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TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-02-05 

Utbildningskontoret 

Utbildningsnämnden 

 

Redovisning av regelbunden tillsyn av fristående förskolor 
i Södertälje kommun 

Dnr: UN 18/13 

Sammanfattning av ärendet 

Mellan oktober 2016 och september 2017 genomförde utbildningskontoret regelbunden tillsyn 

av sex fristående förskolor i kommunen. Samtliga tillsyner är anmälda som delegationsbeslut till 

utbildningsnämnden. Av tillsynerna har det inte framkommit annat än att den verksamhet som 

bedrivs vid de sex fristående förskolorna uppfyller författningarnas krav inom de områden som 

har granskats.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-02-05 

Sammanställning över planerad tillsyn av fristående förskolor. 

Ärendet 

Vart tredje år genomförs regelbunden tillsyn av samtliga fristående förskolor i kommunen. En 

nystartad fristående förskola besöks under det första verksamhetsåret. Vid regelbunden tillsyn 

granskas om den enskilde huvudmannens verksamhet uppfyller de krav som framgår av 

gällande författningar. 

Utbildningskontoret har, mellan oktober 2016 och september 2017, genomfört regelbunden 

tillsyn av sex fristående förskolor i kommunen. De förskolor som granskas får, cirka en månad i 

förväg, meddelande om att planerad tillsyn ska genomföras. Innan tillsynsbesöket skickar 

förskolan in dokumentation till utbildningskontoret som sedan utgör ett viktigt underlag inför 

kommande tillsyn. Den regelbundna tillsynen omfattar intervjuer av företrädare för 

huvudmannen, förskolechefen, personal och föräldrar samt verksamhetsbesök. All 

dokumentation från tillsynen arkiveras och lämnas som delegationsbeslut till 

utbildningsnämnden, där resultatet av tillsynen framgår.  

Den regelbundna tillsynen har inte visat annat än att den verksamheten som bedrivs vid de sex 

fristående förskolorna uppfyller författningarnas krav inom de områden som har granskats. 
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Förskola

Regelbunden tillsyn 

genomförande nr 1 Åtgärd efter tillsyn

Uppföljning av tillsyn och 

nya tillsynsbesök nr 1 under 

2017

Nästa planerade 

regelbundna tillsyn, 

nr 2

Nästa planerade 

regelbundna tillsyn, 

nr 3

Förskolan Parken 2015-10-21 Ingen åtgärd 2017-06-01 2020-06-01 2023-06-01

Förskolan Sinbad 2015-11-01 Ingen åtgärd 2017-04-20 2020-05-01 2023-05-01

Föräldrakooperativet Stjärnan  2015-12-15 Ingen åtgärd Senast oktober 2018 2021-02-01

Flätans förskola, Järna 2016-01-15 Ingen åtgärd Senast december 2019 2021-03-15

Förskolan Slottet 2016-02-01 Ingen åtgärd 2017-09-01 2020-09-01 2023-09-01

Fröets förskola, Järna  2016-02-15 Ingen åtgärd 2019-02-01 2022-02-01

Lindängens förskola 2016-03-15 Ingen åtgärd 2018-11-01 2021-11-01

Maria Nyckelpiga förskola, Järna 2016-04-19 Ingen åtgärd 2018-09-01 2021-09-01

Biborgsgårdens förskola 2016-05-12 Ingen åtgärd 2018-06-01 2021-06-01

Förskolan Polstjärnan 2016-06-10 Ingen åtgärd 2019-06-01 2022-06-01

Nyckelknippans förskola 2016-08-30 Ingen åtgärd 2019-09-01 2022-09-01

Saga förskola, Järna  2016-09-15 Ingen åtgärd 2019-11-01 2022-11-01

Sverigefinska förskolan 2016-10-01

Föreläggande: behörig 

förskolärare, förskolechef

Möte HM o fskchef 2017-02-17,  

Återrapportering kring åtgärder 2017-

02-23, Besök  2017-03-01, 2017-06-

15 Brister avhjälpta. 2019-03-15 2022-03-15

Tom Tits förskola 2016-10-15 Ingen åtgärd 2019-10-01 2022-10-01

Kvarnbergets förskola 2017-02-01 Ingen åtgärd 2020-02-01 2023-02-01

Stjärnflocka förskola, Vårdinge  2017-02-22 Ingen åtgärd 2020-03-01 2023-03-01

Nyponkulla, Hölö/Mörkö  2017-04-19 Ingen åtgärd 2020-03-15 2023-03-01

Lilla Bullerbyns förskola, Järna  2017-04-04 Ingen åtgärd 2020-04-01 2023-04-01

Telleby förskola, Järna 2017-06-15 Ingen åtgärd 2017-09-21 2020-11-01 2023-11-01
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