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Förslag till beslut 
Barn- och förskolenämnden tar del av Årsredovisningen 2020. 
 
 
Sammanfattning 
Under perioden har det till följd av den pågående pandemin (Covid-19) varit en ansträngd 
personalsituation i verksamheten. Nämnden tog därför beslut om att tillfälligt begränsa 
förskolans öppettider och att barn till föräldralediga vårdnadshavare inte fick vara på förskolan 
under april månad. Som kompensation utgick ingen avgift för barn till föräldralediga. Förskolan 
återgick till ordinarie öppettider den 1 september men fortsatte att ha 15 timmar för barn till 
föräldralediga fram till 30 september. Under hösten har kluster av pedagoger varit sjuka i 
förskolan, medan de flesta barn varit på plats, vilket har lett till att flera förskolor under senare 
delen av hösten fick begränsade öppettider under perioder. 
 
Även öppna förskolans verksamhet var på grund av den pågående pandemin stängd under en 
period under våren och personalen var omplacerad till förskolans verksamhet. Öppna förskolan 
öppnade åter sin verksamhet den 18 maj. Eftersom smittspridningen återigen ökade i 
Stockholmsregionen under senare delen av hösten fattades beslut om att öppna förskolan skulle 
stängas från den 2 november. 
 
En översyn av organisationen i Solna stads kommunala förskolor har påbörjats. Syftet med 
översynen är att öka kvaliteten i förskolans kärnverksamhet genom att se över ledning- och 
stödfunktioner i förskolan. En del i arbetet är att öka andelen förskollärare i förskolorna. 
Planering för detta pågår. 
 
Uddens förskola som varit evakuerad på grund av en vattenskada, flyttande under september 
tillbaka till ordinarie lokal. 
 
Översta våningen på Råsundagårdens förskola har färdigställts och efter verksamhetsövergång 
inryms barnen från Stråkets förskola på Råsundagården. Stråkets förskolas tidigare lokaler 
kommer att rivas då det ska byggas i kvarteret. 
 
Arbetet med att minska barngruppernas storlek fortsätter. Statsbidraget för minskade 
barngrupper har sökts för följande förskolor: Lottagatan, Rågen, Fröet, Tellus, Järven och Thor. 
Två förskolor byggs om för att möjliggöra mindre barngrupper: Näckrosens förskola där mindre 
justeringar i den befintliga miljön kommer att genomföras. Planering pågår tillsammans med 
verksamheten och tekniska förvaltningen. På Juvelens förskola har omfattande ombyggnationer 
genomförts under sommaren och visst arbete fortsatt under hösten. 
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Utbildningen till barnskötare för medarbetare som är tillsvidareanställda men som saknar 
pedagogisk utbildning har påbörjats under perioden. På grund av det ansträngda läget i 
verksamheterna under den pågående pandemin så tvingades utbildningen tillfälligt göra ett 
uppehåll under våren men startade igen i augusti. 
 
Digitalt medarbetarskap som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) pågick till och med 
mars enligt plan. På grund av den pågående pandemin tvingades kompetensutvecklingen 
tillsammans med medarbetarna att göra ett uppehåll till förmån för att utvidgas till att även 
omfatta grundskolans verksamhet där fokus ligger på att utbilda lärare i att genomföra 
undervisning via digitala verktyg. I mars togs, efter upphandling, beslut om att införa Infomentor 
som lärportal i förskolan. Under våren pågick planering och teknisk uppsättning samt utbildning 
till förskolornas rektorer och superanvändare på varje förskola. Sedan terminsstart har alla 
medarbetare utbildats i de olika delarna av lärportalen gällande in och utcheckning, information 
och pedagogisk dokumentation. 
 
Arbetet med nämndens mål och uppdrag pågår enligt plan och visar inga avvikelser under 
perioden. 
 
Avvikelsen mot budget (0,3 mkr) avser främst ökade intäkter i form av statsbidrag från 
Skolverket, mindre barngrupper, bidrag för momsersättning till fristående huvudmän samt 
ersättning från staten för sjuklönekostnader som blivit högre än planerat för året. 
 
På kostnadssidan är det något högre kostnader än budgeterat för köp av verksamhet, det vill säga 
bidrag till externa utförare. Det har under året, främst under våren, varit fler barn inskrivna på 
fristående förskolor än planerat. Under hösten har det varit färre barn än planerat på kommunens 
egna förskolor vilket resulterat i lägre personalkostnader än budgeterat. Utfallet för övriga 
kostnadsposter ligger i paritet med budget för året och visar endast mindre avvikelser. 
 

Handlingar 
Årsredovisning barn- och förskolenämnden 2020 
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Förvaltningschef Chefscontroller 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Under perioden har det till följd av den pågående pandemin (Covid-19) varit en ansträngd personalsituation i 
verksamheten. Nämnden tog därför beslut om att tillfälligt begränsa förskolans öppettider och att barn till 
föräldralediga vårdnadshavare inte fick vara på förskolan under april månad. Som kompensation utgick ingen avgift 
för barn till föräldralediga. Förskolan återgick till ordinarie öppettider den 1 september men fortsatte att ha 15 
timmar för barn till föräldralediga fram till 30 september. Under hösten har kluster av pedagoger varit sjuka i 
förskolan, medan de flesta barn varit på plats, vilket har lett till att flera förskolor under senare delen av hösten fick 
begränsade öppettider under perioder. 

Även öppna förskolans verksamhet var på grund av den pågående pandemin stängd under en period under våren 
och personalen var omplacerad till förskolans verksamhet. Öppna förskolan öppnade åter sin verksamhet den 18 
maj. Eftersom smittspridningen återigen ökade i Stockholmsregionen under senare delen av hösten fattades beslut 
om att öppna förskolan skulle stängas från den 2 november. 

En översyn av organisationen i Solna stads kommunala förskolor har påbörjats. Syftet med översynen är att öka 
kvaliteten i förskolans kärnverksamhet genom att se över ledning- och stödfunktioner i förskolan. En del i arbetet är 
att öka andelen förskollärare i förskolorna. Planering för detta pågår. 

Uddens förskola som varit evakuerad på grund av en vattenskada, flyttande under september tillbaka till ordinarie 
lokal. 

Översta våningen på Råsundagårdens förskola har färdigställts och efter verksamhetsövergång inryms barnen från 
Stråkets förskola på Råsundagården. Stråkets förskolas tidigare lokaler kommer att rivas då det ska byggas i 
kvarteret. 

Arbetet med att minska barngruppernas storlek fortsätter. Statsbidraget för minskade barngrupper har sökts för 
följande förskolor: Lottagatan, Rågen, Fröet, Tellus, Järven och Thor. 

Två förskolor byggs om för att möjliggöra mindre barngrupper: Näckrosens förskola där mindre justeringar i den 
befintliga miljön kommer att genomföras. Planering pågår tillsammans med verksamheten och tekniska 
förvaltningen. På Juvelens förskola har omfattande ombyggnationer genomförts under sommaren och visst arbete 
fortsatt under hösten. 

Utbildningen till barnskötare för medarbetare som är tillsvidareanställda men som saknar pedagogisk utbildning har 
påbörjats under perioden. På grund av det ansträngda läget i verksamheterna under den pågående pandemin så 
tvingades utbildningen tillfälligt göra ett uppehåll under våren men startade igen i augusti. 

Digitalt medarbetarskap som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) pågick till och med mars enligt plan. På 
grund av den pågående pandemin tvingades kompetensutvecklingen tillsammans med medarbetarna att göra ett 
uppehåll till förmån för att utvidgas till att även omfatta grundskolans verksamhet där fokus ligger på att utbilda 
lärare i att genomföra undervisning via digitala verktyg. I mars togs, efter upphandling, beslut om att införa 
Infomentor som lärportal i förskolan. Under våren pågick planering och teknisk uppsättning samt utbildning till 
förskolornas rektorer och superanvändare på varje förskola. Sedan terminsstart har alla medarbetare utbildats i de 
olika delarna av lärportalen gällande in och utcheckning, information och pedagogisk dokumentation. 

Arbetet med nämndens mål och uppdrag pågår enligt plan och visar inga avvikelser under perioden. 

Avvikelsen mot budget (0,3 mkr) avser främst ökade intäkter i form av statsbidrag från Skolverket, mindre 
barngrupper, bidrag för momsersättning till fristående huvudmän samt ersättning från staten för sjuklönekostnader 
som blivit högre än planerat för året. 

På kostnadssidan är det något högre kostnader än budgeterat för köp av verksamhet, det vill säga bidrag till externa 
utförare. Det har under året, främst under våren, varit fler barn inskrivna på fristående förskolor än planerat. Under 
hösten har det varit färre barn än planerat på kommunens egna förskolor vilket resulterat i lägre personalkostnader 
än budgeterat. Utfallet för övriga kostnadsposter ligger i paritet med budget för året och visar endast mindre 
avvikelser. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmannen, förskolan och skolan systematiskt och kontinuerligt följer 
upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar 
utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet består av fyra faser: 

1. Uppföljning 
2. Analys och bedömning 
3. Planering 
4. Genomförande 

Tydligt pedagogiskt ledarskap 

Under våren genomfördes en organisationsförändring på central förvaltning i syfte att tydliggöra organisationen 
gällande vilka delar av central förvaltning som enbart vänder sig till verksamhet i egen regi samt vilka delar som 
vänder sig till både till fristående och kommunal verksamhet. 

Under läsåret 19/20 genomfördes en organisationsförändring i de kommunala förskolorna. Genom att en rektor 
organiserar för cirka nio förskolor kan det göras samordningsvinster kring lokaler och pedagoger. Det ska även 
skapa en större likvärdighet mellan stadens förskolor. Totalt finns nu fyra stora förskoleområden lett av varsin 
rektor. Organisationen startade i samband med läsårsstart och under hösten har rektorerna fokuserat på att lära 
känna och forma sina organisationer. 

Tydliga mål och förväntningar i förskolans olika professioner 

I och med den nya organisationen i förskolan har ett antal nya roller tillkommit till exempel biträdande rektor och 
teamledare. För att skapa en likvärdighet och få en så effektiv organisation som möjligt har rektorerna under hösten 
jobbat fram tydliga rollbeskrivningar för de olika rollerna. Syftet med organisationen är att frigöra tid för rektorerna 
att arbeta med den pedagogiska utvecklingen av verksamheten. 

Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer 

En viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet är att få data som kan ligga till grund för beslut som utvecklar 
verksamheterna. Brukarundersökningen är en viktig del av beslutsunderlaget. Tiden för genomförandet av 
brukarundersökningen var i mars vilket 2020 sammanföll med åtgärder på grund av den pågående pandemin, och 
svarsfrekvensen är lägre i år än föregående år. 

Brukarundersökning visar att Solna stads kommunala förskolor i den gemensamma sammanställningen har 
förbättrat sina resultat inom alla områden. Framför allt har en förbättring skett gällande arbetsron på förskolan, 
vårdnadshavares inflytande i förskolans verksamhet, att det enskilda barnets tankar och idéer tas tillvara, att det 
enskilda barnets lärande dokumenteras och följs upp samt informationen om verksamhetens mål. En 
framgångsfaktor för de förbättrade resultatet är arbetet med ökad likvärdighet mellan de kommunala förskolorna lett 
av skolchefen. 

Medarbetarundersökningen som också vanligtvis genomförs i februari/mars flyttades i år och genomförs istället 
under hösten. 

Under våren hade barn- och förskolenämnden en revision av det systematiska kvalitetsarbetet som genomfördes av 
PWC. I rapporten framkom att redovisningen till barn- och förskolenämnden vad gäller barns utveckling inom de 
olika läroplansområdena ska förtydligas. Inför läsårets kommande rapportering från verksamheterna kommer det att 
tydligare följas upp på arbetet inom de olika läroplansområdena och därefter göra en tydligare återrapportering till 
nämnden. 

Under hösten infördes en ny struktur på förvaltningens möten med rektorerna i förskola. Varje vecka har rektorerna 
tillsammans med skolchefen ett möte som fokuserar på driftsfrågor och varannan vecka ett möte som fokuserar på 
processfrågor med fokus på skolutveckling. Denna nya struktur har skapat bättre informationsflöden i 
organisationen och en bättre struktur för implementering av nya projekt och beslut. 

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande och utveckling av undervisningen 

"Digitalt medarbetarskap" som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) har fram till och med mars pågått 
enligt plan. På grund av den pågående pandemin gjorde kompetensutvecklingen tillsammans med medarbetarna ett 
uppehåll till förmån för att utvidgas även till grundskolans verksamhet där fokus ligger på att utbilda lärare i att 
genomföra undervisning via digitala verktyg. I förskolornas kvalitetsredovisningar framkommer att "Digitalt 
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medarbetarskap" är uppskattat bland pedagogerna men att de behöver avsätta mer tid till att arbeta in de digitala 
verktygen i sin verksamhet. I samband med förskolans dag i maj var det dock många förskolor som visade prov på 
nyvunnen digital kunskap och gjorde filmer av sitt arbete och visade upp digitalt för vårdnadshavare, vilka under ett 
vanligt år annars får komma och besöka förskolan och se arbetet på plats. Under hösten användes de digitala 
kunskaperna till att göra filmer med den information som vanligtvis förmedlas på ett föräldramöte. 

I mars togs, efter upphandling, beslut om att införa Infomentor som lärportal i förskolan. Under våren har planering 
och teknisk uppsättning samt utbildning till förskolornas rektorer och användarstödjare på varje förskola 
genomförts. Under hösten har implementering och utbildning för alla medarbetare i förskolan genomförts. Alla 
medarbetare har fått utbildning i lärportalens in- och utcheckning, blogg och pedagogisk dokumentation. 

I samband med införandet har en del svårigheter uppkommit bland annat med inloggning för vårdnadshavare. 
Projektgruppen arbetar intensivt för att hitta lösningar och kunna stötta både förskolorna och vårdnadshavare för 
att ge dem tillgång till lärportalen. 

För att kunna skapa "Pedagogen Solna" har behovet av en plattform att samla alla utbildningar på uppstått. Under 
våren gjorde IT-avdelningen en förstudie av ett LMS (Learning management system) och en upphandling har 
genomförts under hösten. Upphandlingen leddes av stadsledningsförvaltningen. 

Organisation för kvalitet 

Arbetet med att minska barngruppernas storlek fortsätter. Statsbidraget för minskade barngrupper har sökts för 
följande förskolor: Lottagatan, Rågen, Fröet, Tellus, Järven och Thor. 

Två förskolor byggs om för att möjliggöra mindre barngrupper: Näckrosens förskola där mindre justeringar i den 
befintliga miljön kommer att genomföras. Planering pågår tillsammans med verksamheten och tekniska 
förvaltningen. På Juvelens förskola har omfattande ombyggnationer genomförts under sommaren och visst arbete 
återstår under hösten. 

En utvärdering av arbetet med mindre barngrupper som genomförts på Tunets förskola visar att den ombyggnation 
som gjordes har lett till att förskolans alla avdelningar under veckan kan dela in sig i mindre barngrupper.  
Effekterna av detta är minskad stress vid matsituationer, mer tid för lugnare lekar, ökat talutrymme för barnen och 
pedagogerna har mer tid för varje barn. 

Pedagogisk dokumentation 

Ett av syftena med upphandlingen av Infomentor är att förbättra den pedagogiska dokumentationen av barnens 
lärande i förskolan. I Infomentor finns funktioner för att dels dokumentera barnens vardag i förskolan och snabbt 
kunna förmedla till vårdnadshavare med hjälp av bilder och kortare texter, dels för att dokumentera och samla bevis 
för det enskilda barnets lärande. 

Under hösten har förstelärarna i förskolan tillsammans med en av kommunens digitala kompetensledare arbetat 
fram mallar för hur den pedagogiska dokumentationen ska se ut.  Detta för att skapa en likvärdighet och kvalitet i 
och mellan stadens förskolor. Alla förskolor ska från och med vårterminen lägga upp minst två blogginlägg per 
vecka och skicka ut ett informationsbrev per månad. 

Säkra kompetensförsörjningen 

Utbildningen till barnskötare för medarbetare som är tillsvidareanställda men som saknar pedagogisk utbildning 
påbörjades under våren. På grund av det ansträngda läget i verksamheterna under den pågående pandemin så gjorde 
utbildningen tillfälligt ett uppehåll och startade igen i augusti. Flera deltagare har valt att avbryta utbildningen på 
grund av det har varit krävande att genomföra studierna helt själv på distans. 

Stockholms universitet arbetar med en klustermodell för lärarstudenter som ska vara fullt utbyggd 2024. 
Inriktningen är att ansluta Solna till modellen under 2021. En större koncentration av lärarstudenter kommer då till 
Solnas förskolor, grundskolor och gymnasiet. Fördelar med att ansluta sig till detta kluster är att samordningen för 
studenter och handledare kan utvecklas och därmed höja kvaliteten för framtidens lärare. Arbetet med att ingå i 
kluster kommer påbörjas under höstterminen 2021 i samarbete med Stockholms universitet. 

Förstärka värdegrundsuppdraget 

Arbetet med att utbilda pedagoger i stadens kommunala förskolor i den forskningsbaserade metoden "Alla Barn i 
Centrum" (ABC) fortsatte enligt plan fram till utbrottet av Covid-19. Under hösten var avsikten att ta fram en plan 
för hur arbetet med ABC ska fortsätta i stadens förskolor men det ansträngda läget på grund av Covid-19 har gjort 
att detta skjutits upp i tid. 

Stödjande processer för lärandet 
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I och med den organisationsförändring som är gjord i förskolan kommer rektorerna att se över arbetet med 
Barnhälsoteam (BHT). BHT är ett tillfälle till kollegialt lärande för pedagogerna i förskolan gällande barn i behov av 
stöd. Tidigare har specialpedagoger från central förvaltning varit ett stöd i BHT men nu kommer rektorerna själva 
att organisera för detta. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Verksamheten inom Solna stad bedrivs inom stadens nämnder samt i form av aktiebolag, kommunalförbund och i 
stiftelseform. Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt 
gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en 
sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och 
nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga 
verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, 
strategier, riktlinjer, planer och program. 

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en 
verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i 
omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till 
sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten. 

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan 
och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned 
till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör medarbetares ansvar och 
befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål. 

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att 
verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, 
som inte är ringa, ska omgående informeras om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas 
verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två 
tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december. 

Barn- och förskolenämndens ansvarsområden 

Barn- och förskolenämnden ansvarar för att barn mellan 1-5 år erbjuds en god pedagogisk verksamhet där omsorg, 
lek och lärande är centralt för verksamheten. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna 
förskoleenheter eller genom att föräldrar väljer förskola eller annan pedagogisk omsorg i annan regi. 

Mål och uppdrag 
Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021-2022 beslutat om 
nämndmål och uppdrag för nämnderna. 

Nämndmål 

Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i 
årsredovisningen. Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda aktiviteter 
och relevanta mått. Målen bedöms enligt: 

  Målet uppfylls i år 

   Målet uppfylls till stor del i år 

   Målet uppfylls delvis i år 

  Målet uppfylls inte i år 

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här: 

Nämndmål 

 Kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög. 

 Vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen. 
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Kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 

För att förbättra den strukturella kvaliteten i förskolan genomfördes en organisationsförändring under våren, där tio 
förskoleområden blev fyra. Denna förändring ska leda till bättre förutsättningar med samordningsvinster i lokaler 
och pedagoger samt skapa en ökad likvärdighet mellan Solna stads kommunala förskolor. Organisationen ska 
möjliggöra för rektor att på ett bättre sätt kunna bedriva det pedagogiska ledarskapet då organisationen är uppbyggd 
likvärdig i alla områden med biträdande rektorer som tillsammans med rektor bildar områdets ledningsgrupp. Vidare 
har varje förskola en teamledare som är den förlängda armen ut i verksamheten. Under hösten har rektorsgruppen 
arbetat med att ta fram tydliga beskrivningar av de olika rollerna. 

Processkvaliteten i förskolan är under 2020 kopplad till utvecklingen av undervisningen med hjälp av digitala verktyg 
inom ramen för ESF-projektet "Digitalt medarbetarskap". Varje förskola har sedan egna utvecklingsområden 
specifika för sin förskola där de under året arbetar med processkvaliteten. Många förskolor har ett stort fokus på 
språkutvecklande arbete samt att fortsätta arbeta med Alla Barn i Centrum (ABC) i verksamheten.  ABC är ett 
forskningsbaserat arbetssätt i hur pedagoger ska bemöta barn på ett positivt sätt. 

Höstens resultat på screening i förskoleklass visar på ett bättre resultat än föregående år. En framgångsfaktor kan 
vara läslyftet som genomförts i förskolan och som är ett arbete som flera förskolor har fortsatt på egen hand även 
efter att projektet avslutats. 

På frågan "Mitt barn känner sig tryggt i förskolan" svarar 94 procent av vårdnadshavarna i förskolan att de 
instämmer. Det är en förbättring med 4 procentenheter jämfört med 2019. Ett systematiskt arbete med ABC är en 
av de bidragande orsakerna. 

Digitalt medarbetarskap som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) pågick till och med mars enligt plan. På 
grund av den pågående pandemin pausades kompetensutvecklingen tillsammans med medarbetarna till förmån för 
att utvidgas även till grundskolans verksamhet där fokus ligger på att utbilda lärare i att genomföra undervisning via 
digitala verktyg. I mars, togs efter upphandling, beslut om att införa Infomentor som lärportal i förskolan. Under 
våren pågick planering och teknisk uppsättning samt utbildning till förskolornas rektorer och superanvändare på 
varje förskola. Under hösten genomfördes en implementering och utbildning av lärportalen för alla medarbetare i 
förskolan. 

I samband med införandet har en del svårigheter uppkommit bland annat med inloggning för vårdnadshavare. 
Projektgruppen arbetar intensivt för att hitta lösningar och kunna stötta både förskolorna och vårdnadshavare för 
att ge dem tillgång till lärportalen. 

För att kunna skapa "Pedagogen Solna" har behovet av en plattform att samla alla utbildningar på uppstått. Under 
våren gjorde IT-avdelningen en förstudie av ett LMS (Learning management system) och under hösten gjordes en 
upphandling av ett system. Upphandlingen leds av stadsledningsförvaltningen. 

Arbetet med att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet och att skapa årshjul tillsammans med rektorsgruppen 
fortsätter som planerat. 

 
 

Vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 

I årets brukarundersökning ökade Nöjdkundindex för Solna stads kommunala förskolor från 67 till 71, där 100 är 
det högsta värdet. I brukarundersökningen ställs frågor inom fyra övergripande områden: Utveckling och lärande, 
Normer och värden, Förskola och hem samt Nöjdkundindex. 

Solna stads kommunala förskolor har sammanlagt förbättras sig inom alla dessa fyra områden. Framför allt har en 
förbättring skett gällande arbetsron på förskolan, vårdnadshavares inflytande i förskolans verksamhet, att det 
enskilda barnets tankar och idéer tas tillvara, att det enskilda barnets lärande dokumenteras och följs upp samt 
informationen om verksamhetens mål. En framgångsfaktor i det förbättrade resultatet är arbetet med ökad 
likvärdighet mellan de kommunala förskolorna lett av skolchefen. 
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I mars togs, efter upphandling, beslut om att införa Infomentor som lärportal i förskolan. Under våren skedde 
planering och teknisk uppsättning av systemet samt utbildning till förskolornas rektorer och superanvändare på varje 
förskola genomfördes. Under hösten genomfördes en implementering och utbildning för alla medarbetare i 
förskolan. 

I samband med införandet har en del svårigheter uppkommit bland annat med inloggning för vårdnadshavare. 
Projektgruppen arbetar intensivt för att hitta lösningar och kunna stötta både förskolorna och vårdnadshavare för 
att ge dem tillgång till lärportalen. 

Under hösten har alla pedagoger i förskolan fått utbildning i hur de kan dokumentera barnens lärande i lärportalen 
samt ge vårdnadshavare kontinuerlig information om barnets dag på förskolan i syfte att förbättra informationen om 
det enskilda barnets utveckling och lärande samt information om verksamheten. 

På grund av den pågående pandemin har utvecklingsarbetet gällande Öppna förskolan pausats då verksamheten har 
varit tvungen att stänga i långa perioder. 

 
 

Uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i 
årsredovisningen. Status för uppdragen bedöms enligt: 

 Uppdraget är slutfört 

  Uppdraget pågår enligt plan 

  Uppdraget pågår med avvikelse 

 Uppdraget avbrutet eller har inte startat. 

Uppdrag 

 Skolnämnden och barn- och förskolenämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för kompetensutveckling och karriärvägar inom 
förskola och skola. 

Skolnämnden och barn- och förskolenämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för 
kompetensutveckling och karriärvägar inom förskola och skola. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att ta fram en strategi för kompetensutveckling och karriärvägar inom förskola och skola avrapporterades 
på skolnämnden och barn- och förskolenämnden i juni, då nämnderna antog strategin. 
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Ekonomisk analys 

Driftredovisning 

Barn- och förskolenämndens nettokostnad för året är 524,9 mkr vilket är 0,3 mkr lägre än budgeterat. 

Avvikelsen mot budget (0,3 mkr) avser främst ökade intäkter i form av statsbidrag från Skolverket, mindre 
barngrupper, bidrag för momsersättning till fristående huvudmän samt ersättning från staten för sjuklönekostnader 
som blivit högre än planerat för året. 

På kostnadssidan är det något högre kostnader än budgeterat för köp av verksamhet, det vill säga bidrag till externa 
utförare. Antalet inskrivna barn har under året stämt väl med planerat. Det har dock varit fler barn inskrivna i 
fristående förskolor och färre i kommunens egna förskolor. Det är främst under hösten som antalet barn i 
kommunala förskolor varit lägre än planerat och det har resulterat i att personalkostnaderna också varit lägre än 
budgeterat. 

Utfallet för övriga kostnadsposter ligger i paritet med budget för året och visar endast mindre avvikelser. 

Sjuklönerna har under året varit högre än normalt vilket kan kopplas till den pågående pandemin och uppmaningen 
att vara hemma även vid lindriga symptom. Under april till juli ersatte staten hela sjuklönekostnaden och från augusti 
till december utgick ersättningen för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt för perioden. Under 
året har staten ersatt barn- och förskolenämnden för sjuklönekostnader på totalt 4,9 mkr. 

Intäktsbortfallet till följd av reducering av avgiften under våren på grund av den pågående pandemin beräknas till 
0,8 mkr. 

Nettokostnaden för året är 1 procent högre än föregående år. Intäkterna föregående år är något lägre trots att 
bidragen under 2020 är högre än 2019. 

När det gäller kostnadssidan är det personalkostnader som är lägre än föregående år och köp av verksamhet/tjänster 
som är högre. De lägre personalkostnaderna beror på färre barn och därmed färre anställda på kommunens egna 
förskolor. Den högre kostnaden för köp av verksamhet/tjänster beror på att det varit fler barn som varit inskrivna 
på fristående förskolor än år 2019. Övriga kostnadsposter ligger i paritet med föregående år. 

Resultaträkning (mkr) Periodutfall Årsprognos 
 2020 2019 % 20/19 Budget- 

avvikelse 
Budget Prognos Prognos- 

avvikelse 
Taxor och avgifter 52,8 51,7  0,8 52,0 50 -2,8 
Hyror och arrenden 0,0 0,0  0,0 0,0 0 0,0 
Bidrag 24,9 21,3  10,6 14,3 16,5 -8,4 
Försäljning av verksamhet 2,6 2,6  -1,0 3,6 3 0,4 
Övriga intäkter 0,1 0,0  0,1 0,0 0 -0,1 
Interna intäkter (kto 39) 237,3 299,8  -5,3 242,6 235,6 -1,7 
Summa intäkter 317,8 375,5 -15,4 5,2 312,5 305,1 -12,7 
Personalkostnader -228,3 -237,9  6,9 -235,1 -230,9 -2,6 
Köp av verksamhet/tjänster -279,6 -272,0  -6,2 -273,4 -277,2 2,4 
Lokalkostnader -60,8 -59,9  -1,3 -59,5 -60,9 -0,1 
Kapitalkostnader -1,6 -0,9  -0,3 -1,3 -1,0 0,6 
Övriga kostnader -13,4 -13,5  0,1 -13,5 -13,6 -0,2 
Interna kostnader (kto 79) -259,0 -311,1  -4,2 -254,8 -246,7 12,3 
Summa kostnader -842,6 -895,3 5,9 -4,9 -837,7 -830,3 12,3 
Verksamhetens 
nettokostnader 

-524,9 -519,9 -1,0 0,3 -525,2 -525,2 -0,3 

Utfallet för år 2019 är justerat då budgeten från 2020 är fördelad på skolnämnden och barn och förskolenämnden. Under 2019 låg budgeten för samtliga verksamheter på skolnämnden. 
Prognoskolumnen avser prognos per augusti 2020 och kolumnen prognosavvikelse visar differensen mellan utfall och prognos. 

För en god ekonomisk styrning är det viktigt att nämndernas prognossäkerhet är hög. I årsredovisningen jämförs 
därför årets utfall med nämndens prognoser under året. 

Utfallet för året visar en avvikelse jämfört med prognos i delårsrapporten per augusti med 0,3 mkr. 

På intäktssidan blev bidragen något högre än prognostiserat vilket går att koppla till den pågående pandemin och 
ersättningen för sjuklönekostnader. 

När det gäller kostnader är det inga stora avvikelser jämfört med prognos. Personalkostnaderna blev något lägre än 
beräknat och kostnader för köp av verksamhet, bidrag till externa utförare, något högre. Övriga kostnadsposter visar 
inga avvikelser jämfört med prognos.  
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Investeringsredovisning 

Utfallet för perioden är 0,5 mkr. Det går inte att göra någon korrekt jämförelse med föregående år då utfallet inte är 
fullständigt eftersom barn- och förskolenämnden inte hade någon egen investeringsbudget 2019. Inköp som gjorts 
under året avser möbler till nyrenoverade lokaler på förskolan Juvelen och Udden. 

För en god ekonomisk styrning är det viktigt att nämndernas prognossäkerhet är hög. I årsredovisningen jämförs 
därför årets utfall med nämndens prognoser under året. 

Utfallet jämfört med prognos i delårsrapporten per augusti visar en avvikelse på 0,5 mkr. Avvikelsen kan förklaras 
med att planerade inköp genomfördes till en lägre kostnad än beräknat. 

Investeringsredovisning 
(mkr) Periodutfall Årsprognos 

 2020 2019 Differens 
20/19 

Återstår av 
årsbudget 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Kapitalinventarier, 
arbetsmiljöåtgärder m.m. 

-0,5 -0,2 0,3 0,5 -1,0 -1,0 0,5 

Prognoskolumnen avser prognos per augusti 2020. 

Väsentliga personalförhållanden 
Flera av stadens verksamheter är organiserade i gemensamma förvaltningar som stödjer flera nämnder. En av 
anledningarna till detta är att uppnå samordningsvinster och en mer effektiv organisation. Därför redovisas 
personalavsnittet för hela förvaltningen. 

Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning. Genom att fortsättningsvis bedriva verksamheter som genomsyras 
av hög kvalitet, en stabil organisation, rätt förutsättningar och goda resultat blir staden en attraktiv arbetsgivare inom 
förskola och skola. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete utifrån antagna strategier för att säkra 
kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv förskole- och skolkommun ger som resultat en ökad kvalitet i 
förskolan och förbättrade kunskapsresultat i skolan. 

Utvecklingsarbetet inom barn- och utbildningsförvaltningens HR-team har fortsatt inom bland annat områdena 
kompetensförsörjning, chefsstöd, ledarutveckling och attraktiv arbetsgivare. Men anledning av den pågående 
pandemi har vissa utbildningsinsatser flyttats fram eller hållits via digitala hjälpmedel. Stort fokus har lagts på att 
stötta chefer och medarbetare med information och kunskap om den pågående pandemin (Covid-19) inom 
arbetsmiljöområdet samt särskilt stöd vid riskbedömningar av medarbetare i riskgrupper. Viktig information om 
ekonomiska ersättningar vid sjukdom och graviditet har tagits fram och finns tillgängligt på intranätet. 

Rörelsen på arbetsmarknaden påverkas sannolikt av pandemin. Antal sökande, till rektorstjänst för särskolan samt 
biträdande rektorstjänster, som rekryterats under våren var god. 

Den planerade utbildningen, där 23 outbildade medarbetare inom förskolan utbildas till barnskötare och 
elevassistenter, pausades under våren och startade upp igen den 21 augusti 2020. Några medarbetare har dock på 
egen hand valt att studera på distans under våren. Utbildningen är betald av Solna stad via omställningsfonden och 
medarbetarna studerar under sin fritid. 

Kompetensutveckling 

Den digitala kompetensutvecklingen fick under senare delen av vårterminen 2020 pausas i förskolan på grund av 
pandemin. Projektet Digitalt medarbetarskap som finansieras av Europeiska Socialfonden utökades under våren till 
att gälla även lärarna i grundskola och gymnasium. För förskolan har fortbildningen under hösten varit inriktad på 
utbildning i den nya lärportalen. 

Tabellen nedan visar det totala antalet timmars utbildning som har skett inom projektet sedan det startade. 
  Antal timmar Antal individer Snitt timmar 
FSK Fri F-klass 5 636 715 7,9 
Skola 2 455 373 6,6 
Totalt 8 092 1 088 7,4 

Medarbetarengagemang (HME) 

Den årliga medarbetarenkäten (HME- hållbart medarbetarengagemang) har förlagts till oktober 2020. Enkäten 
bestod av 9 frågor inom 3 områden. 
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• Motivation 
• Ledarskap 
• Styrning 

Svarsfrekvensen för barn- och utbildningsförvaltningen är totalt 89% (1036/1166). För skolorna var 
svarsfrekvensen 88% (469/530) och för förskolan var svarsfrekvensen också 88 % (387/440). Svarsfrekvensen har 
stadigt ökat från föregående år (2018-2020) och befinner sig nu på en hög nivå vilket säkerställer ett tillförlitligt 
resultat. Totalt HME Index 2020 för är 76,9 jämfört med 78,3 2019. 

Resultatanalys har presenterats för förvaltningens chefsgrupper samt fackliga parter i november och december 2020. 
Respektive rektor har i uppdrag att dels delge samtliga medarbetare skolans resultat samt arbeta med att bibehålla de 
styrkor som framkommit och arbeta med de förbättringsområden som gruppen vid resultatgenomgång kommer 
fram till. 

På övergripande nivå är området motivation en styrka och delar inom ledarskap och styrning är utvecklingsområden. 
Detta har förvaltningen gemensamt med stadens övriga förvaltningar där chefers förmåga att visa medarbetarna 
uppskattning och följa upp mål också fått något lägre värden. 

Uppföljning av HME kommer att följas av ledningen samt partsgemensamt under kvartal 1, 2021. 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2020 

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende år 
2019. Uppföljningen genomfördes på en partsgemensam arbetsmiljödag den 13 februari 2020 genom workshops 
med förvaltningens lokala arbetsmiljökommittéer. 

Det sammanfattande resultatet av årets uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens systematiska 
arbetsmiljöarbete visar på förbättringar inom arbetet med hot- och våldssituationer samt i att undersöka 
arbetsmiljön utifrån riktlinjerna i SAM. Det finns fortsatta utvecklingsmöjligheter främst inom områdena: 
introduktion och användandet av KIA, det system där olycksfall och allvarliga tillbud anmäls. Generellt genomförs 
den undersökande delen av det systematiska arbetsmiljöarbetet bättre än den uppföljande delen innefattande skriftlig 
dokumentation, rutiner och de systematiska uppföljningarna efter olycksfall och allvarliga tillbud. 

På den partsgemensamma arbetsmiljödagen den 13 februari 2020 hölls en föreläsning kring verktyg för SAM-
arbetet, där vikten av den digitala arbetsmiljön lyftes fram av Suntarbetsliv. (Suntarbetsliv är ett samarbete som drivs 
gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona med uppdraget att 
bidra till friska arbetsplatser inom kommuner, regioner och kommunägda bolag). Företrädare från Lärarnas 
Riksförbund genomförde även en uppskattad föreläsning kring de yrkesetiska dilemman som medarbetare inom 
förskola och skola ställs inför. Utifrån dessa föreläsningar arbetade förvaltningens lokala arbetsmiljökommittéer med 
de förhållanden som råder på respektive arbetsplats. 

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet följer upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet 
bedrivs på barn- och utbildningsförvaltningen. Inom samtliga områden där det inte är säkerställt att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt arbetsmiljölagstiftningens krav behöver förbättringsåtgärder genomföras. 

• Introduktion av såväl chefer som medarbetare ska även fortsättningsvis prioriteras. Analys påbörjas under 
2020 om delar av dessa kan göras stadsgemensamt och digitalt. 

• En gemensam digital introduktion för nya medarbetare under 2020 genomfördes på stadsnivå av 
stadsledningen med mycket gott resultat.  

• Utveckla en rutin och en praktisk hantering av ”inrymningsträning” för medarbetare vid hot och våld. Detta 
innebär en rutin och hantering för då medarbetare behöver kunna stänga in sig inomhus tillsammans med 
verksamhetens barn och elever. Utbildning vid hot och våld påbörjades vid terminsstarten 2019 och är till 
stor del genomförd. Det återstår några skolor som inte haft möjlighet att genomföra detta under pandemin. 
Uppföljning sker under 2021.  

• Kompetenssäkring och utveckling i hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs efter olycksfall och 
allvarliga tillbud. Kompetensutveckling i verktyget KIA är en pågående process där vi fortsatt behöver 
utveckla användande samt den skriftliga dokumentationen och uppföljningen. Digital KIA utbildning har 
genomförts av HR staben under hösten. HR arbetar vidare med att utveckla den digitala KIA utbildningen 
under 2021.   

• Utveckla arbetet kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den digitala arbetsmiljön har kommit 
till tydligt uttryck under den senaste tidens behov av att distansarbeta och verka i en digital arbetsmiljö där 
vi genom uppföljning och utvärdering kan dra viktiga lärdomar för framtiden. 
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• Stadens gemensamma arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har på grund av den pågående 
pandemin inte genomförts som planerat utan sköts fram till hösten 2020 och genomfördes delvis digitalt. 
Digital grundläggande arbetsmiljöutbildning har genomförts av HR staben under hösten. HR arbetar vidare 
med att utveckla den digitala grundläggande arbetsmiljöutbildningen under 2021.  

• Det systematiska arbetsmiljöarbetet har även redovisats i en egen rapport i maj 2020.  
• Planering för ny partsgemensam SAM dag sker i januari 2021. Sannolikt genomförs den partsgemensamma 

dagen i digital form. 

Sjukfrånvaro 

Förvaltningen analyserade i början av perioden, tillsammans med HR staben, överrepresentationen av 
korttidsfrånvaron hos unga medarbetare. Kartläggningen visade att merparten av skolorna arbetar med individuella 
handlingsplaner för att på så sätt minska frånvaro. 

Sjukfrånvaron ökade med 2,4 procent vilket inte anmärkningsvärd utifrån pandemisituationen. Under pandemin har 
fokus varit att stötta chefer och medarbetare i relation till pandemin där hantering av riskgrupper haft specifikt 
behov av stöd och support från HR. 

Förvaltningen fortsätter att arbeta med att sänka sjukfrånvaron genom aktiv uppföljning på individnivå och ett 
samarbete mellan chefer, HR och företagshälsovård. 

Antal anställda har minskat vilket är i linje med att förvaltningen anpassar verksamheten till befintliga resurser 
genom ökat fokus på nya arbetssätt och rätt kompetens på rätt plats. 

Periodutfall 2020 2019 Förändring 
Antal anställda 1 308 1 373 -65 
- varav kvinnor 1 030 1 086 -56 
- varav män 278 287 -9 
Antal årsarbetare i snitt 1 209,8 1 260,6 -50,8 
Sjukfrånvaro, % 9,7 7,3 2,4 
Hållbart 
medarbetarengagemang-index 
(HME) 

76,9 78,3 -1,4 

Fotnoter: 
Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad. 

Tvärsektoriella frågor 
Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete och strategiskt miljö- och klimatarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar 
tillsammans med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom styrdokument, 
kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärsektoriella 
perspektiven för att utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella 
arbetet följs upp i delårsrapport och årsredovisning. 

Internationellt 

Nämndens internationella arbete är huvudsakligen en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling samt för att 
rusta barn för en framtid i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. Nedan beskrivs det 
huvudsakliga internationella arbetet under året. 

  

En samordnare har utsetts av förvaltningen för att möjliggöra samordning mellan samtliga verksamheter från 
förskola till gymnasium. 

Staden deltar i det europeiska nätverket Eurocities Social Affairs Forum och förvaltningen i arbetsgruppen 
”Utbildning”. På grund av den pågående pandemin har planerade fysiska möten ställts in och istället arrangerats 
digitalt. Under våren fattades även beslut att även ställa in höstens arbetsgruppsmöte som skulle ha arrangerats av 
Solna och Stockholms gemensamt. 

Förvaltningen deltar sedan 2018 i projektet "Digitalt medarbetarskap" som finansieras av Europeiska Socialfonden. 
Projektets syfte är att bygga en organisation för hållbar digital utveckling och stärka den digitala kompetensen bland 
annat hos anställda i förskola, fritidsverksamhet och förskoleklass. Två studieresor till Solnas danska vänort 
Gladsaxe som skulle ha genomförts inom projektet har fått lov att ställas in på grund av den pågående pandemin. 
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Projektet avslutas 2021. 

I januari deltog representanter från förvaltningen på BETT-mässan i London. BETT- mässan är en teknikmässa 
som riktar sig till förskola och skola.  Resan är dels ett besök på BETT-mässan samt två fortbildningsdagar där 
deltagarna får ta del av den senaste forskningen och den beprövade erfarenheten inom digitalisering. Att delta i 
BETT resan ger en uppdatering i vad som är aktuellt inom området samt skapar möjligheter till nätverk och utbyten 
med andra deltagande kommuner. I verksamheten ger BETT inspiration att skapa nya lärsituationer där digital 
teknik förstärker lärandet. 

Arbetet bidrar till nämndmålet att kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara 
hög. 

Likabehandling 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att säkra att alla medborgare får likvärdigt bemötande och service. Det 
arbetet bidrar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs likabehandlingsarbetet under 
året. 

• Utbildningen Alla Barn i Centrum (ABC) för personal i förskolan som fokuserar på bemötande och 
förhållningssätt har inte kunnat genomföras under våren på grund av den pågående pandemin men 
fortsätter under 2020.  

• Barnhälsoteamen (BHT) utvecklas mer mot ett kollegialt lärande som leder till en trygg förskola för varje 
barn. 

Likabehandlingsarbetet bedrivs framförallt inom ramen för förskolornas systematiska kvalitetsarbete. 
Verksamheterna ansvarar för att varje läsår planera och följa upp aktiviteter inom likabehandling. Aktiviteterna 
skrivs in i varje enhets plan mot kränkande behandling och diskriminering som ska utvärderas och analyseras vid 
läsårets slut. 

I samverkan med tekniska förvaltningen har strukturen och ansvarsfördelningen för lokalfrågor setts över, i syfte att 
få en effektiv och likvärdig hantering i verksamheterna. 

  

Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat ett arbete för att verksamheterna ska få ett likvärdigt kvalitativt 
administrativt stöd, bland annat genom att centralisera det administrativa stödet för förskolorna.  Den centrala 
administrationen har under året kartlagt de administrativa processerna i förskolan och arbetat med att förbättra och 
effektivisera dem, bland annat inlämning av statistik till SCB. 

Arbetet bidrar till nämndmålen att kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara 
hög, samt att vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen. 

Miljö och klimat 

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med tillhörande miljöstrategi 
samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2020 utifrån 
miljöpolicyns fokusområden. 

Mer energieffektiva lokaler 

Barn- och utbildningsförvaltningen har en tydlig dialog och samverkan med fastighetsägare kring 
energieffektiviserande åtgärder som utbyte av armaturer och ljuskällor. Under 2020 har upprustningsarbeten på 
förskolorna Juvelen och Råsundagården genomförts där bland annat ny och energieffektiv belysning installerats. 
Aktiviteterna bidrar till uppfyllelse av inriktningen i miljöpolicyn, särskilt fokusområdet ett effektivt 
resursanvändande. 

Matsvinn och matavfall 

Arbetet med att minska matsvinnet har under året pågått på stadens förskolor. 

Aktiviteten bidrar till uppfyllelse av inriktningen i miljöpolicyn, särskilt fokusområdet ett effektivt resursanvändande. 

Digitalisering 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under året fortsatt arbetat aktivt med att utveckla systemstöd för att ersätta 
pappershantering med digital hantering där det är möjligt. På så sätt sparas resurser genom exempelvis minskad 
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pappersförbrukning och minskade transporter. Exempelvis sker anmälan om specialkost, ansökan om barnomsorg 
på obekväm arbetstid och anmälan av inkomst i e-tjänst. 

Aktiviteten bidrar till uppfyllelse av inriktningen i miljöpolicyn, särskilt fokusområdet ett effektivt resursanvändande. 

Kemikaliesmart förskola  

Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en åtgärdsplan för att minska kemikalier i förskolor. Under 2020 har 
arbetet fortsatt enligt planen och barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att undvika användningen av 
farliga ämnen och hantera kemikalier så att risker minimeras. Aktiviteten bidrar till uppfyllelse av inriktningen i 
miljöpolicyn, särskilt fokusområdet en god livsmiljö. 

Upphandling och inköp 

Miljö beaktas vid inköp, exempelvis är 30 procent av de totalt inköpen av matvaror från Sodexo ekologiska och 80 
procent av all frukt till förskolor. Aktiviteten bidrar till uppfyllelse av inriktningen i miljöpolicyn, särskilt 
fokusområdet en god livsmiljö. 

Förväntad utveckling 
För att säkra framtidens välfärd har kommunstyrelsen initierat ett projekt, Solna 2025. Staden står inför stora 
utmaningar med ökade välfärdsbehov bland annat på grund av att det blir fler unga och äldre i samhället. 
Förväntningarna på stadens verksamheter samt på den service som staden erbjuder i form av e-tjänster, kontakt och 
tillgänglighet ökar. Det råder redan i dag brist på utbildad personal inom förskolans område. Barn och unga ökar i 
en takt där bristen inte matchar antalet som utbildar sig inom detta område. Denna utmaning fordrar att den angrips 
från flera håll och barn- och förskolenämnden behöver arbeta med frågan lokalt. 

Vad gäller förskolan är avvägningar i den strukturella kvaliteten en utmaning. Att balansera satsningar på 
personalens kompetens, barngruppernas storlek och personaltätheten för att säkerställa en god kvalitet. Forskning 
visar att det som är mest avgörande för god kvalitet i förskola är personalens kompetens och därför kommer 
satsningen med att anställa fler förskollärare att fortsätta. Det pågår också ett arbete med att bygga om ett par 
förskolor per år för att möjliggöra mindre barngrupper. Även likvärdigheten inom förskolan behöver förbättras 
ytterligare. Under 2020 införde förvaltningen en ny organisation för förskolan vilket var ett viktigt steg för att 
förbättra likvärdigheten. Därtill behöver förvaltningen arbeta med professionsutveckling för att säkerställa att de 
medarbetare som finns i verksamheterna får möjlighet att fördjupa sina kunskaper till exempel i ett kollegialt lärande. 

Intern kontroll 
Arbetet med de beslutade kontrollmomenten enligt nämndens interna kontrollplan 2020 har genomförts enligt plan. 

Under våren 2019 påbörjades ett arbete med att kartlägga och kvalitetssäkra förvaltningens stödprocesser. Fokus för 
arbetet har varit placeringsprocessen och dess koppling till debitering av barnomsorgsavgift till vårdnadshavare samt 
utbetalningar av peng till rätt utförare. Arbetet fortsatte och avslutades under våren 2020. 

  

Uppföljning av internkontrollplan 

Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

Ekonomi Fakturering av 
barnomsorgsavgift till 
vårdnadshavare 

Kontroll av rutin för registrering av barn på 
förskola i Procapita  Ingen eller försumbar avvikelse 

 
Rutiner för registrering av barn och elever 
i Procapita/TED har reviderats för att 
minimera felaktigheter. I samband med 
fakturering kontrolleras manuellt att det 
inte skickas någon faktura till 
vårdnadshavare med barn folkbokförda i 
annan kommun. Åtgärderna har resulterat 
i betydligt färre felaktigheter och 
korrigeringar av fakturor. Från år 2021 
kommer även efterkontroll av hushållets 
inkomst att genomföras med hjälp av 
uppgifter från Skatteverket. 
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Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

Verksamhets
processer 

Rutiner för närvaro och 
uppsikt av barnen i förskolan 
för att säkerställa säkerheten 
för alla barn under hela 
dagen. 

Kontrollera att samtliga enheter har 
aktuell rutin för närvaro och uppsikt av 
barnen i förskolan under hela dagen och 
att den är känd av alla medarbetarna på 
respektive enhet. 

 Kännbar avvikelse 
 
Alla förskolor har vid uppföljningen inte en 
aktuell rutin för närvaro och uppsikt över 
barnen i förskolan under hela dagen. 
Arbete med åtgärder inleds i början av 
2021. 

Uppföljning av användning 
och effekter av 
strukturbidraget 

Kontrollmoment genomförs inom ramen 
för det systematiska kvalitetsarbetet  Ingen eller försumbar avvikelse 

 
De verksamheter som under 2020 har fått 
ett strukturbidrag har använt detta till att 
förstärka verksamheterna med extra 
pedagoger.  En del av bidraget har också 
använts i arbetet med nyanlända barn i 
förskolan. 
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