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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat barn- 
och utbildningsnämndens arbete i förskoleverksamheten. Vår sammanfattande bedömning 
är att nämnden bara delvis har säkerställt goda strukturella förutsättningar som gynnar 
kvalitén i förskoleverksamheten. Även om nämnden tagit till sig av Skolinspektionens 
synpunkter under senare års tillsyn genom att anta en plan för det systematiska 
kvalitetsarbetet saknas tydliga mål för förskolans kvalitet och dess strukturella 
förutsättningar. Vi noterar också att det övergripande målet för förskolan inte 
specificerats i planen utan introduceras först i sammanställningen av det systematiska 
kvalitetsarbetet. Det är därför svårt att bedöma i vilken utsträckning målet är uppnått. 
 
Vår bedömning grundar sig vidare på att även om det finns en god överblick över 
personella resurser och behov inom förskolans verksamhet försvåras resursfördelningen 
av de senaste (och kommande) årens förändringar i ekonomiska förutsättningar. Det är 
också oroande att det helt saknas utbildad personal på förskolan Ängen vilket medför att 
skollagens krav på utbildad personal inte uppfylls. Det saknas delvis utbildning/kompetens 
för att förskolan ska kunna medverka till att barn får utveckla sitt modersmål.  
 
Likaså är det oroande att verksamheten bedömer att det i dagsläget saknas resurser att 
uppfylla målen enligt skollag och läroplan, kopplat till barn med behov av särskilt stöd. Vi 
anser att nämnden bör överväga att införa ett resursfördelningssystem som tar hänsyn till 
dessa faktorer. Det skulle förstärka efterlevnaden till skollagens reglering, att fördela 
resurser efter barnens olika förutsättningar och behov. 
 
Vad gäller barngruppernas storlek bedömer vi att kommunen inte uppnår Skolverkets 
riktmärke för antal barn i en barngrupp, och nämndens egna inriktningsbeslut att följa 
riktmärket. Samtidigt är personaltätheten hög i förhållande till andra jämförbara 
kommuner i landet.  Kopplat till personalens utbildning och roller vill vi notera att 
förskollärarbehörighet regleras av staten och att det inte finns något formellt begrepp 
”förskollärare med lokal behörighet”, som används inom kommunens förskoleverksamhet. 
Nämnden bör därför verka för att öka andelen legitimerade förskollärare. 
 
Granskningen visar att förskolans miljö och lokaler i stora delar håller en acceptabel nivå, 
även om utemiljön är sliten på flertalet enheter. Det är anmärkningsvärt att bristerna i 
underhåll vid förskolan Skogsbacken bedöms medföra skaderisker för barnen. Nämnden 
bör omgående åtgärda detta.1  
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att:  

 Överväga att komplettera prislappsmodellen med ett resursfördelningssystem som i 
högre utsträckning fördelar resurser utifrån barnens behov. 

 Tydliggöra mått och indikatorer för att bedöma måluppfyllelse för 
förskoleverksamhetens övergripande mål. 

 Säkerställa en kontinuitet av behöriga förskolelärare vid samtliga förskolenheter 

och avdelningar. 

 
1 Under faktakontrollen av rapporten framgår att bristerna på Skogsbacken åtgärdats inför terminsstart 
2022. Under våren 2022 kommer det genomföras en satsning tillsammans med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för att åtgärda den slitna utemiljön på övriga enheter.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Förskolans pedagogiska uppdrag med fokus på lärande har under senare år förstärkts och 
förskolan utgör idag ett viktigt första steg i utbildningssystemet. I juli 2019 trädde en 
reviderad läroplan för förskolan i kraft (Lpfö18). Detta har inneburit högre krav på 
pedagogisk styrning och utveckling av förskoleverksamheten. Skollagens krav på 
systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt 
och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de 
nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. 
 
Av väsentlig betydelse för förskoleverksamhetens kvalitet är enligt Skolverket a) 
verksamhetens förutsättningar, b) arbetet i förskolan och c) resultatet dvs. 
måluppfyllelsen. Verksamhetens strukturella förutsättningar handlar till exempel om 
förskolans styrning och ledning, resursfördelning, personalens kompetens, personaltäthet, 
barngruppernas storlek och sammansättning, lokalernas lämplighet med mera. 
 
Offentlig statistik visar att nettokostnadsavvikelserna för förskoleverksamheten är hög 
(18,7 %) i Arvidsjaur, vilket innebär att verksamheten kostar ca 7 mnkr mer än förväntat. 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att minska antalet anställda och 
nettokostnadsavvikelsen har minskat under de tre senaste åren. Skolinspektionen har 
samtidigt i sin tillsyn konstaterat att nämnden inte bedriver något systematiskt 
kvalitetsarbete för att utveckla måluppfyllelsen i verksamheten.  
 
Delvis som en följd av Skolinspektionens synpunkter genomförde förskolan under våren 
2020 en stor organisationsförändring med minskning av antalet medarbetare och 
minskning av antalet avdelningar. Förskolans ledning har därefter fokuserat på att 
samordna personal och organisation på ett bättre sätt för att bli effektivare.  
 
Mot bakgrund av ovanstående ser revisorerna en risk i att nämnden inte säkerställer goda 
förutsättningar för kvalitet i förskoleverksamheterna och att detta inte uppmärksammas 
då det saknas ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete.  

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden har säkerställt 

goda strukturella förutsättningar som gynnar kvalitén i förskoleverksamheten. Inom ramen 

för detta syfte ska granskningen besvara följande revisionsfrågor: 

 Har nämnden säkerställt ett ändamålsenligt arbete med:  

o Resursfördelning till förskolorna  

o Personalens utbildning och kompetens (såväl pedagoger som 

förskolechefers)   

o Personaltäthet och roller 

o Barngruppernas storlek och sammansättning 

o Miljö och lokaler 

 Har nämnden en tillräcklig styrning och intern kontroll inom ovanstående områden? 
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2.3. Genomförande  

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer (se källförteckning). 
Granskade dokument består av nämndprotokoll, interna planer, strategier och 
uppföljningar. Intervjuer är genomförda med ansvariga tjänstepersoner inom kommunen.  

Granskningen avser barn- och utbildningsnämnden. I tid avgränsas granskningen främst till 
år 2021. 
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3. Revisionskriterier 

3.1. Kommunallagen (2017:725) 

Kommunallagen reglerar övergripande den kommunala verksamheten. Av 6 kap. 
1 § framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Av kapitlets 7 § framgår 
att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

3.2. Skollagen (2010:800) 

Skollagen reglerar i fjärde kapitlet 3–6 §§ hur det systematiska kvalitetsarbetet ska 
bedrivas. Här anges bland annat att:  
 

 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och  
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

 Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska genomföras även 
på förskolenhetsnivå. 

 Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av förskollärare 
och övrig personal. Barn i förskolan och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att 
delta i arbetet. Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs 
enligt ovanstående punkter. 

 Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras 
 
Rätt till plats i förskola regleras i skollagen, 8 kap. 3–7 §§. Från och med ett års ålder ska 
barn erbjudas förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete 
eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. 
Placeringar i förskola regleras i skollagen, 8 kap. 15 §. Där anges att ett barn ska erbjudas 
plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till 
barnets vårdnadshavares önskemål. När en vårdnadshavare har anmält önskemål om plats 
i förskolan ska kommunen erbjuda barnet plats inom fyra månader. 
 
I juli 2014 förtydligades i skollagen (2 kap. 8b §) avseende resursfördelning, och det anges 
att kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov. Vidare förtydligas i lagen att rektorn ansvarar 
för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och 
behov. I förarbetet till lagändringen, proposition 2013/14:148, lyfts det fram att rätten till 
en likvärdig utbildning för alla barn och elever är en av de viktigaste grundprinciperna i det 
svenska utbildningsväsendet. Att resurser viktas och fördelas utifrån barns och elevers 
olika förutsättningar och behov ses som ett mycket viktigt instrument för att kunna uppnå 
likvärdighet i utbildningen. 

3.3. Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan  

De allmänna råden om måluppfyllelse i förskolan utgår från bestämmelser i skollagen 
(2010:800) och i läroplan för förskolan (Lpfö18). Därtill finns Skolverkets Allmänna råd för 
måluppfyllelse i förskolan (2017), vilka omfattar styrning och ledning, planering och 
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genomförande av utbildningen, samarbete med hemmen och tillsyn över förskolor. 
Allmänna råd är rekommendationer till hur skolor och förskolor ska tillämpa förordningar 
och föreskrifter. Råden ska följas om verksamheten inte handlar på ett annat sätt som gör 
att kraven i bestämmelserna uppfylls.  
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4. Granskningsresultat 

4.1. Övergripande arbete med strukturella förutsättningar i förskoleverksamheten  

4.1.1. Mål utifrån kvalitet i förskoleverksamheten   

Barn- och utbildningsnämnden har för år 2021 brutit ned kommunfullmäktiges 
övergripande mål till egna nämndmål. Nämnden har två mål som relaterar till fullmäktiges 
målområden Utveckling/tillväxt respektive Arbetsgivare och som även berör 
förskoleverksamheten och dess personal:  
 

 Samtliga förskoleavdelningar ska varje läsår genomföra minst ett möte med företag 
(utöver ordinarie prao). 

 Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKR:s HME-modell (Hållbart 
Medarbetarengagemang) ha ett högre genomsnittligt totalindex jämfört med 
föregående år inom nämndens verksamheter. 

 
Inget av nämndens mål har dock en direkt bäring på kvalitet eller strukturella 
förutsättningar i förskoleverksamheten. 

4.1.2. Huvudmannens plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet 

Barn och utbildningsnämnden antog 2020-03-30 § 10 Huvudmannens plan för det 
systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet. Planen är framtagen utifrån 
Skolinspektionens synpunkter på området. Utifrån skollagens reglering om planering, 
dokumentation, uppföljning och utveckling strukturerar planen kvalitetsarbetet inom 
Arvidsjaurs förskola och skola. Planen innehåller centrala områden och mål med 
tillhörande källor och indikatorer för uppföljning. De åtta centrala områdena är:  
 

 Normer och värden 
 Omsorg, utveckling och lärande 
 Barns delaktighet och inflytande 
 Förskola och hem 
 Övergång och samverkan 
 Uppföljning, utvärdering och utveckling 
 Förskollärares ansvar i undervisningen 
 Rektors ansvar 

 
Nämnden följde 2021-11-29 upp planen genom dokumentet Sammanställning av det 
systematiska kvalitetsarbetet. Läsår 2020/2021. Nämnden fastställer i detta dokument ett 
övergripande mål som alla förskolor i Arvidsjaur under kommande treårsperiod ska arbeta 
med:  
 

 Barn ska få möta varierad, delaktig och inkluderande undervisning under rubrikerna 
normer och värden, omsorg, utveckling och lärande samt barns delaktighet och 
inflytande. 

 
De centrala områdena och målen med tillhörande källor och indikatorer som fastställdes i 
nämndens plan följs i sammanställningen upp som en nedbrytning av det övergripande 



 
 
 

8 

målet. Uppföljningen bygger på en sammanställning av utfallet för respektive förskolenhet. 
Av de åtta områdena framgår explicit att målen för de tre första ovan är uppnådda. För 
mål inom övriga fem områden framgår inte måluppfyllelse. Förklaringen från förvaltningen 
är att fokus tre år framöver är de tre målen Normer och värden, Omsorg utveckling och 
lärande samt Barns delaktighet. 
 
De huvudsakliga utvecklingsområdena som identifieras i sammanställningen är arbete med 
det språkutvecklande arbetssättet samt att hitta former för att medarbetare i förskolan blir 
ytterligare delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. Vidare finns behov av att 
möjliggöra för mer frekventa träffar mellan rektor och personal. Ett nytt underlag för 
utvecklingssamtal är nyligen implementerat vilket kan antas bidra till främjad dialog.   

4.1.3. Nämndens ekonomiska styrning av verksamheten 

Vad gäller ekonomin för verksamheten framgår av Sammanställning av det systematiska 
kvalitetsarbetet. Läsår 2020/2021 att förskolan under 2021 arbetat med att anpassa sig 
till budget enligt den så kallade prislappsmodellen som nyligen infördes i kommunen. 
Modellen innebär att nämndens resursfördelning baseras på prislappar per åldersklass. 
Nämndens mål- och resursplan fastställs av kommunfullmäktige.  
 
Förskoleverksamheten här under senare år, och förväntas under kommande år, erfara 
skiftande ekonomiska förutsättningar. Prislappsmodellen införande innebar enligt skolchef 
i praktiken neddragningar i verksamheten, med uppsägningar på 12–13 personer från år 
2019.  Samtidigt har nämnden aviserat att resurserna för förskoleverksamheten ska öka 
för 2022. Budget enligt prislappsmodellen är kompletterad med ytterligare 11 miljoner 
jämfört med 2021. Ökningen kommer från att fullmäktige beslutat att tillskjuta medel 
utöver den tekniska ramen för att bibehålla den kvalitet som just verksamheten har för 
närvarande. I barn och utbildningsnämndens mål- och resursplan för 2022 går dock att 
utläsa ytterligare en skiftning, då nettobudgeten för 2023 och 2024 prognostiseras 
minska, delvis då nämnden beslutat att reducera tidigare beslutade prioriteringar om ökad 
personaltäthet i förskolan.  
 
Även om såväl skolchef som förskolans två rektorer välkomnar de utökade resurserna för 
2022 framhåller de att de snabba kasten mellan neddragningar och tillförda medel skapar 
en ryckighet i verksamheten. Förskolans rektorer önskar att nämnden skulle ha en större 
inblick i verksamheten för att få förståelse för vad de ekonomiska besluten får för 
konsekvenser.   
 
Kommunen har inget särskilt resursfördelningssystem som fördelar resurser med hänsyn 
till socioekonomi, barn med behov av särskilt stöd eller liknande. I enlighet med 
prislappsmodellen tilldelas istället verksamheten en rambudget baserat på antal barn.  
Samtidigt finns det när barnen skrivs in på förskolan i regel ingen kännedom om eventuella 
stödbehov, utan det visar sig under den tid de små barnen vistas i förskolan. Det kan 
innebära en stor variation vad gäller resursbehov. Utifrån tilldelad klumpsumma  
sker fördelningen i verksamheterna där berörda rektorer, i samråd med skolchef, fördelar 
mellan förskolenheterna. Inom ramen för samarbetet över rektorsområdena finns det 
enligt uppgift en viss flexibilitet att vid behov förflytta personalresurser.  
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I sammanställningen från rektorerna anges att det i dagsläget saknas resurser för att fullt 
ut kunna uppfylla målen enligt skollag och läroplan, främst vad gäller de barn som har ett 
ökat behov av stöd. 

4.1.4. Nämndens uttag av avgifter för förskoleverksamheten  

KOMPLETTERAS UTIFRÅN UPPFÖLJANDE FRÅGA TILL OLA 
 
På delegation fastställer barn- och utbildningsnämndens ordförande i början på varje år 
regler och rutiner för maxtaxaförskola och fritidshem. För 2021 fastställdes dokumentet 
2021-03-02 § 1, och ett uppdaterat beslut om delegationen togs av nämnden 2021-03-23 § 
12. Maxtaxan för 2021 uppgick efter indexuppräkning till nivåerna i tabellen nedan.  
 

 
Tabell 1. Maxtaxa Förskola/pedagogisk omsorg Arvidsjaurs kommun 2021.   
 
Avgiften grundas på hushållets ekonomiska bärkraft samt vistelsetid. Till och med det år ett 
barn fyller tre år utgår full maxtaxa och därefter halv maxtaxa. Barn med föräldrar som inte 
förvärvsarbetar är berättigade till 15 timmar förskola i veckan, till en kostand av halva 
maxtaxan.  
 
Den praktiska hanteringen för att ta in avgifter från hushållen utgår från registret av 
vårdnadshavare i systemet IST. Förvaltningens assistent skickar månadsvis ut räkningar 
utifrån registeruppgifterna och kontrollerar att avgiften betalats. Om vårdnadshavare inte 
betalat utgår påminnelse. Varannan månad tar förvaltningens controller fram en lista där det 
framgår vilka vårdnadshavare som fortsatt inte betalat. Ansvarig rektor skickar utifrån denna 

information ytterligare en påminnelse och meddelar att berört barn kan förlora sin 
förskoleplats om avgiften inte betalats. Inget barn har dock under de senaste åren blivit av 
med sin plats.   

4.2. Förskolans strukturella förutsättningar i praktiken 

4.2.1. Personalens sammansättning, kompetens, utbildning och roller 

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av detaljerade sammanställningar för 
kommunens fem förskolenheter som är uppdelade i två geografiska områden med varsin 
ansvarig rektor. De runt 60 medarbetarna i förskolorna tillhör överlag fyra 
personalkategorier. Kategorierna är; legitimerade förskollärare, förskollärare med lokal 

behörighet (barnskötare med viss fortbildning), barnskötare och resursperson/medhjälpare 
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(som i regel saknar utbildning). Dessutom delar förskoleverksamheten i kommunen på en 
specialpedagogresurs som framförallt arbetar med barn i behov av särskild stöd.  
 
Nämnden har inte tagit beslut om hur sammansättningen av personalgrupper ska 
utformas. Ambitionen från förskolans rektorer är att det ska finnas minst en legitimerad 
förskollärare per avdelning, vilket uppfylls på 16 av 18 avdelningar. Likaså är ambitionen 
att skapa ett så väl fungerande arbetslag som möjligt. Tabell 1 visar fördelningen av 
personalresurser på kommunens fem förskolor.  
 

Enhet Legitimerade 
förskollärare 

Förskollärare 
(lokal 
behörighet) 

Barnskötare Medhjälpare/ 
resursperson 

Haren 3 4 2 1 
Ängen    3 
Skogsbacken 4 2 4 1 
Stortorget 3 2 4 1 (utbildad barnskötare) 
Nyborg 10 4 15  

Tabell 2. Personalfördelning förskolor Arvidsjaurs kommun.  

 
Med undantag för Ängens förskola menar kommunens rektorer att det finns tillräckliga 
personella förutsättningar för att genomföra utbildningen enligt styrdokumentens mål. 
Dock finns som ovan nämnt utmaningar kopplat till barn med behov av särskilt stöd. Många 
i personalen har fått relevant fortbildning. Exempelvis har all personal vid Stortorgets 
förskola, med en hög andel barn med annat modersmål än svenska, genomgått Skolverkets 
utbildning för barn med annat modersmål. En av kommunens båda förskolerektorer 
genomgår för närvarande rektorsutbildning.  
 
Rektorerna framhåller att det faktum att det saknas legitimerad förskollärare eller utbildad 
barnskötare på Ängens förskola innebär att det finns sämre förutsättningar att genomföra 
utbildningen enligt styrdokumentens mål. Särskilt då två barn på förskolan idag har behov 
av extra stöd. Internt inom förvaltningen pågår diskussioner om att föreslå nämnden att 
ombilda verksamheten till pedagogisk omsorg, vilket ställer lägre krav utifrån skollagen.  
 
Verksamheten har upparbetade rutiner för registerkontroll av ny personal i förskolan, 
vilket är ett krav i Skollagen. Såväl nyanställd personal som vikarier och prao från 
gymnasieskolans barn- och fritidsprogram måste uppvisa utdrag från brottsregistret vid sin 
första arbetsdag. Utdraget registreras i verksamhetens digitala system.   

4.2.2. Barngruppernas storlek och sammansättning 

Kommunens mål- och resursplan 2021–2023 ger en övergripande bild av antalet barn 
förskolan. Av planen framgår att antalet barn inskrivna i förskolan ser ut att vara ungefär 
desamma som de två senaste åren, årskullarna beräknas ligga på 65–70 barn de närmaste 
åren. Förskolans verksamhet uppges vara svårplanerad eftersom inskrivning av barn pågår 
under hela året. Förskolan i kommunen har idag ett inskrivningstal på avdelningarna på i 
genomsnitt 16,7 barn per avdelning. Detta väntas öka till ca 18,2 barn per avdelning 
eftersom förskolan minskat sin organisation med 1,5 avdelning från mitten på 2020.  
 
Nämnden tog för ett antal år sedan ett inriktningsbeslut att följa Skolverkets riktmärke för 
antal barn i en barngrupp. Riktmärket anger 6–12 barn per grupp för barn i åldern 1–3 år 
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respektive 9–15 barn per grupp för barn i åldern 4–5 år. Sammanställningen för respektive 
förskola visar att riktmärket, i likhet med flertalet kommuner i landet, inte nås. Snarare 
finns i småbarnsgrupper runt 15–16 barn och i storbarnsgrupper runt 18–20 barn. En 
avdelning hade vid tidpunkten för granskningen 21 barn och 1–5 årsavdelningen vid 
förskolan Ängen hade 11 barn. Enligt rektorerna varierar antalet barn per avdelning över 
tid, genom att grupperna fylls på och blir fler under ett år. Tabell 2 visar antalet personal 
och barn på respektive avdelning, inklusive nyckeltalet barn per personal (ju lägre nyckeltal 
desto högre är personaltätheten).   
  

Avdelning Personal/barn Nyckeltal 

Haren 

Lille Skutt 3,0/15 5,0 

Jösse 3,0/18 6,0 

Stampe 4,0/16 4,0 

Ängen 

Ängen 1–5 år 2,8/92 3,2 

Skogsbacken 

Kotten 3,75/16 4,2 

Stacken 3,0/19 6,3 

Ekorren 3,25/20 6,15 

Stortorget 

Småis 3,0/16 5,3 

1:an 3,0/17 5,6 

2:an 3,0/19 6,3 

Nyborg 

Loppan 2,5/11 4,4 

Myran 3,0/13 4,3 

Nyckelpigan 3,0/15 5 

Ripan 1–4 år 4,0/21 5,25 

Larven 3,0/20 6,6 

Ripan 3,0/15 5 

Myggan 3,5/20 5,7 

Trollsländan 3,0/20 6,6 

Fjärilen 3,0/20 6,6 
Tabell 3. Barn per personal vid förskoleavdelningar Arvidsjaurs kommun. Gällde 15 april 2021.  

 
Av ovanstående tabell framgår att personaltätheten på de olika förskoleavdelningarna i 
kommunen varierar mellan 3,2 - 6,6 barn per personal. Siffrorna ligger i linje med offentlig 
statistik som visar att personaltätheten i Arvidsjaur under 2020 var 4,8. Personaltätheten 
är därmed något högre än för jämförbara kommuner i landet som i genomsnitt har 5,3.    
 
Rektorerna uppger i sin sammanställning att ett generellt utvecklingsområde är att få till 
en jämnare ålders- och könsfördelning i barngrupperna. Rektorerna framhåller också att 

 
2 Rektorernas sammanställning anger att 11 barn var inskrivna vid förskolan, men vid tidpunkten för 
granskningen hade antalet inskrivna barn reducerats till 9 stycken.  
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ingen av förskolorna förutom Stortorget lever upp till läroplanens mål när det gäller att 
möta barn med annat modersmål än svenska.  

4.2.3. Miljö och lokaler 

Med undantag för Nyborg visar rektorernas sammanställning att förskolans lokaler upplevs 
vara lämpade för verksamheten och barngruppernas storlek, bland annat vad gäller 
möjligheterna att dela av rum. Nyborg är en ombyggd grundskola vars lokaler är små i 
förhållande till barngruppernas storlek. Några lokaler är enligt uppgift svårmöblerade för 
att skapa en inspirerande och inbjudande lärmiljö. I gengäld har Nyborg en sporthall som 
förskolan nyttjar. Tillsammans med Stortorget är Nyborg den förskola där utemiljön 
bedöms vara i störst behov av upprustning.  
 
Vad gäller pedagogiskt- och lekmaterial finns ett generellt behov av utveckling på 
förskolorna. På flera förskolor är framförallt lekmaterialet (både inne och ute) slitet och 
behöver förnyas. Av rektorernas sammanställning framgår att vid Skogsbacken är 
lekutrustning ute så sliten och har bristande yttre underhåll att det upplevs medföra 
skaderisker för barnen. Barnen på samtliga förskolor har tillgång till en iPad per avdelning 
för pedagogiska appar, en Ipad för pedagogerna för dokumentation en projektor, samt en 
bärbar dator. 



 
 
 

13 

5. Sammanfattande bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att nämnden bara delvis har säkerställt goda 
strukturella förutsättningar som gynnar kvalitén i förskoleverksamheten. Även om 
nämnden tagit till sig av Skolinspektionens synpunkter under senare års tillsyn genom att 
anta en plan för det systematiska kvalitetsarbetet saknas tydliga mål för förskolans kvalitet 
och dess strukturella förutsättningar. Vi noterar också att det övergripande målet för 
förskolan inte specificerats i planen utan introduceras först i sammanställningen av det 
systematiska kvalitetsarbetet. Det är därför svårt att bedöma i vilken utsträckning målet är 
uppnått. 
 
Vår bedömning grundar sig vidare på att även om det finns en god överblick över 
personella resurser och behov inom förskolans verksamhet försvåras resursfördelningen 
av de senaste (och kommande) årens förändringar i ekonomiska förutsättningar. Det är 
också oroande att det helt saknas utbildad personal på förskolan Ängen vilket medför att 
skollagens krav på utbildad personal inte uppfylls. Det saknas delvis utbildning/kompetens 
för att förskolan ska kunna medverka till att barn får utveckla sitt modersmål.  
 
Likaså är det oroande att verksamheten bedömer att det i dagsläget saknas resurser att 
uppfylla målen enligt skollag och läroplan, kopplat till barn med behov av särskilt stöd. Vi 
anser att nämnden bör överväga att införa ett resursfördelningssystem som tar hänsyn till 
dessa faktorer. Det skulle förstärka efterlevnaden till skollagens reglering, att fördela 
resurser efter barnens olika förutsättningar och behov. 
 
Vad gäller barngruppernas storlek bedömer vi att kommunen inte uppnår Skolverkets 
riktmärke för antal barn i en barngrupp, och nämndens egna inriktningsbeslut att följa 
riktmärket. Samtidigt är personaltätheten hög i förhållande till andra jämförbara 
kommuner i landet.  Kopplat till personalens utbildning och roller vill vi notera att 
förskollärarbehörighet regleras av staten och att det inte finns något formellt begrepp 
”förskollärare med lokal behörighet”, som används inom kommunens förskoleverksamhet. 
Nämnden bör därför verka för att öka andelen legitimerade förskollärare. 
 
Granskningen visar att förskolans miljö och lokaler i stora delar håller en acceptabel nivå, 
även om utemiljön är sliten på flertalet enheter. Det är anmärkningsvärt att bristerna i 
underhåll vid förskolan Skogsbacken bedöms medföra skaderisker för barnen. Nämnden 
bör omgående åtgärda detta.3  
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att:  

 Överväga att komplettera prislappsmodellen med ett resursfördelningssystem som i 
högre utsträckning fördelar resurser utifrån barnens behov. 

 Tydliggöra mått och indikatorer för att bedöma måluppfyllelse för 
förskoleverksamhetens övergripande mål. 

 Säkerställa en kontinuitet av behöriga förskolelärare vid samtliga förskolenheter 

och avdelningar. 

 

 
3 Under faktakontrollen av rapporten framgår att bristerna på Skogsbacken åtgärdats inför terminsstart 
2022. Under våren 2022 kommer det genomföras en satsning tillsammans med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för att åtgärda den slitna utemiljön på övriga enheter.  
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Umeå den 21 januari 2021 

 
Petter Frizén   
EY     
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
 
 Skolchef (24/11) 

 Rektor förskola område 1 (24/11) 

 Rektor förskola område 2 (24/11) 

 
 
Dokument: 
 
 Huvudmannens plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet. 

 Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet. Läsår 2020/2021 

 Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2021 

 Verksamhetens sammanställning per förskolenhet 

 Barn och utbildningsnämndens mål 2021 

 Barn och utbildningsnämndens mål- och resursplan 2022.  

 Regler och rutiner med maxtaxa för 2021 inom förskola och fritidshem 

 
 
 
 


