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Sammanfattning

Utvecklingen av förskoleverksamheten sker varje dag i mötet mellan barn och pedagoger.
Förskolenämndens arbete för att skapa förutsättningar för förskolornas kvalitet med fokus på
det pedagogiska uppdraget utifrån nationella styrdokument har varit grundläggande under de
senaste fyra åren.
Utmaningar kring kvalitet, kompetens och kapacitet har krävt ett aktivt utvecklingsarbete där
kompetensförsörjningen successivt kommit att bli den mest omfattande utmaningen. Flera
aktiva insatser har genomförts för att långsiktigt stärka förutsättningarna för professionens
uppdrag. 2018 års arbete har varit fortsättningen på en långsiktig och systematisk utvecklingsoch förändringsprocess, där organisationsutveckling, införande av tid för verksamhetsutveckling
och arbete med lönebildning varit viktiga beståndsdelar.
Nämndsmålen bedöms till större delen som helt eller delvis uppnådda. För målet inom
målområde 9, En stad med bra arbetsvillkor görs bedömningen att det inte har kunnat uppnås.
Det ekonomiska resultatet för året visar på ett överskott om 4,6 Mkr, vilket motsvarar 0,2
procent av nämndens nettokostnader.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner Årsanalys 2018 och översänder den till kommunstyrelsen.
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organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på

2 (2)
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

Förskolenämnden ska varje år upprätta en årsanalys som ligger till grund för den
kommunövergripande årsredovisningen. Årsanalysen innehåller bokslut för nämnden, analys av
det ekonomiska utfallet, uppföljning av nämndens mål samt redogörelse för viktiga händelser i
verksamheten. Årsanalys 2018 framgår av särskild rapport.
Uppföljningen av nämndsmålen visar att arbetet under året bidragit till måluppfyllelse på flera
plan. Samtidigt krävs fortsatt aktivt arbete för ökad måluppfyllelse kring demokratiarbete,
likvärdig förskola, förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling, barns rätt till stöd, hälso- och miljökrav, kostnadseffektivitet vid ny- och ombyggnad
samt kompetensförsörjning. Nämndsmålen bedöms till större delen som helt eller delvis
uppnådda. För målet inom målområde 9, En stad med bra arbetsvillkor görs bedömningen att
det inte har kunnat uppnås.
Förskolenämndens ekonomiska resultat visar på ett överskott om 4,6 Mkr, vilket motsvarar 0,2
procent av förskolenämndens nettokostnad.
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