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Stadsledningskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö

Revisionsrapport - Kvaliteten i förskolan och
pedagogisk omsorg
Ärendet
Stadsrevisionen har granskat kvaliteten i förskolan och pedagogisk omsorg.
Stadsrevisionens bedömning är att Borås Stad behöver säkerställa att resurser till
kommunala såväl som fristående verksamheter fördelas i enlighet med gällande författningar och Kommunfullmäktiges intentioner. Det systematiska kvalitetsarbetet
behöver utvecklas avseende kvantitativa nyckeltal. Vidare behöver Borås Stad vidta
åtgärder för att rekrytera och behålla utbildad personal.

Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionens bedömningar, men ser också att Förskolenämnden i sitt svar planerar att omhänderta de områden bedömningarna pekar på:





ny modell för systematiskt kvalitetsarbete,
ny fördelningsmodell,
utveckling av uppsökande verksamhet
strategier för rekrytering och kompetensförsörjning

När det gäller synpunkterna kring det systematiska kvalitetsarbetet delar Kommunstyrelsen uppfattningen om vikten att självskattningen måste kunna kompletteras med
t ex kvantitativa nyckeltal. Men detta kräver att de uppgifter som används också är
kvalitetssäkrade och att det tydligt framgår vad som mäts. Kommunstyrelsen anser
också att det är av största vikt att den statistik som rapporteras in till olika myndigheter är riktig och tillförlitlig. Detta är särskilt viktigt i jämförelser med andra kommuner.
Utöver detta anser Kommunstyrelsen att Förskolenämnden tagit till sig av kritiken
och avser att använda granskningen som underlag för det fortsatta arbetet med att
göra förbättringar i verksamheten.
Kommunstyrelsen anser att presenterade åtgärder ska konkretiseras och presenteras
för Kommunstyrelsen med uppnådda resultat. Även en tidsplan för när åtgärder ska
genomföras saknas.
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Kommunstyrelsen föreslås besluta
Förskolenämnden ska till Kommunstyrelsen redovisa konkreta åtgärder och resultat samt en tidsplan i
enlighet med denna skrivelse
Redovisningen ska sändas till Kommunstyrelsen senast sista september 2017.
Upprättat förslag godkänns och översänds till Stadsrevisionen samt Förskolenämnden
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