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§ 33
Yttrande om revisionsrapporten Likvärdiga förutsättningar inom förskolan 
(BUN 2019.577)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar föreslaget yttrande.
Anteckning
Socialdemokraterna lämnar in en protokollsanteckning (se protokollsbilaga 1).

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat kommunens förutsättningar för likvärdighet inom förskolan. Barn- 
och ungdomsnämnden lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av kommunens 
förutsättningar för likvärdighet inom förskolan som har genomförts av ett externt 
revisionsbolag.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med dessa 
regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och 
allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder 
som har vidtagits med anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.
Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2019-09-27. Revisionsrapporten finns 
bifogad som bilaga.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till förskoleutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §14 BUN FU Yttrande om revisionsrapporten Likvärdiga förutsättningar inom 

förskolan
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-23, Yttrande om revisionsrapporten likvärdiga 

förutsättningar inom förskolan
 Yttrande om revisionsrapporten Likvärdiga förutsättningar inom förskolan
 Revisionsrapport, Granskning av likvärdiga förutsättningar inom förskolan
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Tjänsteskrivelse 

Yttrande om revisionsrapporten 
Likvärdiga förutsättningar inom 
förskolan 
 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar föreslaget yttrande. 

Ärendet i korthet 
Revisorerna har granskat kommunens förutsättningar för likvärdighet inom 
förskolan. Barn- och ungdomsnämnden lämnar härmed sitt svar på 
revisionsrapporten. 
 
Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av kommunens 
förutsättningar för likvärdighet inom förskolan som har genomförts av ett externt 
revisionsbolag. 
 
Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med 
dessa regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges 
ledamöter och allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska 
rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som förts fram. 
Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2019-09-27. 
Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse, Barn- och ungdomsnämndens yttrande på revisionsrapport 

likvärdiga förutsättningar inom förskolan 
2. Revisionsrapport, Granskning av likvärdiga förutsättningar inom förskolan 
3. Yttrande om revisionsrapporten Likvärdiga förutsättningar inom förskolan

  

Susanna Falk Linda Hallén 
Utbildningschef  Avd.chef Verksamhetsutveckling
  

______________________ 
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Barn- och ungdomsnämndens yttrande 
på revisionsrapport likvärdiga 
förutsättningar inom förskolan 
 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning i 
syfte att bedöma om barn- och ungdomsnämnden säkerställt att förskolan erbjuder 
likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg utifrån varje barns behov.  
 
Nedan redovisas revisionens synpunkter tillsammans med nämndens kommentarer. 
Därefter följer ett avsnitt om revisionens rekommendationer och nämndens åtgärder. 
Avslutningsvis presenteras en framåtriktad analys om åtgärdernas effekt. 
 
Revisionens synpunkter 
Den samlade bedömningen är att barn- och ungdomsnämnden inte har säkerställt att 
förskolan erbjuder likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg utifrån varje 
barns behov. Vidare görs bedömningen att barn- och ungdomsnämnden inte helt har 
säkerställt att behov av platser och öppettider kan tillgodoses. 
 

 Revisionen bedömer att det finns behov av ett mer enhetligt och 
ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå och på 
huvudmannanivå. Detta arbete är påbörjat, men resultat har ännu inte 
kunnat sammanställas och analyserats. Revisionen ser positivt på de insatser 
som genomförs för att förbättra kvaliteten på uppföljning och analys på 
enhetsnivå och huvudmannanivå, de ser även positivt på at nämnden får 
löpande information om personalbehörighet i tertialrapporter.  
 

Nämndens kommentar: 
Barn- och ungdomsnämnden instämmer med revisionens synpunkt att det finns 
brister i förskolans systematiska kvalitetsarbete som ska ligga till grund för en analys 
av förskolans likvärdiga förutsättningar. Granskningen som genomförts visar framför 
allt brister kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet för förskolan på enhetsnivå 
och huvudmannanivå. Granskningen genomfördes under perioden 2018-2019 då flera 
åtgärder och förändringar redan planerades. Åtgärderna har sjösatts under hösten 
2019 för att stärka kvalitetsarbetet och öka likvärdigheten i hur verksamheterna följs 
upp. Befattningsbeskrivningar för förskollärare och barnskötare har tagits fram och 
implementerats. Uppdraget i befattningsbeskrivningarna följs upp under hösten 2019 
i förskolans gemensamma mallar för medarbetarsamtal samt nedbrutna lönekriterier 
för förskolan, för att få en röd tråd som i sin tur kopplas till verksamhetens mål. 
Kompetenshöjande insatser, både vad gäller behörighetsökning och kvalitetsökning i 
undervisningen genomförs under 2019 och följs upp till nämnd regelbundet under 
insatsperioden. På enhetsnivå finns framtagna mallar och rutiner för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Dessa implementerades under hösten 2019 och kommer nu att 
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kunna ligga till grund för en analys under våren 2020. Förskolan använder BRUK, 
skolverkets verktyg för självskattning av kvalitet och måluppfyllelse i förhållande till 
läroplansmålen, som stöd i arbetet inom områdena värdegrund och utveckling. 
Självskattningarna ger en uppföljning på enhetsnivå men det bidrar även med ett 
underlag för analys på huvudmannanivå. Detta möjliggör både uppföljning av 
respektive enhet som jämförelser mellan enheter och gemensamma resultat. 
Ytterligare resultat som samlas in och analyseras på enhetsnivå och huvudmannanivå 
under läsåret 2019-2020 är brukarenkäten Våga visa för vårdnadshavare samt 
medarbetarenkäten. Ett fortsatt utvecklingsarbete planeras för att koppla ihop 
enheternas resultat med analys och uppföljning på huvudmannanivå.  
 

 Revisionen konstaterar och ser positivt på att nämnden beslutat om 
kompetenshöjande insatser och deltagande i Skolverkets Samverkan för bästa 
skola men kan inte bedöma om åtgärderna svarar mot brister avseende 
förskolans likvärdighet eftersom uppföljning och analys av förskolans resultat 
fördelat per område och enheter inte når nämnden.   
 

Nämndens kommentar: 
Barn- och ungdomsnämnden instämmer delvis med revisionens synpunkt att 
samverkan för bästa skola (SBS) inte säkert svarar mot brister avseende förskolans 
likvärdighet då uppföljning och analys av förskolans resultat per område och enheter 
inte når nämnden. Satsningen gällande kompetenshöjande insatser utgår från ett 
identifierat behov av ökad andel legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare. 
Kartläggningen är gjord på övergripande nivå och säkerställer inte att den bidrar till 
likvärdighet på enhetsnivå. Dock genererar det en grundläggande likvärdighet då all 
personal på fasta tjänster i den kommunala förskolan kommer att ha en formell 
utbildning oavsett område man arbetar i. Satsningen följs upp löpande under 2019-
2020 och återrapporteras i tertialerna till nämnd. 
 
Utbildningsinsatser har gjorts under 2019 för implementering av reviderade 
läroplanen för förskolan (Lpfö 18), vilket kopplas till undervisningsuppdraget i 
förskolan och syftar till att skapa en grundläggande kunskapsnivå och öka 
likvärdigheten. De kompetenshöjande insatserna kommer under våren 2020 att 
kunna följas upp i BRUK, Våga visa enkät samt i medarbetarenkät, resultatet kommer 
att kunna analyseras på enhetsnivå samt övergripande på huvudmannanivå och 
återrapporteras till nämnd. Vad gäller deltagandet i SBS så bygger det på de specifika 
enheternas avvikande förutsättningar och resultat. Från Vallentuna deltog initialt två 
förskoleenheter men förutsättningarna ändrades organisatoriskt och nu deltar en 
förskoleenhet samt en grupp med förskolans rektorer. Rektorsgruppen får stöd i att 
utveckla arbetssätt och struktur utifrån verksamheternas behov, detta i sin tur ska 
bidra till ökad likvärdighet. Uppföljning av detta arbete görs löpande i samverkan 
med Skolverket och planering för hur detta arbete ska rapporteras till nämnd pågår. 
Återrapport kommer att genomföras under hösten 2020.  
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 Revisionen bedömer att nämnden säkerställt att barn erbjuds plats i förskola i 
ändamålsenlig omfattning och att erbjudande om plats sker i tid. Revisionen 
konstaterar dock att det inte finns rutiner som säkerställer att barn i behov av 
särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt.  

 
Nämndens kommentar: 
Barn- och ungdomsnämnden instämmer delvis med revisionens synpunkt att det 
saknas rutiner som säkerställer att barn i behov av särskilt stöd erbjuds plats 
skyndsamt. I nuläget finns rutiner men informationen behöver tydliggöras för de 
vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats.  

 
 

Revisionens rekommendationer 
 

 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.  
 

Nämndens kommentar: 
Barn- och ungdomsnämnden instämmer med revisionens rekommendation. 
Inför hösten 2019 arbetade barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med 
förskolans rektorer med ta fram en struktur för enheternas systematiska 
kvalitetsarbete och gemensamma mallar för dokumentation av detta arbete. 
Enheterna har från och med läsårsstart hösten 2019 arbetat utifrån denna 
gemensamma struktur och mallar för att säkerställa både likvärdighet och systematik 
och åtgärder har därmed redan tagits för att bedriva ett ändamålsenligt systematiskt 
kvalitetsarbete på enhetsnivå. 
 

Insats Status/Period för insats 
Gemensam struktur för kvalitetsarbete 
och mallar på enhetsnivå 

Implementerat hösten 2019, 
uppföljning av insatsen görs under 
vårtermin och hösttermin 2020 

Framtagande av nyckeltal och 
kvalitetskort för förskolan som följs upp 
till nämnd 

Pågår under våren 2020. Rapporteras 
till nämnd i verksamhetsberättelse för 
2020 

Framtagande av årshjul för när 
kvalitetkortets nyckeltal och enheternas 
resultat analyseras och följs upp på 
huvudmannanivå 

Pågår under 2020. Klart till januari 
2021 

Framtagande av struktur och gemensam 
rapportmall för det interna 
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå 
som grund för analys och 
målbedömning av nämndens 

Pågår under 2020. Klart till januari 
2021 
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måluppfyllelse och planering av för 
förskolan gemensamma mål och 
insatser framåt 
Framtagande av struktur och gemensam 
mall för kvalitetsrapporter som följer 
upp resultat för varje förskoleområde i 
förhållande till de nationella målen. 
Resultatet sammanställs och ligger 
därefter till grund för enhetens fortsatta 
mål och prioriterade insatser.  

Pågår under 2020. Klart till januari 
2021 

 
 

 
 Att säkerställa att åtgärder vidtas vid brister rörande likvärdighet som har 

identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Nämndens kommentar: 
Barn- och ungdomsnämnden instämmer med revisionens rekommendation. 
Revisionen har i granskningen inte kunnat bedöma om åtgärder vidtas vid brister 
rörande likvärdighet i förskolan då det inte funnits tillräcklig uppföljning och analys 
av förskolans resultat fördelat per område och enheter som når nämnden. Genom 
insatser och förändringar inom enheternas och huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete åtgärdas detta och likvärdighet kan lättare följas upp på 
huvudmannanivå.   
 
I granskningen konstateras som ett tillägg att resurstilldelningen till förskolan 
beskrivs ske utan hänsyn till förskolors och barns förutsättningar och behov. 
Resursfördelning har tidigare skett på skolchefsnivå där skolchefen fördelat ut 
medlen per område. Under 2020 görs en förändring av strukturen för 
resurstilldelning så att den tydligare väger in förutsättningar på individ- och 
områdesnivå för att fördelning av resurser ska baseras på enheternas olika 
förutsättningar. Förskolans arbete med de gemensamma kartläggningsmaterialen av 
barn i behov av särskilt stöd kommer att ligga till grund för resursfördelningen.  

 
Insats Status/Period för insats 
Förändring av struktur för 
resurstilldelningen så att den tydligare 
görs utifrån individ och områdesnivå 

Ny struktur från 1 juli 2020 
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  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. 

 
Nämndens kommentar: 
Barn- och ungdomsnämnden instämmer delvis med revisionens rekommendation. 
Granskningen visar att barn erbjuds plats i tid. Det finns däremot inte rutiner som 
säkerställer att barn i behov av särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt. För att åtgärda 
detta görs två åtgärder, revidering av de skriftliga rutinerna gällande köhantering och 
placering samt översyn av digitala systemet för ansökan om förskoleplats.  
 

Insats Status/Period för insats 
Se över och revidera rutinen kring 
köhantering och placering för förskola och 
familjedaghem” så att det tydligt framgår 
att barn med särskilda behov ska erbjudas 
plats skyndsamt 

 

Klart hösten 2020 

Se över möjligheten att i systemet för 
ansökan om förskoleplats kunna ta emot 
information om behov av särskilt stöd  
 

Klart hösten 2020 
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Framåtriktad analys 
 
Förskolans kvalitetsarbete behöver fortsätta utvecklas och få samma struktur som 
grundskola/grundsärskolans kvalitetsarbete för att det ska skapa en tydligare 
helhetsbild. För att inte riskera att förskolans kvalitetsarbete försvinner i 
grundskolan/grundsärskolan är det viktigt att förskolans uppföljningar lyfts fram 
specifikt. Vid tertialuppföljning bör förskolans kvalitetsuppföljning följas upp i 
förskoleutskottet för att säkerställa att nämnden får ta del av förskolans resultat och 
uppföljningar samt planerade och genomförda åtgärder utifrån revisonens 
rekommendationer. Då förskolans organisation och struktur för det systematiska 
kvalitetsarbetet fortfarande är under uppbyggnad finns en risk att förändringar i 
organisationen runt förskolan kan påverka det uppstartade arbetet kring kvalitét och 
likvärdighet. För att säkerställa att arbetet kan fortsätta i rätt riktning är det därför 
viktigt att förskolan ges fortsatt utrymme att utveckla sina processer och sitt 
arbetssätt med stöd av skolchef. 
  
Genomförda åtgärder med gemensamma underlag och strukturer för uppföljning på 
enheterna har skapat underlag för analys på enhetsnivå. Underlagen bidar också till 
resultat som går att analysera och jämföra mellan enheter samt på övergripande nivå.  
Kvalitetsrapporter från respektive förskoleområde kommer skapa ett samlat underlag 
som följer upp verksamheternas arbete i förhållande till de nationella målen i 
läroplanen. Underlagen kommer ligga till grund för fortsatt analys av 
verksamheternas utformning och genomförande av undervisningen. 
Kvalitetsrapporterna kommer också bidra till att varje enhet ges möjlighet att 
identifiera egna mål för verksamheten parallellt med de gemensamma för hela 
förskolans verksamhet. Tydlig struktur för kvalitetsarbetet med tillhörande årshjul 
säkerställer att kvalitetsarbetet sker regelbundet samt skapar en tydlighet kring vilka 
resultat som ska följas upp och när de ska följas upp.  
 
Revisionens granskning har bidragit till att lyfta frågor kopplat till förskolans 
förutsättningar för att skapa en likvärdig verksamhet. Granskningen har även 
tydliggjort brister i hur förskolans resultat redovisas för nämnd vilket har gjort att 
barn- och ungdomsförvaltningen har lagt extra fokus på att få till en likvärdig 
uppföljning av resultat för alla skolformer. Revisionens granskning synliggör också 
utvecklingsområden som inte identifierats i ett tidigare skede och som ger barn- och 
ungdomsnämnden möjlighet att göra insatser som utvecklar verksamheten och ökar 
kvaliteten i förskolan. 
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