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Beslut
Ströms Slott AB föreläggs med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) att vidta åtgärder 
för att komma till rätta med de brister som framkommit under tillsynen. I detta ingår att:

- Säkerställa att den pedagogiska omsorgen bedrivs i en pedagogisk miljö som 
stimulerar barnens språkutveckling och förbereder barnen för fortsatt lärande 
(25 kap. 2 § skollagen). 

- Säkerställa att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamheten ska 
utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande (25 kap. 2 § skollagen).

Huvudmannen ska senast den 26 februari 2021 redovisa de åtgärder som vidtagits för att 
komma till rätta med de brister som konstaterats i samband med tillsynen. Redovisningen ska 
lämnas till barn- och utbildningsförvaltningen i Vänersborgs kommun. Redovisningen ska 
innehålla en skriftlig redogörelse för hur det säkerställs att den pedagogiska omsorgen hos 
samtliga dagbarnvårdare i verksamheten bedrivs i en pedagogisk miljö som stimulerar 
barnens språkutveckling och lärande i svenska språket så att varje barn utvecklar sitt ordförråd 
och talspråk samt sin förmåga att kommunicera med andra. 

Bakgrund 
Under våren 2019 genomförde barn- och utbildningsförvaltningen tillsyn av den enskilda 
pedagogiska omsorgen inom Ströms Slott AB i Vänersborgs kommun. Under tillsynen hade 
det framkommit brister, bland annat gällande barnens möjligheter till stimulans för fortsatt 
lärande och utveckling i det svenska språket. Det hade även framkommit brister avseende 
dagbarnvårdarnas kunskaper om anpassningar utifrån barnens behov av stöd. Ströms Slott AB 
förelades i samband med tillsynen 2019 att redovisa en plan för att komma till rätta med de 
brister som hade framkommit under tillsynen. Ströms Slott AB inkom den 30 september 2019 
med en sådan redovisning. 

Den 24 april 2020 fattade barn- och utbildningsnämnden ett uppföljningsbeslut, där nämnden 
tog ställning till den redovisning av vidtagna åtgärder som Ströms Slott AB inkommit med 
den 30 september 2019. Ströms Slott AB förelades i samband med detta att:

1. säkerställa att den pedagogiska omsorgen bedrivs i en pedagogisk miljö som 
stimulerar barnens språkutveckling och förbereder barnen för fortsatt lärande, och att

2. säkerställa att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamheten ska 
utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Ströms Slott AB inkom den 10 juni 2020 med en redovisning av åtgärder som vidtagits med 
anledning av föreläggandet från den 24 april 2020. Redovisningen innehöll även 
videoinspelningar där dagbarnvårdare i verksamheten filmat en presentation av sig själva och 
exempel på aktiviteter som de genomfört tillsammans med barnen. Barn- och 
utbildningsförvaltningen i Vänersborgs kommun har, mot bakgrund av innehållet i 
redovisningen och inom ramen för uppföljningsärendet, genomfört fördjupade 
telefonintervjuer med 10 dagbarnvårdare inom Ströms Slotts AB:s verksamhet för att ta reda 
på om huvudmannen vidtagit de åtgärder som krävs för att komma till rätta med de 
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konstaterade bristerna. Ströms Slott AB har lämnat synpunkter på det protokoll som 
upprättades i samband med telefonintervjuerna.

Motivering
Rättsliga utgångspunkter
Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn 
pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta skälig hänsyn 
till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform.
Sådan omsorg som avses i första stycket ska genom pedagogisk verksamhet stimulera barns 
utveckling och lärande.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges 
den omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamheten ska utformas så att den 
förbereder barnen för fortsatt lärande (25 kap. 2 § skollagen).

Sådan verksamhet som avses i 2-5 §§ ska utformas med respekt för barnets rättigheter och i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 
rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Den ska förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på.
Var och en som verkar inom sådan verksamhet ska främja de mänskliga rättigheterna och 
aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Verksamheten ska utgå från en 
helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter 
och social gemenskap (25 kap. 6 § skollagen).

Sådan verksamhet som avses i 2-5 §§ ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en 
lämplig sammansättning och storlek. För bedrivande av verksamheten ska det finnas personal 
med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk 
verksamhet kan tillgodoses (25 kap. 7 § skollagen). 

Svenska är huvudspråk i Sverige (4 § språklagen (2009:600)).

Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i 
Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden 
(5 § språklagen).

Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas (6 § språklagen).

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor 
vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara 
deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en 
stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till 
högläsning och samtala om litteratur och andra texter.
Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska 
språket och sitt modersmål (kommunikation och skapande, avsnitt 1, läroplan (Lpfö 18) för 
förskolan).

Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:90) med kommentarer om pedagogisk omsorg.
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Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning
Det som barn- och utbildningsförvaltningen har att ta ställning till är om Ströms Slott AB har 
vidtagit de åtgärder som krävs för att komma till rätta med de brister som konstaterats kvarstå 
efter tillsynen och som framgår av beslutet daterat den 24 april 2020. Först redogörs för det 
som allmänt har framkommit vid de fördjupade telefonintervjuerna. Därefter bedöms om 
Ströms Slott AB kan anses ha vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån föreläggandet från den 24 
april 2020.

Allmänt om de fördjupade telefonintervjuerna
Under den tillsyn som genomfördes under våren 2019 genomfördes fysiska besök hos 20 utav 
då sammanlagt 37 dagbarnvårdare. Urvalet av dessa 20 dagbarnvårdare grundade sig i sin tur 
på telefonintervjuer med samtliga dagbarnvårdare, där en risk- och väsentlighetsanalys 
gjordes utifrån kunskaper i det svenska språket. När Ströms Slott AB den 10 juni 2020 inkom 
med sin redovisning av vidtagna åtgärder till följd av föreläggandet från den 24 april 2020, 
bedömde barn- och utbildningsförvaltningen att fördjupade telefonintervjuer skulle 
genomföras med de 20 dagbarnvårdare som ingick i tillsynen under våren 2019. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har under september och oktober månad 2020 kunnat genomföra 
telefonintervjuer med 10 utav dessa 20 dagbarnvårdare, då ett antal dagbarnvårdare inte 
längre arbetar i verksamheten och då två dagbarnvårdare inte kunnat nås trots upprepade 
försök. Protokollet från dessa telefonsamtal finns i bilaga till detta beslut (bilaga 1).

Under telefonintervjuerna har ett antal frågor ställts till dagbarnvårdarna. Man har exempelvis 
efterfrågat om dagbarnvårdarna har gått eller genomgår en utbildning till barnskötare. Man 
har också efterfrågat vilka verksamheter som dagbarnvårdarna besöker med barnen för att 
främja allsidiga kontakter och stimulera språkutveckling i det svenska språket. Man har vidare 
ställt frågor om dagbarnvårdarna har kunskap om hur de ska gå tillväga om de har barn i 
behov av särskilt stöd eller barn med utmanande beteende. 

Samtliga dagbarnvårdare som deltog i telefonintervjuerna hade barn i verksamheten med 
annat modersmål än svenska. Majoriteten av dagbarnvårdarna uppgav att de inte pratar 
barnens modersmål i verksamheten, men delar barnens modersmål utanför verksamheten. Två 
dagbarnvårdare uppgav att det är förbjudet att prata på modersmålet och flera uppgav att det 
är endast svenska som ska talas. Endast två dagbarnvårdare uppgav att modersmålet används 
som en brygga mellan modersmålet och svenska för att främja barnens språkutveckling på 
svenska. 

Under de genomförda telefonintervjuerna behövde frågorna genomgående upprepas flera 
gånger och till slut omformuleras, då dagbarnvårdarna oftast inte förstod frågorna och vissa 
dagbarnvårdare uppvisade en mycket begränsad språkförståelse i svenska. I flera fall svarade 
de intervjuade inte på den ställda frågan utan på något annat. De svar som gavs av 
dagbarnvårdarna i de genomförda telefonintervjuerna var genomgående språkligt begränsade. 
Utifrån svaren i telefonintervjuerna ser barn- och utbildningsförvaltningen också att barnen 
har få möjligheter till att vistas i sammanhang där de möter det talade svenska språket i den 
avancerade form som bidrar till språklig utveckling.
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Ströms Slott AB har i sina synpunkter på protokollet uppgett att de frågor som ställts varit för 
svåra att förstå för dagbarnvårdarna. Barn- och utbildningsförvaltningen anser att de frågor 
som ställts varit adekvata, att dagbarnvårdarna vid behov fått frågorna upprepade och att 
frågorna till slut omformulerats. Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att använda 
formuleringar och begrepp utifrån skolverkets allmänna råd med kommentarer (SKOLFS 
2012:90) och sådant som Ströms Slott AB själva hänvisat till att de använder i sin 
kompetensutveckling av personalen, t.ex. barn med utmanande beteende, i syfte att underlätta 
för dagbarnvårdarna.

Under rubrikerna nedan, där bedömningen görs om Ströms Slott AB följt föreläggandet från 
den 24 april 2020, utvecklas det som framkommit under telefonintervjuerna.

Föreläggandet om att säkerställa att den pedagogiska omsorgen bedrivs i en pedagogisk 
miljö som stimulerar barnens språkutveckling och förbereder barnen för fortsatt lärande 
Ströms Slott AB har i sin redovisning hänvisat till de förutsättningar som finns i arbetet med 
barnomsorg i segregerade bostadsområden och har uppgett att många av barnen som kommer 
till verksamheten aldrig tidigare varit inskrivna i någon slags pedagogisk verksamhet, att 
många av barnen som skrivs in enbart har vistats i icke-svenskspråkiga miljöer och att de 
därför inte ännu har hunnit lära sig så mycket svenska. Ströms Slott AB har uppgett att man 
sedan september 2019 särskilt utvärderat dessa verksamheter med avseende på att
den pedagogiska miljön ska stimulera språkutveckling och hur barnen utvecklas i sin förmåga
att använda svenska språket. Ströms Slott AB har vidare uppgett att de flesta barnen i Ströms 
Slott AB:s verksamhet är placerade i barngrupper där det finns personal som talar barnens 
modersmål och som dessutom talar svenska. Enligt Ströms Slott AB har man sett att barnen i 
verksamheten utvecklar sitt ordförråd och sin förmåga att kommunicera samt att 
verksamheterna bedrivs på ett sätt som stimulerar barns språkutveckling. 

Ströms Slott AB har hänvisat till ett antal åtgärder som vidtagits för att säkerställa att den 
pedagogiska omsorgen bedrivs i en pedagogisk miljö som stimulerar barnens språkutveckling 
och förbereder barnen för fortsatt lärande. 

Enligt Ströms Slott AB har alla anställda gått, eller går, barnskötarutbildning. Under 
telefonintervjuerna som barn- och utbildningsförvaltningen genomförde i september och 
oktober 2020 (hädanefter omnämns dessa som ”telefonintervjuerna”) svarade en 
dagbarnvårdare att denne har klarat barnskötarutbildningen, medan sju dagbarnvårdare 
svarade att de fortfarande går utbildningen. Två dagbarnvårdare uppgav att de inte går på 
utbildningen och inte heller klarat den sedan tidigare.  

Ströms Slott AB har vidare uppgett att man förstärkt sin ledningsresurs, vilket enligt 
huvudmannen inneburit att de anställda kan få mer stöd och råd, att huvudmannen kan bedriva 
handledning med större frekvens och att det finns tid för cheferna till utvärdering och 
uppföljning av verksamheten. Ströms Slott AB har uppgett att det förekommit just 
regelbunden pedagogisk handledning där huvudmannen har arbetat med videoobservationer 
som ett redskap. Ströms Slott AB har uppgett att syftet med videofilmerna varit att belysa hur 
språkutveckling går till i hem och utemiljö hemma hos en dagbarnvårdare. 
Videoobservationerna har även, enligt huvudmannen, använts för att utveckla det pedagogiska 
arbetet i barngrupperna och filmerna ses som ett effektivt redskap för kompetensutveckling. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen anser att de videofilmer som Ströms Slott AB gett in i 
ärendet förstärker bedömningen som gjordes under telefonintervjuerna, där det konstaterades 
att de intervjuade dagbarnvårdarna genomgående har begränsade kunskaper i det svenska 
språket. Barnen i de aktuella verksamheterna omges av ett förenklat basspråk i svenska där 
dagbarnvårdarna utesluter svåra ord och använder en enkel grammatik i interaktionen med 
barnen. Det kan konstateras att de vuxna ställer få utforskande frågor som kräver ett mer 
fördjupat tänkande. Det bidrar till att barnen inte utmanas och får stöttning i lärandet och i det 
kunskapsutvecklande språket. En god relationell omsorg och stöttning av vuxna som utmanar 
och har höga förväntningar är en av stor betydelse för barns språk-och kunskapsutveckling.  

Barn som ska lära sig ett nytt språk behöver till en början främst få lära sig de vardagliga 
orden som hör till basordförrådet - saker som man kan se och benämna i barnets vardag. Barn- 
och utbildningsförvaltningen ser att detta förekommer både i de videofilmer Ströms Slott AB 
har gett in i ärendet och i telefonintervjuerna. Men efter en tid då barnet kommit lite längre i 
sin språkutveckling i svenska måste det ges möjlighet att få ta del av ett mer utvecklat 
avancerat språkbruk med större variationer av ord och mer utvecklad grammatik. Om detta 
inte sker riskerar barnet att halka efter ytterligare i sin språk-och kunskapsutveckling. Utifrån 
svaren i telefonintervjuerna ser barn- och utbildningsförvaltningen att barnen har få 
möjligheter till att vistas i sammanhang där de möter det talade svenska språket i den  
avancerade form som bidrar till språklig utveckling. Dagbarnvårdarna uppger att de besöker 
den öppna förskolan Sirius, som endast haft uteverksamhet på grund av corona-pandemin. 
Dagbarnvårdarna nämner att de träffar andra dagbarnvårdare i samma område inom Ströms 
Slott AB.  Andra verksamheter som nämns är biblioteket som, på grund av samma anledning, 
haft begränsad verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen kan, med utgångspunkt i 
tillsynen 2019 och i den pågående uppföljningen av denna, inte se att det finns en tillräckligt 
språkutvecklande miljö i de aktuella verksamheterna hos Ströms Slott AB och inte heller att 
verksamheterna är utformade så att de främjar allsidiga kontakter för barnen.  

Ströms Slott AB har hänvisat till sitt systematiska kvalitetsarbete som ytterligare en åtgärd för 
att säkerställa stimulans av barnens språkutveckling. Här har huvudmannen redogjort för olika 
checklistor som finns i verksamheterna och för ”prioriterade mål och temaarbete” i 
verksamheten. Det är dock oklart vilken koppling detta har till barnens språkutveckling. 
Ströms Slott AB anger därefter att man anser att utvärderingar ska bidra till att snabbt höja 
kvaliteten i verksamheten gällande arbetet med barns språkutveckling i svenska. Ett exempel 
ges på hur huvudmannen vid ett tillfälle under hösten 2019 samlat dagbarnvårdarna för att 
bland annat prata om olika djurarter i den svenska naturen och att man återkom till detta tema 
vid ett tillfälle under våren 2020. Barn- och utbildningsförvaltningen anser att temadagar och 
liknande aktiviteter kan vara viktiga inslag när det gäller kompetensutveckling för personalen. 
Det framgår dock inte av redovisningen hur Ströms Slott AB faktiskt lyfter in barnens 
språkutveckling i sitt systematiska kvalitetsarbete. Det saknas vidare en analys av huruvida 
vidtagna åtgärder har haft önskad effekt på den språkstimulerande miljön för barnen i 
verksamheterna, vilket lyftes fram redan i det beslut som barn- och utbildningsnämnden 
fattade den 24 april 2020. 

Ströms Slott AB gör gällande att många av dagbarnvårdarna i verksamheten redan har ett 
alldeles utmärkt språkutvecklande arbete på svenska och att de dagbarnvårdare som har detta 
som ett utvecklingsområde kan lära av de som kommit längre, i ett kollegialt lärande. Barn- 
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och utbildningsförvaltningen kan varken se hur denna i och för sig goda inställning omsätts i 
praktiken eller att sådana insatser, om de förekommit, gett något resultat. Tillsynen under 
våren 2019 och den fördjupade tillsyn som nu skett under uppföljningen har visat att barnen i 
de granskade verksamheterna fortsatt vistas i språkligt begränsade miljöer. Barnen i de 
aktuella verksamheterna riskerar att inte få den stimulans som behövs för en adekvat 
språkutveckling och för att barnen ska förberedas för fortsatt lärande. Barn- och 
utbildningsförvaltningen ser allvarligt på att Ströms Slott AB inte säkerställer att de barn som 
ingår i den pedagogiska omsorgen får en tillräckligt stimulerande språklig miljö, vilket i 
längden bland annat kan leda till att de aktuella barnen kommer till grundskolan utan 
tillräckliga kunskaper i det svenska språket. Ströms Slott AB har inte, vare sig i den aktuella 
redovisningen av åtgärder eller över tid, förklarat hur man säkerställer att barnen i 
verksamheterna vistas i en språkligt stimulerande miljö som förbereder dem för fortsatt 
lärande. Ströms Slott AB har inte säkerställt att barnen i de aktuella verksamheterna omges av 
vuxna som har en tillräckligt avancerad nivå av svenska för att ge barnen förutsättningar för 
en adekvat språkutveckling. De åtgärder som Ströms Slott AB har hänvisat till i 
redovisningen från den 10 juni 2020 är i stort sett de samma som huvudmannen hänvisade till 
i sin redovisning den 30 september 2019. Mot bakgrund av att de allvarliga bristerna kvarstår 
och att Ströms Slott AB inte har redovisat några åtgärder som på sikt kan förväntas läka de 
konstaterade bristerna i verksamheterna kan Ströms Slott AB inte anses ha följt föreläggandet 
i denna del. 

Ströms Slott AB föreläggs mot bakgrund av ovanstående enligt 26 kap. 10 § skollagen att 
vidta åtgärder för att säkerställa att barnen i den pedagogiska omsorgen tillförsäkras en 
språkligt stimulerande och utvecklande lärmiljö som förbereder barnen för fortsatt lärande.

Föreläggandet om att säkerställa att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 
särskilt stöd i sin utveckling ges den omsorg som deras speciella behov kräver. 
Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande

Ströms Slott AB har uppgett att dagbarnvårdarna gör en årlig genomgång av sina barngrupper 
med sin chef, för att fånga upp barn i behov av särskilt stöd. Enligt Ströms Slott AB ska 
dagbarnvårdaren alltid vända sig till sin chef när det finns oro för något barns utveckling av 
fysiska, psykiska eller andra skäl. Ströms slott AB uppger att man har tillgång till 
specialpedagog och psykolog i sin egen organisation och att man samverkar med de resurser 
som finns i samhället som tex. habilitering, neuropsykiatriskt team, socialtjänst och i 
förekommande fall barnavårdscentral och skolhälsovård.

Om det behövs särskilda insatser i den pedagogiska miljön eller andra anpassningar p.g.a. 
funktionshinder eller diagnos så får dagbarnvårdaren enligt Ströms Slott AB hjälp och stöd 
med detta av någon med specialpedagogisk kompetens. Ströms Slott AB uppger att man gör 
kontinuerliga hembesök hos dagbarnvårdarna för att bland annat anpassa arbetssätt,
miljö och material utefter barnens behov. 

Ströms Slott AB har uppgett att man den 29 januari 2020 genomförde en 
kompetensutvecklingsdag inom ämnet "barn med utmanande beteende, tidiga insatser i
förskola". Syftet med dagen var att ge dagbarnvårdarna kunskap om barn med utmanande 
beteende och att öka förståelsen för hur man skapar rutiner och strategier i vardagen. Enligt 
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Ströms Slott AB har flera av dagbarnvårdarna vittnat om att de genom detta har fått "nya 
verktyg" att använda i sitt dagliga arbete och att de har fått ökad kunskap i vad man kan göra 
och säga i olika situationer.

I de telefonintervjuer som genomfördes med dagbarnvårdarna i september och oktober 2020 
efterfrågades om dagbarnvårdarna har kunskap om hur de ska gå tillväga om de har barn med 
utmanande beteende i sin verksamhet. I telefonintervjuerna framkom det att ingen av de 
tillfrågade dagbarnvårdarna kunde svara tydligt på frågan samt att ingen dagbarnvårdare 
gjorde någon koppling till kompetensutvecklingsdagen som Ströms Slott AB hänvisat till i sin 
redovisning. De flesta av dagbarnvårdarna svarade, efter några upprepningar av frågan och i 
vissa fall efter en omformulering av frågan, att man kontaktade anställda hos huvudmannen 
om man hade någon fråga. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser, i likhet med Ströms Slott AB, att det inte är 
nödvändigt att anställda dagbarnvårdare på förhand behöver ha alla kunskaper som krävs för 
att ge stöd till de barn som behöver det. Däremot är det av yttersta vikt att det finns tydliga 
och kända rutiner för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd. Detta kan få särskild 
betydelse i dagbarnvårdares verksamheter, då man ofta arbetar ensam och inom en 
omsorgsform där det inte finns några särskilda utbildningskrav. Mot bakgrund av att de 
tillfrågade dagbarnvårdarna uttryckte osäkerhet inför frågan om barn med utmanande 
beteende/barn med behov av särskilt stöd bedömer barn- och utbildningsförvaltningen att 
Ströms Slott AB inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att barn i behov av 
anpassningar och särskilt stöd i sin utveckling ges den omsorg som deras speciella behov 
kräver. 

Ströms Slott AB föreläggs, mot bakgrund av ovanstående, enligt 26 kap. 10 § skollagen att 
vidta åtgärder för att säkerställa att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 
anpassningar eller särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov 
kräver. 

Pernilla Dahlstrand 

Verksamhetschef förskola och pedagogisk omsorg.
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Protokoll från telefonintervjuer (bilaga 1)

Redovisning från Ströms Slott AB (bilaga 2)


