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Sammanfattande bedömning och rekommendationer 


EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat utbildningsnämndens styrning av 
förskolan. Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för att bedöma om 
utbildningsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning av förskoleverksamheten 
utifrån sitt ansvar som huvudman. 


Vår sammanfattade bedömning är att utbildningsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig 
styrning av förskoleverksamheten utifrån sitt ansvar som huvudman.  


Vi bedömer att utbildningsnämnden säkerställer ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan i 
enlighet med skollagens föreskrifter. Utbildningskontoret följer upp och analyserar 
måluppfyllelsen i förhållande till de nationella målen. Nämnden tar del av resultatet på 
aggregerad nivå utifrån ett underlag som samlas in genom flera olika metoder, såsom 
medarbetarnas självskattning, förvaltningens verksamhetsbesök, resultatdialog i 
ledningsgruppen och pedagogernas journalföring av barnens kunskaper. Nämnden har 
utifrån identifierade behov fastställt utvecklingsområden med tillhörande mål. Kvalitetsarbetet 
dokumenteras på ett tillfredställande sätt. 


Vi bedömer att det finns ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning inom förskolan, 
inom ramen för utbildningsnämndens ansvarsområde. I nämndens verksamhetsplan finns 
övergripande strategier för hela utbildningsverksamheten, men inte konkreta mål eller 
aktiviteter specifika för förskolan. Ett aktivt arbete med de beslutade strategierna pågår inom 
förvaltningen. Som stöd finns en kompetenssamordnare som säkerställer att ett strategiskt 
arbete bedrivs och hålls levande både på kontorsnivå och på enhetsnivå. Vår bedömning är 
att utbildningsverksamheten genomför systematiska kartläggningar samt kontinuerlig 
uppföljning av kompetensförsörjningen. Nämnden följer utvecklingen genom årligt 
personalbokslut samt muntlig information. Svårigheter att rekrytera både förskolelärare och 
utbildade barnskötare har gjort att utbildningsförvaltningen fokuserar på att fortbilda befintlig 
personal. Bristande språkkunskaper hos medarbetare har identifierats som ett 
utvecklingsområde med väsentlig bäring på kvaliteten i förskolans verksamhet. 


Vår bedömning är att utbildningsnämnden har säkerställt att kommunen kan erbjuda förskola 
till alla barn som har rätt till det. Ambitionen är att placera barn i samma område som de är 
folkbokförda inom och till stor del lyckas förvaltningen med detta. Vissa kommundelar har 
dock ett stort prognosticerat överskott respektive underskott på platser de kommande åren. 
Kösituationen analyseras löpande. Det finns i dagsläget en tioårig behovsplan som beaktar 
godkända och planerade byggplaner. Behovsplanen inkluderar analyser över platstillgång i 
förhållande till efterfrågan uppdelat per geografiskt område. Behovsplanen har inte 
uppdaterats sedan 2019 med hänvisning till att lokalförsörjningsprocessen för närvarande är 
under översyn i kommunen. Nämnden behöver säkerställa att de interna behovsprognoserna 
kopplas samman med rutiner och strukturer för lokalplanering och investering. 


Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar vi att utbildningsnämnden: 


 Säkerställ att utbildningskontorets arbete med regelbundna behovsprognoser 


upprätthålls och kopplas till kommunens rutiner och strukturer för lokalplanering och 


investering. 







 


 


2 


 Överväg att utveckla återrapporteringen av det systematiska kvalitetsarbetet, med 


fokus på enhets- och förskolenivå, för att säkerställa att nämnden har förutsättningar 


att vidta åtgärder för en likvärdig förskola i hela kommunen.  


 Överväg att genomföra en kartläggning/analys kring varför familjer väljer bort förskola 


i de fall då barnen är berättigade till allmän förskola, i syfte att få ytterligare underlag 


för utvecklingsarbete och arbetet med målområdet kunskapskommunen Södertälje. 


 Fortsätta diskutera möjliga åtgärder för att främja språkutveckling bland medarbetare.  
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1. Inledning 


 Bakgrund 


Ett av kommunfullmäktiges mål för kunskapskommunen Södertälje är att resultaten för 
förskolan ska förbättras. Det övergripande målet som alla beslut och alla aktiviteter ska utgå 
från är att barnen når de mål som finns för förskolan. Ett prioriterat område i detta arbete är 
att ledare och medarbetare ska säkra att ständiga förbättringsåtgärder vidtas utifrån resultat 
och analyser och att det utvecklas en ansvarskultur där alla bidrar till att stärka kvaliteten 
utifrån sina respektive roller och uppdrag. Revisorerna har i sin riskanalys identifierat 
styrningen av förskolan som en prioriterad risk och initierat denna granskning. 


 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 


Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för att bedöma om utbildningsnämnden 
har säkerställt en ändamålsenlig styrning av förskoleverksamheten utifrån sitt ansvar som 
huvudman. Granskningen omfattar inte enskilda rektorers ansvar enligt skollagen. I 
granskningen besvaras följande revisionsfrågor med hjälp av ett antal valda delfrågor: 


Revisionsfråga Delfrågor 


Har utbildningsnämnden 
säkerställt ett systematiskt 
kvalitetsarbete i förskolan?  


 Har nämnden följt upp och analyserat sin måluppfyllelse 


i förhållande till de nationella målen?    


 Har nämnden identifierat utvecklingsområden och 


formulerat mål som är relevanta utifrån nämndens 


analys och bedömningar? 


 Har nämnden säkerställt att kvalitetsarbetet 


dokumenteras på ett tillfredställande sätt?   


Har utbildningsnämnden 
säkerställt ett strategiskt 
arbete med 
kompetensförsörjning 
inom förskolan?  


 


 Genomförs systematiska kartläggningar för att få en 


överblick över behov av personal på kort och lång sikt?  


 Genomförs analyser för att få en överblick över vad som 


behöver göras för att säkra tillgången till önskvärd 


kompetens?  


 Sker en kontinuerlig uppföljning och analys av 


resultaten? 


Har utbildningsnämnden 
säkerställt att kommunen 
kan erbjuda förskola till 
alla barn som har rätt till 
det?  


 Upprättas prognoser över platsbehov i olika 


kommundelar?  


 Genomförs analyser över platstillgång i förhållande till 


efterfrågan, utifrån exempelvis geografisk närhet eller 


pedagogisk inriktning?  
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 Metod 


Granskningen utfördes genom dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer hölls med 
verksamhetschef för förskoleverksamheten, förskolestrateg, kompetensförsörjningsstrateg, 
lokalsamordnare och ekonomichef vid utbildningskontoret samt med presidiet för 
utbildningsnämnden.  


 Revisionskriterier 


Revisionskriterier i denna granskning utgörs av kommunfullmäktiges Mål och budget 2021–
2023, skollagens 1–4 kap och 8 kap samt läroplan för förskolan. Det väsentliga innehållet i 
dessa i förhållande till EY:s bedömningar redogörs för löpande i rapporten. 


2. Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan  


 Kommunens ansvar är att styra och utveckla förskoleverksamheten så att den 
uppfyller de nationella målen 


Södertälje kommun är huvudman för de kommunala förskolorna. Enligt skollagens 4:e kapitel 
ska varje huvudman systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet ska främja de mål som finns redovisade i 
läroplanen för förskolan. Läroplanen beslutas av regeringen och beskriver förskolans 
värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer. Som mål listas de egenskaper, kunskaper 
och intressen som förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla. Av skollagen framgår 
att det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.  


Ett av de övergripande målområdena i kommunfullmäktiges Mål och budget 2021–2023 är 
”kunskapskommunen Södertälje”, där ambitionen är att resultaten i förskolan, skolan och 
vuxenutbildningen ska förbättras. I Mål och budget framkommer att det är särskilt viktigt att 
förskolorna och skolorna ökar kvaliteten inom tydlig pedagogisk ledning, lärande 
organisationskultur, mål- och resultatstyrning samt hög kvalitet i undervisningen. 


Inom utbildningskontoret finns det en gemensam struktur för det systematiska 
kvalitetsarbetet som gäller för samtliga utbildningsverksamheter och på alla ansvarsnivåer, 
Kvalitetsarbete – inom Södertälje kommuns förskolor och skolor. Utgångspunkten är 
kontorsövergripande förbättringsområden som identifieras genom aggregerad 
resultatuppföljning och analys. Utbildningsnämnden fastställer sedan en årlig plan för 
kvalitetsarbetet inom respektive skolform. På enhetsnivå utarbetas lokala planer av 
verksamheterna själva. I varje plan framgå varför verksamheten gör vissa prioriteringar, vad 
de vill åstadkomma och hur de ska åstadkomma det. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår 
vissa bestämda analysperspektiv som samtliga verksamheter genomför. 
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 Utbildningsnämnden har analyserat måluppfyllelsen inom förskolan och 
utifrån analysen tagit ställning till prioriterade utvecklingsområden 


Utbildningsnämnden har beslutat om en plan för systematiskt kvalitetsarbete 2020/2021 för 
Södertäljes kommunala förskolor. Utbildningsnämnden fokuserar för närvarande på följande 
fokusområden inom förskolan för att öka måluppfyllelsen: 


 Stärka det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet  


 Stärka lekens position i verksamheten  


 Stärka den didaktiska kompetensen hos medarbetarna så att verksamheten inkluderar 


alla barn oavsett behov och förutsättningar 


Av planen framgår även ett antal förbättringsområden och utvecklingsområden. 
Förbättringsområden är gemensamma för samtliga förskolor och fastställs av 
verksamhetschef i samförstånd med utbildningsdirektören och förskolans ledningsgrupp. 
Utvecklingsområden är gemensamma för hela utbildningskontoret men bryts ner till 
planerade åtgärder specifika för förskoleverksamheten. Till varje förbättrings- och 
utvecklingsområde finns definierad önskvärd förbättring, vilka spår som kommer synas i 
verksamheten av förbättringen, vilka åtgärder som ska vidtas samt hur området ska följas 
upp.  


Den analys som ligger till grund för valet av förbättrings- och utvecklingsområden baseras 
huvudsakligen på regelbunden resultat- och kvalitetsdialog i förskolans ledningsgrupp samt 
på individuell bedömning av varje enskilt barns förmågor.  


 Fokus på individuell kunskapsbedömning ger grund för ämnesspecifika analyser 


Läroplanen för förskolan innehåller, till skillnad från grundskolans läroplan, inte specifika 
kunskapsmål som enskilda barn ska ha uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. 
Utbildningsnämnden har valt att ändå lägga stort fokus vid individuell kunskapsbedömning. 
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Den svenska läroplans- och utvärderingstraditionen bygger i regel på att utvärdera 
verksamheten och de förutsättningar som barn ges att utvecklas och lära snarare än 
bedömning av enskilda barns utveckling och lärande1. Skolverket framhäver att 
standardiserade kunskapstester inte är förenliga med läroplanen men att användandet av 
kunskapsbedömningar som inte är graderade eller åldersindelade mycket väl kan vara det. I 
Södertälje sker bedömningen genom att förvaltningen har tagit fram frågeformulär som utgår 
från kriterier inom prioriterade kunskapsområden och som förskolelärare använder som 
bedömningsinstrument vid en individuell bedömning av varje enskilt barn. Den individuella 
bedömningen utgår från fyra prioriterade kunskapsområden: språkutveckling, lek och 
samspel, naturvetenskap och teknik samt matematik. 


Underlaget ska ge indikation om hur kvaliteten inom förskolan utvecklas och vilken effekt det 
har på barnen. Underlaget används inte på individuell nivå och det redovisas inte för 
föräldrar. Resultatet kan däremot användas av förvaltningen för att sätta in riktade insatser 
för att förbättra förutsättningarna för förskolebarn innan överlämning till förskoleklass.  


Förvaltningen vill arbeta med att snabbare analysera och ta åt sig av resultaten från 
journalerna och direkt sätta in insatser för att förbättra måluppfyllelse. Nämnden tar del av 
resultaten av uppföljningen i form av statistik på aggregerad nivå. Statistiken redogör för 
frågan ”når verksamheten de uppsatta målen för respektive kunskapsområde när det gäller 
femåringar?”, och mätetalen baseras på andel barn i procent som bedöms nå målen. Nedan 
visas ett exempel där ett urval av förskoleenheterna redovisas. 


 


 Självskattningsenkät fångar upp erfarenheter från samtliga medarbetare 


Alla medarbetare inom förskolan besvarar årligen en självskattningsenkät som ger ytterligare 
underlag för kvalitetsarbetet. Självskattningen ger rektorer och förskolans ledningsgrupp en 
överblick över hur medarbetare upplever kvalitetsarbetet inom deras enhet och ska fungera 
som ett verktyg som enheterna kan använda för att förbättra verksamheten. För 


 


1 Vetenskapsrådet 2012, Utvärdering i förskolan – En forskningsöversikt 
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utbildningskontoret ger självskattningen ett omfattande underlag som kan brytas ner och 
analyseras på olika nivåer. Självskattningen besvaras även av förskolans ledningsgrupp och 
av verksamhetschef, vilket ger underlag för diskussion om områden där avvikande 
uppfattningar blir tydliga. Självskattningen utgår från de övergripande utvecklingsområdena.  


Nedan visas ett utdrag ur förskolans plan för systematiskt kvalitetsarbete 2020/2021 
avseende självskattningen. De frågor där lägst nivåer (på en skala 1–5) har registrerats av 
förskolans ledningsgrupp respektive verksamhetschefen inkluderas för att redogöra för 
utvecklingsområden inom förskoleverksamheten. 


 Förskolans 
ledningsgrupp 


Verksamhetschef 


2019 2020 2019 2020 


I organisationen finns en ansvarskultur där alla medarbetare tar 
ansvar för förskolans utveckling och nödvändiga förbättringsarbete.  


3,39 3,56 3,46 3,38 


Barnens lärande och utveckling följs kontinuerligt upp inom 
förskolans prioriterade kunskapsområden utifrån en formativ 
process.   


4,08 4,21 3,77 3,54 


Ledningen leder och driver ett systematiskt kvalitetsarbete som 
utgår från verksamhetens behov, är avgränsat och inkluderar alla 
medarbetare.  


4,13 4,30 4,00 3,46 


I undervisningen finns en hög grad av didaktisk kompetens som 
säkrar att lärandet har en variation anpassad till barnens olika 
behov och förutsättningar.  


3,57 3,51 3,69 3,62 


 


 Det finns en tydlig struktur och uppföljning av enheternas lokala 
kvalitetsarbete 


Utöver huvudmannens övergripande analyser och utvecklingsarbete ska varje förskoleenhet 
analysera sina egna förutsättningar och sin måluppfyllelse för att ta fram en lokal plan för sitt 
kvalitetsarbete. För att säkerställa att så sker har utbildningskontoret tagit fram ett årshjul för 
planering och uppföljning med tillhörande mallar som varje enhet ska följa. Det ingår vissa 
moment som är obligatoriska, exempelvis självskattning och journalförande. 
Förskoleenheterna ska utgå från de förbättringsområden som utbildningsnämnden antagit i 
planen för systematiskt kvalitetsarbete för samtliga kommunala förskolor. Utifrån de 
beslutade förbättringsområdena får varje förskoleenhet ta fram lokala aktiviteter för att uppnå 
målsättningen. Enheterna uppges ha stor frihet i hur deras planer ska vara utformade, men 
den slutliga versionen av planen fastställs i dialog med verksamhetschef för förskola eller 
strateg. Förskoleenheterna ska dessutom arbeta med utvecklingsområden i den 
systematiska kvalitetsplanen. De flesta enheter väljer att följa förvaltningen i sina 
utvecklingsområden men enheterna kan om de upplever det mer passande välja andra 
utvecklingsområden.  


Utbildningskontoret genomför enhetsvisa verksamhetsbesök två gånger om året samt vid 
återkoppling av enhetens systematiska kvalitetsarbetsplan. Vid dessa besök medverkar 
verksamhetschef för förskola, strateg och i vissa fall utbildningsnämndens ordförande. 
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Enheterna styr själva över sin medverkan och kan utöver rektor omfatta blandade 
personalkonstellationer beroende på enhetens organisation och sammansättning. Vid 
besöket diskuteras exempelvis enhetens styrkor, svagheter och utvecklingsmål. Syftet är i 
första hand att skapa utrymme för gemensam reflektion och feedback, inte att utöva tillsyn, 
men eventuella avvikelser kan adresseras vid behov.  


 Nämnden tar löpande del av information om kvalitetsarbetet 


Det systematiska kvalitetsarbetet redovisas kontinuerligt för nämnd. Förutom de muntliga 
redogörelserna för nämnden presenteras kvalitetsarbetet och verksamhetens måluppfyllelse 
i delårsrapporter, årsredovisning och verksamhetsplan. Vid intervju med presidiet uppges att 
det finns en kontinuerlig diskussion med verksamhetschef för förskolan och att insynen 
upplevs som god. Det uppges finnas en gedigen kunskap om förskoleverksamheten inom 
nämnden och ett stort intresse.  


En utmaning som tas upp vid intervju med utbildningsnämndens presidium är hur 
verksamheten ska säkerställa att förskolebarnen är redo för grundskolan. Det finns en vilja 
att öka samverkan mellan förskoleverksamheten och grundskoleverksamheten och därav 
underlätta övergången för barnen.  


3. Strategiskt arbete med kompetensförsörjning inom förskolan 


 Kompetensförsörjningen hanteras i samspel med kommunstyrelsen 


Enligt kommunstyrelsens reglemente ingår alla kommunens arbetstagare i den samlade 
kommunförvaltningen, som är underställd kommunstyrelsen och ställs till övriga nämnders 
förfogande. Kommunstyrelsen ansvarar för personalpolitiken. Utbildningsnämnden ska 
däremot enligt sitt reglemente se till att verksamheten bedrivs i enligt med de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt. 


Av kommunfullmäktiges Mål och budget 2021–2023 framgår att Södertälje kommun ska vara 
en attraktiv arbetsgivare, vilket bedöms vara en förutsättning för att kunna uppnå 
målområden såsom kunskapskommunen Södertälje. Målet är att Södertälje kommun, genom 
att vara en arbetsgivare som kännetecknas av god arbetsmiljö, jämställdhet och likvärdighet, 
ska kunna rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Målet mäts genom 
resultatindikatorerna medarbetarengagemang, personalomsättning, andel heltidsarbetande 
och sjukfrånvaro för att följa upp måluppfyllelsen. Av Mål och budget framgår att 
sjukfrånvaron bland medarbetare inom förskoleverksamheten är hög vilket ska åtgärdas.  


Även om kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för personalpolitiken är frågorna 
väsentliga för arbetet med kvalitet i förskola. Skolverkets hållning är att de pedagogiska 
relationerna mellan förskolebarn och förskolepersonal är den viktigaste faktorn för barns 
lärande på både lång och kort sikt. Myndigheten har ställt sig bakom en rapport från 
Vetenskapsrådet. Rapporten betonar att kvaliteten i förskoleverksamheten påverkas av 
pedagogens kompetens, kunskap och förutsättningar att möta barnet2. Samma rapport lyfter 
fram indikatorerna; förskolepersonalens utbildningsnivå och kompetens, personaltäthet, 


 


2 Vetenskapsrådet 2015, En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer 
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barngruppernas storlek och personalomsättning som relevanta mått för en likvärdig förskola. 
Nedan följer en tabell med statistik från Kolada för att redovisa hur Södertälje kommun 
förhåller sig gentemot riket och jämförbara kommuner inom ovan nämnda indikatorer.  


Statistik hämtad från Kolada 20193 


Förskollärartäthet, antal barn/lärare med 
förskollärarlegitimation, kommunal regi  


Riket 12,1 


Stockholm läns kommuner 
(ovägt medel) 


18,4 


Liknande kommuner förskola, 
Södertälje 2019 


14,5 


Södertälje 15,9 


Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, 
kommunal regi, andel (%)  


Riket 43 


Stockholm läns kommuner 
(ovägt medel) 


31 


Liknande kommuner förskola, 
Södertälje 2019 


40 


Södertälje 34 


Barn per barngrupp, kommunal regi, antal 


Riket 14,9 


Stockholm läns kommuner 
(ovägt medel) 


16,6 


Liknande kommuner förskola, 
Södertälje 2019 


14,7 


Södertälje 16,9 


Personalomsättning  


Riket4  - 


Stockholm läns kommuner 
(ovägt medel) 


- 


Liknande kommuner förskola, 
Södertälje 2019 


- 


Södertälje 6% 


 


 


3 Sammanställda jämförelsetal för helåret 2020 ännu ej publicerade. 


4 Jämförelsetal finns endast på totalnivå, ej separat för förskola. Som jämförelse var personalomsättningen 7 % i 
Stockholms stad, 10 % i Göteborg och 17 % i Malmö under perioden. 
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 Det finns ambitioner om att förändra personalsammansättningen men målet är 
svårt att nå 


Utbildningsnämnden har inte fastställt några konkreta mål för kompetensförsörjning eller 
personalsammansättning i förskolan. I nämndens verksamhetsplan för 2021 framgår 
däremot ett antal övergripande strategier för att rekrytera och utveckla personal, som avser 
hela utbildningsverksamheten (se nästa avsnitt). 


Vid intervju med kompetenssamordnare på utbildningskontoret framgår att en högre andel 
legitimerade förskolelärare eftersträvas för att nå den kvaliteten som kommunen vill ha i sin 
förskoleverksamhet. Förvaltningen upplever att de har stöd av politikerna i sin ambition att 
öka andelen förskolelärare. Vid intervju med utbildningsnämndens presidium framkommer 
även en förståelse för att en större andel förskollärare kommer bidra till ökade kostnader för 
nämnden. På grund av bristen på utbildade förskolelärare ser nämnden inte någon risk att 
kostnaderna kommer öka drastiskt i närtid.   


Kompetenssamordnaren uppger att cirka en tredjedel av de som arbetar inom 
förskoleverksamheten är utbildade förskolelärare, en tredjedel är utbildade barnskötare och 
en tredjedel är outbildade barnskötare. Det finns ingen bestämd fördelning av hur många 
förskolelärare, barnskötare och outbildade barnskötare det ska finnas inom respektive 
förskola men förvaltningen arbetar med att fördela resurserna. Alla förskolor inom kommunen 
har idag anställda förskolelärare men vissa har fler än andra och förvaltningen arbetar med 
att främja en jämn fördelning. Fördelningen av de tre yrkeskategorierna följs kontinuerligt upp 
av kompetenssamordnare.  


Förvaltningen ser över kompetensförsörjningen vid insamling av statistik till SCB. Vid samma 
tillfälle får förvaltningen en överblick av hur storlekarna på barngrupper inom förskolorna ser 
ut. Det genomförs ingen djupare analys av detta eftersom det kan bero på olika faktorer. 
Vissa förskoleenheter har nyckeltal som de arbetar utifrån och dessa tal kan skapa en bild 
som inte helt överensstämmer med verkligheten. Nyckeltalen kan indikera att barngrupperna 
är för stora i förhållande till andelen medarbetare vilket inte behöver vara sant. Vissa 
föräldrar har sina barn på förskola en begränsad tid eftersom de exempelvis kan vara 
föräldralediga. Sådana situationer skapar en diskrepans mellan statistiken och verkligheten.  


Utbildningsnämnden tar del av ett personalbokslut som bilaga till sin årsrapport. Av denna 
framgår ett stort antal personalrelaterade nyckeltal men i regel presenteras dessa i 
summerad form för hela utbildningskontoret. 


 Rekryteringsinsatser sker strategiskt och utvärderas kontinuerligt      


Majoriteten av det strategiska arbetet för att säkerställa kompetensförsörjning är fokuserat på 
att utveckla och behålla medarbetare men visst arbete för att rekrytera och attrahera 
medarbetare bedrivs också. Att vi har fler att rekrytera är en av utbildningsnämndens 
övergripande strategier för målområdet attraktiv arbetsgivare i verksamhetsplanen för 2021. 
För att rekrytera fler anges att utvecklat arbete kring VFU och CPU är centralt, liksom att i 
någon form behålla medarbetare som är på väg eller redan har gått i pension. 


Kommunen annonserar på plattformar där potentiella medarbetare kan befinna sig och de 
nyttjar sociala medier för att stärka Södertälje kommun som arbetsgivare. Kommunen deltar 
vid arbetsmarknadsdagar samt mässor för att nå ut till studenter. Kommunen samarbetar 
med högskolor som Södertörn och Stockholms universitet och erbjuder praktikplatser för 
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studenter vilket ses som ett bra tillfälle för rekrytering. Utbildningsverksamheten anordnar 
föreläsningar, seminarier och workshops för praktikanter för att öka deras insyn i 
verksamheten. 


Förskolan har idag dubbelt så många sökande på sina platsannonser jämfört med 2017. Det 
är ett kvantitetsmått och inget kvalitetsmått men kompetenssamordnaren ser en positiv trend 
och härleder det från det strategiska långsiktiga arbetet med att synliggöra och tydliggöra 
platsannonser. Att Södertälje kommun fokuserar på sina befintliga medarbetare och deras 
utveckling tror kompetenssamordnaren skapar en positiv bild av kommunen som 
arbetsgivare och ökar intresse. Statistik från kompetenssamordnaren visade att 
personalomsättningen inom förskolan sjunker och låg på 6 procent år 2019.  


 Insatser för att behålla och utveckla befintlig personal står i fokus 


I utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2021 betonas tillvaratagandet av medarbetarnas 
kompetens, en utvecklad undervisningsskicklighet och stärkta möjligheter att utveckla 
undervisningen som centrala strategier för att vara en attraktiv arbetsg. I verksamhetsplanen 
nämns bland annat att introduktionsåret för nya medarbetare ska ge bra stöd, utbildning och 
förutsättningar, men också att de som kommit längre i sin yrkesprofession ska ha möjlighet 
till spetsutbildningar med olika inriktningar. Verksamhetsplanen medger också riktade 
åtgärder till förskolor med större utmaningar. 


Utbildningsförvaltningen arbetar med att utbilda outbildade barnskötare för att öka mängden 
utbildade barnskötare. Initiativet drivs av förskoleenheterna där cheferna identifierar individer 
som har potential och vilja att utbilda sig. Utbildningen för barnskötare drivs av kommunens 
egna Komvux. De som deltar i satsningen får möjligheten att studera en och en halv dag i 
veckan med bibehållen lön. I nuläget utbildas ca 50 outbildade barnskötare inom 
verksamheten.  


Kompetenssamordnare uppger att arbetet med att öka medarbetares kunskap inom det 
svenska språket ses som en utmaning. För att säkerställa att barnen har förutsättningar för 
att lära krävs att medarbetare kan lära ut och kommunicera med barnen på ett 
ändamålsenligt sätt. Det är respektive chef som hanterar den frågan genom 
medarbetarsamtal. Det finns inga kommunövergripande språkutvecklingsinitiativ som 
tillämpas och utbildningskontoret har i nuläget inga aktuella initiativ som specifikt fokuserar 
på språkutveckling för verksamhetens medarbetare.  


4. Kommunens platstillgång inom förskolan  


 Utbildningskontoret har en behovsplan baserad på befolkningsprognoser 


Skollagen säger att alla barn, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 
förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet.  


Andel barn inskrivna i förskola är marginellt lägre i Södertälje än i övriga riket, 84% mot 
genomsnittliga 85% (2019, källa: Skolverket och SCB). Enligt verksamhetschef för förskola 
förekommer det variationer mellan olika kommundelar. Utbildningskontorets statistiker 
sammanställer regelbundet underlag över köande till förskolan, där antal köande barn per 
område och förskola framgår, liksom fördelning över tidpunkter för kommande 
garantiplaceringar. Av denna statistik framgår också en sammanställning av antal boende 
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barn per område som varken finns i kön eller i en befintlig placering. Utbildningskontoret har 
dock inte gjort någon analys av varför familjer väljer bort förskola i de fall då barnen är 
berättigade till allmän förskola. 


Inom förvaltningen finns det inga formulerade mål rörande platstillgång eller lokalförsörjning 
utan kommunen utgår från bestämmelser i skollagen som fastställer att förskoleplats ska 
erbjudas inom 4 månader efter inkommen ansökan. Förvaltningen arbetar för att barn ska 
placeras på förskolor utifrån deras folkbokföringsadress och inom nyckelkodsområden. 
Nyckelkodsområden är delområden inom en kommun som gör det möjligt att presentera 
geografiskt specifik statistik. Förvaltningen lyckas i nuläget uppfylla det. Inom förvaltningen 
finns en oro att de inte kommer kunna placera barn inom deras nyckelkodsområden inom 
snar framtid på grund av svårigheter med att lokalisera ytor med rätt förutsättningar för att 
bygga förskolor. I dagsläget prioriterar förvaltningen områden där det förutspås störst 
framtida behov. Presidiet uppger att flyttmönster inom Södertälje kommun har varit svåra att 
prognostisera vilket har försvårat säkerställandet av platstillgång.    


Förvaltningens behovsplan, som prognostiserar vilket behov kommunen har av lokaler för 
förskoleverksamhet, baseras på en befolkningsprognos som tas fram av kommunstyrelsens 
kontor. Behovsplanen tas fram årligen och beslutas av utbildningsnämnden samt 
kommundelsnämnderna, men formerna för arbetet är för närvarande under omarbetning. 
Befolkningsprognosen redogör för en tio-årsperiod och tar hänsyn till in- och utflyttning till 
kommunen, antal döda, nyfödda samt godkända byggplaner. De uppgifter som 
utbildningsförvaltningen behöver komplettera till behovsplanen är byggplaner som inte är 
godkända men som är aktuella. Det framgår vid intervju att ett förbättringsarbete rörande 
hela lokalförsörjningsprocessen pågår inom kommunen.  


Tabellen nedan, hämtad från utbildningskontorets rapport; Lokalförsörjningsbehov 2019–
2028, redovisar differens mellan prognostiserad befolkning justerat efter uppskattad 
servicegrad och kapacitet inom förskoleverksamheten utifrån nyckelkodsområden. 
Minusvärden indikerar behov av förskoleplatser. Ett urval av områden presenteras nedan.  


Nyckelkods-
område 


  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 


10 Viksberg, Ritorp, 
Brunnsäng, Grusåsen 


-22 13 -26 -51 -81 -85 -85 -90 -90 -94 


11 Rosenlund, Östertälje, 
Glasberga 


-23 -61 -129 -176 -171 -176 -193 -205 -210 -197 


22 Lina, Ronna 250 250 242 233 225 220 203 186 174 165 


23 Geneta, Bårstafältet 9 26 47 55 68 60 60 47 30 17 


24 Tälje inkl Maren, 
Blombacka, 
Bårstabergen 


13 13 38 -9 -38 -68 -94 -119 -128 -136 


 
Som illustreras ovan finns vissa nyckelkodsområden som påvisar ett kontinuerligt behov av 
förskoleplatser över tidsperioden 2019–2028 medan andra nyckelområden har överskott av 
förskoleplatser.  


Behovsplanen är i dagsläget inte kopplad till en konkret lokalförsörjningsplan. 
Utbildningskontoret arbetar för närvarande tillsammans med samhällsbyggnadskontoret, 
kultur- och fritidskontoret, kommunstyrelsens kontor och Telge Fastigheter för att skapa 
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gemensamma rutiner för lokalförsörjningsprocessen. Mot denna bakgrund har 
lokalbehovsplanen inte reviderats sedan 2019. 


 Tillgången till förskoleplatser kräver välfungerande samspel med 
samhällsbyggnadsnämnden och Telge Fastigheter 


För Södertälje kommun är den största begränsande faktorn tillgången till ändamålsenliga 
lokaler i alla kommundelar, enligt verksamhetschef för förskola. Av utbildningsnämndens 
reglemente framgår att nämndens inhyrning av lokaler måste ske genom Telge Fastigheter 
AB. 


Vid intervju uppges att den långsiktiga planeringen mellan samhällsbyggnadskontoret, 
utbildningskontoret och Telge Fastigheter i vissa avseenden är en stor svårighet i 
sammanhanget. Utbildningskontoret uppfattar att detaljplanearbetet inte tar tillräcklig hänsyn 
till behovet av förskolor och skolor i nya eller förtätade bostadsområden. Kontorets bild är 
därtill att markanvisningarna för förskolor ofta har bristfälliga förutsättningar. Telge 
Fastigheter hanterar dessa frågor, men om markytan är svår att bygga på medför det extra 
kostnader som i förlängningen belastar utbildningsverksamheten genom högre lokalhyror. 
Presidiet har förståelse för samhällsbyggnadsnämndens prioriteringar och att det är en 
komplex fråga där flera parametrar ska beaktas. På kontorsnivå finns samverkansforum för 
att adressera frågorna, men frustration förekommer kring situationen.  


På grund av svårigheten och kostnaden av att bygga en ny förskola samt hitta lokaler som 
når de krav som ställs på förskolelokaler släpps sällan en förskolelokal även om behovet 
tillfälligt minskar i ett område. Om efterfrågan på förskoleplatser skulle minska under en 
period kommer verksamheten pausas och lokalen kan komma att nyttjas på kort sikt av 
annat kommunalt kontor i annat syfte. Kommunen har ingen central lokalbank utan det är 
genom samverkan med andra kontor som lokaler nyttjas. Utbildningskontoret bokför 
avställda lokaler på övrig verksamhet så att kostnaderna inte belastar lokalschablonen som 
betalas ut till enskilda aktörer.  


5. Svar på revisionsfrågor 


Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om 
utbildningsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning av förskoleverksamheten 
utifrån sitt ansvar som huvudman. Nedan redovisas kortfattade svar på respektive 
revisionsfråga. 


Fråga Svar 


Har utbildningsnämnden säkerställt 
ett systematiskt kvalitetsarbete i 
förskolan?  


Ja. Vår sammanfattande bedömning är att 
utbildningsnämnden har säkerställt ett systematiskt 
kvalitetsarbete i förskolan, i enlighet med skollagens 
föreskrifter. 


Har nämnden följt upp och analyserat 
sin måluppfyllelse i förhållande till de 
nationella målen?    


Vår bedömning är att utbildningskontoret följer upp och 
analyserar måluppfyllelsen i förhållande till de nationella 
målen. Underlag för detta hämtas genom flera olika 
metoder såsom verksamhetsbesök, 
självskattningsenkäter, individuella 
kunskapsbedömningar och resultatdialog i 
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ledningsgrupp. Återrapportering på samlad nivå och 
delvis på enhetsnivå sker till nämnden i delårsrapporter, 
årsredovisning och verksamhetsplan samt SKA-rapport. 
Nämnden bör överväga om det finns ett värde i att inom 
specifika områden ta del av mer information på enhets- 
och förskolenivå för att kunna säkerställa en likvärdig 
förskola i hela kommunen. 


Har nämnden identifierat  
utvecklingsområden och formulerat 
mål som är relevanta utifrån 
nämndens analys och bedömningar?    


Vår bedömning är att nämnden har fastställt 
utvecklingsområden med tillhörande mål utifrån ovan 
nämnda underlag.  


Har nämnden säkerställt att 
kvalitetsarbetet dokumenteras på ett 
tillfredställande sätt?   


Vår bedömning är att nämnden har säkerställt att 
kvalitetsarbetet dokumenteras på ett tillfredställande 
sätt. Underlagen möjliggör jämförelser mellan 
verksamhetsår och enheter. Resultaten sammanställs i 
planen för systematiskt kvalitetsarbete och redogörs för 
nämnden regelbundet.  


Har utbildningsnämnden säkerställt 
ett strategiskt arbete med 
kompetensförsörjning inom 
förskolan?  


Ja. Vår sammanfattade bedömning är att 
utbildningsnämnden har säkerställt ett strategiskt arbete 
med kompetensförsörjning inom förskolan, inom ramen 
för nämndens ansvarsområde vilket inte omfattar 
personalpolitik eller arbetsgivarskap. Nämnden har 
beslutat om strategier och följer löpande upp 
utvecklingen. Stödfunktioner finns inom förvaltningen för 
att säkerställa att arbetet bedrivs och hålls levande på 
både kontors- och enhetsnivå. 


Genomförs systematiska 
kartläggningar för att få en överblick 
över behov av personal på kort och 
lång sikt?  


Vår bedömning är att utbildningsverksamheten 
genomför systematiska kartläggningar i det avseendet 
att yrkeskategorierna kontinuerligt följs upp och 
analyseras. Det finns informella målsättningar som 
förvaltningen arbetar mot, med stöd från politiken. 
Behovet inom kompetensförsörjningen är tydligt 
definierat och insatser för att öka andelen legitimerade 
förskolelärare och andel utbildade barnskötare pågår. 


Genomförs analyser för att få en 
överblick över vad som behöver göras 
för att säkra tillgången till önskvärd 
kompetens?  


Vår bedömning är att det genomförs analyser av hur 
förvaltningen behöver arbeta för att säkra tillgången på 
kompetens. Svårigheter att rekrytera både förskolelärare 
och utbildade barnskötare har gjort att 
utbildningsförvaltningen fokuserar på att fortbilda 
befintlig personal och därmed öka kvaliteten i 
förskoleverksamheten. Fortbildning omfattar även 
språkkunskaper, specialpedagogisk kompetens och 
andra områden där förvaltningen ser behov. Särskilda 
rekryteringssatsningar sker genom olika kanaler men 
fokus ligger på ett långsiktigt arbete med stärkt 
arbetsgivarvarumärke.  
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Sker en kontinuerlig uppföljning och 
analys av resultaten? 


Vår bedömning är att det pågår en kontinuerlig 
uppföljning av kompetensförsörjningen och att det är en 
fråga som är aktuell inom förvaltningen. De insatser som 
förvaltningen initierat för att utbilda förskolelärare får 
tydliga utfall. Utvärdering sker av effektiviteten i olika 
rekryteringssatsningar. 


Har utbildningsnämnden säkerställt 
att kommunen kan erbjuda förskola 
till alla barn som har rätt till det?  


Ja. Vår sammanfattande bedömning är att 
utbildningsnämnden har säkerställt att kommunen kan 
erbjuda förskola till alla barn som har rätt till det. 
Nämnden behöver löpande hantera obalanser mellan 
bostadsområden i samspel med övriga nämnder, bolag 
och privata aktörer. 


Upprättas prognoser över platsbehov i 
olika kommundelar?  


Vår bedömning är att det upprättas prognoser över 
platsbehov inom utbildningsförvaltningen. 
Behovsplanerna tar hänsyn till planerade byggplaner 
utöver godkända byggplaner vilket säkerställer en mer 
långsiktig behovsplan. Arbetet är dock för närvarande 
pausat i avvaktan på en ny lokalförsörjningsprocess som 
håller på att etableras inom kommunen. Nämnden bör i 
detta avseende säkerställa en stärkt koppling mellan 
prognos och planering. 


Genomförs analyser över platstillgång 
i förhållande till efterfrågan, utifrån 
exempelvis geografisk närhet eller 
pedagogisk inriktning?  


Vår bedömning är att behovsplanen som 
utbildningsförvaltningen tar fram inkluderar analyser 
över platstillgång i förhållande till efterfrågan. 
Kösituationen analyseras löpande. Ambitionen är att 
placera barn i samma område som de är folkbokförda 
inom och till stor del lyckas förvaltningen med detta. I 
vissa områden är obalansen svår att åtgärda, främst 
avseende förtätningsområden.   


 


Södertälje kommun 15/4–21 


 
Nina Högberg  Sara Jansson 
Certifierad kommunrevisor  Verksamhetsrevisor   
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Södertälje kommun Revisionsskrivelse 


Revisorerna 2021-04-15 


 


Till: Utbildningsnämnden 


För kännedom: Kommunfullmäktige 


 


Revisionsrapport nr 1/2021 – Granskning av utbildningsnämndens styrning 
av förskolan  


På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning med syfte att bedöma om för att be-
döma om utbildningsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning av förskoleverk-
samheten utifrån sitt ansvar som huvudman. 


Den övergripande slutsatsen är att utbildningsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig 
styrning av förskoleverksamheten utifrån sitt ansvar som huvudman. Ett systematiskt kva-
litetsarbete bedrivs och utbildningskontoret följer upp och analyserar måluppfyllelsen i för-
hållande till de nationella målen. Det finns ett överskott respektive underskott med försko-
leplatser i olika stadsdelar och det finns behov av att uppdatera behovsplanen. Övriga 
iakttagelser redovisas i rapporten. 


Vi instämmer i de rekommendationer som föreslås i revisionsrapporten. 


 


 


Svar från utbildningsnämnden önskas senast 2021-06.30. 


 


 


 


För revisorerna i Södertälje kommun 


 


 


Christer Björk  Elisabet Komheden 


 


Bilaga: Revisionsrapport nr 1/2021 – Granskning av utbildningsnämndens styrning av förskolan  
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.


Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 


dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.


Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate


Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.


"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."


CHRISTER BJÖRK
Undertecknare 1
Serienummer: 19460420xxxx
IP: 90.224.xxx.xxx
2021-04-15 08:51:30Z


ELISABET KOMHEDEN
Undertecknare 2
Serienummer: 19540522xxxx
IP: 213.67.xxx.xxx
2021-04-15 10:49:18Z
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