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§ 22
Tillsynsplan för fristående förskolor och pedagogisk omsorg 2021 (BUN 
2020.561)
Beslut
Förskoleutskottet föreslår att:
Barn- och ungdomsnämnden godkänner planen för 2021 års regelbundna tillsyn av fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden som är tillsynsmyndighet, fattar årligen beslut om en tillsynsplan 
för den regelbundna tillsynen av de fristående huvudmän som bedriver förskoleverksamhet 
eller pedagogisk omsorg i Vallentuna kommun. I tillsynsuppdraget ingår att kontrollera att de 
fristående verksamheterna uppfyller de krav som anges i skollagen och övriga styrdokument 
samt att de följer Vallentuna kommuns riktlinjer för förskoleverksamhet och pedagogisk 
omsorg.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-23, Tillsynsplan för fristående förskolor och pedagogisk 

omsorg 2021
 Plan för tillsyn av fristående förskolor 2021
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Tjänsteskrivelse

Tillsynsplan för fristående förskolor 
och pedagogisk omsorg 2021

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner planen för 2021 års regelbundna tillsyn av 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden som är tillsynsmyndighet, fattar årligen beslut om en 
tillsynsplan för den regelbundna tillsynen av de fristående huvudmän som bedriver 
förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg i Vallentuna kommun. I 
tillsynsuppdraget ingår att kontrollera att de fristående verksamheterna uppfyller de 
krav som anges i skollagen och övriga styrdokument samt att de följer Vallentuna 
kommuns riktlinjer för förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg. 

Konsekvenser för barn
Beslutet att godkänna planen för den regelbundna tillsynen av fristående förskolor 
och pedagogisk omsorg 2021 i Vallentuna berör indirekt de barn som går i de listade 
verksamheterna. Genom den regelbundna tillsynen skaffar sig barn- och 
ungdomsnämnden insyn i verksamheterna och kan, när detta anses nödvändigt, fatta 
beslut och vidta åtgärder för att huvudman som bedriver utbildningen ska rätta till 
eventuella fel och/eller brister som upptäcks vid tillsynen. Viktiga områden i tillsynen 
är bland annat verksamhetens systematiska kvalitetsarbete, pedagogiska verksamhet 
och huvudmannens förutsättningar att följa de föreskrifter (även ekonomiska) som 
gäller för verksamheten och utbildningen. Genom den regelbundna tillsynen kan barn 
och ungdomsnämnden således positivt påverka möjligheten till en stimulerande 
utbildning av god kvalitet och som uppfyller styrdokumentens krav för de barn som 
går i de verksamheter som ska tillsynas enligt planen för 2021. Att inhämta 
synpunkter gällande barnens perspektiv vad gäller tillsynsplanen för 2021 bedöms 
inte vara relevant i detta sammanhang.

Linda Hallén Lena Kamsén
Avdelningschef verksamhetsutveckling Kvalitetstrateg
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Akten
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Plan år 2021 för tillsyn av fristående 
förskolor i Vallentuna kommun 
December 2020- februari 2021 

Södra Roslagens förskolor 

 Junibacken 

 Vintergatan 

 Smultronet 

 Stenhällen 

 Kusin Vitamin 
 

Februari-Mars 

Vallentuna församling 

 Pärlan 
 

Mars-April 

 Vallmons förskola AB 

 Vallmon 
 
April-Maj 

Pedagogisk omsorg 

 Barnets bästa 
 
Maj-Juni 

Personalkooperativet Garnstugan ek. förening 

 Garnstugan 
 
September-Oktober 

Föräldrakooperativet Vallentuna Montessori ek. förening 

 Vallentuna Montessori 
 
Oktober-November 

Föräldrakooperativet Furan ek. förening 

 Furan 
 
November-December  

Förskolan Vikingen ek. förening 

 Vikingen 
 
December Uppföljning, sammanställning och utvärdering av 2021 års tillsyn. Plan 
för 2022 års tillsyn. 

 

De verksamhetsbesök i förskolor, som omfattades av 2020 års tillsyn och som skjutits 

upp på grund av Covid-19-pandemin, kommer att genomföras löpande under 2021 så 

fort detta blir möjligt. Detta kan eventuellt komma att påverka de angivna tiderna i 

tillsynsplanen för 2021. 


