför ordinarie öppettider. Kommunen har vidare sommarförskola 

hela sommaren samt erbjuder familjer där en vårdnadshavare är föräldraledig 30 timmar per 

vecka i förskolan för det äldre syskonet. De intervjuade förskolerektorerna och skolchefen för 

förskola uppger att de generösa öppettiderna gör verksamheten ansträngd. De generösa 

öppettiderna kostar mycket pengar, vilket går ut över kvaliteten. De intervjuade beskriver ett 

behov av att se över öppettiderna för att kunna upprätthålla en genomgående hög kvalitet.  

Bedömning 
Kontrollmål 4: Vår bedömning är att kontrollmålet är uppfyllt.  

Vi konstaterar att kommunen erbjuder förskola i stor omfattning. De ordinarie öppettiderna är 

generösa och det finns möjlighet att få barnomsorg även utanför ordinarie öppettider samt 

under hela sommaren och vid föräldraledighet. Vi noterar att verksamheten anser att de 

generösa öppettiderna riskerar att påverka verksamhetens kvalitet negativt. 
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Kontrollmål 6: Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt.  

Vi konstaterar att barn erbjuds plats i tid. Vi konstaterar dock att det inte finns rutiner som 

säkerställer att barn i behov av särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt.  

Kontrollmål 5: Nämnden har säkerställt att barngrupperna har en lämplig 
sammansättning och storlek.  

Enligt skollagen ska huvudmannen se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning 

och storlek. 

Iakttagelser  
Ansvaret att organisera verksamheten utifrån antalet barn och sammansättningen av barn 

ligger hos förskolerektor. Det finns inte några nämndbeslut avseende barngruppernas storlek 

eller sammansättning. Det finns inte någon kommungemensam definition av vad som 

kännetecknar att en barngrupp har en lämplig sammansättning och storlek. Rektorerna uppger 

att det är barnpengens storlek som avgör barngruppernas storlek. För att det ska vara möjligt 

att minska på barngruppernas storlek måste barnpengen öka, menar förskolerektorerna. 

Sammansättningen på förskolan och i barngrupperna är beroende av de barn som står först i 

kön och får en plats på förskolan. Rektorerna uppger att verksamheten är van att ställa om från 

ett år till nästa beroende på hur sammansättningen av barn ser ut. Skolchef förskola uppger att 

organiseringen av förskolorna generellt fungerar väl.  

De intervjuade förskollärarna uppger att det alltid finns en önskan om att barngrupperna ska 

vara mindre, men att det inte får ske på bekostnad av en omorganisation där färre vuxna 

ansvarar för barngruppen. Förskollärarna beskriver att de hellre ser en något större barngrupp 

med fler personal knutna till den än en mindre barngrupp med en liten och därmed såbar 

personalstyrka. Förskollärarna beskriver en generell smärtgräns på barngrupperna vid max 20 

barn i grupper med äldre barn och max 15 barn i grupper med små barn. Förskollärarna 

uppger att de känner sig delaktiga i sina respektive förskolors organisation.  

Enligt Skolchef förskola får barn- och ungdomsnämnden rapportering gällande barngruppernas 

storlek, antal barn per personal och andel utbildad personal. Detta går inta att utläsa i protokoll, 

men i sakgranskning framkommer att förskoleutskottet har fått ta del av underlag utifrån det 

som SCB efterfrågar från Vallentuna kommun, och som sedan presenteras av SCB i april varje 

år. Denna återrapportering har föranlett de utbildningsinsatser som genomförs för att höja 

kompetensen hos personalen. I intervju med rektorerna framkommer att statistik avseende 

personaltäthet blir missvisande då de resurser som är anställda för att stötta ett enskilt barn 

inte undantas. I statistiken ser det till exempel ut som att det är tre vuxna på 15 barn trots att all 

arbetstid för en av de tre går åt till ett enda barn. I praktiken innebär det att det är två vuxna på 

14 barn.  

Bedömning  
Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt.  

Vi konstaterar att rektorerna har ansvar för att organisera verksamheten så att barngrupperna 

har en lämplig sammansättning och storlek, men att det inte finns något kommungemensamt 

direktiv kring vad detta innebär. Vi konstaterar att barn- och ungdomsnämnden följer upp 

barngruppernas storlek, antal barn per personal och andel utbildad personal och att nämnden 

vidtagit åtgärder avseende utbildningsinsatser avseende dessa. Vi noterar att underlaget till 

nämnden avseende personaltäthet riskerar att vara missvisande.  
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Revisionell bedömning 
Vår samlade bedömning är att barn- och ungdomsnämnden inte har säkerställt att förskolan 

erbjuder likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg utifrån varje barns behov.   

Vår samlade bedömning är att barn- och ungdomsnämnden inte helt har säkerställt att behov 

av platser och öppettider kan tillgodoses.  

Vår bedömning grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive kontrollmål. 

Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar  

Kontrollmål 1: Nämnden har 

säkerställt att det bedrivs ett 

ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på 

enhetsnivå.  

 

Ej uppfyllt 
 
Vi konstaterar att det finns ett identifierat behov av 

ett mer enhetligt och ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på enhetsnivå, men att former för 

detta ännu inte är på plats. Vi konstaterar att de 

brister som Skolinspektionen påvisade i sin tillsyn 

år 2018 kvarstår då det framkommer att alla 

förskoleenheter inte följer upp och analyserar sin 

verksamhet samt dokumenterar detta arbete. Vi 

ser positivt på de utbildningsinsatser som 

genomförs inom kommunen för att förbättra 

kvaliteten på uppföljningen och analysen på 

enhetsnivå. Vi anser att det systematiska 

kvalitetsarbetet skulle gynnas av en gemensam 

struktur/mall för arbete på enhetsnivå.  

  



 
 

23 

Kontrollmål 2: Nämnden har 

säkerställt att det bedrivs ett 

ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på 

huvudmannanivå.  

 

Ej uppfyllt 
 
Vi konstaterar att det finns en medvetenhet kring 

behovet av ett mer ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på huvudmannanivå, men att 

former för detta ännu inte är på plats. Då vi 

konstaterat att det finns brister i det systematiska 

kvalitetsarbetet på enhetsnivå riskerar nämnden 

att fatta beslut om utveckling av verksamheten 

utan att ha fullständig och adekvat information om 

de faktiska behoven. Vi bedömer således att de 

brister som Skolinspektionen identifierade i sin 

tillsyn år 2018 kvarstår då det saknas en samlad 

bild av måluppfyllelsen på förskolorna som kan 

ligga till grund för uppföljning, analys och beslut 

om prioritering av utvecklingsinsatser för 

förskolorna på huvudmannanivå. Vi ser positivt på 

att nämnden får löpande information om 

personalbehörighet i tertialrapporterna samt på det 

arbete som bedrivs med att implementera ett 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på 

huvudmannanivå.  

 

Kontrollmål 3: Nämnden har 

vidtagit åtgärder vid 

eventuella brister som rör 

förskolans likvärdighet. 

 

Ej bedömt 

Vi konstaterar att nämnden har fattat beslut om 

kompetenshöjande insatser för att stärka 

förskolans kvalitet i hela kommunen och vi ser 

positivt på att kommunen deltar i Skolverkets 

Samverkan för bästa skola med syfte att stärka de 

förskolor som har störst behov.  

Vi kan däremot inte bedöma om nämnden har 

vidtagit åtgärder som svarar mot brister avseende 

förskolans likvärdighet eftersom uppföljning och 

analys av förskolans resultat fördelat per område 

och enheter inte når nämnden. Därmed saknas 

den nödvändiga kopplingen mellan analys av 

brister rörande likvärdighet och nämndens 

åtgärder.   

Vi konstaterar i tillägg att resurstilldelningen till 

förskolan beskrivs ske utan hänsyn till förskolors 

och barns förutsättningar och behov.  
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Kontrollmål 4: Nämnden har 

säkerställt att barn erbjuds 

plats i förskola i 

ändamålsenlig omfattning. 

 

Uppfyllt 
 
Vi konstaterar att kommunen erbjuder förskola i 
stor omfattning. De ordinarie öppettiderna är 
generösa och det finns möjlighet att få barnomsorg 
även utanför ordinarie öppettider samt under hela 
sommaren och vid föräldraledighet. Vi noterar att 
verksamheten anser att de generösa öppettiderna 
riskerar att påverka verksamhetens kvalitet 
negativt. 

 

Kontrollmål 5: Nämnden har 

säkerställt att barngrupperna 

har en lämplig 

sammansättning och storlek.  

 

Delvis uppfyllt 
 
Vi konstaterar att rektorerna har ansvar för att 
organisera verksamheten så att barngrupperna har 
en lämplig sammansättning och storlek, men att 
det inte finns något kommungemensamt direktiv 
kring vad detta innebär. Vi konstaterar att barn- 
och ungdomsnämnden följer upp barngruppernas 
storlek, antal barn per personal och andel utbildad 
personal och att nämnden vidtagit åtgärder 
avseende utbildningsinsatser avseende dessa. Vi 
noterar att underlaget till nämnden avseende 
personaltäthet riskerar att vara missvisande. 

 

Kontrollmål 6: Nämnden har 

säkerställt att erbjudande av 

plats sker i tid.  

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att barn erbjuds plats i tid. Vi 

konstaterar dock att det inte finns rutiner som 

säkerställer att barn i behov av särskilt stöd 

erbjuds plats skyndsamt.   

 

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och 

ungdomsnämnden: 

 Att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas och implementeras på 

enhetsnivå och på huvudmannanivå för att nämnden ska få en samlad och tydlig bild 

av enheternas behov. En sådan bild gör det möjligt för nämnden att säkerställa att de 

insatser som planeras och genomförs är adekvata.  

 Att säkerställa att åtgärder vidtas vid brister rörande likvärdighet som har identifierats i 

det systematiska kvalitetsarbetet.   

 Att säkerställa att barn i behov av särskilt stöd skyndsamt erbjuds förskoleplats. I 

nuläget framgår det inte av kommunens köregler att barn med särskilda behov ska 

prioriteras. Det saknas även systemstöd för att ta emot information om behov av 

särskilt stöd i samband med ansökan om förskoleplats.  

 Denna granskning omfattar inte förskolans resursfördelningsmodell. Det har dock vid 



 
 

25 

intervjuer framkommit att resursfördelningsmodellen inte upplevs säkerställa att 

förskolors och barns förutsättningar och behov tillgodoses. Det kan därmed finnas 

behov av en översyn av resursfördelningen i förskolan.  
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Bilaga 1. Granskad 
dokumentation 
 

Granskningen har tagit del av följande dokument från kommunen:  

 Enhetsmanual Erbjudande av förskoleplats 

 Enhetsmanual för skolvalssidan Hypernet förskola 

 Köregler för förskola och familjedaghem 

 Nämndbeslut avseende kompetensutvecklingsprogram inom förskolan 

 Uppföljning av kompetenshöjande insatser i förskolan 

 Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse 2018 

 Barn- och ungdomsnämndens Tertialrapport januari-april 2019 

 Årsplan ledningsgrupp förskola 

 Årshjul systematiskt kvalitetsarbete 

 Skolinspektionens tillsynsbeslut förskola 2018-06-15 

 Skolinspektionens uppföljningsbeslut tillsyn förskola 2019-02-21 

 Redovisning av vidtagna åtgärder till Skolinspektionen  

 Information om projektet Flerstämmig undervisning i förskolan 

 Exempel på månadsuppföljning avdelningsnivå 

 Exempel på terminsuppföljning avdelningsnivå 

 Rapport: Tillsynen av förskolor och pedagogisk omsorg i Vallentuna 

 Riktlinjer: Tillsyn och annan myndighetsutövning av fristående förskolor och pedagogisk 

omsorg i Vallentuna kommun 

 Mall: Från förskola till förskoleklass, generell överlämning 
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Bilaga 2. Årshjul systematiskt 
kvalitetsarbete 
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av Vallentuna kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som 
framgår av projektplan från den 17 maj 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, 
gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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