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Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Ks § 6 Dnr 2014.0537.007 

 

Uppföljning av granskningar kring förskolans pedagogiska arbete 

– svar till revisionen 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende 

granskningar kring förskolans pedagogiska kvalitetsarbete. 

 

Beskrivning av ärendet 

 

Kommunrevisionen har i sin granskning konstaterat att kommunsty-

relsen infört ett systematiskt kvalitetsarbete inom förskolan som ger 

en god grund för kontinuerlig utveckling av kvaliteten inom verksam-

heten. Då systemet endast använts i c:a 1½ år går det ännu inte att dra 

några konkreta slutsatser om hur kvaliteten i verksamheten långsiktigt 

kommer att påverkas. 

 

Revisionen gör följande bedömning: 

 

– Kommunstyrelsen har infört ett system för systematiskt kvalitetsar-

bete utifrån den nya läroplanen för förskolan som omfattar både hu-

vudmanna- och enhetsnivån. Det är dock viktigt att fortlöpande ge 

personalen fortbildning kring kvalitetsarbetet i vid mening så man inte 

efter några år så att säga tappar fart i arbetet.  

 

– Det finns styrdokument och väl definierade rutiner för hur kvalitets-

arbetet ska bedrivas genom den valda kvalitetsmodellen Qualis.  

 

– Kommunstyrelsen och dess förvaltning vidtar åtgärder för att ut-

veckla verksamheten med stöd av det systematiska kvalitetsarbetet 

genom att varje enhet upprättar handlingsplaner och prioriterar åtgär-

der inom områden som man anser bör förbättras.  

 

Revisionens bedömning är att kommunstyrelsen bör säkerställa att 

samtliga förskolenheter arbetar i systemet genom att efterfråga åter-

rapportering och redovisning av relevanta nyckeltal.  

 

 

 

 

 Forts 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Forts Ks § 6 (Uppföljning av granskningar kring…) 

 

Kommunrevisionen begär svar från kommunstyrelsen hur den plane-

rar för att säkerställa att berörd personal har rätt förutsättningar att 

driva det systematiska kvalitetsarbetet framåt. Kommunrevisionen be-

gär även svar från kommunstyrelsen kring tidplan när samtliga försko-

lenheter rapporterar enligt systemet Qualis samt vilken handlingsplan 

som finns i de fall förskoleenheter inte förmår att komma igång med 

systemet.  

 

Svar till revisionen 

 

Kommunrevisionen begär svar från kommunstyrelsen hur den plane-

rar för att säkerställa att berörd personal har rätt förutsättningar att 

driva det systematiska kvalitetsarbetet framåt. 

 

Förskolechef ansvarar för att tid avsätts för självvärdering, gruppdis-

kussioner kring verksamhetens kvalitet och på vilket sätt Qualis i det 

vardagliga arbetet ska leda till förbättringar. Alla enheter har det sys-

tematiska arbetet inplanerat i den egna årsplanen. Pedagogerna kan 

ges ytterligare stöd genom kommunens egna granskare som bidrar 

med kunskap och erfarenheter på enheterna. En central Qualisgrupp 

bestående av granskare och identifierade nyckelpersoner medverkar 

till att driva kvalitetsarbetet framåt. Utbildningstillfällen erbjuds för 

nya medarbetare en gång per termin.  

 

Kommunrevisionen begär även svar från kommunstyrelsen kring tid-

plan när samtliga förskolenheter rapporterar enligt systemet Qualis 

samt vilken handlingsplan som finns i de fall förskoleenheter inte 

förmår att komma igång med systemet.  

 

Samtliga förskolor i kommunen rapporterar idag kvalitetsarbetet enligt 

Qualis kvalitetssystem. Uppföljning sker på sektorsnivå i verksam-

hetsdialoger med förskolechefer en gång/kvartal. Verksamhetsdialo-

gerna syftar till att kvalitetssäkra verksamhetens utveckling, ekono-

miska prognoser och strategiska beslut. Förskoleenheter där kvalitets-

arbetet av olika skäl inte drivs framåt i önskvärd omfattning ges sär-

skilt stöd i arbetet. Återrapportering och redovisning av poängresultat 

och matriser sker enligt internkontrollplanen för systematiskt kvali-

tetsredovisning.  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Forts Ks § 6 (Uppföljning av granskningar kring…) 

 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende 

granskningar kring förskolans pedagogiska kvalitetsarbete. 

 

Beredande organ 

 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-17 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-12-08 § 452 

 

- - - - - 

 

 


