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Datum 

2018-09-19 
 

Instans 
Förskolenämnden 

 

 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

lokal Borgstena, plan 1, Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32,  

torsdagen den 27 september 2018 kl. 17:00. Sammanträdet inleds med 

förvaltningsinformation från kl. 15.00 och därefter nämndsammanträde från kl. 

17.00. 

Förskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Leif Johansson 
Förskolenämndens Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Emelie Hansson, 033-355046 eller via e-post: 

emelie.h.hansson@boras.se 

Partigruppmöten för politisk beredning: 

Den rödgröna gruppen träffas tisdagen den 25 september kl. 17.00 i 

sammanträdeslokal Gingri, plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt 

förhinder till Leif Johansson, tel. 0734-32 76 53. 

Alliansen träffas tisdagen den 25 september kl. 17.00 i sammanträdeslokal 

Lugnet, plan 3, Olovsholmsgatan 32 . Meddela eventuellt förhinder till Marie 

Fridén, tel. 0734-32 70 95.  

Sverigedemokraterna träffas onsdagen den 26 september. Meddela eventuellt 

förhinder till Leif Häggblom, tel. 0702-65 50 98. 
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1.  Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare 
  

 

2.  Godkännande av föredragningslista 
  

 

3.  Allmänhetens frågestund 
 

 

4.  Tertialrapport 2 2018 
Dnr 2018-00113 2.4.1.0 

 

5.  Miljörapport T2 2018 
Dnr 2018-00109 1.1.3.0 

 

6.  Remiss - Motion: Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande 
och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara 
skolan.  
Dnr 2018-00074 3.5.2.25 
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Budget, 2018 
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Tertialrapport 2 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna Tertialrapport 2 2018.         

Sammanfattning  

Tertialrapporten avser perioden januari-augusti 2018. Förskolenämnden 

redovisar ett ekonomiskt resultat på +3 176 tkr i förhållande till periodens 

budget. Prognosen för helåret är i nuläget -1 500 tkr i förhållande till årsbudget. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett fokusområde under 2018 och kommer 

att vara ett återkommande inslag i olika forum. 

Förskoleförvaltningen hade under perioden 170801-180731 en sjukfrånvaro på 

9,0 %.  

Andelen förskollärare och barnskötare låg i augusti på 45 respektive 24 %. 

Antalet barn som nämnden har betalningsansvar för var i augusti ca 2,3 % fler 

än motsvarande månad förra året. Antal barn per årsarbetare låg i augusti på 5,1 

barn per årsarbetare.                

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +3 176 tkr i förhållande till 

periodens budget. Prognosen för helåret är i nuläget -1 500 tkr i förhållande till 

årsbudget. Till största del beror det prognostiserade underskottet på att 

beläggningsgraden inom verksamheten ökat. Den senaste 

befolkningsprognosen visar att antalet barn i åldersgruppen 1-5 år minskar 

mellan 2017 och 2018. Trots detta var antalet inskrivna barn i våra egna 

förskolor under första halvåret 132 eller 2,2 % fler än under samma period 

förra året. När även köpta och sålda platser räknas med, hade  

Förskolenämnden betalningsansvar för 171 eller 2,7 % fler barn under första 

halvåret 2018 än under motsvarande period 2017. I augusti månad hade 

nämnden betalningsansvar för ca 2,3 % fler barn än motsvarande månad förra 

året. I augusti månad var 5 803 barn inskrivna i våra egna förskolor. Barn per 

årsarbetare låg i augusti på 5,1. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett fokusområde under 2018 och kommer 

att vara ett återkommande inslag i olika forum. Vid de månatliga 

kvalitetsdialogerna mellan verksamhetschef och förskolechefer, individuellt eller 

i grupp, följs det sys-tematiska kvalitetsarbetet upp i syfte att utveckla 

ledarskapet och stödja i den på-gående utvecklingsprocessen. Under våren 
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lyftes särskilt områdena digital kompetens, NO-teknik och värdegrund fram. 

Före sommaren hade alla förskolor en av verksamhetschef beslutad 

verksamhetsplan. Under hösten ska särskilt fokus bland annat ligga på 

områdena språk- och matematikutveckling. Under hösten 2018 och våren 2019 

kommer ett internt ledarutvecklingsprogram genomföras på förvaltningen. 

Förskoleförvaltningen hade under perioden 170801-180731 en sjukfrånvaro på 

9,0 %.  Ett fortsatt fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete samt aktivt arbete 

med rehabiliteringsärenden och uppföljning av genomförda insatser, vid både 

långtidssjukfrånvaro och vid upprepad korttidsfrånvaro, vid de månatliga 

kvalitetsdialogerna krävs för att sjukfrånvaron ska minska till ett minimum. 

Andelen förskollärare och barnskötare låg i augusti på 45 respektive 24 %. 

Förvaltningen arbetar vidare med bland annat valideringsinsatser för att öka 

antalet förskollärare och barnskötare. 

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport 2 2018                              

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-09-13.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 
 

 

 

Tertial 2 2018 

Förskolenämnden 

 

 

 

 

 

 

  



Förskolenämnden, Tertial 2 2018 2(12) 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................. 3 

2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag ....................... 3 

2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga .................................................. 3 

2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt ........................................................... 4 

2.3 Ekonomi och egen organisation .................................................................... 5 

3 Intern kontroll ..................................................................................... 6 

3.1 Kontrollmoment som följs upp under första halvåret 2018 ............................ 6 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning .............................. 7 

4 Nämndens verksamhet 1 ................................................................... 8 

4.1 Resultat ......................................................................................................... 8 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys ...................................................... 9 

5 Jämställdhetsperspektivet .............................................................. 11 

6 Verksamhetsmått ............................................................................. 12 

6.1 Förskola ....................................................................................................... 12 

7 Investeringar ..................................................................................... 12 

 

  



Förskolenämnden, Tertial 2 2018 3(12) 

1  Inledning 

Det övergripande målet i den utvecklingsplan som arbetats fram för Förskoleförvaltningen är att 
utveckla kvaliteten på undervisningen i förskolan och därmed skapa en mer likvärdig förskola för alla 
barn i Borås stad. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett fokusområde under 2018 och kommer att vara ett 
återkommande inslag i olika forum, såsom förvaltningsledning, träff med förskolecheferna och även 
under samtliga APT. Även vid de månatliga kvalitetsdialogerna mellan verksamhetschef och 
förskolechefer, individuellt eller i grupp, kommer detta område att följas upp, i syfte att utveckla 
ledarskapet och stödja i den pågående utvecklingsprocessen. Under våren lyftes särskilt områdena 
digital kompetens, NO-teknik och värdegrund fram. Före sommaren hade alla förskolor en av 
verksamhetschef beslutad verksamhetsplan. Parallellt med detta följs även hälso- och sjuktal, 
timvikarier, ekonomiskt resultat och mycket annat upp. 

Under hösten ska särskilt fokus bland annat ligga på områdena språk- och matematikutveckling. Under 
hösten 2018 och våren 2019 kommer ett internt ledarutvecklingsprogram genomföras på förvaltningen. 
Programmet kommer att fokusera på följande tre delar: Ledarskapets grunder samt att verka som chef i 
en målstyrd organisation, Att omsätta ledarskapet i praktiken samt Ett hållbart ledarskap. 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +3 176 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är i nuläget -1 500 tkr i förhållande till årsbudget. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 
Utfall T2 

2018 

 Andel föräldrar som känner sig 
trygga när de lämnar sitt barn på 
förskolan, %. 

95,9 100 95,8 95,8 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %. 

De allra flesta vårdnadshavare, 95,8 %, anger att de känner sig trygga när de lämnar sina barn på 
förskolan. Förskolenämnden når dock inte målvärdet på 100 procent. Sett över en femårsperiod är 
resultatet konstant. Det gläder oss att fler och fler känner sig trygga i vår verksamhet. Våra förskolor 
arbetar mycket med att möta vårdnadshavare och barns olika behov samt har utvecklat dialogen mellan 
förskolan och hemmet. Drygt 3% av de svarande, vilket är en något mindre andel än 2017, har uppgett 
att de inte känner sig trygga när de lämnar sina barn, vilket pekar på att detta är ett förbättringsområde 
på en del enheter. På enheter med sådant resultat är det extra viktigt att titta noga på de kommentarer 
som eventuellt finns kopplade till frågan samt vidta åtgärder för att alla vårdnadshavare ska kunna 
känna sig trygga. I förskolornas verksamhetsplaner har en del enheter identifierat värdegrundsarbetet 
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som den viktigaste frågan att jobba vidare med och förbättra. Värdegrundsplattformen, vilken kommer 
att vara färdig under hösten, förväntas bli ett viktigt stöd i det arbetet. 
 
Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till barn och vårdnadshavare lägger grunden 
för en känsla av trygghet. Samverkan i olika former med vårdnadshavarna är också en viktig faktor för 
att vårdnadshavarna ska känna sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Kommentarer från 
vårdnadshavarna pekar också på att personalkontinuiteten är en viktig framgångsfaktor i detta 
avseende. 

 
 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2018 Kommentar 

Förskolenämnden ska utreda införande av 
ett kreativt återanvändningscenter, där 
barn erbjuds möjlighet att arbeta kreativt 
med spill- och restmaterial från till 
exempel lokala företag. 
Arbetslivsnämnden kan vara en naturlig 
part att samarbeta med. 

 Delvis 
genomfört 

En omvärldsanalys gällande uppdraget att 
utreda möjligheten att införa ett kreativt 
återanvändningscenter har påbörjats på 
förvaltningen. 

2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 
Utfall T2 

2018 

 Andel ekologiska och/eller 
närproducerade livsmedel, %. 

50,2 50 53,5 50,5 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

2018 års målvärde var uppnått redan vid tertial 1, då utfallet var 53,5%. Utfallet för tertial 2 (mätperiod 1 
januari - 30 juni 2018) är 50,5%, vilken är en minskning jämfört med den första tertialen. Anledningen 
till denna minskning är att livsmedelspriserna generellt har ökat under 2018 vilket minskar 
möjligheterna för kostverksamheten att, inom budgetram, köpa ekologiska livsmedel. Utfallet för 2018 
visar dock totalt ändå på en ökning av andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel jämfört 
med 2017. Kostverksamheten, vilken är organisatoriskt placerad under Grundskolenämnden, fortsätter 
att arbeta med matsedelsplanering som ett led i att öka andelen ekologiska och/eller närproducerade 
livsmedel ytterligare och nå målet på 65% år 2025. 
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2.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 
Utfall T2 

2018 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

8,6 7,5 8,9 9 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

81 60 79,9 83,1 

 Hälsa – friska medarbetare under 
ett år i % av andel anställda. 

20,1 25 19 20,2 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt, så att åtgärder kan sättas in i tid för att förebygga ohälsa. 
Trots förebyggande och hälsofrämjande insatser kan sjukfrånvaro förekomma och behov av 
rehabilitering uppstå av olika anledningar. Medarbetares behov av rehabilitering ska klarläggas så tidigt 
som möjligt när ohälsa uppstår. Målet är att minimera sjukfrånvaron och skapa förutsättningar för 
medarbetare att återgå snarast möjligt med eller utan anpassningar. Under de månatliga 
kvalitetsdialogerna med förskolecheferna gås sjukfrånvaron igenom för respektive enhet och 
uppföljande stöd ges löpande i de fall där behov finns. 
 
När det gäller sjukfrånvaron i % av ordinarie arbetstid hade Förskoleförvaltningen under perioden 
170801-180731 en sjukfrånvaro på 9,0 %, Borås stad hade totalt under motsvarande period en 
sjukfrånvaro på 7,4 %. Ett fortsatt fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete samt aktivt arbete med 
rehabiliteringsärenden och uppföljning av genomförda insatser, vid både långtidssjukfrånvaro och vid 
upprepad korttidsfrånvaro, vid de månatliga kvalitetsdialogerna krävs för att sjukfrånvaron ska minska 
till ett minimum. 

 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Den arbetade tiden för timavlönade under perioden 170801-180731 motsvarar 83,1 årsarbeten, vilket är 
en ökning från föregående mätperiod med 0,9 årsarbetare. En viss andel timavlönade behövs för att 
ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro. Arbetet med att minska sjukfrånvaron är viktig för att 
bli mindre beroende av timavlönad personal. Vidare är även arbetet med att rekrytera personal med 
relevant kompetens något som också behöver läggas fokus på. 

 
 

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Under perioden 170801-180731 var 20,2 %, vilket är en ökning med 0,7 % från föregående mätperiod,  
av medarbetarna på Förskoleförvaltningen friska under minst ett år (hälsa), jämfört med 29,7 % för hela 
Borås Stad. Förskoleförvaltningen kommer att fortsätta arbeta systematiskt för att skapa en 
hälsofrämjande arbetsmiljö i enlighet med Borås Stads SAM-rutiner. 
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3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp under första halvåret 

2018 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Barngruppens storlek Risk för att inte klara 
Skolverkets riktlinjer 
gällande 
barngruppernas 
storlek 

Uppföljning av 
barngruppernas storlek 

Analys 
Antalet placerade barn per 
barngrupp mäts varje månad. 
Vi hade i maj ett snitt på 16 
barn. I det långa perspektivet 
arbetar Förskoleförvaltningen 
med planering av 
gruppstorlekar utifrån 
Skolverkets riktlinjer vid 
nybyggnation av förskolor. 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Vikarier Risk för brist på 
vikarier 

Kontroll av tillgången till 
timvikarier i verksamheterna 

Analys 
Statistik från 
bemanningsenheten följs upp 
varje månad. From februari 
2018 tillsätter 
bemanningsenheten endast 
vikariat upp till en månad. 
Täckningsgraden för tillsatta 
beställningar låg i juni månad 
på 96,8 % men det är den 
månaden under våren då 
lägst antal 
vikariebeställningar gjorts, 1 
393 st. I mars månad gjordes 
2 581 beställningar och då 
var täckningsgraden 92,4 %. 
 
En enkätundersökning har 
genomförts av 
förskolecheferna där syftet 
var att undersöka hur 
verksamheten upplever att 
vikariebemanningen 
fungerar. Svarsfrekvensen 
på enkäten var närmare 
95 %. 
- På en fråga i enkäten om 
hur stor andel av 
vikariebehoven som täcks på 
förskolechefens enheter 
under hösten 2017 
uppskattar 38 % av cheferna 
att de fått täckning med 90 % 
eller mer. 
- På frågan kring hur stort 
vikariebehovet har varit på 
förskolechefens enheter 
under 2018 svarar 61 % att 
det varit stort eller mycket 
stort. 
- På frågan om en eventuell 
vikariebrist fått några 
negativa konsekvenser för 
verksamheten svarar 72 % 
att det fått det.   

Fortsatt kontinuerlig 
dialog och avstämning 
med 
bemanningsenheten. 
Fortsatta 
genomgångar av 
månatlig statistik 
gällande 
vikarietillsättningar. 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 2017-

08 
Utfall 2018-

08 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 51 178 60 305 74 971 82 476 7 505 

Avgifter och övriga intäkter 43 736 47 049 65 351 70 843 5 492 

Summa intäkter 94 914 107 354 140 322 153 319 12 997 

Personal -373 820 -409 498 -611 544 -617 968 -6 424 

Lokaler -48 193 -55 525 -82 270 -83 490 -1 220 

Övrigt -113 580 -119 827 -164 388 -178 341 -13 953 

Kapitalkostnader -241 -234 -370 -370 0 

Summa kostnader -535 834 -585 084 -858 572 -880 169 -21 597 

Buffert (endast i budget)   -7 100  7 100 

Nettokostnad -440 920 -477 730 -725 350 -726 850 -1 500 

Kommunbidrag 443 797 480 906 725 350 725 350 0 

Resultat efter kommunbidrag 2 877 3 176 0 -1 500 -1 500 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Resultat jfr med tillgängliga 
medel 

2 877 3 176 0 -1 500 -1 500 

Ackumulerat resultat   1 492  -1 492 

Resultatanalys 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +3 176 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är i nuläget -1 500 tkr i förhållande till årsbudget. Till största del beror det prognostiserade 
underskottet på att beläggningsgraden inom verksamheten ökat. 

Den senaste befolkningsprognosen visar att antalet barn i åldersgruppen 1-5 år minskar mellan 2017 
och 2018. Trots detta var antalet inskrivna barn i våra egna förskolor under första halvåret 132 eller 
2,2 % fler än under samma period förra året. Volymtimmarna ökade med 5,5 % för motsvarande 
period mellan åren. Antalet barn som vistats 15 timmar i förskolorna ökade kraftigt, ca 18,7 % jämfört 
med samma period 2017. Det blir av stor vikt att följa utvecklingen varje månad. 

Antalet barn i fristående förskolor var drygt 20 fler eller 5 % högre under det första halvåret 2018 
jämfört med samma period förra året. Fristående pedagogisk omsorg ökade med 11 platser eller 
närmare 48 % jämfört med motsvarande period förra året. Detta har resulterat i att kostnaderna för 
köpta platser är ca 4 000 tkr eller 14 % högre under januari-juni 2018 och drygt 5 400 tkr eller 16 % 
högre under januari-augusti 2018 än för motsvarande perioder förra året. Förvaltningen kommer noga 
följa utvecklingen av köpta platser. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden 
betalningsansvar för 171 eller 2,7 % fler barn under första halvåret 2018 än under motsvarande period 
2017. I augusti månad har nämnden betalningsansvar för ca 2,3 % fler barn än motsvarande månad 
förra året. Förskolenämndens ram inför 2018 räknades upp med 0,9 % avseende volymer. 
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IT-kostnaderna har ökat och är ca 24 %  högre under de första åtta månaderna 2018 jämfört med 
motsvarande månader förra året. Prisökningen beror på införandet av en ny IT-plattform i Borås Stad. 
Viss kompensation i form av ramtillskott kommer att ske. Medel finns tillgängliga centralt i staden för 
detta. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2017-12-31 
Utfall 2018-08 Återstår 

Summa     

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2017-

08 
Utfall 2018-

08 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      

Intäkt 1 2 0 2 2 

Kostnad -7 173 -7 816 -11 990 -11 892 98 

Nettokostnad -7 172 -7 814 -11 990 -11 890 100 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 327 -1 405 -2 552 -2 402 150 

Nettokostnad -1 327 -1 405 -2 552 -2 402 150 

Förskoleverksamhet      

Intäkt 94 655 106 927 139 865 152 710 12 845 

Kostnad -522 495 -570 325 -838 934 -857 279 -18 345 

Nettokostnad -427 840 -463 398 -699 069 -704 569 -5 500 

Öppen förskola      

Intäkt 38 35 60 60 0 

Kostnad -1 936 -2 286 -3 323 -3 323 0 

Nettokostnad -1 898 -2 251 -3 263 -3 263 0 

Familjecentral      

Intäkt 221 391 397 547 150 

Kostnad -2 904 -3 253 -5 273 -5 273 0 

Nettokostnad -2 683 -2 862 -4 876 -4 726 150 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -3 600 0 3 600 

Nettokostnad 0 0 -3 600 0 3 600 



Förskolenämnden, Tertial 2 2018 10(12) 

Tkr 
Utfall 2017-

08 
Utfall 2018-

08 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 94 915 107 355 140 322 153 319 12 997 

Kostnad -535 835 -585 085 -865 672 -880 169 -14 497 
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Tkr 
Utfall 2017-

08 
Utfall 2018-

08 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Nettokostnad -440 920 -477 730 -725 350 -726 850 -1 500 

Förskolenämnden visar ett resultat efter augusti månad på +3 176 tkr i förhållande till periodens 
budget. Nämnden prognostiserar i nuläget ett resultat på -1 500 tkr i förhållande till årsbudget. Det 
prognostiserade underskottet beror främst på att beläggningsgraden inom verksamheten ökat. Vid ett 
underskott ämnar Förskolenämnden nyttja ackumulerat resultat med 1 492 tkr. 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden +149 tkr. Avvikelsen beror främst på att 
tjänster inom central administration inte ersätts vid kortare frånvaro. Helårsprognos +100 tkr. 

Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +297 tkr. Utfallet kan variera mellan 
månaderna. Helårsprognos +150 tkr 

Förskoleverksamhet: Budgetavvikelse för perioden på +2 484 tkr. Intäkter i form av bland annat 
statsbidrag har under perioden överstigit budgeterade intäkter. Kostnader för framför allt köpta platser 
har ökat. För perioden januari-augusti 2018 är kostnaderna drygt 5 400 tkr eller 16 % högre än för 
motsvarande period förra året. Förvaltningen kommer noga följa utvecklingen av köpta platser. 
Lärarförbundets lönerevision är ännu inte klar och kan, beroende på utfall, påverka resultat och 
prognos. Helårsprognos -5 500 tkr. 

De allra flesta vårdnadshavare, 95,8 %, anger att de känner sig trygga när de lämnar sina barn på 
förskolan. I förskolornas verksamhetsplaner har en del enheter identifierat värdegrundsarbetet som den 
viktigaste frågan att jobba vidare med och förbättra. Värdegrundsplattformen, vilken kommer att vara 
färdig under hösten, förväntas bli ett viktigt stöd i det arbetet. 

Kompetensförsörjning är något som läggs mycket fokus på och förvaltningen fortsätter att validera 
medarbetare till barnskötare och förskollärare. 

Öppen förskola: Budgetavvikelsen är för perioden -104 tkr. Helårsprognos enligt årsbudget. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden +351 tkr. Helårsprognos +150 tkr. 

Buffert: Nämndens buffert för året är 7 100 tkr och av dessa har 3 500 tkr nyttjats för volymökningar. 
Resterande 3 600 tkr är medräknade i prognosen. 

Uppdrag: 

Kommunfullmäktige har gett Arbetslivsnämnden i uppdrag att i samverkan med Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden starta verksamheten Mammor i arbete (MIA), som ska 
hjälpa utrikesfödda kvinnor som står långt från arbete att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 
Uppdraget är genomfört, två MIA grupper är igång. Förskoleförvaltningens roll i arbetet är att sprida 
information om verksamheten via familjecentralerna. Verksamheten genomförs av 
Arbetslivsförvaltningen. 

5 Jämställdhetsperspektivet 

Förskolenämnden arbetar under våren och början av hösten med att ta fram en värdegrundsplattform 
för verksamheten. Med hjälp av den kan sedan verksamheten ytterligare utveckla sitt arbete med bland 
annat jämställdhetsperspektiv. 

Det dagliga arbetet genomsyras av barnen i de olika undervisningsprocesserna får ta del av och arbeta 
med hur könsroller kan se ut och hur vi minskar risken för att göra rollerna stereotypa. Vi har även en 
genuspedagog anställd som på olika sätt visar hur man kan arbeta med frågan. 
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6  Verksamhetsmått 

6.1 Förskola 

6.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 

Antal inskrivna barn från kommunen 5 659 6 300 5 803 

varav barn i fristående verksamhet 431 410 448 

Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,1 5,5 5,1 

Andel förskollärare, % (Nämndsmått)  52 45 

Andel barnskötare, % (Nämndsmått)  25 24 

7  Investeringar 

Investeringsprojekt 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Utgift 

tom 2017 

Utfall 
Jan-Aug 

2018 

Prognos 
2018 

Återstår 

Inventarier förskolor 2 400 0 600 1 600 800 

Summa 2 400 0 600 1 600 800 

Analys 

Tallbackens förskola öppnade i början av året och inventarier för 600 tkr har lagts på 
investeringsprojekt. Inventarier för förskolan KreaNova för ca 1 000 tkr prognostiserar även för året. 
Resterande 800 tkr avser inventarier för öppen förskola i Viskafors och familjecentral i centrum. I 
Viskaforsområdet har ej någon lokal gått att finna så istället ska den rullande öppna förskolan ha viss 
verksamhet i området. Arbete pågår för att hitta lämplig lokal för en central familjecentral. 
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Miljörapport Tertial 2 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad Miljörapport för tertial 2 2018 och 

översänder densamma till Miljö-och konsumentnämnden.   

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige antog under våren nya Miljömål för Borås Stad. 
Kommunfullmäktige har beslutat att dessa miljömål gäller till och med 2021. 
 

Förskolenämndens arbete med Borås Stads miljömål redovisas två gånger per år 

till Miljö- och konsumentnämnden. Miljö- och konsumentnämnden 

sammanställer sedan en rapport till Kommunstyrelsen. Uppföljningen skall 

beskriva hur långt nämnden har kommit i sitt arbete med de av 

Kommunfullmäktige beslutade målen.               

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport Tertial 2 2018 

Samverkan 

Information på FSG den 13 september 2018. 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden 

 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Förskolenämnden 
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Inledning 

Miljömålsarbetet i Borås Stad ska bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen och de globala 
hållbarhetsmålen. Borås Stads miljömål är indelade i fyra perspektiv, Hållbara perspektiv, Hållbar 
samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås och Hållbar natur. För varje perspektiv 
har ett antal mål och etappmål utarbetats. Miljömålen följs upp två gånger per år, i samband med tertial 
2 och årsredovisningen. 

I denna Miljörapport redovisas nämndens arbete med Borås Stads miljömål 2018-2021, vilka är 
beslutade av Kommunfullmäktige. 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 

ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

Bedömning ej gjord  Ja  Ja 

Kommentar Olovholmsgatans lokaler är miljödiplomerade av Stadsdelsförvaltningen Norr, vilken 
upphörde vid årsskiftet 2016/2017. Den handbok som arbetades fram vid den diplomeringen är fortfarande 
gällande. I skrivande stund pågår ett arbete med att göra en ny diplomering tillsammans med 
Grundskoleförvaltningen, vilken kommer att färdigställas under hösten. 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 

system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har utmärkelsen 
Grön Flagg eller annat certifierat 
miljöledningssystem. 

 86,5 86,5 
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Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Kommentar Förvaltningen ser över möjligheten att arbeta med ett nytt miljösystem under nästa år då det 
kommer att bli en avgift att arbeta med Grön Flagg. 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Andel anställda och förtroendevalda 
som genomgått en miljöutbildning, som 
inkluderar utbildning om Borås Stads 
miljöarbete. 

 80% 80% 

Kommentar Någon uppföljning av exakt hur många anställda som genomgått en miljöutbildning, har inte 
gjorts under året. Andelen antas ligga kvar på samma nivå som för 2017, dvs 80%. En ny uppföljning 
kommer att göras inför årsredovisningen. 
Tjänstemän och förtroendevalda som inte genomgått någon utbildning kommer att göra detta under 
hösten samt under 2019.  

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa 

och miljö. 

Minska exponeringen för farliga kemikalier i förskolor 

Alla förskolor i Borås Stad arbetar för att minska farliga gifter och kemikalier i sina verksamheter. 
Förskolorna har kommit lite olika långt i sitt arbete. Flera av förskolorna har haft stöd från en 
kemikalieexpert på Miljöförvaltningen för att kunna göra en giftinventering. Riktade resurser för att till 
exempel byta ut vilmadrasser, leksaker, äldre soffor och skötbordsunderlägg har avsatts under de 
senaste åren. Andra exempel på vad som gjorts är att några enheter har bytt ut plastmuggar och 
plasttallrikar mot glas och porslin. 

I förskolornas arbete med Grön flagg, där huvudfokus är att jobba för en hållbar utveckling, utgör detta 
område också en viktig del. 
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Remiss - Motion: Förskolan spelar en viktig roll för 

barns lärande och språkutveckling. Barn som gått i 

förskolan har lättare att klara skolan.  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker motionen ”Förskolan spelar en viktig roll för barns 

lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara 

skolan”.    

Sammanfattning 

Alla förskolor i Borås Stad har ett tydligt uppdrag att arbeta för att varje barn 

får utveckla sitt/sina språk i verksamheten. Detta är reglerat i förskolans 

läroplan: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål 

än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera 

såväl på svenska som på sitt modersmål”.  Det betyder att kompetens inom 

detta område ska finnas och finns på alla förskolor. Mot bakgrund av detta 

avstyrker Förskolenämnen motionen ” Förskolan spelar en viktig roll för barns 

lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara 

skolan”.  

Ärendet i sin helhet 

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till utifrån tanken att införa särskilda 

språkförskolor. Nedan belyser Förskolenämndeni tre aspekter 

1. Ett nyanlänt barn hamnar i en grupp där ett svenskt språkbruk inte 

finns etablerat i barngruppen.  

Om ett barn skulle vara i en språkförskola skulle det kunna försena barnets 

utveckling i det talade svenska språket istället för att hjälpa. Forskning visar att 

barn lär sig ett språk bäst genom att möta språket i sin vardagliga miljö. Barn till 

nyanlända föräldrar ges en bra möjlighet att lära sig svenska språket i förskolans 

verksamhet och barnen får där också komma i kontakt med jämnåriga 

kamrater. Att ett barn får en plats i förskolan är därför en viktig del i en familjs 

integrering i det svenska samhället. Idag finns barn till nyanlända i många av 

Borås Stads förskolor. Integration och ett barns språkutveckling kommer till 

stånd i en miljö där barn som kommit olika långt i sin språkutveckling kan 

mötas. 
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2. Barnet ska flytta till en ”vanlig” förskola när det anses kunna det 

svenska språket tillräckligt.  

När det nyanlända barnet skulle behöva flytta efter en viss tid på språkförskolan 

kan det istället uppstå en problematik kring relationsbyggandet som varje barn 

behöver göra med barn och pedagoger i en grupp. Anknytning är viktigt för 

barn, vilket också forskning tar upp (bl.a. Bowlby och Ainsworth). 

En språkförskola eller motsvarande avdelning på en förskola skulle också 

kunna innebära att barnet börjar på språkförskolan och stannar kvar där även 

efter att barnet inte längre kan betraktas som nyanländ om det inte anses kunna 

det svenska språket tillräckligt. Det skulle få som konsekvens att det sällan 

uppstår platser som kan användas till andra nyanlända barn och arbetet med 

nyanlända barn upphör allt eftersom barnen inte längre kan räknas som 

nyanlända.  

3. Mångfald en bra utgångspunkt för att skapa trygghet i en grupp.  

Nyanlända barn kan bära med sig traumatiska upplevelser dessa kan lättare tas 

om hand i en stabil barngrupp, än i en grupp där flera barn bär på liknande 

upplevelser. 

 

Mot bakgrund av ovanstående avstyrker Förskolenämnen motionen  

”Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling. Barn 

som gått i förskolan har lättare att klara skolan”.  

Beslutsunderlag 

1. Motion ” ”Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och 

språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan”,  

2018-05-17                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-09-13.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



MOTION  2018-05-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  Liberalerna 

 

 
 

Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling. Barn 

som gått i förskolan har lättare att klara skolan.  

Alla barn oavsett bakgrund ska klara skolan. Även de barn som är nyanlända och 

inte har svenska som modersmål. Fler måste få chansen att snabbt lära sig svenska. 

Språket är nyckeln in i det svenska samhället. Även för barnen.  

Liberalerna vill införa en språkförskola. Därför föreslår vi innan den gjorts 

obligatorisk på nationell nivå att Borås stad aktivt söker upp alla nyanlända barn 

över tre år för att ge dessa möjlighet att delta i förskoleverksamhet 15 timmar per 

vecka. Förutom ordinarie verksamhet ska då också särskilt fokus ligga på att barnen 

ska lära sig svenska.  

Ytterligare en effekt är att förutom att barnen lär sig svenska kan barnens 

deltagande i förskolan ha en positiv effekt på nyanländas, särskilt kvinnors, 

möjligheter att få jobb. 

Många nyanlända bor på Hässleholmen. Där byggs nu en ny förskola. Det skulle 

passa att lägga en avdelning med språkförskola där.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att  

Uppdra åt Förskolenämnden att utreda möjligheten att göra en avdelning i 

någon förskola till språkförskola enligt förslaget ovan.  

Anne-Marie Ekström (L) 

Anna Svalander (L) 

Lotta Preijde (L) 
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Remiss: Motion av Anne-Marie Ekström (L), Anna 

Svalander (L) och Lotta Preijde (L):  Förskolan spelar 

en viktig roll för barns lärande och språkutveckling. 

Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan.  

 

Remissinstanser 

1. Föeskolenämnden 

 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 30 oktober 

2018. Remissvaren skickas i elektronisk form till Kommunstyrelsens diarie, 

gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller 

remissinstansens namn. Ange diarienummer KS 2018-00393 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i Budget, 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner uppföljningen av Kommunfullmäktiges uppdrag 

som inte ingår i budget för Förskolenämnden och beslutar att översända denna 

till Kommunstyrelsen för kännedom.        

Ärendet i sin helhet 

Enligt rutinen för redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår 

i budget redovisar Förskolenämnden status för nämndens uppdrag två gånger 

per år i samband med delårsuppföljningarna.                             

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2018, 

nämndernas rapport                                

Samverkan 

Information på FSG den 13 september 2018. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

augusti 2018, nämndens rapport 

Förskolenämnden 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2018 Kommentar 

§ 155 2012/KS0129 701 
Svar på motion av Patric Cerny (FP), 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson 
(FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco 
Güldenpfennig (KD): Barnrättsstrateg och 
Pinocchiogrupp – ett måste för en aktiv 
barnkommun! 

Berörd nämnd ska under 2018 redovisa 
för Kommunstyrelsen hur arbetet med 
barn och ungas inflytande och 
delaktighet genomförs. 

 Att arbeta med barns inflytande är en viktig grundpelare i 
förskolans verksamhet. Detta område är också tydligt 
framskrivet i både Läroplan och Skollag. Förskoleförvaltningen 
har i utvecklingsplanen definierat att barninflytandet ska 
utvecklas och att barn ska uppleva att de har ett reellt inflytande. 
Barn får på många olika sätt utöva inflytande i förskolans 
verksamhet och vara delaktiga i planeringen av verksamheten. 
Gällande de yngre barnen, vilka inte alltid  kan uttrycka sina 
åsikter verbalt, är förskolans personal särskilt lyhörda och 
försöker hitta olika strategier för att fånga upp intressen, idéer 
och behov. 
 
I Värdegrundsrapporten, vilken är en uppföljningsrapport inom 
ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och vilken gjordes 
under våren, följdes barns inflytande upp. Varje förskola 
granskade och analyserade hur de arbetar för att barns ska få 
ett reellt inflytande i verksamheten. För förvaltningen som helhet 
kunde det av vårens uppföljning utläsas att det sker ett medvetet 
och intensivt arbete med att utveckla barn inflytande i förskolan. 
Barn får utöva inflytande över och vara delaktiga i till exempel 
planeringen av verksamheten och i utformning av inne- och 
utemiljön. Barnråd finns också på flera förskolor och på några 
enheter är arbetet med att skapa sådana forum på gång. 
Samtidigt är "barns inflytande och delaktighet" också ett fortsatt 
förbättringsområde på flera enheter. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2018 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Studier från SKL visar att en god arbetsmiljö och bra 
arbetsförhållanden gör att fler planerar att arbeta längre. 
Förskoleförvaltningen jobbar systematiskt med 
arbetsmiljöarbetet för att skapa bra arbetsförhållande och 
välfungerande verksamheter. Utifrån heltidsbestämmelsen som 
finns i Borås Stad ges också möjlighet till stor valfrihet i hur 
mycket man vill jobba, vilket också är en faktor som gör att man 
vill stanna kvar i arbetslivet. I resultatet från medarbetarenkäten 
2017 svarade 92,1% värde 4-5 på frågan ”mitt arbete känns 
meningsfullt”, och på frågan ”mitt arbete engagerar mig” svarade 
93,4% värde 4-5, vilket kan visa på att det arbete som utförs i 
Förskoleförvaltningen också bidrar till att fler vill jobba längre då 
samma studie som nämnts ovan visar att personer som har ett 
intressant och omväxlande arbete tenderar att stanna kvar 
längre i yrkeslivet. 

Genom att vara anställd i bemanningsenheten ökar möjligheten 
att själva välja var och när man vill jobba, vilket skapar bra 
förutsättningar för de som tagit ut ålderspension att fortsätta vara 
verksamma inom våra verksamheter. Dessa personer, både de 
som tagit ut ålderspension, men även de som är kvar i sin 
ordinarie anställning efter 66 år fyllda, är en enormt viktig resurs 
på förvaltningen, vilket också visas i och med KAL-gruppens 
beslut om lönetillägg för personer över 66 år inom 
svårrekryterade grupper. På Förskoleförvaltningen har, sedan 
införandet av lönetillägget, totalt 16 förskollärare fått beviljat 
tillägg. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2018 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 För att motivera de som jobbar deltid att öka sin 
sysselsättningsgrad måste förvaltningen fortsätta arbetet med 
det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa goda 
arbetsvillkor i verksamheterna. I dagsläget (2018-07-31) hade 
98,1% av de anställda i förvaltningen en heltidsanställning. 
Dessa siffror avspeglar grundtjänsten, och visar inte de som är 
partiellt föräldralediga och/eller sjukskrivna, och inte heller de 
som enligt heltidsbeslutet i Borås Stad valt att gå ner i tid av 
andra anledningar. Under perioden 2017-07 -- 201806 uppgick 
den totala tjänstledigheten utan lön till totalt ca 54 ÅA. 
 
I Medarbetarenkäten som gjordes under 2017 angav 68,5% 
värde 4-5 på frågan "På min arbetsplats är det möjligt att förena 
arbete med familjeliv". Detta är troligtvis ett resultat som 
avspeglar möjligheten att i stor utsträckning själva välja sin 
sysselsättningsgrad. Genom att fortsätta arbeta för att skapa 
hållbara arbetsplatser med bra arbetsmiljöarbete och 
kompetenshöjande insatser är målet att öka %-andelen som 
anger 4-5 på frågan ovan men också att ge förutsättningar för de 
medarbetare som valt att gå ner i tid av olika anledningar att vilja 
arbeta mer. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Förskoleförvaltningen jobbar kontinuerligt med att följa upp och 
analysera sjukfrånvaron på individ- och enhetsnivå. HR-
specialister och ekonomer träffar förvaltningens chefer varje 
månad för att gemensamt föra dialog kring fortsatt arbete. Detta 
arbetssätt med kvalitetsdialogerna utvärderas och utvecklas 
löpande för att hitta bästa sätt för att stödja cheferna i det 
dagliga arbetet med rehabiliterings- och arbetsmiljöfrågor. I 
tillägg till detta så arbetar förvaltningen löpande med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, där bland annat kontinuerliga 
utbildningsinsatser genomförs för förskolecheferna som sedan 
för kunskapen och arbetssätten vidare i verksamheterna. 
 
Målet är att jobba på ett sådant sätt att fokus flyttas från att 
rehabilitera redan sjukskrivna till att skapa möjligheter att jobba 
förebyggande och främjande och på så sätt också minska 
sjukfrånvaron. 
 
I förvaltningens strategier för ökad hälsa om minskad 
sjukfrånvaro beskrivs de aktiviteter som ska genomföras under 
de närmsta åren. Te x har och kommer olika utbildningsinsatser 
genomföras och respektive förskola ska ta fram en hälsoplan. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2018 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 IST förskola underlättar för samordnarna genom att föräldrarna 
numer lägger in schematiderna i IST. Detta har tidigare gjorts av 
samordnarna. Även ansökan om förskoleplats görs numer 
digitalt via IST förskola. Ute i verksamheten har införandet av 
IST förskola ökat belastningen initialt, men förhoppningen är att 
det över tid innebär att mer värdeskapande tid frigörs. 

Pingpong är ett annat digitalt verktyg som över tid bör underlätta 
inom verksamheten. Information kan enkelt förmedlas till 
vårdnadshavare genom pingpong. Pingpong kan även användas 
för att dokumentera och synliggöra barnens lärande, kan knytas 
till läroplanens mål och dokumentation över undervisning kan 
sedan förmedlas vidare till vårdnadshavare. 
 
Förvaltningen arbetar även med Heroma HälsoSAM vilket gör att 
rehabiliteringsärenden går att följa på ett överskådligt sätt för de 
professioner som är inblandade i ärendet. Vidare arbetar 
förvaltningen med Heroma VarSAM vilket underlättar 
rapporteringen och uppföljningen av arbetsskador och tillbud i, 
bland annat, samverkansgrupperna. 
 
Förvaltningen arbetar löpande med att säkerställa att 
verksamheterna har välfungernade digitala verktyg i sitt arbete. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Förvaltningen har stor hjälp av bemanningsenheten som är en 
väg in i Borås Stad. De följer upp och uppmärksammar 
medarbetarna på utbildningskrav i verksamheten. Detta för att 
matcha verksamhetens behov så att de anställda i 
bemanningsenheter för kunskp om vilken kompetens som 
efterfrågas i verksamheterna. 
 
Förskoleförvaltningen har ett antal medarbetare som går på så 
kallade extratjänster. Det skapar större utrymme för ordinarie 
personal att lägga fokus på värdeskapande arbete i 
verksamheten, samtidigt som fler i samhället har möjlighet att få 
sysselsättning. 
 
Vidare arbetar förvaltnignen med ett antal valideringsinsatser för 
att kompetenshöja redan anställda personer, både i vår 
förvaltningen men även för personer som av olika anledningar 
behöver omplaceras till våran verksamhet från andra 
förvaltningar. 
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Datum 

2018-09-27 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2017-00181 714 
 

  

 

Ansökan annan pedagogisk verksamhet 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beviljar ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg för 

Ekolek Barnomsorg AB. Bidrag medges, enligt ansökan, för 35 barn fördelade 

på 5 dagbarnvårdare    

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden i Borås Stad har granskat er ansökan om bidrag till 

pedagogisk omsorg.  

Bidrag medges, enligt ansökan, för 35 barn fördelade på 5 dagbarnvårdare. Om 

verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas ska ny ansökan 

göras. Ett exempel på detta är om huvudmannen avser att utöka barnantalet i 

verksamheten. 

Rätten till bidrag gäller tillsvidare, under förutsättning av att huvudmannen 

uppfyller de villkor som anges i skollagen. Rätten till bidrag upphör automatiskt 

om huvudmannen inte startat verksamheten inom ett år efter 

Förskolenämndens godkännande.                

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om rätt till bidrag för annan pedagogisk omsorg Ekolek 

Barnomsorg AB inklusive bilagor 2018-04-19 

2. Komplettering till ansökan inkommen 2018-05-30 

3. Komplettering till ansökan inkommen 2018-07-28   

4. Annonsmanus inkommen 2018-08-08                   

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-09-13. 

Beslutet expedieras till 

1. Ekolek Barnomsorg AB 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 



Borås Stad 
  Sida 
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Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 

































 
 

 
Tillägg KRAVPROFIL – Ekolek Barnomsorg AB 

- Vidare detaljer finns att ta del av i verksamhetdokumentationen. 
 

Ekolek bedömer utifrån kandidatens reella kompetenser enligt 25 kap. 7 § skollagen följer att det 
för bedrivande av pedagogisk omsorg ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

 
Övrigt 
Provanställning 6 månader, och godkänd tillsyn innan start av verksamhet är ett krav. Utdrag från 
polisen belastningsregister på pedagog samt nära anhöriga (18år) är obligatoriskt. Referens från 
tidigare arbetstagare ska utföras vid behov. 
  

Uppföljning och efterlevnad av kraven att en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses 
genomförs 2ggr/termin av utsedd tillsynsansvarig Ekolek barnomsorg. 
 
Nedanstående kravprofil har bedömts vara minsta gemensamma nämnare som ska utvärderas vid 
rekrytering av pedagoger inom Ekolek barnomsorg. 
 
 

Erfarenhetskrav:   Någon erfarenhet av att jobba med barn eller inom omsorg.   

 
 
Utgångspunkter utifrån arbetsuppgifternas karaktär och ansvarsområden: 

 Omsorg om barn och aktiviteter tillsammans med barnen (Personlig mognad, Lyhördhet) 

 Bemötande mot barn och föräldrar (Personlig mognad) 

 Aktivt delta i möten och utvecklingsarbete (Samarbetsförmåga, Flexibel) 

 Delta i det pedagogiska arbetet och arbeta utifrån målen (Kvalitetsmedveten, 
Initiativtagande). 

 

 
PERSONLIG MOGNAD: Är känslomässigt stabil, har självinsikt och är trygg i sig själv. Ser 
relationer i sitt rätta perspektiv och skiljer på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett 
sätt som är anpassat till situationen. 
 
 

LYHÖRDHET: Talar med, lyssnar till och ser medarbetarnas alla nivåer. Har förmåga att se barnen 

och vårdnadshavarnas olika behov. Är lyhörd för idéer, tillåter misslyckande, ger både beröm och 
kritik. Skapar forum där diskussioner kan föras. Inser betydelsen av sammanhållning i gruppen. 
Visar förtroende och litar på medarbetarnas/vikariernas kompetens. 
 
 
SAMARBETSFÖRMÅGA: Kan och vill arbeta bra med andra människor. Relaterar till dem på ett 

lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. (Detta 
gäller vid sammabete i en lokal för att lösa vikariesituationerna) 
 
 
 
 



FLEXIBEL: Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt 

och förhållningssätt och ser möjligheterna i förändringar. 
 
KVALITETSMEDVETEN: Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard och lägger 
ner stor vikt vid att man lever upp till dessa. 
 
 
INITIATIVTAGANDE: Tar gärna initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. 

 
 
BARNEN BEHOV I CENTRUM: Kunna ge förslag på hur man sätter barnets behov i centrum, och 
hur kan man bidra och stimulera till barnet/barnens utveckling och lärande. Vidare bedöms 
kandidatens förmåga att samspela med andra individer, som exempel andra kollegor samt 
vårdnadshavare. 
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Tillsynsrapport   Version: 2018-07-22 

 

Datum:   …………………………………………………………… 

 

Dagbarnvårdare:  …………………………………………………………… 

 

Ansvarig vid tillsyn:  …………………………………………………………… 

 

Kommun:   …………………………………………………………… 

 
Ekolek barnomsorg AB 

org:556861–0348 

 

 

  

http://www.ekolekbarnomsorg.se/
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Inledning & Syfte 
 

Ekolek ansvarar för att utföra tillsyn hos sina anställda dagbarnvårdare i sin verksamhet. 

Säkerhet inomhus- och utomhusmiljö är ett sådant område. 

 

Analys, utvärdering och uppföljning av hela verksamheten är nödvändig för att garantera 

verksamhetens kvalitet och utveckling. Vårt uppföljningsarbete är därför knutet till vår 

verksamhetsplan och dess mål. 

 

Fokus och viktning sätter barnens trygghet, utveckling och säkerhet i första rummet hos  

Ekolek barnomsorg AB. Det betyder att verksamhetsmål som ligger vid sidan om den 

utförande pedagogiska omsorgen inte får prioriteras på bekostnad av den utförande 

verksamhetens uppföljning och kvalitetsarbete.  

 

Under tillsynen ska man även diskutera och utvärdera om det finns behov eller 

utbildning för dem enskilda dagbarnvårdare. 

 

Tillsyn/Kontroll 

Utförs 2ggr/termin, hemma hos dagbarnsvårdare. 

 

Enskilt behov 

Utförs under tillsyn 1ggr/termin, annars vid behov. 

 

 

Metod och material 
 

Ansvarig personal från Ekolek utför tillsynen. Under tillsynen kommer man utföra 

stickprov där man går igenom: 

 

 Barnens behov utifrån: Utveckling och lärande, referens Skolverkets Allmänna 

råd för pedagogisk omsorg 

 Stödmaterial, dokument samt processer för dagbarnvårdare finns tillgänglig för 

att kunna bedriva sin verksamhet. 

 Punkterna i checklistan för sin verksamhet är uppdaterad 

 Säkerheten inomhus och utomhus 

 Skydd för brand och el 
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Resultat: 

 
Ekolek har focus på barnets utveckling och lärande & Särskild hänsyn till barnets bästa 

 

Ekolek ska uppnå och tillse barnets behov utifrån Skolverkets Allmänna råd för 

pedagogisk omsorg. Hur efterlever vi detta i verksamheten?  

Resultat: 

 

Ekolek ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att 

den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap. 

 

Barnen SKA ta del av andra verksamheter i samhället som exempel: besöka bibliotek, 
teaterföreställningar, utflykter, idrottsplatser m.m. 

□ Hur uppfylls detta i verksamheten? 

 
 
 
 

 
 
 
Det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande präglar pedagogisk 
omsorg. Vidare är det viktigt att ta hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov 
både utifrån barngruppens skiftande åldrar och utifrån barnens behov och 

förutsättningar i övrigt. 

□ Hur uppfylls detta i verksamheten? 

 

 
 
 
 
 

 
Som en del av Ekolek matpolicy och näringslära ska barnen serveras varierade och 
näringsriktiga måltider, focus på ekologisk mat. 

□ Hur uppfylls detta i verksamheten? 

 
 
 

 

 
 
Personalen SKA vara lyhörd, medveten, engagerad och kunnig samt ha förmåga till 
flexibilitet och vara beredd att förändra och anpassa verksamheten med hänsyn till 
barngruppens skiftande åldrar, erfarenheter, intressen, behov och åsikter samt 

resultatet från tillsynen. 

□ Hur uppfylls detta i verksamheten? (Diskutera eventuellt behov att andra 

samansättning i gruppen, men hänsyn till behov) 
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Barnets åsikter ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt 

uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

□ Hur uppfylls detta i verksamheten? (Diskutera hur detta kartläggs och tillgodoses 

för barnet/barnens åsikter i gruppen) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stödmaterial, dokument samt processer för dagbarnvårdare finns tillgänglig 

för att kunna bedriva sin verksamhet. 

Specifikt handlingsplan diskriminering – Läs och förstå – Hur planerar 

pedagogen arbeta mot dessa mål? 

Resultat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finns det ett speciellt behov bland barnen? Att främja barns lika rättigheter 

och möjligheter inom verksamheten. (Ex. Motorik, tak/språk, syn, hörsel osv.) 

Om JA – Dokumentera – Följ upp (plan på vilka åtgärder som ska utföras) 

Resultat: 
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Punkterna i checklistan för sin verksamhet är uppdaterad 

 

Resultat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Säkerheten inomhus och utomhus 

 

Resultat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skydd för brand och el 

 

Resultat: 
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Utvärdera om det finns behov eller utbildning för dem enskilda 

dagbarnvårdare. 

Resultat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utvärdering av tillsyn 

Resultat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontroll av kvitto/Inköp 

Resultat: 
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Övrigt: 
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Plan för speciellt behov 
I samråd med dagbarnvårdare, fyll i uppgifter nedan när det har identifierats ett särskilt 

behov.  

  

Namn på dagbarnet:  

 

Beskriv tillståndet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag på åtgärd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning: (ex. nästkommande tillsyn) Ansvarig: 

Datum: 

Vecka: 

 

 

Ska vårdnadshavare informeras? 

 JA (beskriv hur) 

 

 

 

 NEJ (om nej ange anledning) 

 

 

 

 
Resultat på åtgärd: (uppfylldes önskad effekt?) 
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1 Pedagogisk omsorg Ekolek AB 
 

1.1  Inledning  

 

Ekolek barnomsorg AB är ansvarig arbetsgivare samt huvudman. All ny personal har 

genomgått Ekolek barnomsorg AB godkännande process som förklaras i denna 

verksamhetsbeskrivning. Ekolek barnomsorg AB erbjuder endast anställning av 

personal/dagbarnvårdare (Ej egenföretagare). Samtliga anställa ska ha ett giltigt 

anställningskontrakt där villkoren för den anställd krav är tydligt beskrivet. 

 

Inriktning/ erbjudande  

Ekolek barnomsorg AB erbjuder i första hand pedagogisk barnomsorg för barn från 1-5 

och i vissa kommuner även barn i skolålder upp till 12 år. Den utförande verksamheten 

bedrivs med mindre barngrupper i trygg hemmiljö, men det finns även lokaler med lite 

större grupper. Dagliga utomhuslekar och aktiviteter i närområdets lekplatser, 

grönområden och skogspartier. 

  

Vi kompletterar och utvecklar befintligt utbud av pedagogisk barnomsorg med en tydlig 

fokus på hållbar utveckling i dess tre dimensioner social, ekonomisk och ekologisk. 

  

Hållbar utveckling präglar pedagogik, verksamhet och självklart måltiderna och dess 

produkter och råvaror.   

  

 

  

1.2 Grundläggande regler, ekonomi m.m.  

Vår verksamhet inom pedagogisk omsorg styrs av skollagen men också vår(a) 

uppdragsgivares verksamhetsplaner, mål och visioner samt kommuns regler där 

verksamheten bedrivs. De läroplaner som styr förskola och fritidshem ska i lämplig 

utsträckning också vara vägledande för Ekolek barnomsorg.  

 

Ekolek barnomsorg AB följer Skolverkats allmänna råd: 

25 kap. 7 § att det för bedrivande av pedagogisk omsorg ska finnas personal med sådan 

utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk 

verksamhet kan tillgodoses. 

 

Rekryteringsprocessen 

Ekolek barnomsorg AB värnar om sina kärnvärden, rekrytering av pedagoger spelar 

därför en viktig roll i verksamheten. 

 

Rekryteringsansvariga på Ekolek har en bred erfarenhet av att hitta rätt personal, där 

personliga egenskaper och delad syn på hur man bedriver en god pedagogisk omsorg är 

avgörande för att gå vidare i processen. 

 

En stor del av intervjun behöver kandidaten ge förslag på hur man sätter barnets behov i 

centrum, och hur kan man bidra och stimulera till barnet/barnens utveckling och 

lärande. Vidare bedöms kandidatens förmåga att samspela med andra individer, som 

exempel andra kollegor samt vårdnadshavare. 

 

Provanställning: 

All personal som anställs inom Ekolek barnomsorg AB får en provanställning på 6 

månader. Provanställningen kan avslutas när som helst från Ekolek. 
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Rekrytering steg för steg: 

 1a bedömningen utförs vid mottagen ansökan 

o Personligt brev och CV 

 Intervju, konsekventa anställningsfrågor 

o Ekolek använder samma frågor och bedömningssystem för alla 

kandidater 

 Hembesök – krav med checklista 

o Alla kandidater måste uppfylla en säker omgivning för barnen 

 Utdrag ur belastningsregister 

o Utdrag ur polisens belastningsregister är ett krav för kandidaten, samt 

alla inom familjen/hushållet som är över 18 år 

 Lag och dokument kännedom 

o Samtliga ska vara pålästa och införstådda på de dokument som ska 

användas inom Ekoleks verksamhet. 

o Alla kandidater ska svara på frågeformulär som berör den pedagogiska 

omsorgen. Ex: Skoverket allmänna råd (pedagogisk omsorg), 

socialtjänstlagen, tystnadsplikt, läroplan för förskolan.   

 

 

  

1.3 Bolaget  

Ekolek drivs av ansvarig huvudmän (VD samt Vice VD). Anställda är den pedagog som 

uppfyller både bolagets krav, stadgar som beslutas av styrelse. Anställda är öppen för 

alla som uppfyller de krav som styrelsen fastställt. Anställd kan uteslutas av bolaget.  

 

 

Bolagets mål (ej detaljer i den utförande pedagogiska verksamheten)  

I första hand är syftet att utveckla och erbjuda en alternativ barnomsorg som ger barnen 

den utveckling, behållning och trygghet som beskrivs nedan. 

 

I andra hand att bidra till en hållbar utveckling, och i tredje hand att stödja anställdas 

arbete, utveckling och ekonomi.  

  

Den tredje punkten är att vara ett stöd för anställda när det gäller t ex vikarier, 

gemensamma inköp, utbildning och kurser.   

  

Stödet för anställda (pedagogerna) omfattar också t ex praktisk hjälp med egenkontroller, 

rutiner och kvalitetsgranskning, klagomålshantering, ev. informativ marknadsföring, 

gemensamt pedagogiskt materiel m.m. För att uppfylla första punkten krävs också 

uppföljning och kontroller som beskrivs i dokumentet ”Personal”.   

  

 

Ekolek som arbetsgivare  

(Beskrivs mer utförligt i dokumentet ”Personal”) Ekolek anställer personal inom pedagogisk 

omsorg. De formella, teoretiska och praktiska kraven för utförande pedagogisk barnomsorg 

ska dock vara samma för alla anställda inom Ekolek.  

 

  

1.4 Pedagogisk inriktning    

Verksamheten ska ha en tydlig grund i barns rättigheter och hållbarhetsbegreppet - socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt.   

  

”Pedagogisk omsorg ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en 

trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov 

och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Pedagogisk omsorg 

ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt 

utbildning”.  
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1.5 Öppen för alla  

Ekolek AB ska erbjuda pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det.  

  

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.  

  

Lagkrav – uppdragsgivarens verksamhetsplan – Ekolek verksamhetsplan  

Vår verksamhet i respektive kommun kommer Ekolek beakta de områden som 

identifierats som kritiska inom vår verksamhetskommun samt de mål som Skolnämnden 

definierat. Säkerhet både när det gäller inomhus- och utomhusmiljö är ett sådant 

område. Den pedagogiska omsorgen ska bidra till att måluppfyllelsen i skolan ökar i våra 

verksamhetskommuner. Till grund för verksamheten ligger också Skolverkets allmänna 

råd.  

  

 

1.6 Den utförande verksamhetens mål & syfte  

 

Inledning: Ekolek syn på uppdraget - Utveckling och lärande 

 

Ekolek ska uppnå och tillse barnets behov utifrån Skolverkets Allmänna råd för 

pedagogisk omsorg. Ekolek ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov 

samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap. 

Barnen får även ta del av andra verksamheter i samhället som exempel: besöka 
bibliotek, teaterföreställningar, utflykter, idrottsplatser m.m. 

 
Det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande präglar pedagogisk 
omsorg. Vidare är det viktigt att ta hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov 

både utifrån barngruppens skiftande åldrar och utifrån barnens behov och förutsättningar 
i övrigt. Som en del av Ekolek matpolicy och näringslära ska barnen serveras varierade 
och näringsriktiga måltider, focus på ekologisk mat. 

 

Tillsynsansvarig dokumenterar och följer upp 2ggr/per termin att kraven uppfylls och 
efterlevs. Personalen måste därför vara lyhörd, medveten, engagerad och kunnig samt 
ha förmåga till flexibilitet och vara beredd att förändra och anpassa verksamheten med 
hänsyn till barngruppens skiftande åldrar, erfarenheter, intressen, behov och åsikter 
samt resultatet från tillsynen. 
 

Nedanstående ligger till grund för vår uppföljning och utvärdering (Se också bilaga 

”Uppföljning och utvärdering”).    
 

Våra kärnvärden 

Likabehandling och respekt för varandra  

Uppmuntran till nyfikenhet, lek och lärande  

Självkänsla och självständighet 

Samverka för att uppnå barns specifika behov 

Det ekologiska systemet, andra kulturer och språkutveckling.  

  

Mål1.  

Intresse och kunskap om sammanhangen och sin egen roll  

Ekolek ska därför inom en rad olika perspektiv lägga grunden till att barnet utvecklas till en 

öppen, hänsynsfull människa. Skapa incitament och barn med ett intresse för den 

omgivande miljön och sin egen roll i ett socialt sammanhang.   

Med inlevelse och i samverkan med andra utveckla sin individuella förmåga till 

problemlösning och förståelse för de ekologiska sambanden.   
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Mål 2  

Upplevd trygghet och självförtroende  

Barnets trygghet, självkänsla och säkerhet är en självklar grund för att varje barn ska 

kunna utvecklas som enskild individ och i grupp. Varje barns utvecklingsnivå och 

individuella behov står i centrum för vår verksamhet.  

 

Mål 3  

Att vi tar mätbara steg in i Kunskap & Lärandet  

Vi samarbetar med kollegor och pedagoger för att kunna dela in barnen i olika grupper för 

särskilda aktiviteter, t ex, skogsgrupp, bad, biblioteksbesök m.m.  

  

En vilja att söka och använda kunskap för att förbättra såväl egna som andras 

levnadsvillkor. Det gör vi genom att i leken, måltiderna, naturvistelserna och alla andra 

interaktioner använda vardagens naturliga upplevelser, föremål och måltiderna som 

verktyg.  

  

Ekolek barnomsorg samlar och dokumenterar viktiga erfarenheter, utvecklingssteg och 

upplevelser individuellt för varje barn. Dessa erfarenheter förmedlas till föräldrar och utgör 

en viktig grund för återkoppling och utveckling. Uppföljning och egenkontroll kommer att 

ske även inom ovanstående områden.  

  
Ekolek AB och dess dagbarnvårdare ska arbeta nära föräldrarna och alltid sträva efter att 

ge varje barn den bästa omsorgen utifrån bästa möjliga betingelser att rikt och mångsidigt 

utveckla sina känslo- och tankemässiga tillgångar. Verksamheten ska ha en tydlig grund i 

hållbarhetsbegreppet socialt, ekonomiskt och ekologiskt.   

Ekolek AB ska därför inom en rad olika perspektiv lägga grunden till att barnet utvecklas till 

en öppen, hänsynsfull människa med förmåga till inlevelse, förståelse och intresse - i 

samverkan med andra utveckla sin individuella förmåga till problemlösning.  

  

En spirande vilja att söka och använda kunskap för att förbättra såväl egna som andras 

levnadsvillkor. Det gör vi genom att använda leken, måltiderna, naturvistelserna och alla 

andra objekt och interaktioner i vardagen som verktyg.  

  

Vårt lärande utgår från allt vad barn ser, hör, gör och känner - både planerat 

och spontant.   

  

Vi har årliga mål för tidigt lärande som vi strävar efter att barnen ska ha tagit till sig. Sju 

områden tycker vi är speciellt viktiga för att stimulera barnens nyfikenhet, entusiasm och 

för att utveckla relationer och trivas. De tre främsta områdena är:  

  

Kommunikation och språkutveckling  

Inklusive verbal kommunikation och förståelse  

  

Fysisk utveckling  

Fysiska aktiviteter och hur man gör hälsosamma val när det gäller livsmedel .  

  

Personlig, social och emotionell utveckling  

Vilket inkluderar beteende, relationer, självkänsla och kompetens för 

självständighet  

  

Läsutveckling 

Innebär att uppmuntra barnen att sammankoppla ljud och bokstäver  

  

Matematik  

Innebär att vi ger barnen möjligheter att utveckla och förbättra sina kunskaper i att räkna 

och förstå siffror. Att kunna beskriva former, ytor och händelser.  

  

Att förstå världen och vår miljö  
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Innebär att vi vägleder barnen till att börja förstå sin omvärld och samhället. Det gör vi 

genom att utforska, iaktta människor, aktiviteter, platser och miljö. Den ekologiska 

inriktningen har en naturlig plats här.  

 

Uttrycka sin kreativa och skapande förmåga - konst, musik  

Innebär att vi utforskar, leker och skapar med olika hjälpmedel och kreativ uppmuntran. 

Låter barnen dela med sig av sina tankar och känslor genom att teckna, måla. Vi använder 

kropp och sinnen för att, röra oss, dansa och spela musik eller musicera och skapa genom 

att utforska och använda ny teknik (ex. Ipad).  

  

Ekolek barnomsorg tillhandahåller material, kurser och annat stöd för att främja 

ovanstående.  

 

Fysisk utveckling  
Fysiska aktiviteter och hur man t ex gör 

hälsosamma val när det gäller livsmedel .   

  
Mål 4  

Förutom självklara krav på fullgod och 

näringsriktig mat har Ekolek 

barnomsorg ett minimikrav på att 

maten minst omfattar 

Naturskyddsföreningens fem (5) 

ekologiska produktområden. Det gäller 

även pedagogernas arbetsmåltider 

(inkl kaffe) 

 

Se:http://www.naturskyddsforeningen.

se/nyheter/5-viktiga-varor-att-bytatill-

eko.  

 

Mål 5  

Att barnet ska utveckla ett rättvisepatos med upplevd känsla och insikt om dess egna 

rättigheter och andras. Att uppleva det som naturligt och självklart att inte kränka eller 

skada andra både i den egna gruppen och i den omgivande världen. Detsamma gäller 

respekten för miljö och natur.  
 

 

1.7 Uppföljning  

Genom skriftliga formulär och webbenkäter på hemsidan följer vi upp (se exempel 

bilaga). 

  

När det gäller vår specialinriktning; styrelsen eller person utsedd av styrelsen följer upp att 

pedagoger har tillgodogjort sig kunskap om själva innebörden av hållbar utveckling ur ett 

socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Det sker genom en grundläggande bredare 

internutbildning med kunskapstest alternativt annan dokumenterad kunskap inom området 

hållbar utveckling. Detsamma gäller övrigt lärande inom den pedagogiska delen (övrigt 

lärande, uppföljning t ex när det gäller barnsäkerhet m.m. beskrivs i senare punkter).  

 

 

 

1.8 Kompetensutveckling & Pedagogisk Handledning 

Ekolek kommer att svara för personalens kompetensutveckling. Förutom 

kompetensutveckling inom de grundläggande områdena nedan kommer utbildning och 

kompetensutveckling ske löpande inom vår verksamhetsidé   

 

Ett exempel är den tydliga koppling som finns mellan vardagliga händelser, företeelser och 

saker och det ekologiska sammanhangen. Lekandet och lärandet är helt integrerat och 

alltid på barnets villkor. Utöver de vardagens saker finns också en del material men också 
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utbildningsmaterial avsett för pedagoger tas fram. Ett grundläggande krav för varje 

pedagog, utöver de vanliga färdigheterna, är att de har eller förvärvar kunskaper inom de 

olika dimensionerna av hållbar utveckling.   

 

Utvecklingsdagar  

Huvudman kommer att ansvara för kompetensutveckling inom övriga områden. Kurser, 

seminarier och kompetensutveckling är en fast punkt på de löpande utvecklingsdagarna 

som planeras till 4ggr/år. (Ekolek står för utbildningskostnader) 

 

Kartläggning av kompetensutveckling dagbarnsvårdare 

Kartläggning av utbildningar, kurser och föreläsningar för dagbarnsvårdarna utförs enligt 

modellen Kartläggning av Kompetensutveckling DBV (Se bild)  

 

Senare utvärderas behovet per termin vid Utvärdering och Utveckling (bilaga 16) som hålls 

inför kommande år, ansvaring huvudman Ekolek.  
 

 
 

 

 

Förklaring till modellen: Kartläggning av Kompetensutveckling DBV: 

 

Egenkontroller 

Utförs 1ggr/termin, frågeformulär om verksamheten fylls i av dagbarnsvårdare. 

Enskilt behov 

Utförs under tillsyn 1ggr/termin, annars vid behov. 

Tillsyn/Kontroll 

Utförs 1ggr/termin, hemma hos dagbarnsvårdare. 

Övriga Utbildningar 

Utförs 4 ggr/år, Ex. HLR, Kost, Giftfritt hem 

 

 

Rekommenderade utbildningar 

Utförs 1ggr/år, Ex. Pedagogisk Centrum, GR utbildning, Ekocentrum, Socialtjänsten. 

Skollagen och Skolverkets allmänna råd och dess tolkning som grund. 

Utvärdering och Utveckling 

Utförs 1ggr/år inför kommande år. Modellen: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev 

det? (se bilaga 11) 

 

Pedagogisk Handledning 

http://www.ekolekbarnomsorg.se/


9 
 

Ekolek barnomsorg AB - org:556861–0348 www.ekolekbarnomsorg.se 

Odonvägen 23, 437 31 Lindome. Tel. 031-160 609 

 

Ekolek ska vara en engagerad ledare som ser till att dagbarnvårdarna ges möjlighet till 

medarbetarsamtal, och planeringsdagar. Detta är en central faktor för att barnen ska ges 
goda förutsättningar att lära och utvecklas. Dagbarnvårdarna ska också få stöttning och 
förutsättningar för att lära tillsammans med varandra, så kallat kollegialt lärande, ges 

verksamheten ytterligare förutsättningar att utvecklas. 
 
Dagbarnsvårdarna ska ha tillgång till pedagogisk handledning och ges möjlighet till 
kompetensutveckling om de skulle känna behov av detta, utöver de planerade tillfällena. 
Dagbarnvårdarna stöttas också i att använda allmänna råden pedagogisk omsorg som 
vägledande i deras verksamhet. 
 

Ekolek ska ge handledning för dagbarnsvårdare under arbetstid men, även vid behov 
kväll/helg. Handledning kan ske via: Tillsyn/kontroll, Telefonsamtal, SMS, Mail, Sociala 
media och under besök. 
 
Hur pedagogisk handledning inom Ekolek 

Målet med pedagogiska handledare är att utifrån de behov som finns i verksamheten 

stötta och utveckla det pedagogiska arbetet mot uppsatta mål på olika sätt. Följa de krav 
utifrån verksamhetsdokumentationen samt Skolverkets Allmänna råd. 

 
Pedagogisk handledledning kan innebära att: 

 Vara ett bollplank när olika pedagogiska frågor dyker upp 
o Vara med på olika möten 
o Vara med under daglig verksamheten 

o Handleda och inspirera pedagogerna 
 Vid behov vara behjälplig med dokumentation, planeringsarbete 
 Utvärdera förslag från pedagogerna 
 Förstärka ett positivt förhållningssätt 
 

 

1.9 Inledande analys och inventering   

Vid varje ny ansökan om barnomsorgsplats ska dagbarnsvårdaren erbjuda en inledande 

träff/ möte med vårdnadstagaren. I den mån den sökande har speciella behov t ex när 

det gäller modersmål alternativt att vårdnadshavare har önskemål som inte kan erbjudas 

inom Ekoleks eget verksamhetsområde hjälper vi, i möjligaste mån, till med att hitta 

alternativ i nätverk eller bland branschkollegor.  

  

Inom Ekolek barnomsorg finns både formell och praktisk erfarenhet av indikatorer som kan 

ligga till grund för särskilt stöd. Vi är också mycket medvetna om hur viktigt det är att se 

dessa behov tidigt. Inom Ekolek har huvudansvarig pedagog en övergripande uppgift att 

både utveckla pedagogernas kunskaper kontinuerligt men också hjälpa övriga pedagoger 

med löpande rådgivning och stöd/handledning.  

 

1.10 Föräldraavgifter  

Verksamheten är avgiftsbelagd enligt kommunens Avgifter och Regler. 

 

1.11 Intagningsprinciper & köhantering  

Alla barn har rätt till pedagogisk omsorg. Det är alltid barnens bästa i första rummet. 

Barngruppen måste därför också motsvara de önskemål och förutsättningar som gäller 

en bra sammansatt fungerande barngrupp (åldersspridning) Intagning sker enligt 

turordning efter ködatum med förtur för syskon som vid placeringstillfället går hos 

dagbarnvårdaren. 

  

Barn som har plats vid den pedagogiska omsorgen har rätt att behålla 15h/vecka under 

föräldrarnas lagstadgade ledighet vid barns födelse. Barn till arbetssökande föräldrar får 

15h/vecka.   

 

Rätt till barnomsorg  

Vårdnadshavare studietid + restid  
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Arbetssökande vårdnadshavare 15 tim/vecka för barn 1-5 år och 10 tim/vecka för 

barn 6-12 år Föräldraledig vårdnadshavare enbart barn 1-5 år 15tim/vecka.  

 

 

Uppsägningstid  

Uppsägning av tilldelad plats i bolagets pedagogiska omsorg skall ske minst två månader 

i förväg, eller enligt kommuns regler där verksamheten bedrivs. 

 

Kösystemet behandlas utifrån stegen enligt nedan: 

1. Ekolek skapar en kölista utifrån ansökan/intresseanmälan från vårdnadshavare 

2. Ekolek kontakta därefter vårdnadshavare och medlar om tillgänglighet/plats 

a. Vid tillgänglighet kontaktar dagbarnvårdare aktuell vårdnadshavare 

  

1.12 Öppethållande  

Ekoleks normala öppettider är mellan 6.00–18.30 eller enligt kommuns regler där 

verksamheten bedrivs. 

  

1.13 Olycksfallsberedskap och anmälan  

(dokument i pärm för dagbarnvårdare samt på hemsida)  

  

Att arbeta förebyggande och processinriktat med barnsäkerheten är en förutsättning för att 

kunna garantera både trygghet och säkerhet. Checklista finns för den ansvarige pedagogen 

och dess lokal eller hem där verksamheten bedrivs.  

  

Ekolek kommer minst en gång per år att utföra en egenkontroll   

  

Rutiner i händelse av brand, olycksfall, akut sjukdom samt för kris – och 

katastrofsituationer ska alltid finnas. Handlingsplanen för kris och katastrofsituationer ska 

ange konkreta råd och anvisningar för hantering av oväntade händelser som kan uppstå i 

verksamheten. Med kris avses händelser som i vardagen kan inträffa i en pedagogisk 

omsorg som till exempel olyckor av olika slag eller att ett barn försvinner. Katastrof anger 

att händelsen är omfattande och orsakar stort mänskligt lidande, där sedvanliga insatser 

inte räcker till.   
  

Barnsäkerhet handlingsplan   

(dokument i pärm för dagbarnvårdare samt på hemsida)  

 

Rutiner för barnsäkerhet finns dels som ett dokument men är också en del av de punkter 

som omfattar alla pedagogers inledande genomgång. Interaktiva prov finns tillgängliga på 

Ekoleks hemsida efter inloggning.  

  

Man håller löpande genomgångar, utbildningar, utbildningsmaterial samt 

gemensamma utvecklingsdagar. Kursmaterial inklusive prov genomförs via 

Ekoleks hemsida. Brandövning kommer att hållas minst en gång per år.  
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2 Uppföljning och utvärdering  
 

2.1 Kartlägga verksamhetens förutsättningar och 

genomförande  

Analys, utvärdering och uppföljning av hela verksamheten är nödvändig för att 

garantera verksamhetens kvalitet och utveckling. Vårt uppföljningsarbete är därför 

knutet till vår verksamhetsplan och dess mål (se verksamhetsmål i verksamhetsplan 

bil). I våra övriga styrdokument finns i regel uppföljning beskriven som en separat 

punkt. (se bilaga 11. Utvärdering och Utveckling) 

  

Fokus och viktning sätter barnens trygghet, utveckling och säkerhet i första rummet hos  

Ekolek barnomsorg AB. Det betyder att verksamhetsmål som ligger vid sidan om den 

utförande pedagogiska omsorgen inte får prioriteras på bekostnad av den utförande 

verksamhetens uppföljning och kvalitetsarbete.  

  

2.2 Kommunicera dokumentera  

Övergripande utvärderingar för hela verksamheten minst en gång per år men gärna varje 

termin. Utvärdering och uppföljning kräver dokumentering och kommunikation. Analysera 

kvaliteten och bedöma verksamhetens utvecklingsbehov.   

  

2.3 Planera genomföra följa upp  

Med utgångspunkt i analysen och i dialog med personalen ska vi planera och besluta vilka 

områden som behöver utvecklas och förbättras.   

  

Av bolaget utsedd huvudpedagog eller kvalitetsansvarig har det övergripande 

ansvaret för kontinuerliga kontroller och uppföljningar.   

  

Resultatet från analyser och kontroller dokumenteras och analyseras. Identifierade brister 

följs upp i dialog med den enskilde pedagogen. Minst en person utöver den aktuella 

pedagogen måste vara delaktig i analys och uppföljning för att garantera säkerhet och 

kvalitet.  

  

2.4 Klagomålshantering  

Internt ska pedagog dokumentera ev. klagomål i webbformulär eller skriftligt. Mallar och 

formulär finns tillgängliga.  

  

Vårdnadshavare får dokument med instruktion för klagomål. Vårdnadshavare kan också 

använda sig av webbformulär. Process och kontaktuppgifter levereras inledningsvis samt 

kommer att finnas tillgänglig på Ekolek hemsida.  

  

Klagomål intern dokumenterade och/ eller externt följs upp och utgör en del i det löpande 

förbättringsarbetet (se dokument ”Klagomålshantering)  
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2.5 Uppföljning och utvärdering pedagogik  

Via dokument eller webbformulär finns verktyg för att dokumentera utvecklingssteg när det 

ex gäller språkutveckling, social utveckling m.m.  

 

Men uppföljning och utvärdering omfattar också själva verksamheten. För att optimera 

uppföljning och utvärdering måste kommunikations och informationsprocesser fungera. 

 

Av bolagets utsedda huvudpedagog eller kvalitetsansvarig har det övergripande 

ansvaret för kontinuerliga kontroller och uppföljningar fungerar praktiskt.   

  

Resultatet från analyser och kontroller dokumenteras och analyseras. Identifierade brister 

följs upp i dialog med den enskilde pedagogen. Minst en person utöver den aktuella 

pedagogen måste vara delaktig i analys och uppföljning för att garantera säkerhet och 

kvalitet.  

  

2.6 Uppföljning av plan mot diskriminering och kränkande 

behandling  

(Se vår likabehandlingsplan/mot diskriminering och trakasserier)  

Vår likabehandlingsplan är ett viktigt dokument som ska följas upp. Likabehandlingsplanens 

uppföljning är en stående punkt för utvecklingsdagarna.  
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2.7 Uppföljning och utvärdering egenkontroller 

verksamhet  

 

Egenkontroller  

Uppföljning barnomsorgspedagog (egenkontroll)  

Material (samlingspärm) med stöddokument för egenkontroll och uppföljning. 

Ex. från barnvårdares dokumentsamling:  

  

• Checklista för barnsäkerhet  

• Checklista för övrigt  

• Plan mot diskriminering och kränkande behandling (likabehandlingsplan)  

• Dokument för underskrift tystnadsplikt  

• Rutiner för utvecklingssamtal med vårdnadshavareuppgifter till förälder om 

utvecklingssamtal (frågeställningar)  

• Dokument för olycksfall/ tillbud   

• Rutin/ process för anmälan till Socialtjänst (14 kap)  

• Rutiner för stödinsatser  

• Handlingsplan om barn försvinner  

• Rutiner för åtgärder vid kris/olycka  

• Dokument för dagbarnvårdare intyg tystnadsplikt 

• Information till vårdnadstagare om t ex klagomålshantering  

• Vår verksamhets idé (utdrag ur verksamhetsplanen).  

• Rutin för egenkontroll livsmedel   

• Rutin för hygien, städ  

• Rutin, checklista egenkontroll barnsäkerhet  

• Dokument för kartläggning av verksamheten  

• Blankett för anmälan av tillbud eller olycka barn  

• Rutiner för att anmäla till Socialtjänst  

• Dokument för stödinsatser för barn i behov av särskilt stöd.  

  

  

Ovanstående finns också tillgängliga via webbplats /hemsida  
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3 Pedagogisk omsorg Ekolek personal  
 

3.1 Ekolek barnomsorg AB som arbetsgivare  

Ekolek avser att vara en samlande huvudman för verksamheten inom pedagogisk omsorg.  

 

Ekolek och dess utsedda ska svara för dialogen med kommunen/uppdragsgivaren. 

Vandelsprövning, registerkontroll, skattekontroll sociala avgifter m.m. samt utdrag ur 

belastningsregister och en samlad bedömning görs av bolaget innan ny anställd 

pedagog/sökande godkänns som anställd. Huvudmannen/ uppdragsgivaren gör självklart 

den slutgiltiga prövningen. Detta gäller även anställda i Ekolek som ev. avser att anställa 

egen personal t ex vikarie, gäller motsvarande process.   

 

Ekolek ansvar för det anställda betalar skatter och avgifter, fullföljer sitt arbetsgivaransvar 

m.m. genom löpande kontroll.  

  

Ekolek ansvar och verkställer ev. avskedande, avstängning eller uteslutning av personal. 

  

Ekolek avser att när så är lämpligt teckna hängavtal med kommunal och/ eller 

lärarförbundet. De formella, teoretiska och praktiska kraven för utförande pedagogisk 

barnomsorg ska dock vara samma för all personal. 

  

Ekolek högsta beslutande organ är styrelsen. Hur det praktiska arbetet ska utföras beslutas 

av Ekolek utsedda verksamhetsansvariga som har det övergripande ansvaret för 

verksamheten. T ex svara för och att en hög och jämn kvalitet hålls. Därmed måste det 

finnas en balans mellan antal pedagoger (småskalighet) å ena sidan och att säkerställa 

kontinuitet, kvalitet och tillgång på vikarier å den andra.  

  

3.2 Personal- och kompetenser  

Charlotte Engström, VD  

Har arbetat inom pedagogisk område. Utbildad inom barn och fritid. Har kompetenser 

och arbetserfarenhet med barn med särskilda behov. 

 

Victoria Hegårdh, Vice VD  

Har arbetat med pedagogisk omsorg i 6 år. Tidigare erfarenhet som barninstruktör i olika 

träningsformer men har en grundutbildning som kock. 

 

Ulrika Engström  

Har pedagogisk erfarenhet inom privata sektorn.  

Ulrika är kostrådgivare och ansvarar för kost och kvalitetssäkring. Ekoleks nisch med 

ekologisk verksamhet och omsorg kvalitetssäkras.  

 

Styrelse 

Charlotte Engström 880424-4948 

Victoria Hegårdh 810207-5929 

 

Dagbarnvårdare 

Ekolek anställer personal som arbetar som dagbarnvårdare med Ekolek som huvudman. 
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3.3 Kompetensutveckling  

Ekolek har det övergripande ansvaret för anställdas kompetensutveckling. Förutom 

kompetensutveckling inom de grundläggande områdena nedan kommer utbildning och 

kompetensutveckling ske löpande inom vår verksamhetsidé. Skollagen och Skolverkets 

allmänna råd och dess tolkning är en grund för valet av områden för kompetensutveckling. 

Interaktiva prov visar vilka områden som bör utvecklas primärt för den enskilde 

banomsorgspedagogen.  

  

Hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt  

Ett exempel är den tydliga koppling som finns mellan vardagliga händelser, företeelser och 

saker och det ekologiska sammanhangen. Lekandet och lärandet är helt integrerat och alltid 

på barnets villkor. Ett grundläggande krav för varje pedagog, utöver de vanliga 

färdigheterna, är att de har och kompetensutvecklar sig också inom vår verksamhetsidé 

d.v.s. kunskaper inom de olika dimensionerna av hållbar utveckling.  

 

Huvudansvarig pedagog kommer att ansvara för kompetensutveckling inom övriga 

områden. Kurser, seminarier och kompetensutveckling är en fast punkt på de löpande 

utvecklingsdagarna (en till två dagar per termin).  

 

Ett grundläggande krav är kunskap om de skyldigheter som omfattas av Skollagen samt 

Skolverkets tolkningar och rekommendationer. Hit hör både utveckling av den pedagogiska 

färdigheten men också kunskap om t ex barnkonventionen, barns rättigheter osv. Men 

kompetensansvaret omfattar också löpande uppdatering inom de mer praktiska områdena 

t.ex. när det handlar om att uppfylla kraven på barnsäkerhet, klagomålshantering, rutiner 

och processer. För detta ändamål finns också en dokumentsamling som stöd i den 

praktiska verksamheten.  

  

 

3.4 Uppföljning  

  
Interaktiva prov som kontinuerligt upprätthåller – men också utvecklar den enskilde 

pedagogens kompetens kommer att genomföras löpande och utvärderas.  

Exempel på interaktiva prov finns på Ekoleks personalhemsida (skyddat med lösen) 

 

Uppföljning om kompetensnivå görs löpande och dokumenteras. Beroende på den 

enskilde pedagogens resultat och egna önskemål utvecklas kompetensen individuellt. 

Prioritering sker i första hand efter barnens och lagens grundkrav, i nästa steg 

uppdragsgivarens verksamhetsplan och slutligen efter den egna verksamhetsplanen och 

den enskilde pedagogens individuella önskemål.   

  

Egenkontrollerna i verksamheten är också ett verktyg för att identifiera ev. behov av 

kompetensutveckling  
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3.5 Preliminär utbildningsplan vår och höst (Exempel) 

Behov utvärderas årligen: (Se bilaga 11. Utvärdering och Utveckling) 
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Plan mot diskriminering och 

kränkande behandling 

(Likabehandlingsplan) 
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4 Plan för diskriminering och kränkande behandling 
 

4.1 Inledning  
Alla som verkar i och under Ekolek barnomsorg AB omfattas av planen. (Handlingsplan 

diskriminering bilaga 17, utvärdering diskriminering bilaga 18) Dokumenterad utvärdering 

sker per/termin eller vid uppkommande behov. Ekoleks är ansvariga att tillsammans med 

dagbarnvårdarna se till att verksamheten aktivt stödjer processen för att förebygga 

diskriminering. 

 

Verksamhet ska vara genomsyrad av en varm och trygg atmosfär. Det ska råda öppenhet, 

tolerans och hänsyn. Engagerade ska vi främja vänskap och respekt, för barn, 

vårdnadshavare men även dagbarnvårdare, medarbetare och huvudmans personal och 

andra som kommer i kontakt med bolaget ska känna att de är lika värda oavsett ålder, 

kön, ursprung, etnisk tillhörighet/kultur, funktionshinder, sexuell läggning eller religiös 

tillhörighet. 

 

Som grund för vår plan använder vi Skolverkets allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering 

och kränkande behandling” samt diskrimineringslagen.  

 

Ekolek ska genomföra fortlöpande arbete för att förebygga diskriminering i följande 4 steg: 

undersöka, analysera, åtgärda, följa upp och utvärdera. 

 

 

Följande fem områden ska täckas: 

 Arbetsförhållanden 

 Bestämmelser och praxis om löner 
och andra anställningsvillkor 

 Rekrytering och befordran 

 Utbildning och övrig 

kompetensutveckling 

 Möjligheter att förena 
förvärvsarbete och föräldraskap 

 

1. Undersöka risker 
Ekolek ska undersöka arbetsplatsen där verksamheten bedrivs för att upptäcka 

eventuella risker för diskriminering eller repressalier, eller andra hinder för 
arbetstagarnas lika rättigheter och möjligheter. Det kan både vara reella hinder och 
hinder i form av attityder, normer och strukturer. 
 
2. Analysera orsaker 
Ekolek ska analysera orsakerna till upptäckta risker och hinder. Det handlar alltså om 
att reflektera, analysera och dra slutsatser om varför det ser ut som det gör. Vid 

behov behöver man gå tillbaka och göra fler undersökningar för att få fram risker och 

hinder som först inte visade sig. 
 
3. Genomföra åtgärder 
Ekolek ska genomföra de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan 
krävas, mot bakgrund av undersökningen och analysen. Bedöma vilka konkreta 

åtgärder som ska genomföras. 
 
Omständigheterna avgör vilka åtgärder som behövs 
Ekoleks åtgärder får bedömas med hänsyn till resurser, behov och andra 
omständigheter i det enskilda fallet. Finns det risker för diskriminering eller andra 
hinder ska Ekolek vidta åtgärder för att undanröja dem. 
 

4. Följa upp och utvärdera 
Ekolek ska utvärdera undersökningen, analysen och åtgärderna. När det är klart ska 
de erfarenheter som arbetet har gett gå att använda i steg ett (undersökningen) i 
nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder. 

http://www.ekolekbarnomsorg.se/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/loner-och-andra-anstallningsvilkor/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/loner-och-andra-anstallningsvilkor/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/rekrytering-och-befodran/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/utbildning-och-ovrig-kompetensutveckling/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/utbildning-och-ovrig-kompetensutveckling/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/foraldrar-arbetslivet/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/foraldrar-arbetslivet/
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4.2 Exempel på områden, åtgärder och definitioner som 

omfattas av planen. 
 

Diskriminering 

Diskriminering är när man behandlar ett barn sämre än andra barn och behandlingen har 

samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 

eller ålder. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt.  

 

Direkt diskriminering  

När ett barn missgynnas på osaklig grund och det har en direkt koppling till någon av 

grunderna för diskriminering ovan. Ett exempel kan vara när en flicka nekas en ledig plats 

med motiveringen att det redan är så många flickor i gruppen.   

 

Indirekt diskriminering  

Indirekt diskriminering sker när den pedagogiska omsorgen eller dess dagbarnvårdare 

tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i 

praktiken missgynnar på ett sätt som har samband med diskrimineringsgrunderna. T.ex. 

om alla barn serveras samma mat, kan verksamheten indirekt diskriminera de barn som på 

grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat.  

 

 

4.3 Trakasserier och kränkande behandling 
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett 

uppträdande som kränker ett barns värdighet. Några exempel är behandling som kan vara 

slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder.  

  

Definition trakasserier  

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som ett uppträdande som 

kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

  

Det gemensamma för trakasserier är att de gör att ett barn känner sig hotad, kränkt eller 

illa behandlad.   

  

Könsidentitet eller könsuttryck  

Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon 

inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger 

uttryck för att tillhöra ett annat kön. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda 

sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck eftersom lagens begrepp 

könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är en avvikelse från 

”det normala”. Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. 

Transpersoner kan vara såväl homo-, bi- som heterosexuella. 

 

Etnisk tillhörighet   

Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, 

hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk tillhörighet. En 

person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. En och 

samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter.  

 

Religion eller annan trosuppfattning   

Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens 

proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller 

samband med en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av 

diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och 

värderingar som inte har samband med religion faller utanför.   
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Funktionsnedsättning   

Med funktionshinder menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en 

skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.  

 

Sexuell läggning   

Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller 

heterosexuell läggning.   

 

Ålder   

Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet mot 

åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika 

sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av 

ålder. Skyddet gäller alltså även inom pedagogisk omsorg. Det är dock tillåtet att 

särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en tillämpning av 

skollagen.  

 

 

Kränkande behandling  

Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker ett barns 

värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.  

  

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. 

Vuxna måste vara uppmärksamma på och agera i situationer där barnens lek inte präglas 

av frivillighet, ömsesidig nyfikenhet och intresse, exempelvis när de leker doktorslekar.  

  

Diskrimineringsgrunder Kön  

Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man.  

 

 

4.4 Hur inom Ekolek barnomsorg?  
Gemensam värdegrund  

Barnen görs medvetna om att vi alla är olika, men alltid lika mycket värda.   

Vi arbetar med likheter och olikheter vad gäller kulturer, mat, kroppen och kläder mm.  

Vi uppmärksammar olika högtider och traditioner t ex genom att dagbarnvårdare 

samtalar med familjen om deras traditioner  

  

Barngruppen är indelad så att aktiviteter, övningar och lek är väl anpassade för alla.   

Nolltolerans mot kränkande språkbruk. Stimulera barnen att hjälpa andra barn.   

Öka självkänslan hos barnen genom att utnyttja varje relevant tillfälle till beröm och 

fokusera på positiv förstärkning istället för negativa tillsägelser.   

  

Ett genusmedvetet arbete   

Vi ser till att både pojkar och flickor har möjlighet att utvecklas under samma villkor och 

motverkar stereotypa könsroller t ex genom att erbjuda samma material och leksaker till 

barnen oavsett kön.   

  

Det är viktigt att barnen i tidig ålder får förståelse för att alla människor har lika värde 

oberoende av social bakgrund. Detta gäller oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Måste vara lyhörda och 

finnas till hands för barnen i det vardagliga arbetet. Ingen ska utsättas för diskriminering, 

mobbing eller annan kränkande behandling hos dagbarnvårdarna. Dagbarnvårdarna ska ha 

en trygg och säker plats för alla barn och har ett bra och nära samarbete med föräldrarna. 

 

Den dagliga kontakten med vårdnadshavarna.  

Vara lyhörda för deras åsikter och funderingar ang. barnet/barnens trygghet och trivsel. 

Dagbarnvårdarna observerar dagligen vad som händer i samspelet mellan barnen, i lek och 

andra gemensamma aktiviteter.   
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Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling.   

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn måste finnas.  

Utifrån barnens ålder och situation samtalar vi med det/de berörda barnet/barnen.   

Dagbarnvårdarna informerar övriga kollegor om det inträffade och vilka insatser som gjorts. 

Alla dagbarnvårdare som får kännedom om att ett barn har blivit utsatt för kränkande 

behandling i verksamheten har rapporteringsskyldighet.   

 

Uppföljning: 
Tillsynsansvarig dokumenterar och följer upp per termin att kraven uppfylls och efterlevs 

 

 

4.5 Barnens delaktighet i planen  
Hela vår verksamhet utgår från barnen vilket också utvecklas i ”Inflytande”,  

”Verksamhetsplan”! m.fl. I verksamheten gör vi barnen delaktiga och intresserade genom 

planerade och oplanerade samtal om hur vi ska bemöta och vara mot varandra för att alla 

ska må bra och känna sig trygga. Särskilt viktigt att utnyttja händelser och barnens frågor i 

det dagliga arbetet (oplanerade).   

  

Vårdnadshavarnas delaktighet i planen   

Planen ska finnas med i det material som lämnas till vårdnadstagaren. Det är viktigt att 

aktivt stimulera till intresse genom att be vårdnadstagaren komma med synpunkter och 

incitament till dialog och förbättring. Vårdnadshavarna är delaktiga i vårt 

likabehandlingsarbete genom att de får läsa och reflektera. Likabehandlingsplanen läggs 

också ut på vår hemsida för att försöka få en bredare spridning.  

Vi ska ha en öppen dialog med föräldrarna om/ när det uppstår händelser.   

  

Personalens delaktighet   

All personal ska se till att likabehandlingsplanen finns tillgänglig och levande i 

verksamheten. Speciellt inskolningen är en viktig och kritisk period för att skapa trygghet. 

Vi ska visa samma goda bemötande och höga engagemang i vår relation mellan barn, 

vårdnadshavare. Öppenhet, lyhördhet, samarbetsvilja och respekt gäller både barn och 

vårdnadshavare. Vi ska främja barnets förmåga till empati och respekt för allas lika värde.  

Ha nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. Alla barn ska ha möjlighet att 

komma till tals och uppmärksammas. 
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4.6 Utvärdering  
  

Vi ska löpande utvärdera  

Att det finns en god öppen kontakt, för ett fortsatt bra samarbete kring barnet.   

Att vi visar barnen och föräldrarna respekt, är lyhörda för deras förväntningar och behov.   

Vi lever upp till det som barn och vårdnadshavare kan förvänta sig av oss.   

Ekolek som huvudman/ ansvarig ska svara för att planen följs upp och utvärderas minst en 

gång per år och lämpligen i samband med utvecklingsdagarna. 

 

Förankring av planen  

Dagbarnvårdarna har ansvar att planen är levande och väl integrerad i verksamheten och 

det dagliga arbetet, se till att det är ett levande dokument i det dagliga arbetet. Ev. 

klagomål (klagomålsarbetet) som berör likabehandlingen ska också alltid bli en punkt för 

utvärderingen av planen. Vid dagbarnvårdarnas utvecklingssamtal med vårdnadstagare ska 

likabehandlingsplanen finnas med. Vad som gjorts för att utveckla förbättra ska 

dokumenteras.  
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Barngrupp sammansättning 

 

Innehåll 

  

4 Sammansättning barngrupp Ekolek ......................................................................... 25 

4.7 Allmänt .......................................................................................................... 25 

4.8 Barngruppens storlek ....................................................................................... 25 

4.9 Barngruppens sammansättning .................................................................... 25-25 

 

 

 

 

 

Sammansättning barngrupp Ekolek 

  

4.7 Allmänt  
Ekolek barnomsorg AB erbjuder i första hand pedagogisk barnomsorg för barn från 1-5 år 

och i vissa kommuner även barn i skolålder upp till 12 år. Den utförande verksamheten 

bedrivs med mindre barngrupper i trygg hemmiljö, men det finns även lokaler med lite 

större grupper. Dagliga utomhuslekar och aktiviteter i närområdets lekplatser, grönområden 

och skogspartier. 

  

Vi kompletterar och utvecklar befintligt utbud av pedagogisk barnomsorg med ett tydligt 

fokus på hållbar utveckling i dess tre dimensioner social, ekonomisk och ekologisk. 

  

4.8 Barngruppens storlek  
Barngrupp på max 8 barn är en uppskattad maxgräns. Barngruppens storlek påverkas till 

största delen av sammansättningen. Avgörande är att alla barnens behov kan tillgodoses 

vilket då kan innebära mindre grupper.  

I bedömningen av hur stor gruppen ska/kan vare bedöms enligt nedanstående faktorer. 

Dels vid bildandet av gruppen men också löpande. 

  

4.9 Barngruppens sammansättning  
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.  

 
Målet är att barngruppens ska fungera så bra som möjligt. 

  

Huvudansvarig pedagog tar del av de noteringar som gjorts i samband med det första 

mötet mellan aktuell pedagog (se inledande analys/inventering). Exempel på faktorer som 

styr sammansättning hos Ekolek barnomsorg AB: 

 

• Barnens ålder  

• Barn med annat modersmål än svenska 

• Pedagogens kompetens 

• Ålderssammansättningen (spridningen) i gruppen  

• Om barn med behöv av särskilt stöd  

• Hemmet/lokalen där barnomsorgen bedrivs  

• Barnens närvarotider och dess spridning  

• Om aktuell grupp har inriktning t ex: Celeaki (gluten)  
  

Det finns aldrig någon garanti för att en barngrupp fungerar optimalt. Därför är 

barngruppens sammansättning en fråga som måste hållas levande och följas upp 
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kontinuerligt. I Ekolek är det därför en stående punkt som både förekommer i dialog 

med vårdnadshavare, ansvarigt huvudpedagog, aktuell utförande banomsorgspedagog och 

om så krävs uppdragsgivaren. Även dialogen med barnen i gruppen är en indikator.  

  

Det är viktigt att tidigt identifiera negativa indikatorer. En olämplig sammansättning eller 

utveckling av barngruppen är en kritisk faktor som kan försämra samtliga barns utveckling.   

 

 

Vikariesystem  

  
Innehåll  
  

 Vikariesystem ............................................................................... 25-26 

 
 

5 Vikariesystem  
 
Ekolek ansvarar för att vikariesystemet fungerar i respektive grupp/dagbarnvårdare, 
både när det gäller akut vid kortare behov, eller längre långtidsfrånvaro. All personal 
som skriver på en uppdragsanställning, lämnar utdrag ur belastningsregistret och skriver 

på ett sekretessavtal. Samma krav gäller för vikariat som för ordinarie dagbarnvårdare. 
 
Korttidssjukskrivning 
Vid korttidssjukdom kontaktar dagbarnvårdaren sin kollega/vikarie. Vikarien kan vara 
förbestämd innan, annars kontaktar dagbarnvårdare Ekolek för handledning. Alla vikarier 
måste vara kända av barn och dagbarnvårdare innan man kan agera vikariat. 
 

Gruppen sammansättning enlig Allmänna rådet.  
Det finns inte någon bestämd gruppstorlek som är optimal i alla sammanhang. 
Förutsättningarna varierar från grupp till grupp och från tid till annan. En gruppstorlek 
som är lagom i en verksamhet behöver inte vara det i en annan.  
 
Det är inte möjligt att slå fast vilken gruppstorlek som är den bästa i alla sammanhang. 
Förutsättningarna för en bra verksamhet kan försämras med både en för stor och en för 

liten grupp.  
 
Det är därför viktigt att huvudmannen Ekolek anpassar barngruppens sammansättning 
och storlek så att ett gruppinriktat arbetssätt som tillgodoser både det enskilda barnets 
och gruppens behov samt främjar ett positivt samspel mellan barnet och gruppen 
möjliggörs. 

 
I det fallet det finns avsedd lokal tillgänglig är det att föredra som alternativ att bedriva 
sin verksamhet i under den tiden man har en större grupp. Även möjligheten att vara 

utomhus som konceptet ”ur och skur” kan hjälpa till vid en större grupp.   
 
Långtidssjukskrivning 
Vid oro för långtidssjukskrivning kontaktar dagbarnvårdaren Ekolek som vidtar åtgärder. 

Vid långtidssjukskrivning ska barngruppens sammansättning och storlek bevaras. Alla 
vikarier måste vara kända av barn och dagbarnvårdare innan man kan agera vikariat 
 
Ekolek ansvarar för att: 

- Vara förvissad om att den tilltänkta vikarien finns disponibel.  

- Att vara förvissad om att den tilltänkta vikarien har den kompetens som 

krävs 

- Att vara förvissad om att vikarien uppfyller lagens krav (Vandelsprövning) 

- Att vara förvissad om att vikarien uppfyller Ekolek/huvudman krav 

- Att vara förvissad om att vikarien uppfyller kommunens krav  
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Förslag på olika lösningar för vikarie  

 

Vid godkännande att bedriva pedagogisk omsorg i vald kommun, innan start anställa 

minst två dagbarnvårdare inom samma område som kan verka som vikarie för varandra. 

Genom att följa denna plan säkerställer Ekolek att det finns minst en vikarie tillgänglig 

vid start. Gruppens sammansättning följer Allmänna rådets rekommendationer. Därefter 

utöka med ytterligare dagbarnvårdare för att erbjuda ett väl fungerande vikariesystem. 

 

Alternativ är att ha en aktiv vikarie för anställd dagbarnvårdare som kan rycka in vid 

vikariebehov. Denna vikarie bedriver sin verksamhet från sitt hem alternativ en avsedd 

godkänd lokal. Vikarien utvärderas på samma villkor som Ekolek dagbarnvårdare och ska 

följa samma krav som Ekolek verksamhetsdokumentation kräver. Detta gäller avsedd 

plats där man ska bedriva sin verksamhet 

 

              Tystnadsplikt  

  
Innehåll  

  

 Tystnadsplikt ................................................................................ 27 

  

6 Tystnadsplikt  
  

Bakgrund  

 

Den som är eller har varit verksam i enskilt bedriven pedagogisk omsorg har 

tystnadsplikt enligt bestämmelserna i 29 kap 14 § skollagen. 

 

För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i enlighets och sekretesslagen 

(2009:400). Bestämmelsen om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn 

kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2011:453).13  

  

 

Tillämpning Ekolek barnomsorg 

Detta är grunddokument som varje pedagog får skriva på. Förutom underskrift 

diskuteras och förklaras innebörden för Detta är grunddokument som varje pedagog får 

skriva på. Förutom underskrift diskuteras och förklaras innebörden för pedagogen. För 

att hålla pedagoger löpande uppmärksamma på tystnadspliktens innebörd är det, liksom 

anmälningsplikten egna punkter under de kontinuerliga utvecklingsdagarna.  

  

För all personal som jobbar inom pedagogisk omsorg gäller sekretesslagen vilket innebär 

tystnadsplikt gentemot utomstående. Misstänker man att ett barn faller illa bryts 

tystnadsplikten och anmälningsplikten enligt 14 kap 1 § råder i stället. 
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Stödmaterial dagbarnvårdare samt 
dokument vid tillsyn  

 
Innehåll  

 Stödmaterial dagbarnvårdare samt dokument vid tillsyn ..................... 28 

 

 

7 Stödmaterial dagbarnvårdare samt dokument vid 

tillsyn  
 

För den dagliga driften hos dagbarnvårdaren har vi tagit fram en samlingspärm som 

innehåller förutom dokument och mallar, stöd för egenkontroll och handlingsplan vid 

händelse/olycka samt verktyg för egenkontroll. Dokumentation som måste finnas tillgänglig 

vid tillsyn internt eller av huvudman är:  

  

- Vår handlingsplan för barnsäkerhet  

- Närvaroregistrering (samlas och arkiveras löpande)  

- Plan för att utveckla verksamhetsmål och kvalitet  

- Rutiner för klagomålshantering  

- Plan mot diskriminering och kränkande behandling (likabehandlingsplan)  

- Dokument för underskrift tystnadsplikt  

- Rutiner för utvecklingssamtal med vårdnadshavareuppgifter till förälder om 

utvecklingssamtal (frågeställningar)  

- Dokument för olycksfall/ tillbud   

- Rutin/ process för anmälan till Socialtjänst (14 kap)  

- Handlingsplan om barn försvinner  

- Rutiner för åtgärder vid kris/olycka  

- Information till vårdnadstagare om t ex 

klagomålshantering Vår verksamhet idé (utdrag ur 

verksamhetsplanen).  

- Rutin för egenkontroll livsmedel   

- Rutin för hygien, städ  

- Rutin, checklista egenkontroll barnsäkerhet  

- Dokument för kartläggning av verksamheten  

- Blankett för anmälan av tillbud eller olycka barn  

- Rutiner för att anmäla till Socialtjänst  

- Dokument för stödinsatser för barn i behov av särskilt stöd.  
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Vi söker dig som är utbildad inom barnomsorg eller har annan relevant erfarenhet att gå på, för 
ett tryggt och pedagogiskt sätt ta hand om barn. Du har bra samarbetsförmåga, är 
relationsskapande och kvalitetsmedveten, du är en god ledare med personlig mognad samt att 
du givetvis är flexibel. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Före anställning ska giltigt utdrag 
ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas in.  
 
 
 
 
Ekolek barnomsorg AB söker dagbarnvårdare för XXXXX kommun som tillsammans med oss 
kan utveckla barnomsorgen! Ekolek barnomsorg söker dig som drömmer att arbeta med barn i 
åldrarna 1-5 i ditt eget hem. Det absolut viktigaste är att du verkligen tycker att det är roligt och 
spännande att arbeta med barn och att du, liksom vi, tycker att det är ett av de viktigaste 
jobben som finns, nämligen att hjälpa barn att utvecklas till positiva, nyfikna, ansvarstagande 
individer.  
 
Du behöver vara lugn, självständig, ansvarstagande och ha god social kompetens eftersom du 
kommer ha daglig kontakt med huvudman, kollegor och föräldrar. Vi bedriver pedagogisk 
barnomsorg med ett gemensamt intresse om att erbjuda ett bra alternativ till kommunal 
barnomsorg. Den utförande pedagogiska barnomsorgen drivs med dagbarnvårdarnas hem som 
bas. Verksamheten håller barnen högst. Hållbar utveckling och dess betydelse socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt är därför självklart i den dagliga verksamheten och det pedagogiska 
arbetet. 
 
 Ekolek Barnomsorg AB, dess dagbarnvårdare och styrelse strävar efter att erbjuda en så trygg, 
säker och utvecklande barnomsorg som är möjligt. Som dagbarnvårdare får du tiden att se varje 
barn och stödja dem i deras utveckling. Hos Ekolek kan du arbeta som dagbarnvårdare med 
stort inflytande över din egen dagliga verksamhet, utan att behöva starta eget företag. Ekolek 
tar hand om ekonomi, administration och pedagogiskt stöd samt utbildning.  
 
Alla Ekoleks dagbarnvårdare får en grundutbildning inom kost och hälsa, bl.a. enklare 
näringslära, vilken sorts mat barn (och vuxna) behöver för att må bra, vad man ska undvika vid 
allergier, vilka tillsatser man bör se upp med mm. Vi går även igenom vikten av rörelse och 
aktivitet, hur det påverkar hälsan. Alla dagbarnvårdare får sedan kontinuerlig uppföljning om 
nyheter inom ämnet kost och hälsa. Alla Ekoleks dagbarnvårdare får kontinuerlig utbildning 
inom Hjärt-lungräddning. 
 
Som anställd ska du ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 
lärande såväl inomhus som utomhus (Lpfö 98:11). Samtidigt får du pedagogiskt stöd genom 
vårt utbildningsmaterial för dagbarnvårdare som säkerställer att vi uppfyller kvalitetskraven för 
pedagogisk omsorg. All vår verksamhet utgår från barnens intressen och individuella behov, och 
sker i ett nära samarbete med föräldrar. Du ska kunna arbeta självständigt, men också ha ett 
nära samarbete med övriga dagbarnvårdare i området och i kommunen. Ditt hem ska vara 
anpassat och lämplig för verksamhet för barngrupp samt vara en säker plats för barnen att 
vistas i. 
 
 Ekolek Barnomsorg AB erbjuder i första hand pedagogisk barnomsorg för barn mellan 1-5 år. 
Den utförande verksamheten bedrivs i små barngrupper i trygg hemmiljö med daglig 



utomhuslek och aktiviteter i närområdets lekplatser, grönområden och skogspartier. ÖVRIGT 
Ditt hem måste vara rökfritt och beläget i XXXX kommun.  
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Initiativärende: Borås Stad ska gå i bräschen för våra 

bönder 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att i sin egen operativa verksamhet, välja att servera 

svenskt nötkött några extra gånger i månaden, med anledning av rådande 

situation.        

Ärendet i sin helhet 

Vid nämndsammanträdet 2018-08-30 lade allianspartierna genom Marie Fridén 

fram initiativärende ”Borås Stad ska gå i bräschen för våra bönder” där de 

föreslog nämnden besluta att i sin egen operativa verksamhet, välja att servera 

svenskt nötkött några extra gånger i månaden, med anledning av rådande 

situation som uppkommit efter sommarens torka.   

Förskolenämnden beslutade att remittera initiativärendet till 

Förskoleförvaltinngen för vidare beredning till nämndsammanträdet 2018-09-

27. I dialog med chef för kost och lokalvård på Grundskoleförvaltningen 

framkommer att det är möjligt för kostverksamheten att genom ordinarie 

livsmedelsavtal köpa svenskt nötkött i den utsträckning som initiativärendet  

önskar till förskolor/skolor. 

Kostverksamheten bedömer att initiativärendet kan genomföras 

kostnadsneutralt, dvs det blir inte en dyrare livsmedelskostnad på grund av 

initiativärendet.       

Initiativärenden har redan godtagits av grundskolenämnden. Det innebär att de 

förskolor som har mottagningskök och får sin mat skickat ifrån skolkök 

antingen får mat i enlighet med initiativärendet eller så får de det vegetariska 

skolalternativet. Med bakgrund av detta tillstyrker Förskolenämnden 

initiativärendet.              

Beslutsunderlag 

1. Initiativärenden ”Borås Stad ska gå i bräschen för våra bönder”.                             

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-09-13.  



Borås Stad 
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Beslutet expedieras till 

1. Grundskolenämnden 

 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



Initiativärende till Förskolenämnden  2018-08-30 

 

 
Borås Stad ska gå i bräschen för våra bönder 

 
Ingen har nog missat årets oerhört varma sommar i Sverige. Det i sin tur har fört med sig ett 
flertal problem, bland annat har det varit förödande för Sveriges bönder.  
 
På grund av torkan och avsaknad på foder kommer många lantbrukare att behöva slakta sina djur 
i förtid. Slakterierna kan däremot inte ta emot alla djur. Bönderna bli därför inte av med sina djur 
då slakterierna inte haft avsättning för allt kött i sommar. Bland annat på grund av det grillförbud 
som infördes i somras. 
 
Allianspartierna vill att Borås Stad genom de offentliga köken väljer att servera nötkött några 
extra gånger i månaden, för att stötta bönderna, den gröna näringen och för att den biologiska 
mångfalden ska få finnas kvar även framöver. Vi vill även fortsättningsvis ha tillgång till svenskt, 
gärna närproducerat nötkött.  
 
En del kommuner och landsting har redan hörsammat problematiken, och planerar fler måltider 
med nötkött i den offentliga verksamheten. Något som Borås Stad också borde ta efter. 
  
Förslag till beslut: 
  
Förskolenämnden beslutar att i sin egen operativa verksamhet, välja att servera svenskt nötkött 
några extra gånger i månaden, med anledning av rådande situation. 
 
 
 
 
 
För allianspartierna  
 
För Moderaterna   För Liberalerna  
Marie Fridén     Linda Rudenwall 
    
 
För Centerpartiet   För Kristdemokraterna  
Solveig Landegren   Niklas Arvidsson 
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Yttrande över detaljplan för Hässleholmen, Enheten 15 

Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Hässleholmen, Enheten 15 Borås 

Stad och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.         

Ärendet i sin helhet 

Planens syfte är att upphäva bestämmelse om fastighetsindelning för fastigheten 

Enheten 15 vilket möjliggör att fastigheten kan styckas av till flera fastigheter. I 

övrigt sker inga andra förändringar i detaljplanen. 

Planområdet ligger i Hässleholmen söder om Kyrkvägen. Fastigheten är 

lokaliserad utmed Stenkastgatan. Marken är i privat ägo och omfattar cirka 2147 

m2. Förskolenämnden har inget att invända mot förslaget.              

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning för Hässleholmen, Enheten 15 Borås Stad.                               

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-09-13.  

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden., Detaljplanering@boras.se 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Ändring av DETALJPLAN
BN2017-290

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
     

Genomförandetid
Ingen genomförandetid.

INFORMATION
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut.

Enheten 15
Hässleholmen 2018-08-30

2018-08-10

DEL. 

Johannes Böhm

Bestämmelser om fastighetsindelning, 
ursprungligen fastställd som tomtindelning 
1583K-BN1079/1969 upphävs för fastighet 
ENHETEN 15.  



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändringen av detaljplanen berör enbart fastigheten  
Enheten 15 på Stenkastgatan, i övrigt sker inga  
förändringar i detaljplanen.
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att upphäva bestämmelse om  fastighets-
indelning för fastigheten Enheten 15 vilket möjliggör att 
fastigheten kan styckas av till fl era fastigheter. 

Planområde
Planområdet ligger i Hässleholmen söder om Kyrkvägen. 
Fastigheten är lokaliserad utmed Stenkastgatan. Marken är i 
privat ägo och omfattar cirka 2147 m2. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan (P334) för området är ”Stadsplan för del 
av Hässleholmen i Borås (kv Azimuten mm)”. 

Planen möjliggör för villabebyggelse i området. I maj 
2011 infördes ändringar i Plan- och bygglagen som gör att 
tomtindelningar och fastighetsplaner enligt äldre lagstiftning 
idag räknas som bestämmelser om fastighetsindelning till 
underliggande detaljplan. Tomtindelning (aktbeteckning 
1593K-BN1079/1969) räknas därför som en del av gällande 
detaljplan (P334). 

Kommunala beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-29 att ge 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra nuva-
rande detaljplan med syfte att upphäva tomtindelning och 
därmed möjliggöra avstyckning.

2. Ändrade 
planbestämmelser  
Administrativa bestämmelser
Bestämmelser om fastighetsindelning, ursprungligen fast-
ställd som tomtindelning 1583K-BN1079/1969 upphävs för 
fastighet ENHETEN 15. 

3. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Ändringen bedöms vara av begränsad karaktär och 
ändrar inte påtagligt detaljplanens användning. Kommunen 
bedömer därför att genomförandet av ändringen av detaljpla-
nen inte innebär betydande miljöpåverkan. Därmed behöver 
en miljökonsekvensbeskrivning inte upprättas. 

Stadsbild
Idag består den aktuella marken av vildvuxen sly. Att bebygga 
fastigheten kan därför medföra en mer enhetlig stadsbild i 
området. 

Infrastruktur
El-service till befi ntligt hus måste eventuellt dras om ifall 
den är belagd på den aktuella fastigheten. Idag står även 
ett kabelskåp i vägen för en eventuell ny infart. Flytt och 
omläggning av kablar och elskåp bekostas av 
fastighetsägaren. 

Anslutning till VA bedöms inte vara ett problem. Dock 
kräver anslutning till befi ntliga servitut nya fastighets-
regleringar. Vilket lösning som förordas studeras lämligtvis 
i bygglovsskedet när detaljer såsom golvnivvån på den nya 
villan är fastlagd.   

4. Administrativa frågor
Genomförandetid
Ingen genomförandetid vid upphävning av bestämmelse om 
fastighetsindelning. 

Ändring av detaljplan
Ändring av detaljplan för Hässleholmen, Enheten 15, Borås Stad, 2018-08-10. 

Översiktskarta

17



DETALJPLAN

Plankarta

Handläggning
Detaljplanen handläggs inledningsvis med ett förenklat 
förfarande under förutsättning att samtliga sakägare skriftligt 
godkänner förslaget.  

Organisatoriska frågor
Samråd sker hösten 2018 och planen beräknas kunna antas i 
4:e kvartalet 2018. 

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut.

Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman   Johannes Böhm

Plan- och bygglovschef   Planarkitekt

Ändring av DETALJPLAN
BN2017-290

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
     

Genomförandetid
Ingen genomförandetid.

INFORMATION
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut.

Enheten 15
Hässleholmen 2018-08-

2018-08-10

DEL. 

Johannes Böhm

Bestämmelser om fastighetsindelning, 
ursprungligen fastställd som tomtindelning 
1583K-BN1079/1969 upphävs för fastighet 
ENHETEN 15.  
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Ersättning vid deltagande i seminariedag "Samverkan 

mellan den ideella och offentliga sektorn" den 17 

oktober 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som deltar vid 

seminariedag ”Samverkan mellan den ideella och offentliga sektorn” den 17 

oktober 2018 erhåller ersättning i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om 

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda.               

Ärendet i sin helhet 

Fritids-och folkhälsoförvaltningen har bjudit in tjänstemän och politiker till en 

utbildningsdag den 17 oktober kring ”Samverkan mellan den ideella och 

offentliga sektorn”.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till 

kommunens förtroendevalda.                               

 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  

2018-08-21 – 2018-09-17 till handlingarna.      

Sammanfattning 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  

2018-08-21 – 2018-09-17.                

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Datum 
2018-09-19 

 
Sammanträde: 2018-09-27 
 

Diarium: FN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-09-14 1703 

 

UPPRÄTTAD Förskolenämnden Redovisning av inkomna synpunkter 

januari-jun 2018 Förskolenämnden 

2018-00123 

2018-09-03 1656 

 

IN Kommunstyrelsen Lokaliseringsstudie för förskolor i 

Borås 

2018-00120 

2018-09-03 1655 

 

IN Kommunfullmäktige Personalekonomisk redovisning 2017 2018-00119 

2018-08-27 1638 

 

IN Kommunfullmäktige Avsägelse av förtroendeuppdrag, 

entlediganden och fyllnadsval 

2018-00076 

2018-08-24 1636 

 

IN Skolinspektionen Beslut från Skolinspektionen avseende 

ärende 41-2018 1807 

2018-00069 
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Delegationsbeslut  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas i protokoll den 27 september 2018.       

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 5.    

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Sammanträde: 2018-09-27 
 

Diarium: FÖRSKOLENÄMNDEN 
 

 

 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

 

2018-09-14 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2018-00041 13 

 

Marie Gerdin 

 

Tillstyrkt 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

 

2018-08-01– 

2018-08-31 

 

Kapitel 1.C.4 – anställning 

och upphörande av 

anställning 

 

Tillsvidareanställning av övrig personal 

föra fyllda 67 år.  

 

43 st 

 

Verksamhetschef 

 

Tillstyrkt 

 

2018-08-01- 

2018-08-31 

 

Kapitel 1.C.6 – anställning 

och upphörande av 

anställning 

Anställa för viss tid, visst arbete, 

provanställning, allmän 

visstidsanställning, tidsbegränsad 

anställning, PAN och anställda för 

vikariat. Före fyllda 67 år. 

 

132 st 

 

Respektive chef 

 

Tillstyrkt 
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