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Skolinspektionens beslut
Avstående från ingripande
Skolinspektionen har funnit följande brist, men avstår med stöd av 26 kap. 12 §
skollagen (2010:800) från att ingripa.
Förutsättningar för utbildningen i förskolan
Skolinspektionen konstaterar att X kommun inte uppfyller författningskraven
avseende att:
• Kommunen erbjuder förskoleplats i enlighet med författningarna. (8 kap. 3-7 och
14 §§ skollagen)
Atgärder
-

X kommun ska se till att erbjuda plats i förskolan inom fyra månader till
de barn som har rätt till förskoleplats.

Bedömning
Skolinspektionens utredning visar att utbildningen vid X kommuns förskolor till stor
del uppfyller författningarnas krav. X kommun behöver se till att förskolorna erbjuder
förskoleplats inom fyra månader till de barn som har rätt till förskoleplats.

Avstående från ingripande
Förutsättningar för utbildningen i förskolan

Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att X kommun inte erbjuder plats i förskolan i enlighet med
författningarna. Av utredningen framgår att X barn som har rätt till plats i förskolan
inte erbjuds detta inom fyra månader.

Rättslig reglering
Av skollagen framgår att när vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola ska
kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.

Skolinspektionens utredning
Av utredningen framgår att X barn som är fyllda ett år har stått i kö för att få en plats i
förskolan i mer än fyra månader. Hälften av dessa X barn uppskattas vara fyllda tre år
under åååå. Av utredningen framgår också att barn- och utbildningsnämnden (BUN)
har tagit beslut om en utökning med fem nya förskoleavdelningar inför hösten åååå. I
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januari åååå beslutade BUN att öppna en sjätte avdelning och utöka med tre tjänster
och för att kunna lösa det akuta behovet. BUN har inför hösten åååå beslutat att öppna
ytterligare fyra nya förskoleavdelningar och utöka med ytterligare åtta nya tjänster till
förskolan. Kommunstyrelsen tog i januari åååå beslut om att börja projektera för en ny
förskola i X tätort. Det framkommer också att kommunen har stora rekry
teringssvårigheter att få tag i personal.
Av Statistiska centralbyråns statistik över procentuell folkökning i Sverige under året
åååå jämfört med åååå framgår att X kommun haft den största procentuella
folkökningen i landet (X,X procent).
Trots att kommunen har vidtagit ovan nämnda åtgärder har kommunen kö till
förskolorna. På grund av stor inflyttning av nyanlända kan inte kommunen erbjuda
plats inom fyra månader till alla barn som har rätt till förskola.
Motivering till avstående från ingripande
Skolinspektionen konstaterar att X kommun inte erbjuder plats i förskolan i enlighet
med författningarna. Skolinspektionen avstår dock från att ingripa mot X kommun.
Av Skolinspektionens utredning framgår att X kommun har vidtagit en rad åtgärder
för att kunna tillgodose efterfrågan på plats i förskolan. Skolinspektionen bedömer att
det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot att ingripa.
Skolinspektionen vill i detta sammanhang dock påpeka vikten av att huvudmannen
fortsätter och förstärker arbetet med att se till att erbjuda plats i förskolan inom
föreskriven tid.

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister
Utveckling av utbildningen i förskolan
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att X kommun uppfyller
författningarnas krav inom utveckling av utbildningen i förskolan.
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Allmänt om tillsynen:
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se
Bilagor
Bilaga 1: Fakta om X kommun
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Fakta om X kommun
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av X kommun under våren åååå. Detta beslut
avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom skolformen
förskola.
I X kommun finns X förskolor, varav fyra är placerade i X tätort. Förskolorna leds av
fem förskolechefer som vardera ansvarar för en till tre enheter. Antalet barn i förskolan
våren åååå var X.
Enlig nationell statistik för åååå framgår att andelen barn inskrivna i förskola i X
kommun är X procent, att jämföra med riket Xprocent. Vidare framgår att det
genomsnittliga antalet inskrivna barn per avdelning åååå var X,Xi kommunen och X,X i
riket. I genomsnitt var antalet barn inskrivna per årsarbetare X,X i kommunen och X,X i
riket. Den nationella statistiken för åååå visar vidare att andelen årsarbetare med
pedagogisk högskoleexamen var X procent i kommunen och X procent i riket.
Ansvarig nämnd för förskolan i X kommun är Barn- och utbildningsnämnden och
ansvarig förvaltning är Barn- och utbildningsförvaltningen.
Måluppfyllelse

Det saknas nationell statistik avseende måluppfyllelse i förskola.

