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Systematiskt kvalitetsarbete 2020, förskola 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets SKA-rapport för

Förskolan

2. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets SKA-rapport för

Öppna förskolan

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har gjort sammanställningar och analyser av enheternas 

systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2019/20. Analyserna ger en bild av 

verksamheterna ur ett huvudmannaperspektiv och vilka utvecklingsområden 

som identifierats. Se bilaga 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2020

 SKA-rapport Förskola och Öppna förskolan

Ärendet 

Utbildningskontoret har gjort sammanställningar och analyser av enheternas 

systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2019/20. Analyserna ger en bild av 

verksamheterna ur ett huvudmannaperspektiv och vilka utvecklingsområden 

som identifierats. 

I skollagens 4 kapitel finns krav på att varje huvudman och förskole- och 

skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Det systematiska 

kvalitetsarbetet på huvudmanna- och enhetsnivå ska dokumenteras. 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns 

för utbildningen i skolförfattningarna (nationella mål) uppfylls. Alla förskole- 

och skolenheter har en plan för det systematiska kvalitetsarbetet som ligger till 

grund för uppföljningar, utvärderingar och analyser under skolåret. Dessa 

analyseras sedan på huvudmannanivå och presenteras i rapportform till 

Utbildningsnämnden, se bilaga. Analyserna ger en bild av verksamheterna ur 

ett huvudmannaperspektiv och vilka utvecklingsområden som identifierats. 
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Datum Vår beteckning 2 (2) 
UN 20/0317 

Barnperspektiv 

Utbildningskontorets yttrande är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. Att det 

systematiska kvalitetsarbetet vid varje enhet följs upp är en förutsättning för att en 

utveckling till en bättre utbildning för alla barn och elever inom skolväsendet ska 

ske.   

Utbildningskontoret 

Viktor Engström 

Tf utbildningschef 

Bilagor 

1. SKA-rapport Förskolan

2. SKA-rapport Öppna förskolan
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1 Tillämpning 
Planen för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA-plan) ger uttryck för hur enheten 
planerar och utvärderar i relation till läroplanen. 

Rektor omprövar på eget initiativ SKA-planen utifrån olika former av interna/externa 
utvärderingar. SKA-planen bildar en helhet som skildrar såväl enhetens planering som 
utvärdering. 

Avstämning av SKA-planen sker två gånger per år. 
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2 Systematik och dokumentation i skollagen 
4 kap. skollagen (2010:800) 

Enhetsnivå 

4 § ...Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 
förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och 
elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet... 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 

5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål 
som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 

Dokumentation 

6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras. 

Åtgärder 

7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det 
finns brister i verksamheten, ska huvudmannen utreda och se till att nödvändiga 
åtgärder vidtas. 

Centrala begrepp  
Uppföljning står för en fortlöpande insamling av exempelvis information om elevernas 
kunskapsresultat. Med uppföljning kan också menas andra former av kvalitativa 
uppföljningar och som regelbundet sker på förskolor 

Utvärdering innebär en granskning och värdering av elevernas kunskapsresultat, det vill 
säga en fördjupad analys för att förstå och kunna förklara resultat i förhållande till 
målen i verksamheten och därigenom få underlag för åtgärder. 

Åtgärdsarbete omfattar det system förskolan har för att utforma åtgärder, utifrån 
utvärdering av kunskapsresultat och i syfte att förbättra resultaten på skolan. 
Åtgärdsarbetet vid den egna skolan bör så långt det vara möjlig alltid vila på – 
vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. 

Kvalitén på arbetet med uppföljning, utvärdering och åtgärdsarbete på varje enskild 
förskola bedöms utifrån två aspekter, dels i vilken mån förskola tar det övergripande 
ansvaret för arbetet dels i vilken mån arbetet kännetecknas av systematik. 
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3 Grundläggande information om förskolan 
  

Idag är förskolorna organiserade enligt nedan: 

 

Brunna förskolor: 

 Hagnäs 
 Brunna 
 Artisten 

Norra Kungsängens förskolor består av tre förskolor och två öppna förskolor (redovisas 
separat). 

 Lillsjö (Verksamheten bedrivs i två olika lokaler) 
 Norrboda  
 Rönnbäret 

Östra Kungsängen består av två förskolor samt Ob-verksamhet (Kommunens 
verksamhet på obekväm arbetstid för barn upp till 10 år). Enheten kommer under 2020 
utökas med förskolan Ringblomman som byggs på Ringvägen i centrala Kungsängen. 

 Bergshöjden 
 Ekhammar inklusive Omsorg på obekväm arbetstid (Duvbo) 
 Ringblomman, startar januari 2021- kön är öppnad. 

Västra Kungsängens består av två förskolor: 

 Klockarängen (Klockarängen har en liten grupp med barn med 
funktionsvariation som arbetar inkluderat i förskoleverksamheten). 

 Kristallen 

Östra Bro består från och med augusti 2018 av tre förskolor. 

 Blomman 
 Finnstaberg  
 Rosenängen 

Västra Bro förskolor består av tre förskolor: 
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 Norrängen - Paviljonglösning med bygglov t.o.m. vårterminen 2023. 
 Råby - Råby har en liten grupp med barn med funktionsvariation som arbetar 

inkluderat i förskoleverksamheten, samt en avdelning för barn med 
språkstörning. 

 Håbo-Tibble - Verksamheten bedrivs på Gråbovägen och vid Tjustaskolan. 

Varje förskoleenhet har en pedagogisk ledare i form av en rektor som själv lägger sin 
organisation utifrån lokala behov och förutsättningar i enlighet med styrdokumenten. 

Samtliga enheter har en utvecklingsledare som driver ett nära pedagogiskt ledarskap på 
uppdrag av rektor. De större enheterna med tre förskolor har även en biträdande rektor. 

Tre förskolor per rektor är önskvärt för att skapa likvärdig en organisation utifrån ram 
och erbjuda rektorerna och medarbetare en hållbar arbetssituation. 

Rektors uppdrag är att utifrån förskolans kapacitet, det vill säga antal barn per förskola, 
organisera arbetet med hänsyn till barngruppernas storlek och sammansättning. Målet är 
bästa möjliga kvalitet utifrån givna ramar för barn och deras vårdnadshavare, samt med 
hänsyn till skollagen och arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. 

Verksamhetsområdet leds av en verksamhetschef som arbetar tillsammans med 
rektorerna för likvärdig och tillgänglig förskola för alla barn utifrån skollagen och 
övriga nationella och kommunala styrdokument och riktlinjer. Verksamhetschef ingår i 
utbildningskontorets ledningsgrupp. 

Varje förskola har en beräknad kapacitet, det vill säga max antal platser. Avvikelser kan 
ske vid särskilda skäl och i dialog med utbildningskontoret, både när det gäller att ta in 
fler barn utöver kapacitet och när det gäller att ha ett mindre antal placerade barn, till 
exempel vid mottagande av fler barn med extraordinärt stödbehov. 
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3.1 Personal 

Personal 

Antal heltidstjänster den 15 oktober resp år 

 2 019 2 018 2 017 

Förskola 
Totalt antal 
anställda 

Andel 
förskollärare 

(%) 

Totalt antal 
anställda 

Andel 
förskollärare 

(%) 

Totalt antal 
anställda 

Andel 
förskollärare 

(%) 

       

       

       

Totalt 275 40 277 33 269 35 

Under 2019 tillkom två avdelningar på förskolan Blomman medan förskolorna Ullevi 
och Norrgrinden avvecklades helt. Barnen från Ullevi flyttades som utlovat med till nya 
delen på Blomman vilket gjorde att andel personal inte utökades trots utbyggnaden. 
Stängningen av Norrgrinden genererade minskat personalbehov och detta löstes med 
naturlig avgång då vikariat inte förlängdes och personal som slutade inte ersattes. 

Personaltäthet 

Nuläge - januari respektive augusti 

Förskola 2020 2019 2 018 

Aug 
Ant 
barn 

Ant 
helt.tj 

Snitt 
Ant 
barn 

Ant 
helt.tj 

Snitt 
Ant 
barn 

Ant 
helt.tj 

Snitt 

Brunna förskolor 223 37 6       

Norra Kungsängen 302 50 6       

Östra Kungsängen 179 30 6       

Västra Kungsängen 209 39 5,4       

Östra Bro 343 56,3 6,1       

Västra Bro 268 51,8 5,2       

Totalt 1 524 264,1 5,8       

Då organisationen har ändrats från föregående SKA-rapport går det inte att detta år 
jämföra enheternas nyckeltal (heltid/barn) med 2019. Bifogar en bild av läget i augusti 
2019 i dåvarande organisation. 

 

Under 2020 har vi mött en helt ny utmaning i form av Coronapandemin. 
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I förskoleområdet har vi sedan mars månad dagligen följt antal barn/heltid på varje 
förskola, för att säkerställa tryggheten för barn, vårdnadshavare och medarbetare. 

Sjukfrånvaron redovisas under rubriken Resultat och analys, se nedan. 

Personalomsättning 2020 

Barnskötare som avslutat sin anställning via pension eller på grund av byte av 
arbetsgivare var under läsåret 27 personer, d.v.s. 9,8 %. 

Förskollärare som avslutat sin anställning via pension eller på grund av byte av 
arbetsgivare 28 personer, d.v.s. 10,5 %. 

Resultat och analys 

Då förskolorna har en ny organisation där Norrgrinden har lagts ner, Ekbacken har 
ersatts av Kristallen med betydligt fler platser (120 istället för 72), samt Håbo-Tibble 
förskola nu ingår i Västra Bro förskolor är en del av verksamheten under 
nystartsliknande former. Detta gör att full kapacitet ännu inte uppnåtts på alla förskolor, 
vilket i sin tur påverkar andelen anställda heltider/barn. Delvis beror detta även på 
Coronapandemin, då många vårdnadshavare valt att senarelägga sin inskolning. 

Västra Kungsängen fick på mycket kort tid starta upp verksamhet på Kristallen i 
januari 2020 med Ekbackens barn (74 st.) och är ännu ej uppe i full kapacitet. Enheten 
har också en grupp på Klockarängen som har ett nedskrivet barnantal då de har en 
mindre grupp barn, men högre personalbemanning för placering av barn i behov av 
extraordinärt stöd. Detta påverkar deras nyckeltal i statistiken ovan. 

Västra Bro har två mindre grupper på enheten. Dels språkspåret som tar emot barn med 
diagnosen språkstörning, samt en nystartad verksamhet som har ett nedskrivet barnantal 
då de har en mindre grupp barn, men högre personalbemanning för placering av barn i 
behov av extraordinärt stöd. Från och med januari 2020 ingår förskolan Håbo/Tibble i 
enheten. Många barn gick i augusti 2020 till förskoleklass (35 st.) och det fanns få barn 
i kö till förskolan då den ligger i glesbygd. Idag 2020-09-15 finns endast 61 barn i 
förskolan av 90 platser. Detta inklusive branden på Gråbovägen har föranlett en 
omorganisation, samt en övertalighetsprocess på enheten. Detta påverkar deras 
nyckeltal i statistiken ovan. 

Trots ett resultat med något färre barn i vissa enheter jämfört med 2019 finns naturliga 
och kända förklaringar till dessa avvikelser. 

Sjukfrånvaro 

När det gäller sjukfrånvaron har det syns tydligt på sjukfrånvarostatistiken hur detta år 
markant skiljer sig från de två föregående åren. 

När vi bryter ner sjukfrånvaron i förskolornas två stora yrkesgrupper, förskollärare och 
barnskötare ser vi följande: 
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Vi kan se en större skillnad mellan barnskötarnas sjukfrånvaro jämfört med föregående 
år medan förskollärarna har en betydligt mindre ökning sjukfrånvaro jämfört med 2019. 
Dock ligger, trots Coronapandemin, sjukfrånvaron inte högre än 7% när den är som 
högst i mars/april, vilket med tanke på omständigheterna får anses som ett gott resultat. 

Förskolorna har i detta extraordinära läge samarbetat inom kommunen och lånat ut sina 
medarbetare till andra enheter, men även till socialtjänsten. På detta sätt har 
vikariekostnader hållits nere och antal vuxna som mött de yngsta barnen har 
minimerats, vilket varit en trygghetsfaktor. Samarbetat i rektorsguppen har varit en 
synbar styrka och framgångsfaktor i en turbulent tid. 

Personalomsättning: 

Då enheten Västra Bro förändrats och Norrgrindens förskola med 100 barn och ca 20 
medarbetare lagts ner förklarar detta en del av personalomsättningen för läsåret 19/20. 

Under läsåret har två rektorer slutat och ersatts av nya ledare, även detta har lett till en 
ökad personalomsättning som även den är en naturlig del i det förändringsarbete som 
det innebär när medarbetare får en ny chef. 

Vi ser även att personer som lämnat kommunen söker sig tillbaka. Detta mäts tyvärr 
inte. 
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Enhetens lokala kompetensutvecklingsplan 

 

  

På ett övergripande plan kan den kompetensutveckling som bedrivs i 
verksamhetsområde förskola illustreras med ovanstående bild. Den visar på de 
gemensamma utvecklingsområden som rektorsgruppen tillsammans med 
verksamhetschefen för förskolan arbetar med tillsammans, för att öka likvärdigheten i 
förskolan för alla barn. Den ligger till grund för gemensamma utvecklingsinsatser som 
sedan organiseras både centralt och lokalt. 

Varje rektor organiserar för sin lokala kompetensutvecklingsplan utifrån de behov som 
finns i varje enhet. Dessa behov identifieras via utvärderingar, föräldraenkät, 
medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och utvecklingsgrupper m.m. med utgångspunkt i 
skollag och läroplan. De utvecklingsområden som är gemensamma sammanställs sedan 
i utbildningsnämndens SKA-plan för de kommunala förskolorna. 

Pågående kompetensutvecklingsinsatser på övergripande nivå är: 

 7,5 p utbildning i regi av Uppsala Universitet - Undervisa i förskolan - ges nu 
för andra gången lokalt i kommunen och målet är att alla förskollärare (ca 120 
st.) ska delta i insatsen i syfte att skapa ökad samsyn på uppdraget utifrån 
skollag och läroplan. 

  Läslyftet en modulutbildning från Skolverket med utbildade handledare som 
möter samtliga barnskötare i den kommunala förskolan. Två moduler kommer 
ges: Flera språk i barngruppen och Läsa och berätta. Samarbetet med skolverkets 
regionala satsning för att öka måluppfyllelsen för barn med annat modersmål 
möjliggör genomförandet av denna insats. Syftet är att höja kvalitén i förskolans 
undervisning och ge barnen ett ökat ordförråd inför start i förskoleklass. En 
förutsättning för det livslånga lärandet. 

 ERASMUSprojekt pågår där alla rektorer och utvecklingsledare varit på 
kompetensutveckling i Italien, Grekland och Portugal och nu planeras för 
förskollärare att åka (uppehåll pga. pandemin). Syftet är att arbeta med STEAM 
som är en pedagogisk infallsvinkel till lärande som använder vetenskap, teknik, 
ingenjörsvetenskap, konst och matematik som utgångspunkter för att stimulera 
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barns nyfikenhet, dialog och kritiska tänkande. Det är ett sätt att undervisa om 
hur allt relaterar till varandra och är mer begripligt för alla barn, eftersom det är 
baserat på de naturliga sätt som människor lär sig och är intresserade av saker. 

 Nätverk för tillgänglighetsarbetet, drivs av verksamhetschef tillsammans med 
Specialpedagogiska myndigheten samt personer från samtliga enheter. Syfte att 
öka kvaliteten på arbetet för alla barns rätt till likvärdig undervisning. 

Samtliga insatser kommer fortgå under 2020/2021 

3.2 Barn 

Barn 

Förskola Totalt antal barn den 15 april 

Verksamhetsområde förskola 1 -2 år 3 -5 år 
Antal barn 
med annat 
modersmål 

Antal barn 
med behov 
av särskilt 

stöd 

Brunna/Håbo-Tibble 103 218 17 2+1 

Norra Kungsängen 94 194 76 3 

Östra Kungsängen 75 96 118 5 

Västra Kungsängen 57 107 32 5 

Östra Bro 92 242 ej angivet 8 

Västra Bro 111 217 305 16 

 

Vid mättillfället 20200915 fanns 1512 barn i den kommunala förskoleverksamheten. 
Platser finns i nuläget framförallt på Råby förskola och i Brunnaområdet, samt spridda 
platser på vissa andra förskolor. Under läsåret som gått har det saknats barn i 
Broområdet, samt i Håbo/Tibble, vilket har kompenserats av att förskolan Norrgrinden 
stängdes under hösten 2019. 

Resultat och analys 
Gruppernas sammansättning utgår från vårt uppdrag att erbjuda en åldersrelevant 
lärandemiljö och läromedel som är tillgängligt för barnen under hela dagen. Vårt arbete 
med att organisera för minskade barngrupper ger både fördelar och svårigheter i detta 
påbörjade arbete kring en organisation som vilar på vetenskaplig grund. 

Vi ser ett ökat behov av anpassningar för flera barn i vår verksamhet. Genom 
specialpedagogiska myndighetens tillgänglighetsverktyg får vi stöd i att diskutera hur vi 
måste strukturera verksamhet och lärmiljö, för att den ska vara tillgänglig för alla barn 
med fokus på varje barns förmågor. Genom samarbete med specialpedagogerna, samt 
resursteamet med kontinuerliga uppföljningar, handledning och två 
barnhälsokonferenser som vi genomför med verksamhetschef och resursteamet, 
kvalitetssäkrar vi arbetet kring barn med särskilda behov. Rundabordskonferens är ett 
arbetssätt för att systematiskt och säkert följa att alla förskolebarn får det stöd de 
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behöver för att tillgodogöra sig förskolans undervisning och även säkerställa en god 
överlämning till förskoleklass. 

 

4 Rektors ledningsdeklaration 
Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Den 
ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i 
förskolan. Det innebär att utbildningen inte kan utformas på samma sätt överallt och att 
förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i 
läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter 
som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare 
genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska särskilt 
uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller 
särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de 
utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och 
stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar. 

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i 
förskolan har rektor det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet 
med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Rektorn har ansvaret för 
förskolans kvalitet. Lpfö 18. 

Varje rektor har formulerat sin ledningsdeklaration som utgår från dennes ansvar och 
uppdrag i läroplanen för förskolan. Utifrån denna deklaration har rektor lagt sin valda 
organisation. Organisationen utvärderas sedan utifrån läroplanens förtydligande om 
uppdraget. Leder den till önskat resultat eller behöver organisationen utvecklas och 
förbättras? 

Det systematiska kvalitetsarbetet är centralt tillsammans med ställningstaganden från 
förskoleprogrammet kring att leda arbetet mot trygg bas, pedagogers nyckelbeteenden 
för ökat lärande och utveckling utifrån förmåga hos alla barn, via kollegialt och 
kooperativt lärande, pedagogisk dokumentation och ett tematiskt arbetssätt. 

Resultat och analys 
Rektorerna i förskoleområdet är alla erfarna och alla har gått eller går 
rektorsutbildningen. Detta är ett krav från 1 juli 2019. Det finns en tydlig vision hos 
samtliga rektorer att arbeta för alla barns bästa, utifrån hela uppdraget. Detta är synligt i 
verksamheten. Det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning i alla förskolor 
som synliggörs i det systematiska kvalitetsarbetet. Förskolans uppdrag är komplext och 
rektors uppdrag är att navigera och hålla balansen i komplexiteten av ekonomi, de 
nationella och kommunala uppdragen, medarbetare och barn/vårdnadshavare. 
Skolinspektionens bedömning av verksamheterna från 2019 är likt 
Utbildningskontorets, att måluppfyllelsen i förskolan är god. 
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5 Förskolans pedagogiska lärmiljö 
Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila 
och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara 
tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden 
samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Miljön i förskolan ska 
erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger 
ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter. Det 
är viktigt att alla som arbetar i förskolan bidrar till att barnen oavsett könstillhörighet 
ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter. 
Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och 
intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar. 

Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i 
arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens 
utveckling, lärande och välbefinnande. 

Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom 
att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och 
sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande 
samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna 
initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under 
dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer. (Utdrag ur Lpfö 18) 

Enligt Johansson & Pramling - Samuelsson (2003) skall den pedagogiska miljön vara en 
miljö som stödjer och utvecklar barns kompetenser. Pedagogerna i vår verksamhet 
behöver låta miljön förändras när det sker betydande förändringar i gruppen. Den miljö 
som skapas skall stödja barns samlärande och deras erfarenheter och kompetenser ska 
ses som en tillgång, i både det egna och kamraternas lärande. En målsättning har utifrån 
detta och läroplanens skrivning varit att: 

 Skapa tillgängliga och trygga lärmiljöer för alla barn och öka likvärdigheten. 
 Planera och samordna materialval/inköp utifrån mer åldersnära gruppindelning, 

utifrån de kommunala förskolornas handlingsplan för giftfri förskola och agenda 
2030, samt utifrån förskolornas gemensamhetsprojekt Hållbar framtid med 
arbete kring ekologisk känslighet och hoppfulla berättelser. 

 Tydliggöra självinstruerande miljöer i form av rum/hörnor. 
 Synliggöra flerspråkighetsperspektivet i alla delar av den pedagogiska miljön. 
 Skapa digitala miljöer för "Literacy" arbetet. 

Enligt Specialpedagogiska myndighetens tillgänglighetsverktyg arbetar vi gemensamt 
med barnens bästa i fokus utifrån denna modell: 
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När det kommer till utemiljön finns mycket att vidareutveckla och förbättra.
Restriktioner p.g.a. covid-19 pandemin har dock lett till att alla förskolor har använt
utemiljön i större utsträckning. Hämtning och lämning har skett utomhus och större
delen av verksamheten har bedrivits i uterummet, på gården eller i skogen.

En rektor beskriver: Vi tänker bredare nu kring vad vi erbjuder i form av
undersökningsbart material, aktivitetsstationer, mötesplatser, m.m.. En helt ny strategi
vi har är att förbereda aktivitetskassar/lådor som finns tillgängliga att ta ut.

Resultat och analys
I verksamheten pågår ett ständigt förändrings- och utvecklingsarbete kring de
pedagogiska lärmiljöerna med fokus enligt det ovan beskrivna. Samtliga förskolor
arbetar utifrån sina lokala förutsättningar och gemensamma ställningstaganden. Där
ingår en utveckling och flexibilitet kring den pedagogiska/fysiska och psykosociala
lärmiljön som en central del, som kräver en systematisk analys och ett åtgärdsarbete
utifrån barngruppens och det enskilda barnets behov. Idag är samsynen på lärmiljöerna
större, tack vara det utbyte av goda exempel som sker löpande och som är en del av
förskoleområdets kultur och framgång.

Förskolorna har utvecklat sina miljöer i stöd av digitala tillägg. Fler interaktiva tavlor,
ljusbord med undersökningsbart intelligent material som skapar nya mötesplatser i
miljön, lärplattor tillgängliga för barnen, samt portabel projektor i varje team.

Mötet mellan analogt och digitalt har förstärkts och utvecklats genom barnens ökade
medvetenhet och tillgängligheten av digitala verktyg nära barnen. Tillgängliga QR-
koder synliggör barns språkutveckling och identitetsskapande.

En rektor beskriver: Barnens analoga skapande har genom tillägg av digitala verktyg
skapat kommunikationsvägar mellan barn–barn, barn -pedagog, barn-vårdnadshavare.
Projektorer för att levandegöra projektet skapar förutsättningar för barn att fördjupa
utforskandet och upplevelsen, fantasi och kreativitet där projiceringar ihop med
analoga material skapar olika typer av lekvärldar att utforska och reflektera kring.

I arbetet med digitalisering i förskolan och användandet av digitala verktyg har
förskolorna kommit lång. Vårt fleråriga arbete med "minsta gemensamma nämnaren"
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har gett resultat. En framgångsfaktor har varit den verksamhetsnära handledningen vi 
kunnat initiera via samarbetet med Specialpedagogiska myndigheten. Statsbidraget har 
finansierat handledningen, som varit avgörande för det goda resultatet. 

När det kommer till arbetssätt och lärmiljöer utomhus, både på förskolornas gårdar och i 
uterummet i skogen, finns stora utvecklingsområden kvar. Det framgår av enheternas 
beskrivningar.  Detta ligger därför kvar som ett gemensamt utvecklingsområde för 
2020/2021 och passar även bra ihop med arbetet kring STEAM (se avsnitt 3.1 Personal 
- Enhetens lokala kompetensutvecklingsplan) och kompetensutveckling kring begreppet 
undervisning i förskola. 

I samtliga förskolor finns idag en god pedagogisk lärmiljö som uppmuntrar till barnens 
utforskande och lärande. Det finns även en hög pedagogisk medvetenhet om hur 
arbetssättet är kopplat till miljöerna och barns förutsättningar för lärande. Samtidigt är 
det viktigt att komma ihåg att kvalitet är en färskvara. 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 

Vi följer de utvecklingsområden som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Se under rubrik 3:1 Personal/ Enhetens kompetensutvecklingsplan där samtliga 
gemensamma utvecklingsmål återfinns i en tankekarta. 

Ett fortsatt arbete med tillgängliga lärmiljöer för alla barn är fortsatt högt prioriterat och 
en gemensam miljöguide håller på att ta form med syftet att vägleda arbetet mot en ökad 
likvärdighet, enligt skollagen. En utbildning där alla barn har möjlighet att använda sin 
potential. 

 

6  Förskolans värdegrund och uppdrag 
Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande 
intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar 
utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och 
globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen. 

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om 
barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som 
bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att 
barnen ska få kännedom om sina rättigheter. 

Barn som tillhör de nationella minoriteterna, där urfolket samer ingår, ska även stödjas 
i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av en 
kulturell identitet. Förskolan ska därigenom bidra till att skydda och främja de 
nationella minoriteternas språk och kulturer. För döva barn, barn med 
hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk ska 
språkutvecklingen främjas i det svenska teckenspråket. Barn med annat modersmål än 
svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. I 
förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner 
och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också 
se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen. 

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet 
att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och 
till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur 
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de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk 
och social som miljömässig. (Utdrag ur Lpfö 18) 

Förskolornas verksamhet vilar på en grundsyn av allas lika värde, där både barns och 
pedagogers kompetenser tas tillvara och vi ser det gemensamma lärandet som centralt. 
Vi vill att alla barn ska möta pedagoger som ser varje barn, respekterar och tillgodoser 
deras behov. Vi vill att barnen ska få uppleva sitt eget värde och att vi på förskolan 
tillämpar ett demokratiskt arbetssätt. Detta görs bland annat genom att barngrupperna 
delas in i mindre grupper som skapar tid för varje barn. Att skapa en förskola som är 
trygg och rolig handlar om många delar, men lärandeleken är en central utgångspunkt 
för allt lärande i förskolan. 

Vi arbetar aktivt för att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar 
genom att ha ett demokratiskt och inkluderade förhållningssätt. För att barnen ska få 
utveckla förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt 
vilja att hjälpa andra, använder vi gruppen och omgivningen i våra projekt och visar att 
vi bryr och tar ansvar för varandra. Pedagogerna är där viktiga förebilder. Barnen ska 
också få utveckla sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika 
etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, vilket vi gör när vi samtalar och reflekterar 
ihop med barnen. Vi arbetar även aktivt med att öka förståelse för att alla människor har 
lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsvariation. 

En rektor beskriver: Enhetens gemensamma projekt om hållbar framtid - ekologisk 
känslighet genomsyras på många sätt av värdegrunden. I barnens projekt arbetas med 
frågor om hur vi ska vara mot varandra för att må bra, att vi är olika och hur det kan 
vara en tillgång. Vad behöver människor och vad behöver djur och natur för att vi ska 
kunna må bra tillsammans? 

Skolverket beskriver barnet som medskapande av det samhälle som vi alla är med och 
formar, vilket synliggör vårt uppdrag att möjliggöra för detta medskapande. Att 
återkomma och stanna upp och reflektera med samma frågeställning i grunden, gör att 
vi når djupare ner i värdegrundens kärna. 

Genom vårt arbete i det gemensamma projektet kring hållbar utveckling och i arbetat 
med Grön Flagg, konkretiserar vi i vardagens arbete med barnen om hur viktigt det är 
att ha respekt för allt levande och visa omsorg om sin närmiljö. 

Det gemensamma projektet kring hållbar framtid via ekologisk känslighet och hoppfulla 
berättelser visar verkligen på ambitionen från förskolorna att möta upp läroplanens 
skrivning: En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen 
möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande 
miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – 
såväl ekonomisk och social som miljömässig. 

Mycket av värdegrunden och förskolans uppdrag grundar sig i de vuxnas 
förhållningssätt, varför detta är ett ständigt pågående och kontinuerligt utvecklande 
arbete. I januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige, vilket tydliggör vikten av att 
barnens rättigheter ska genomsyra förskolornas utbildning och hela samhället. 

På APT har rektorerna därför erbjudit workshop om Barnkonventionen och gått igenom 
alla 54 artiklar och samtliga medarbetare har kunnat fördjupa sig i de grundläggande 
principer som berör förskolan. Resultatet är att barnen genom arbetet som detta lett till 
har blivit medvetna om sina rättigheter och på olika sätt fått möjlighet att reflektera 
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kring vad det kan innebära. 

Värdegrundsarbetet är ständigt pågående. Det tar tid att arbeta med värdegrund och 
förhållningssätt, då det handlar mycket om varje individs inre ställningstaganden. 
Förskolorna får också ständigt nya barn och nya pedagoger, vilket ger anledning att 
ställa samma frågor igen och igen. Arbetet med tillgänglighetsverktyget (se avsnitt 5. 
Förskolans pedagogiska lärmiljö) visar på ambitionen att alla barn ska kunna 
tillgodogöra sig och inkluderas i förskolans utbildning. 

Under läsåret har utbildningskontoret lyft fram frågan om hur förskolorna ska möta den 
nya läroplanens (2018) skrivning kring modersmålsstöd och språkutveckling. För döva 
barn, barn med hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk 
ska språkutvecklingen främjas i det svenska teckenspråket. Detta har lett till att fler 
förskolor satsat på att anställa medarbetare med teckenspråkskompetens, samt utbildat 
fler i svenska teckenspråket. 

Ett annan fråga som varit i fokus är hur barn med annat modersmål än svenska ska ges 
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Idag finns en 
gemensam handlingsplan som är implementerad och ett fördjupat arbete pågår i hela 
förskoleområdet. Vi välkomnar särskilt samarbetet med skolverket som via finansiering 
möjliggör ett "språklyft" som vi ser kommer komma barnen tillgodo och ökar barns 
ordförråd inför skolstart. En viktig framgångsfaktor. 

  

7  Målområden 

7.1 Normer och värden  
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta 
vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling i olika sammanhang. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, 

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att 

hjälpa andra, 

• förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och 
livsfrågor i vardagen, 

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, 

och 

• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. 

(Lpfö 18) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 
Förskoleverksamheten arbetar för att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet 
och ansvar genom att ha ett demokratiskt och inkluderande förhållningssätt. För att 
barnen ska få utveckla förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors 
situation, samt vilja att hjälpa andra, använder förskolorna gruppen, omgivningen och 
omvärlden. Pedagogerna fungerar tillsammans med barngrupperna som viktiga 
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förebilder. För att barnen i verksamheten ska få utveckla sin förmåga att upptäcka, 
reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, 
samtalar och reflekterar pedagogerna tillsammans med barnen. Reflektionen, 
tillsammans med pedagogisk dokumentation, där dokumentation av olika slag ges 
tillbaka till barnen i syfte att fördjupa deras möjlighet till nya frågor, tankar och 
reflektioner, utgör en viktig del av lärandet i förskolan. Förskolorna arbetar med 
systematik, via olika återkommande aktiviteter, genom att öka förståelse för att alla 
människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionsnedsättning. 

En rektor beskriver: Vi har lagt till utrymme i veckoreflektionerna för att medarbetarna 
systematiskt ska få reflektera kring det egna förhållningssättet. Till exempel kan de få 
tänka kring frågan: Vilken pedagog behöver jag bli för att "stimulera barns samspel 
samt för att hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, 
kompromissa och respektera varandra"? (Lpfö 18). 

En pedagog beskriver i utvärderingen 2020: "Vi har arbetat med att tillsammans med 
barnen komma överens om vilket förhållningssätt vi vill ha till varandra och vad var 
och en behöver för att må bra. Nu efter några månader ser vi att det vi pratat mycket 
om har blivit en norm för barnen att förhålla sig till. Man frågar automatiskt varandra 
om man vill vara med istället för att vi pedagoger påminner barnen. Vi ser att konflikter 
löser sig mer verbalt och att barnen är kreativa i förhandling med varandra" 

Uppdraget i "normer och värden" är alltså att betrakta som ett förhållningssätt i mötet 
och bemötandet. På förskolorna är det naturliga och självklara sättet att möta och 
bemöta alla utifrån allas lika värde och att ge alla barn möjligheter efter sina behov och 
intressen. Det är också viktigt att på olika sätt i vardagshandling förmedla detta 
förhållningssätt, så att det blir ett lärande av de normer och värden som utbildningen ska 
stå för. Samtliga rektorer beskriver att detta är centralt i deras verksamhet och ett 
ständigt fokus ligger på, att från olika aspekter lyfta frågan om normer och värden, 
oavsett vilka andra delar av läroplanen man arbetar med för stunden. 

 Resultat och analys 
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Förskolornas resultat kring barns trygghet i enkäten ligger de senaste tre åren kvar på ett 
stabilt värde på över 90% - Målet är naturligtvis 100% och det är ett fortsatt prioriterat 
område för alla förskolor. När det gäller kränkningar finns fortfarande mycket att göra, 
men att utbildningskontoret under läsåret inte tagit emot några kränkningsanmälningar 
är ett tecken på att arbetet är på rätt väg. Det gemensamma värdegrundsarbetet fortsätter 
via förskoleprogrammets "Trygg bas och Nyckelbeteenden". 

Det finns en tydlig systematik på alla förskolor för detta som inkluderar både 
uppföljning av rektor, samt utvärdering av medarbetarna, som ligger till grund för varje 
rektors analys av hur väl man arbetar mot just detta målområde i läroplanen. 

Förskoleenhetens prioriterade målområden 

Namn på prioriterat och mätbart mål 
Rektors bedömning (pågående / uppnått och 

avslutas) 

Arbetet med att öka enkätresultat på frågan "Mitt barn är 
tryggt i förskolan" fortsätter. Pågående 

Alla förskolor arbetar med "trygg bas" utifrån 
förskoleprogrammets definition Pågående 

Alla förskolor arbetar med "Nyckelbeteenden" utifrån 
förskoleprogrammets definition Pågående 

  

  

  

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 
Gemensamma aktiviteter under året 20/21 kring Normer och Värden: 

 Arbetet med högre enkätsvarsfrekvens och bättre resultat intensifieras. 
 Arbetet med Trygg Bas lyfts i internutbildningar för all personal. 
 Fortsatt stöd till arbetet med de lokala planerna mot diskriminering och 

kränkande behandling via föreläsning, diskussioner och workshops på 
rektorernas verksamhetsmöten. (Inklusive fokus på barnkonventionen som blivit 
lag från januari 2020). 

Arbetet med ovanstående ska besvara frågan: Är alla barn trygga? Hur vet vi det? 

7.2 Omsorg, utveckling och lärande 
Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid 
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som 
arbetssätt. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och 
kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, 
praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv 
diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden. 
Olika aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap 
är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 
Förskolans arbete ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att 
skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Med ett 
temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. 

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse 
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för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att 
inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och 
progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. 
Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få 
möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och 
reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem 
möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska 
uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och 
omsätta idéerna i handling (Lpfö 18). 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Läroplanen beskriver att barns lärande kan bli både mångsidigt och sammanhängande 
genom ett temainriktat arbetssätt. Genom det arbetssätt alla rektorer har valt (att arbeta i 
projekt, där läroplanens målområden vävs in i projekten och arbetet med pedagogisk 
dokumentation som grund för reflektion) skapas ett sammanhang för både barn och 
pedagoger. Med ett projekterande förhållningssätt menas att verksamheten ger barnen 
möjlighet att under en längre tid fördjupa sig i något ämne som intresserar dem. Ett 
tvärvetenskapligt arbetssätt gör det möjligt för pedagogerna att väva in alla 
strävansmålen i projektet, d.v.s. undervisningsuppdraget, samtidigt som barnen ges ett 
reellt inflytande i vardagen i våra förskolor. 

Samtliga rektorer har en handlingsplan för sitt arbete med digitalisering, med stöd av 
staben, i syfte att öka likvärdigheten kring användande och syfte med digitala verktyg i 
förskolan. Digitaliseringsuppdraget i förskolan är första steget mot en likvärdig och 
tillgänglig utbildning för alla barn. Därför har rektorer, utvecklingsledare tillsammans 
med Digitalistan och verksamhetschef identifierat minsta gemensamma nämnare utifrån 
uppdraget. Vad ska alla barn i våra förskolor få uppleva och lära sig när det gäller 
digitaliseringsverktyg. I underlaget tar vi bland annat ställning för att barn ska vara 
producenter och inte konsumenter av digitala verktyg. 

Den pedagogiska planeringen ger en lägesbeskrivning kring barnens intressen och 
nyfikenhet, vilket ska kopplas till val av aktiviteter, arbetssätt och till val av 
lekaktiviteter. Detta kopplas sedan till vad det är pedagogerna vill uppnå, vilken önskad 
utveckling de önskar se hos barnen med utgångspunkt i läroplanens 
strävansmål/utbildning. Att hitta balansen mellan att följa barnens tankar och teorier och 
tillföra ny kunskap och nya utmaningar så lärande uppstår är en utmaning som kräver 
kunniga och medvetna medarbetare. Varje barngrupp behöver därför ledas av en 
förskollärare. 

För att följa barns lärprocesser används pedagogisk dokumentation som är ett redskap 
för reflektion för barn och pedagoger. Det gör det möjligt att se tillbaka, tänka igenom 
och förstå mer av det som händer i en lek/process. Barnen kan återberätta vad de gjort, 
vilka strategier de prövat eller var de fick sina idéer ifrån. Pedagogerna kan samtala om 
händelseförlopp, göra kopplingar till teorier, samt reflektera över sin egen roll. För ökad 
medvetenhet och rolltydlighet är ledarskapet på alla nivåer i förskolan framlyft i 
kommande utvecklingsinsatser på huvudmannanivå (se kompetensutvecklingsplan samt 
text under rubriken Personal). 

Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för det fortsatta arbetet och ska 
enligt förskolans läroplan (2018) samt förskoleprogrammet, vara vägledande i 
utvecklingsarbetet på förskolorna. Satsningar har gjorts både centralt och lokalt med 
detta sedan 2016. Arbetet har varit en viktig del av utvecklingen av det systematiska 
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kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. 

Reflektionen tillsammans med barnen har ett högt pedagogiskt värde. Barnen utvecklar 
sin förmåga att utforska, ställa frågor och samtala om sina upplevelser och erfarenheter 
tillsammans. Det är här pedagoger och vårdnadshavare kan se progressionen i varje 
barns lärande och utveckling och framförallt där barnen själva kan få syn på sitt lärande. 

Arbetet med nyckelbeteenden utifrån Skolverkets forskning (förskoleprogrammet 2016) 
hos pedagoger, som stärker barns möjlighet till lärande, kallar vi ett undervisande 
förhållningssätt. Visionen är att detta förhållningssätt ska få genomsyra verksamheten 
utifrån barnens bästa. 

Målen anger riktningen på arbetet som görs i förskolan, samt hur detta bidrar till varje 
barns utveckling och lärande. 

Revideringen av läroplanen anger förskollärarens ansvar för att undervisningen bedrivs i 
enlighet med målen i läroplanen. Tydligheten förskollärarnas särskilda ansvar har därför 
varit i fokus på kompetensutvecklingstillfällen under läsåret kopplat till just målen för 
lärande och utveckling i förskolan. Till exempel har utbildningskontoret tillsammans 
med Uppsala universitet organiserat för kursen Undervisning i förskolan 7,5 poäng. Alla 
förskollärare ska delta enligt beslut i rektorsgruppen, för att nå ökad samsyn kring 
förskolans undervisande uppdrag. 

Arbetet med flerspråkiga barn har intensifierats under läsåret och arbetet med att 
implementera den gemensamma planen för detta. Målet är att alla barn ska få 
utmaningar på sin nivå och att ordförrådet hos alla flerspråkiga barn ska vara gott. 
Tillsammans med barnets tidiga talspråksutveckling och växande kunskaper om världen 
är ordförrådet en faktor av största vikt för senare läsning (Dickinson, Golinkoff & 
Hirsh-Pasek, 2010). Studier har visat att både mängden ord som barn förstår (Feinstein 
& Duckworth, 2006) och mängden ord som de producerar tidigt förutser framtida 
skolframgångar (t.ex. Lee, 2011). 

Ett gemensamt projekt har startats i syfte att dels utveckla en gemensam förmåga till 
pedagogisk dokumentation, dels för att skapa ett kollegialt och kollektivt lärande kring 
hur processer drivs på bästa sätt. Projektet utgår från Hållbar utveckling som är ett mål i 
sig, men som även ger utrymme för hela läroplanens alla strävansmål. 

Hållbar utveckling skrivs fram i den nya läroplanen för förskolan (2018) och ligger 
hela verksamhetsområdet varmt om hjärtat. Det pågår ett oförtrutet arbete med 
gemensamhetsprojektet Hållbar framtid, dels via det fortsatta arbetet med 
Handlingsplan för giftfri förskola (UN 2016), samt via Grön Flagg arbetet, där alla 
förskolorna är certifierade. Detta är kopplat till arbetet med de "Globala målen" och 
kommunens mål för miljöledningssystemet. 
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Resultat och analys 

 

Analysen visar att en övervägande del av vårdnadshavarna upplever att förskolans 
utbildning är stimulerande för deras barn. 

Under våren har fokus legat på att bedriva undervisningen utomhus och på hur många 
olika sätt man kan göra det. Arbetet har den här perioden skett i delvis nya och olika 
konstellationer av barn och personal, vilket har krävt att personalen gör justeringar i 
planeringen för att säkerställa att barnen får den undervisning de har rätt till. 

Deltagandet i projektet Diggit - för ökad tillgänglighet via digitala verktyg har utvecklat 
didaktiken i det digitala arbetet. Det är fantastiskt att kunna följa hur våra medarbetare 
utmanar barnen i deras möte med digitala verktyg. Vi ser också att barnen i stor 
utsträckning använder digitala verktyg som ytterligare ett språk i sina projekterande 
arbeten. 

Erasmus projektet ligger lite i träda på grund av Coronapandemin - men arbetet med 
STEAM (som tidigare beskrivits under rubriken 3:1 Personal/ Pågående 
kompetensutvecklingsinsatser på övergripande nivå) lever kvar i olika former. Bland 
annat via utvecklingsledarna, som med stöd från utbildningskontoret, erbjuds 
handledning av professor Cecilia Cajman från Stockholms universitet. 

Vi har ett prioriterat område kring språklig och kulturell mångfald, där rektorerna 
planerar för att flerspråkigheten lyfts än mer i projekt och aktiviteter. Genom samarbetat 
med skolverket har förskolorna fått möjlighet att genomföra flera aktiviteter framöver 
via BEAM (Barn med annat modersmål än svenska), där barnskötare från de 
kommunala förskolorna kommer att mötas i läslyftets modul "Flera språk i 
barngruppen". Där förväntar vi oss ett synbart resultat i form av att barn ges möjlighet 
till att tillägna sig ett utökat ordförråd. 

Det finns en tydlig systematik på alla förskolor för detta som inkluderar både 
uppföljning av rektor, samt utvärdering av medarbetarna, som ligger till grund för varje 
rektors analys av hur väl man arbetar mot just detta målområde i läroplanen. 

Förskoleenhetens prioriterade målområden 

Namn på prioriterat och mätbart mål 
Rektors bedömning (pågående / uppnått och 

avslutas) 

Alla förskolor arbetar utifrån tillgänglighetsverktyget där 
de digitala verktygen ingår som ett verktyg av många Uppnått/ Fortsätter fördjupa arbetet 
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Namn på prioriterat och mätbart mål 
Rektors bedömning (pågående / uppnått och 

avslutas) 

Alla förskolor arbetar efter den gemensamma 
handlingsplanen för flerspråkiga barn och interkulturellt 
förhållningsätt Uppnått/ Fortsätter fördjupa arbetet 

Implementeringsarbetet av Lpfö (2018) fortsätter lokalt, 
men även centralt via arbetet med förskoleprogrammet -
 särskilt fokus på Nyckelbeteenden Pågår 

Erasmusprojektet -STEAM Pågår 

Tillgänglighetsverktyget lever på olika sätt i alla förskolor. Arbetet drivs även fortsatt 
av verksamhetschef tillsammans med Specialpedagogiska myndigheten. Enheternas 
deltagandet i projektet Diggit - för ökad tillgänglighet via digitala verktyg har utvecklat 
didaktiken i det digitala arbetet. Det är fantastiskt att kunna följa hur våra medarbetare 
utmanar barnen i deras möte med digitala verktyg. Vi ser också att barnen i stor 
utsträckning använder digitala verktyg som ytterligare ett språk i sina projekterande 
arbeten. Förskolorna hade tre nomineringar till pedagogiskt pris våren 2020, vilket visar 
på den höga kompetens som finns idag. 

Vi har ett prioriterat område kring språklig och kulturell mångfald där rektorerna 
planerar för att flerspråkigheten lyfts än mer i projekt och aktiviteter. Genom samarbetat 
med skolverket har förskolorna fått möjlighet att genomföra flera aktiviteter framöver 
via BEAM (Barn med annat modersmål än svenska) där barnskötare från de 
kommunala förskolorna kommer att mötas i läslyftets modul "Flera språk i 
barngruppen". Där förväntar vi oss ett synbart resultat i form av att barn intresse för 
språk och läsande ökar, samt att det enskilda barnets ordförråd ökar inför skolstart, 
vilket är en framgångsfaktor i det livslånga lärandet. 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 

Vi kommer behålla vårt fokus på tillgänglig undervisning för alla barn via:  

Digitalisering - Barnen har fått nya erfarenheter, kunskaper och förståelse för 
naturkunskap, matematik och teknik genom att använda och möta digitala verktyg som 
lärplatta, dokumentkamera, mikrofon, diktafon och digitala musikinstrument i 
undervisningen. Vi kommer därför att fortsätta utmana i den pedagogiska utvecklingen 
och lärandet för både barn och pedagoger. Vårt samarbete med SPSM kring tillgänglig 
undervisning för alla barn, genom digitala verktyg, fortsätter och det ger resultat ut i 
verksamheten med barnen.  Arbetet med fortsatt implementering av MGN (minsta 
gemensamma nämnare) i arbetet med barns lärande och utveckling fortsätter även det, 
enligt strategin. 

Flerspråkiga barn - Då enkäten visar, samt rektorerna bekräftar i sina analyser att vi 
har ett fortsatt arbete att göra gemensamt kring språkutvecklande arbetssätt generellt 
och flerspråkighet specifikt, kommer implementering av den gemensamma 
handlingsplan som arbetats fram, vara en fortsatt central och viktig del även kommande 
läsår. I samarbete med skolverket har även området lyfts fram som prioriterat. Därför är 
det ett fortsatt högt prioriterat mål för hela verksamhetsområdet. 

Undervisning i förskolan - Vi kommer arbeta vidare i samverkan med universiteten 
med kompetensutveckling av våra förskollärare kring deras ledningsuppdrag i barn- och 
medarbetargrupp i syfte att stärka utbildnings- och likvärdighetsuppdraget, samt stärka 
barnskötarna i uppdraget utifrån läroplansuppdraget och det lokala förskoleprogrammet 
via medel från samarbetet med skolverket, som beskrivits tidigare. 
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Arbetet med ovanstående ska besvara frågan; erbjuder verksamheten ett undervisande 
förhållningssätt utifrån varje barns behov? Får alla barn den utbildning de har rätt till 
enligt skollag och läroplan? 

7.3 Barns inflytande 
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. 
Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina 
egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. 
De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till 
grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin 

situation 

, • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och 

• förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i 

enlighet med dem. 

(Lpfö 18) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 
Pedagogernas förhållningssätt ska visa på ett genuint intresse för barnens tankar, 
intressen och behov och rektor med sin ledningsgrupp ska skapa förutsättningar för att 
detta ska kunna ske. Organisationsförändringen mot minskade barngrupper utifrån 
Skolverkets rekommendationer bidrar till att barnen generellt ges större talutrymme än 
tidigare år. 

I det systematiska kvalitetsarbetet beskriver rektorerna hur barnen i 
förskoleverksamheten ges stor möjlighet till ett reellt inflytande över förskolans 
pedagogiska lärmiljöer och olika projektarbeten, som grundar sig på barnens intressen 
och läroplanens målområden. Projektarbetet bidrar också till att barnen ser, hör och lär 
av varandra. De får möjlighet att tillsammans sätta ord på sina upplevelser och tanka 
och pedagogerna kan på så sätt se enskilda barns förändrade kunnande. Införandet av 
lärplattor, projektorer och andra digitala verktyg har bidragit till ett ökat reflekterande 
tillsammans med barnen. 

Det finns många olika former för barnens inflytande i vardagen på förskolorna. 

En rektor beskriver: Samråd med barnen sker löpande i många olika mötesformer. 
Alla barn ska ha rätt att uttrycka sina tankar om vad som är viktigt för dem själva i det 
sammanhang de befinner sig. Även de riktigt små barnen kan visa på vad de har för 
tankar. Det handlar om att pedagoger är lyhörda även för det som inte är det talade 
ordet. Det krävs närvarande pedagoger, som är engagerade och villiga att ta reda på 
barns intressen oavsett hur barn väljer att förmedla sig. 

Detta är ett konkret exempel på hur förskolan ger barn inflytande i verksamheten på 
förskolan, både på kort och på lång sikt. Barnen blir en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet och medskapare av vardagsarbetet i förskolan. Vi ser att detta skapar en 
känsla av meningsfullhet, tillhörighet och autonomi för barnen. 

Detta är något som enligt forskning visat sig vara viktigt för motivation och glädje 
(Deci &Ryan m fl. 2001). 
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Resultat och analys 

 

Förskoleenhetens prioriterade målområden 

Namn på prioriterat och mätbart mål 
Rektors bedömning (pågående / uppnått och 

avslutas) 

Utveckla och vidare synliggöra enkätens fråga -Mitt barn 
tränas att ta ansvar i förskolan Pågående 

Utveckla och vidare synliggöra enkätens fråga -Mitt 
barns tankar och intressen tas tillvara Pågående 

Arbetet kring två målen ovan finns även beskrivna mer i detalj i analysdelen under rubriken 7:7 Jämställdhet mellan pojkar och 
flickor. 

Via rektorernas systematiska kvalitetsarbete kan man konstatera att barnen har ett stort 
och reellt inflytande i förskolans vardag, men samtidigt att arbetet med att synliggöra 
barns inflytande och ansvar gentemot vårdnadshavare måste fortsätta. Bara genom att 
fortsätta att förtydliga förskolans uppdrag kan förskolorna väcka intresse hos 
vårdnadshavarna för den utbildning och undervisning som förskolorna erbjuder barnen. 
Då alla förskolor löpande dokumenterar barnens lärande och återkopplar detta i många 
olika former (bloggar, bilder, filmer V- klass, föräldramöten och utvecklingssamtal), för 
både barn och föräldrar att ta del av, är resultatet av föräldraenkäten 2020 (trots att det 
är en lite förbättring från föregående år) fortfarande nedslående. 

Ett gemensamt projekt har startats i syfte att dels utveckla en gemensam förmåga till 
pedagogisk dokumentation, dels för att skapa ett kollegialt och kollektivt lärande kring 
hur processer drivs på bästa sätt. Projektet utgår från Hållbar utveckling, som är ett mål 
i sig, men som även ger utrymme för hela läroplanens alla strävansmål. 

Det finns en tydlig systematik på alla förskolor för detta som inkluderar både 
uppföljning av rektor, samt utvärdering av medarbetarna, som ligger till grund för varje 
rektors analys av hur väl man arbetar mot just detta målområde i läroplanen. 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 

Då målen är gemensamma kommer rektorerna få dela med sig av goda exempel till 
varandra på kommande verksamhetsmöten. 

Verksamheten behöver ge vårdnadshavare tydligare information och dokumentation om 
hur barnen tränas i att ta ansvar i förskolan - hur detta ska göras lyfts i rektorsgruppen 
under läsåret. 

Verksamheten behöver tydligare kommunicera ut till vårdnadshavare om hur man 
lägger upp undervisningen i förskolan och hur man följer barnens tankar och intressen -
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 hur detta ska göras lyfts i rektorsgruppen under läsåret 

7.4 Förskola och hem 
Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter 
sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare 
vilka mål utbildningen har. Detta är en förutsättning för deras möjlighet till inflytande 
och förståelse för förskolans uppdrag. Det är viktigt att alla som ingår i arbetslaget har 
förmåga att förstå och samspela med barnen och att skapa tillitsfulla relationer med 
hemmen, så att förskoletiden blir positiv för barnen. 

I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, 
kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och 
mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. 

Förskollärare ska ansvara för att 

• utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de 

nationella målen, 

• vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen. 

Arbetslaget ska 

• ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen, 

• vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar 

för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande 

• föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och 
lärande samt genomföra utvecklingssamtal 

• hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens 

integritet. 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 
Information ges idag via vår lärportal V-klass till alla vårdnadshavare. Viss information 
översätts till de mest förekommande språken som i dagsläget är engelska, arabiska, 
finska och spanska. 

Vid varje förskola finns föräldraråd i någon form, som håller möten ett antal gånger per 
läsår. I rådet ingår föräldrarepresentanter från varje avdelning, där sådana finns, samt 
representant från förskolans ledning. Det centrala förskoleråd som leddes av 
utbildningsnämndens ordförande och där utbildningschef, samt verksamhetschef för 
förskolan deltog, är nu nedlagt och sedan våren 2019 och ersatt av att nämndens 
ordförande besöker föräldrarådsmöten på enheterna. 

Föräldramöten för information och diskussion om verksamheten lokalt, sker minst en 
gång per år. Vid behov sammankallar rektorerna till extra möten. Vid synpunkter och 
klagomål agerar man snabbt för att ta hand om detta. 

Förskolorna erbjuder föräldrarna minst ett utvecklingssamtal per läsår, vilket är vad som 
anges i läroplanen. Det finns en systematik i genomförandet av samtalen i syfte att 
främja en ökad fortlöpande dialog med tydlig inriktning mot barnets trivsel, utveckling 
och lärande, samt att på bästa sätt skapa en samsyn för barnets behov, utveckling och 
utbildning. I systematiken ingår att dokumentera hur verksamheten svarar mot barnets 
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behov, utmanar intressen och utvecklar förmågor.  En framgångsrik metod där det 
enskilda barnets förändrade kunnande, synliggörs. 

Resultat och analys 

 

Rektorernas systematiska kvalitetsarbete visar att många pedagoger är skickliga i att 
följa barnens utveckling och lärande. Årets föräldraenkät visar på en minimalt, men 
ändå minskad nöjdhetsgrad. Det finns en frågeställning där det finns anledning att 
arbeta vidare i dialog med vårdnadshavarna. Denna fråga är: 

Förskolan ger mig möjlighet att vara med och diskutera hur mitt barn stöds på bästa 
sätt. 

Det är sedan länge ett utvecklingsområde att öka andelen vårdnadshavare på 
föräldramöten och föräldraråd. Enheterna har provat många olika former och tider för 
att nå målet med ökat deltagande. Vårens pandemi har inte underlättat detta arbete. 
Trots detta har samtliga förskolor erbjudit utvecklingssamtal, föräldramöte och på alla 
tänkbara sätt och även upprätthållit kontakt med barn och vårdnadshavare som varit 
frånvarande under lägre tid. 

En rektor beskriver: Eftersom vi inte kommer att kunna samla alla nya föräldrar som vi 
brukar, har två filmer spelats in som underlag för introduktion till förskolans utbildning 
och undervisning. Där ingår även en presentation av alla pedagoger. Vi vill på detta 
sätt försöka trygga vårdnadshavarna inför introduktionen. 

Vi kan generellt se av rektorernas analys att det är allra svårast att locka vårdnadshavare 
till möten i socioekonomiskt svaga områden. Detta gör det angeläget att skapa mer 
avslappnade mötesformer för vårdnadshavare inom förskolans verksamhet. Inkludering 
i det svenska samhället börjar för många i förskolan. 

Det finns en tydlig systematik på alla förskolor för detta som inkluderar både 
uppföljning av rektor, samt utvärdering av medarbetarna som ligger till grund för varje 
rektors analys av hur väl man arbetar mot just detta målområde i läroplanen. 

Förskoleenhetens prioriterade målområden 

Namn på prioriterat och mätbart mål 
Rektors bedömning (pågående / uppnått och 

avslutas) 

Öka andel närvarande vårdnadshavare på föräldramöten 
och föräldraråd pågående 
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Namn på prioriterat och mätbart mål 
Rektors bedömning (pågående / uppnått och 

avslutas) 

Öka svarsfrekvens på Våga Visa enkäten pågående 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 
Fortsätta förra årets arbete kring att öka mötestillgängligheten för fler vårdnadshavare 
genom att prova olika former och tider för möten. 

Skapa mötesplatser på förskolan under mer lättsamma former. 

Låta barnens berättelser stå mer i centrum för möten med vårdnadshavare och använda 
digitala verktyg som medel för detta. 

7.5 Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem 
Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. 
Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, 
erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, 
kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas 
samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför 
övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet (Lpfö 18) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 
Alla förskolor har en fungerande handlingsplan framtagen i områdesgrupper med 
rektorer för förskola och grundskola. Utbildningskontoret har sedan hösten 2016 en 
kommungemensam plan för övergångar från förskola till skola utifrån Skolverkets 
riktlinjer. Detta i syfte att kvalitetssäkra arbetet och öka likvärdigheten för kommunens 
alla barn och vårdnadshavare. 

Den nya planen har använts av samtliga enheter från och med läsåret 2016/2017 och 
enheterna upplever att övergångarna fortsatt fungerat bra. 

Så här beskriver en rektor det: 

Handlingsplanen är ett väl fungerande dokument, som ger pedagogerna en inblick hur 
processen inför övergången till skolan fungerar, samt ökad förståelse mellan de olika 
skolformerna. Barnen får ett fungerande avslut i förskolan och en bra start i skolan. 

Övergångssamtalet har underlättat för barn, vårdnadshavare och skolan, då de får en 
mer sammansatt bild av barnens framtida behov. 

Resultat och analys 
Utvecklingsområden utifrån analys av våra gemensamma styrkor och svagheter: 

Det finns ett fungerande samarbete till stöd för barns kontinuerliga utveckling och 
lärande i förskolan, grundskolan och med fritidshem. Vi har i kommunens verksamheter 
nätverksmöten, besök på skolgårdarna, möte med klasslärarna och överlämningssamtal. 
Utvärderingarna leder till att brister rättas till och inte leder till onödiga misstag. 

Under Covid-19 med de restriktioner och försiktighet som har krävts har skolbesöken 
genomförts i utomhusmiljön där barnen mött sina faddrar, lärare och fritidsledare. 
Kompletterande överlämningar har erbjudits till vårdnadshavare, fysiskt eller via teams 
och telefon, utifrån väl förberedda underlag tillsammans med vårdnadshavare. 
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Rektorerna upplever att den gemensamma handlingsplanen fungerar väl. 

Barnhälsokonferenserna i verksamhetsområdet där förskoleteamet, resursteamets chef, 
verksamhetschef förskola samt rektorer deltar, kvalitetssäkrar övergångarna mellan 
skolformerna ytterligare. Vi kan se att vi blivit bättre på övergångar, tack vare våra 
förebyggande åtgärder. 

Träffar mellan barn som ska till samma skola på hösten kan med fördel organiseras för i 
hela kommunen. Idag finns ett sådant samarbete mellan förskolorna i Bro. Där man 
upplever att barnen känner sig ännu tryggare inför övergången till skolan, tack vare 
dessa träffar. 

Det finns en tydlig systematik på alla förskolor för detta som inkluderar både 
uppföljning av rektor, samt utvärdering av medarbetarna som ligger till grund för varje 
rektors analys av hur väl man arbetar mot just detta målområde i läroplanen. 

Förskoleenhetens prioriterade målområden 

Namn på prioriterat och mätbart mål 
Rektors bedömning (pågående / uppnått och 

avslutas) 

God samverkan för bra överlämning till förskoleklass, 
med stöd av den gemensamma handlingsplanen Uppnått/fortgående mål 

  

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 
Fortsätta främja en bra överlämning till förskoleklass. 

7.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling  
Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet 
med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen. För att stödja och utmana barn 
i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet 
samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap 
om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas tillvara i 
verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som 
intressant, rolig och meningsfull. Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur 
förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan 
utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. 
Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet 
sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
förbättra förutsättningarna för barn att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha 
roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga 
utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. 
Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram. 
(Lpfö 18) 
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Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Sammanfattning av Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) via kvalitetsdialog med 
huvudmannen.  

Under våren 2019 genomförde Skolinspektionen en granskning av huvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete gentemot förskoleverksamheten. Granskningen lämnade 
inga synpunkter från inspektionen, vilket vi tolkar som ett mycket gott betyg av hur vi 
genomför arbetet i enlighet med årshjulet ovan. 

Huvudmannen besökte under september 2019, samt februari 2020  en förskola i varje 
enhet. Vid besöket träffade utbildningskontoret (verksamhetschef, samt en kvalificerad  
utredare från staben),  ledningsgruppen. Varje rektor beslutade om vilka andra 
medarbetare som hade möjlighet att delta. Frågor lyftes utifrån gemensamma 
utvecklingsområden i enheternas SKA-rapporter för läsåret 2018/2019, som 
huvudmannen identifierade vid uttagandet av enheternas SKA-rapporter i januari 2019. 
Nedan redovisas svar från dialogerna, fråga för fråga. 

Vilka är enheternas styrkor? 

- Stolthet över den egna enheten.

- Medarbetarnas kompetens och engagemang.

- Arbetssättet med projekt och processberättelser.

- De utvecklade pedagogiska lärmiljöerna som stöder uppdraget i Lpfö.

- Organisation för minskade barngrupper.

- Ledningsgruppernas ökade samarbete, som ger mycket energi till hela förskolans



54 Systematiskt kvalitetsarbete 2020, förskola - UN 20/0317-1 Systematiskt kvalitetsarbete 2020, förskola : Bilaga 1 SKA-plan forskola 2019-20

Utbildningsnämnden, SKA-plan förskola 2019-20 31(39) 

verksamhet. HEP helt enkelt. 

- Tydlig ledning med vilja, kompetens och vision. 

Vilka är enheternas största utvecklingsområden? 

- Hålla i arbetet med barnhälsokonferenser, trygg bas och tillgänglighetsverktyget. 
Vidare- utveckla arbetet med digitalisering, flerspråkighet och normkritiskt 
förhållningsätt 

- Fortsätta arbetet med gemensamma ställningstaganden och arbetsmiljön. 

- Öka förståelse för hela uppdraget i Lpfö och undervisningsbegreppet via 
nyckelbeteenden. 

- Förtydliga arbetet med diskriminering och kränkande behandling. 

- Fortsätta och förtydliga det didaktiska arbetet med ett interkulturellt förhållningsätt. 

- Fortsatt arbete med rolltydlig organisation. 

- Arbetsmiljön och samverkan kring denna. 

Inom vilka områden behöver ni stöd från huvudmannen under kommande år?  

- Bättre förutsättningar i form av ökad ram. 

- Fortsatt stöd med samordning av gemensamma utvecklingsområden. 

- Ökat administrativt stöd för förskolornas styrning och ledning i samband med 
förskolornas förtydligade undervisningsuppdrag. 

Vad behöver vi fortsätta att lysa på tillsammans? 

1. Öka rolltydligheten mellan pedagoger och därmed öka likvärdigheten, genom att 
minska skillnader i hur man tolkar och utför uppdraget. 

2. Säkerställa arbetet med interkulturellt förhållningssätt och tillgänglig förskola så alla 
barn oavsett ålder och språk inkluderas och får en likvärdig utbildning 

3. Lyfta fram och utveckla arbetssättet med de yngsta barnen. 

4. Fler samtal på alla nivåer, om hur vi kan förbättra kommunikation med 
vårdnadshavare. 

5. Arbeta med dilemman kring när man som pedagog ska vara upplysande och när man 
ska ställa öppna frågor och avvakta för att öka förståelsen för uppdraget och ökad 
yrkesskicklighet. 

6. Träna upp förmågan att ge konstruktiv feedback. Professionell inte privat! 

7. Vi måste arbeta mer kring vår likvärdighet. Hur får vi dagen att hänga ihop för barnen 
och att kännas meningsfull för både barn och pedagoger. 

8.  Fortsätta och lyfta nyckelbeteenden och undervisande förhållningssätt i 
rektorsgruppen, samt våra egna ledningsgrupper och att ha det som en stående 
reflektionspunkt. 

9.  Organisera för ”ronderingar” för våra medarbetare inom förskolan, enheten 

kommunens alla förskolor – som metod för att ge varandra stöd för vidareutveckling. 

10. Fortsätta inom vårt gemensamma projekt för ”Hållbar utveckling” och bygga 

undervisande förhållningssätt för alla barn hela dagen och alla situationer/miljöer 
tillsammans. 
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Resultat och analys 

Resultatet av varje rektors systematiska kvalitetsarbete, kvalitetsdialogerna samt 
enkätsvaren ger en bild som stämmer gott med vad som framkommer som styrkor och 
utvecklingsområden i enheternas SKA-planer, som verksamhetschef nu tagit del av efter 
den 20 augusti 2020. 

Vad definierar ett undervisande förhållningssätt i förskolan i praktiken och hur vi tolkar 
det i vår verksamhet? 

Pedagogernas närvaro kan bidra till en undervisning för barnen som kan leda till ny 
kunskap om specifika områden, något som inte möjliggörs på samma sätt utan den 
vuxnes närvaro. Det undervisande förhållningssättet ska utgå från läroplanens 
strävansmål och utgör då undervisningen i förskolan. Undervisningen kan ske vid alla 
tider och i alla situationer under förskoledagen. 

Även om barn också lär av varandra kan en pedagog med didaktiska kunskaper ge 
rikare möjligheter för alla barn att lära i lek. Det verkar som om vissa sätt att delta i 
barns lek till och med kan bidra till roligare och mer uppskattade lekar utifrån barnens 
perspektiv, vilket möjliggör ”det lustfyllda lärandet”. Pedagogerna arbetar med stöd av 

nyckelbeteenden som begrepp, med att förhålla sig till och reflektera kring hur man 
arbetar mot läroplanens strävansmål, på ett mer medvetet sätt. Detta gör skillnad för 
barnen och ger på detta sätt som vi förstår det en ökad kvalitet i undervisningen, i 
förskolans verksamhet. 

Det finns en tydlig systematik på alla förskolor för detta som inkluderar både 
uppföljning av rektor, samt utvärdering av medarbetarna som ligger till grund för varje 
rektors analys av hur väl man arbetar mot just detta målområde i läroplanen. Som 
tidigare lyfts har huvudmannens systematiska kvalitetsarbete utvecklats över åren och 
håller nu en hög kvalitet, som glädjande nog bekräftats av Skolinspektionen. 

Förskoleenhetens prioriterade målområden 

Namn på prioriterat och mätbart mål 
Rektors bedömning (pågående / uppnått och 

avslutas) 

Fortsätta vårt nuvarande systematiska kvalitetsarbete. pågår 

  

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 
Vi följer årshjulet (se bild ovan) för det systematiska kvalitetsarbetet och 
huvudmannens plan för detta. 

Ändringar görs i samråd med rektorer och medarbetare i syfte att arbeta utifrån ständiga 
förbättringar. Kvalitetsdialoger sker under september/oktober 2020. Ny rapport tas ut av 
verksamhetschef efter 20 januari 2021 - uppföljning av mål på enhets- och övergripande 
nivå sker då enligt årshjulet. Skriftlig feedback till varje rektor ges i februari, samt 
verksamhetsbesök och kvalitetsdialoger sker sedan i mars/april. 

Detta arbete styr de områden som kommer lyftas gemensamt. Se: Prioriterade 
målområden under rubriken 3:1 Personal/enhetens kompetensutvecklingsplan. 

7.7 Jämställdhet mellan flickor och pojkar 
Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjlig heter, 
oberoende av könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster 
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som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Hur förskolan organiserar 
utbildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på 
barnen bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 
Förskolan ska därför organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär 
tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma 
möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet. (Lpfö 18) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Samtliga rektorer ser detta som ett ständigt pågående utvecklingsarbete där pedagogiska 
diskussioner utifrån jämställdhet mellan kön är en naturlig del av vardagsarbetet på 
förskolorna. De beskriver även hur de systematiskt strävar efter att ge flickor och pojkar 
samma möjligheter och förutsättningar till utveckling, lärande, social kompetens och 
utmaningar utan att fastna i traditionella könsmönster. Det är en del av 
värdegrundsarbetet. 

Rektorerna väljer unisont att även fortsättningsvis lägga extra fokus på 
jämställdhetsfrågan, via ett normkritiskt förhållningssätt, i sin lokala 
kompetensutvecklingsplan. Detta styrker uppfattningen att det är ett ständigt pågående 
kvalitetsarbete. Därför kommer detta kommande läsår även lyftas som ett gemensamt 
utvecklingsområde för förskolorna. 

En rektor skriver: Vi har påbörjat arbete om välkomnande i förskolan med ett genus- 
normkritiskt- och interkulturellt förhållningsätt. Vi problematiserar kring välkomnandet 
i olika situationer, exempelvis när barnet och vårdnadshavaren kommer till förskolan, 
då bjuds de in och välkomnas i vår lärmiljö, till undervisningssituationer, 
matsituationer, lärmiljön utomhus osv. Syftet med att granska hur vi bemöter barnen 
och vårdnadshavarna i olika situationer under dagen, är att vi blir medvetna om hur vi 
tar emot, bjuder in och agerar med ett genus- normkritiskt och interkulturellt 
förhållningssätt. Vi vill att alla ska känna sig sedda, efterlängtade, bekräftade, lyssnade 
på och bli varmt och respektfullt mottagna/inbjudna till förskolan och i alla delar av 
verksamheten där olikhet ses som en tillgång. Barn tillägnar sig etiska värden och 
normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns 
förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 
samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. 

Delegationen för jämställdhet i förskolan skriver i sitt slutbetänkande att "personalens 
förhållningssätt är den viktigaste faktorn i jämställdhetsarbetet" (SOU 2006:75, sid 91). 
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Resultat och analys 

       I frågan "mitt barn tränas i att ta ansvar" kan vi i diagrammet ovan från 
föräldraenkäten "Våga Visa" se att vårdnadshavare till pojkar skattar lägre än 
vårdnadshavare till flickor. Och i frågan "mitt barns tankar och intressen tas tillvara" har 
vårdnadshavare till flickor skattat lägre. En tolkning av detta kan vara att pojkar inte 
behöver ta lika stort ansvar som flickor och att pojkar också blir lyssnade på mer av 
vuxna i förskolan. Det är en bild som har bekräftats i forskning kring hur olika pojkar 
och flickor bemöts på förskolan och i samhället och vilka olika förväntningar som finns 
på ett barn, baserat på kön. 

I enkäten 2019 var det en synlig skillnad på frågan "mitt barn är tryggt i förskolan" där 
vårdnadshavare till pojkar skattade lägre än vårdnadshavare till flickor. Under läsåret 
19/20 har utbildningskontoret lyft frågan i rektorsgruppen och ett arbete har skett lokalt 
på enhetsnivå. I årets resultat ser vi att det inte längre är någon skillnad i hur 
vårdnadshavare upplever tryggheten i förskolan för sitt barn, vilket är ett glädjande 
resultat. 

Det finns en tydlig systematik på alla förskolor för detta som inkluderar både 
uppföljning av rektor, samt utvärdering av medarbetarna som ligger till grund för varje 
rektors analys av hur väl man arbetar mot just detta målområde i läroplanen. 
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Förskoleenhetens prioriterade målområden 

Namn på prioriterat och mätbart mål 
Rektors bedömning (pågående / uppnått och 

avslutas) 

Öka medvetenheten hos alla medarbetare om hur vi tar 
emot, bjuder in och agerar med ett genus- normkritiskt, 
interkulturellt förhållningssätt Pågående 

Ett mål som lyfts som ett utvecklingsområde i samtliga enheter. 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 

 Lyfta frågan om jämställdhetsarbete utifrån arbetet med Plan mot kränkande
behandling, samt fortsätta med den gemensamma målsättningen för att skapa
tillgänglig undervisning och likvärdig förskola, för alla barn. Detta görs som
uppstart via ett verksamhetsmöte med rektorerna där målen i SKA-planen är
sammanställda i en mind-map, samt i kvalitetsdialog höst och vår. Arbetet följs
upp i SKA-rapport januari 2021, samt augusti 2021.

 I verksamhetsgruppen för rektorer kommer ett aktivt arbete ske kring resultatet
av Våga Visa. Fokus kommer ligga på kring frågan om förväntningar på barn i
förskolan ser olika ut, utifrån kön.

8 Förebyggande arbete kring barns hälsa 

Så här genomför vi vårt förebyggande arbete kring barns hälsa 

Det finns till årshjulet ovan, utarbetade rutiner som tillämpas för arbetet med att 
uppmärksamma och kartlägga stödbehov, besluta om åtgärder och om när och hur 
uppföljning ska ske. Av rutinerna framgår också ansvarsfördelningen mellan de olika 
aktörerna; arbetslaget, rektor, stödfunktioner och verksamhetschef. Arbetslagets 
beskrivning av verksamhetens förmåga att möta barnens behov och deras 
dokumentation av verksamheten och barns förändrade kunnande analyseras tillsammans 
med rektor och när så är aktuellt även med – förskolepsykolog, samt specialpedagoger 
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och utbildningskontorets utredare för särskilt stöd. Analysen ligger sedan till grund för 
de beslutade stödinsatserna. Verksamhetschef bedömer utifrån dessa rutiner att 
verksamheten genomförs på ett sådant sätt att alla barn kan delta. Verksamheten 
anpassas utifrån den aktuella barngruppen och insatser riktade till barn i behov av 
särskilt stöd genomförs i den ordinarie verksamheten. Detta arbete har granskats av 
Skolinspektionen under våren 2019, som en del av deras granskning av huvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete. Förskolornas arbete fick mycket väl godkänt. 

Det pågår även ett arbete med gemensamma ställningstaganden kring de pedagogiska 
lärmiljöerna i syfte att öka kvalitet och medvetenhet i verksamheten. Miljöns betydelse 
för det enskilda barnets möjligheter att lyckas är en framgångsfaktor enligt 
Specialpedagogiska myndigheten. Miljön på förskolorna är estetisk, väl genomtänkt ur 
barngruppernas och läroplanens perspektiv och är rikligt utrustad med material som är 
både stimulerande och exponerat på ett tillgängligt sätt. Utemiljöerna liksom lokalerna 
är väl disponerade och ger barnen tillfälle till både avskildhet och rörelse. Utevistelsen 
och arbetssättet där, är ett gemensamt utvecklingsområde som pågår. Verksamhetschef 
bedömer också att rektorerna är involverad i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 
och tar ansvar för att barnen får sina behov tillgodosedda. Det finns stödstrukturer som 
kan bistå arbetslagen på förskolan i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

Verksamhetschef har, för att skapa förutsättningar i verksamheten kring barn i behov av 
stöd, också gett möjlighet till kompetensutveckling, t.ex. pedagoger närmast barn med 
särskilt stöd, gavs möjlighet att få handledning som leds av barnpsykolog från det 
centrala resursteamet. Det ger ett viktigt stöd till våra medarbetare som finns nära barn 
inom AST- eller NPF-spektrumet. 

En ytterligare del i att leda och skapa förutsättningar för detta arbete handlar om det 
systematiska kvalitetsarbetet där huvudmannen våren 2018 initierade ett nytt arbetssätt 
för att kvalitetssäkra arbetet kring barns rättigheter, enligt skollagen (kap.8). Detta 
utifrån ett gemensamt behov av att utveckla uppföljningen kring verksamhetens 
förmåga att möta alla barn, som framkom i förskolornas systematiska kvalitetsarbete 
2017. Där finns nu en fungerande systematik för hur barngrupper och enskilda barn 
följs upp under året i så kallande barnhälsokonferenser. Det sker i nära samarbete 
mellan avdelningens pedagoger, specialpedagoger, det centrala resursteamet, rektor, 
samt verksamhetschef förskola. Utgångspunkten är ett gemensamt framtaget dokument 
”Pedagogisk kartläggning” som består av flera olika steg. 

1. Arbetslagets frågor kring barn som väcker funderingar – lyfts med rektor. 

2. Pedagogisk kartläggning – görs vid behov – pedagoger samt vårdnadshavares 
uppfattning tas i beaktande – och barnets där så är möjligt utifrån ålder och mognad. 

3. Beslut och plan för särskilda stödinsatser – i samverkan med specialpedagoger och 
det centrala resursteamet. 

4. Uppföljning och beslut om nästa steg – tas i samråd förskola, specialpedagoger och 
resursteam, alternativt direkt vid terminens barnhälsokonferens. 

Resultat och analys 
Vi arbetar vidare i samarbete med Specialpedagogiska myndigheten som sedan 2016 
beviljat verksamheten stadsbidrag för att driva arbetet med att öka tillgängligheten och 
likvärdigheten mellan kommunala förskolor, samt höja kvaliteten i verksamheten så den 
vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och inte på subjektiva "tyckande". 
Detta läsår får vi inte statsbidraget, men har trots det valt att hålla i samarbetet med 
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myndigheten inom ramen för förskolornas verksamhet, då detta arbete varit en 
framgångsfaktor. 

Arbetet med de terminsvisa barnhälsokonferenserna, samt de gemensamma 
kartläggningsunderlagen kring hur arbetet kring enskilda barn ska bedrivas för barnets 
bästa fortsätter. 

Handledning nära verksamheten är det vi under åren funnit mest framgångsrikt, när det i 
tider av minskade resurser skapas en stark oro för hur det kommande året med 
eventuellt minskade medel för förskolan kommer att drabba barn med extraordinärt 
stödbehov och barn med annat modersmål, alternativt språkstörning. Ett gott kvalitativ 
arbete kring dessa barn är resurskrävande, men spar pengar på lång sikt åt hela 
samhället. Det finns ny nationalekonomisk forskning av Helena Holmlund  (Vad kan 
den nationalekonomiska forskningen lära oss om framgångsfaktorer i skolan, Rapport 
2020:10, IFAU) som beskriver detta. Där lyfts hur förskolan bidrar till att utjämna 
skillnader mellan elever med olika förutsättningar, enligt rapporten är avkastningen på 
samhällets investering särskilt hög för barn i förskola. Att inte ha en väl utbyggd barn 
och elevhälsa blir mycket kostsamt för enskilda barn både på kort och lång sikt och på 
lång sikt även för samhället. 

Utvärderingar av barnhälsoarbetet visar att detta har ökat rektorernas trygghet i att alla 
barn får det de har rätt till. Även huvudmannen kan på detta sätt säkerställa att barn inte 
faller mellan stolar utan att åtgärder sätts in, avslutas eller initieras med en kontinuitet. 

Det finns en tydlig systematik på alla förskolor för detta som inkluderar både 
uppföljning av rektor samt utvärdering av medarbetarna som ligger till grund för varje 
rektors analys av hur väl man arbetar mot just detta målområde i läroplanen och skollag. 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 
Pedagogernas kompetens, tillgängliga lärmiljöer och undervisning för alla barn enligt 
skollag och läroplan är vårt fortsatta fokus. 

Nätverk som organiseras av verksamhetschef, samt rektorer i samarbete med 
Specialpedagogiska myndigheten fortsätter kommande läsår. 

Nätverk för medarbetare med särskilda uppdrag kring barn med extraordinärt stödbehov 
organiseras av huvudman via resursteamet och leds av förskolepsykolog. 

Storföreläsning för alla personal av David Edfelt kommer genomföras på 
huvudmannens initiativ utifrån behov i verksamheten i mars och november. David 
Edfelt är psykolog och arbetar med handledning och utbildning, bland annat vid 
Specialpedagogiska Institutionen vid Stockholms Universitet. Han har en bakgrund i 
arbetet med barn och ungdomar med inlärningssvårigheter och neuropsykiatrisk 
problematik inom förskola och skola, barnpsykiatri och vid Karolinska 
Universitetssjukhuset. 
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9 Synpunkter och klagomål 
Skollagens bestämmelser om klagomålshantering  

Enligt 4 kap. 7-8 §§ skollagen ska alla huvudmän ha skriftliga rutiner för att ta emot 
och utreda klagomål mot utbildningen. Det är upp till varje huvudman att själv 
bestämma hur klagomålshanteringen ska organiseras och hur informationen om 
klagomålsrutinerna lämnas. Huvudmannen ska informera barn, elever och 
vårdnadshavare om rutinerna så att de vet hur de går till väga för att lämna ett 
klagomål. Om handläggningen av ett klagomål visar att det finns brister i verksamheten 
ska huvudmannen se till att bristerna åtgärdas. 

Enligt 4 kap. 7-8 §§ i skollagen ska alla huvudmän ha skriftliga rutiner för att ta emot 
och utreda klagomål mot utbildningen. Rutinerna gäller all verksamhet inom 
Utbildningsnämnden och alla kan lämna klagomål och synpunkter. Med 
klagomålslämnare avses vanligen barn, elever, vårdnadshavare eller andra intressenter. 
Genom klagomål uppmärksammas fel och brister som kan finnas och genom detta 
skapas möjligheter att kunna åtgärda brister på ett effektivt sätt. Samtidigt ges 
kommuninvånare tillfälle att ge positiva synpunkter. Synpunkter är ett vidare begrepp 
än klagomål och kan även bestå av exempelvis beröm eller förslag. Även synpunkter 
bör tas om hand på samma sätt som klagomål. 

Klagomål riktas först till ansvarig pedagog, därefter till ansvarig chef, ansvarig 
verksamhetschef och sedan via kommunens klagomålshantering så att ärendet blir 
diariefört. 

En rektor beskriver: Vid synpunkter eller klagomål som rör den pedagogiska 
verksamheten så kommer de ofta in muntligt. Frågorna/synpunkterna tas emot och 
åtgärder vidtas. Åtgärder kan vara möten i dialogform med vårdnadshavare, 
återkoppling till arbetslag, insats av utvecklingsledaren eller specialpedagog samt 
förändringar i miljö eller rutiner i arbetssätt etc. 

Resultat och analys 
Detta läsår har mycket av inkomna synpunkter och klagomål handlat om de nya 
reglerna kring barn till föräldralediga och arbetssökanden där regelverket ändrats och 
vistelsetiden för dessa barn minskat till 15 timmar istället för som tidigare 25 
timmar/vecka. Det har även varit väldigt många synpunkter kring regler för närvaro på 
förskolan i samband med Corona strategin som handlat om bedömningar och tolkningar 
som krockat. 

 Diarieförda anmälningar om kränkande behandling till huvudman läsåret 
2018/2019 var 5 anmälningar samtliga är gjorda 2019. 

 Diarieförda anmälningar till Skolinspektionen för läsåret 2018/2019 var 2 
anmälningar vilka är utreddes och avslutades, där inspektionen bedömer att 
förskolorna agerat i enlighet med regelverket. 

Detta läsår har inga anmälningar lämnats in, jämfört med föregående läsår då antalet 
anmälningar var 7 stycken. 

 Diarieförda anmälningar om kränkande behandling till huvudman läsåret 
2019/2020 är noll anmälningar 

 Diarieförda anmälningar till Skolinspektionen för läsåret 19/20 är noll 
anmälningar. 
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Resultatet visar att hela förskoleområdet har välfungerande och kända rutiner för 
synpunkter och klagomål. 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 

 Arbetet med att vid förskolestarten informera vårdnadshavare om verksamhetens 
rutiner för klagomålshantering fortsätter som tidigare. 

 Rutinerna för klagomålshanteringen finns synliggjorda i verksamheten för både 
vårdnadshavare och medarbetare. 

 Rutiner för klagomålshantering finns synliggjort på kommunens hemsida. 
 Arbetet med att förtydliga löpande information från t.ex. Folkhälsomyndigheten 

gällande Corona behöver ses över i samråd med kommunikationsavdelning och 
kommunledning.  
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1 Tillämpning 
Planen för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA-plan) ger uttryck för hur enheten 

planerar och utvärderar i relation till läroplanen. 

Förskolechef omprövar på eget initiativ SKA-planen utifrån olika former av 

interna/externa utvärderingar. SKA-planen bildar en helhet som skildrar såväl enhetens 

planering som utvärdering. 

Avstämning av SKA-planen förväntas vara genomförd vid två tillfällen under året. 
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2 Systematik och dokumentation i skollagen 
4 kap. skollagen (2010:800) 

Enhetsnivå 

4 § ...Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 

förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och 

elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet... 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 

5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål 

som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 

Dokumentation 

6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras. 

Åtgärder 

7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det 

finns brister i verksamheten, ska huvudmannen utreda och se till att nödvändiga 

åtgärder vidtas. 

Centrala begrepp  
Uppföljning står för en fortlöpande insamling av exempelvis information om elevernas 

kunskapsresultat. Med uppföljning kan också menas andra former av kvalitativa 

uppföljningar och som regelbundet sker på skolan 

Utvärdering innebär en granskning och värdering av elevernas kunskapsresultat, det vill 

säga en fördjupad analys för att förstå och kunna förklara resultat i förhållande till 

målen i verksamheten och därigenom få underlag för åtgärder. 

Åtgärdsarbete omfattar det system som skolan har för att utforma åtgärder, utifrån 

utvärdering av kunskapsresultat och i syfte att förbättra resultaten på skolan. 

Åtgärdsarbetet vid den egna skolan bör så långt det vara möjlig alltid vila på – 

vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. 

Kvalitén på arbetet med uppföljning, utvärdering och åtgärdsarbete på varje enskild 

skola bedöms utifrån två aspekter, dels i vilken mån rektorn tar det övergripande 

ansvaret för arbetet dels i vilken mån arbetet kännetecknas av systematik. 
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3 Öppna förskolans uppdrag 
25 kap. 3 § skollagen 

Den öppna förskolan ska erbjuda barn en pedagogisk verksamhet i samarbete med de 

till barnen medföljande vuxna samtidigt som de vuxna ges möjlighet till social 

gemenskap. 

Verksamheten ska utformas med respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse 

med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor (25 kap. 6 § skollagen). 

Öppna förskolan är, enligt skollagen, en form av annan pedagogisk verksamhet. Det 

finns för närvarande inte några allmänna råd och inte heller någon övrig nationell 

vägledning för öppna förskolan. 

Uppdraget består i att skapa sammanhang som främjar samspel mellan barn och deras 

föräldrar/vårdnadshavare. Centralt är föräldrastödet och samarbetet med andra aktörer 

såsom BVC, MVC och Socialtjänst. Öppna förskolan erbjuder förutom en mötesplats, 

olika aktiviteter för barn och vårdnadshavare eller andra vuxna och även 

föräldrautbildningar, nätverksträffar, temagrupper (till exempel för unga mödrar och 

nyanlända) och föreläsningar. 
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4 Grundläggande information om öppna förskolan 

4.1 Öppna förskolans pedagogiska lärmiljö 

Öppna förskolans pedagog vet att barn lär sig genom att utforska med alla sina sinnen. 

Kunskapsinhämtandet sker via mötet med andra människor, språk, material, platser, 

texter med mera (sociokulturellt perspektiv, postkonstruktionistisk lärandeteori). 

Lärprocessen kan se väldigt olika ut beroende på hur och i vilket stadium hjärnan 

utvecklas och mognar. 

Öppna förskolan erbjuder därför ett varierat material som ska finnas tillgängligt på 

barnens nivå. Det ska vara inbjudande, väcka nyfikenhet och stimulera barnens sinnen. 

Den pedagogiska lärmiljön är åldersanpassad och de strävar mot att skapa en giftfri 

lärmiljö. 

Pedagogerna beskriver hur verksamheten tar stöd av Lpfö-18, forskning kring barns 

utveckling och lärprocesser, samt Grön Flagg vid planering av lärmiljön.   

När Coronapandemin kom togs ett övergripande beslut om att flytta ut verksamheten. 

Detta har medfört att det blev en ny pedagogisk lärmiljö ute.  Efter en tids omställning 

hittade pedagogerna en bra struktur för att erbjuda en utforskningsbar lärmiljö både i 

närområdet och i naturen. 

Utifrån förskolornas gemensamma projekt ”hållbar framtid”, har Öppna förskolan haft 

extra fokus på den ekologiska hållbarheten och kopplat den till lärmiljön. Syftet är att 

barnen tillsammans med vårdnadshavare ska tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till 

natur och miljö. 

I närområdet har barnen erbjudits olika ”utforskningsstationer”. Pedagogerna har hämtat 

stöd från strävansmålen i Lpfö-19 vid planeringen. Här följer några exempel på vad vi 

har erbjudit; bild, form, drama, sång, teknik, samband i naturen (kretslopp), kunskaper 

om flora och fauna, samt kemiska processer. 

En förmiddag i veckan har förlagts vid ett naturområde med närhet till skog och strand. 

För att närmiljön skulle bli stimulerande och utforskningsbar beskrivs hur det 

iordningställts tydliga ”utforskningsstationer” anpassade efter barnens åldrar. 

Stationerna har bestått av bland annat; sand och vatten, vatten med olika 

utforskningstillbehör, sagohörna, såpbubblor, bild och form, fröer och plantering, flora 

och fauna samt luppar. Öppna förskolan i Kungsängen har nyttjat närmaste lekplats och 

Öppna förskolan i Bro har använt sig av en nerlagd förskolas gård. 

Efter att ha lyssnat in vad familjerna hade för önskemål bestämde även Öppna förskolan 

att förlägga en fast förmiddag i veckan vid ett naturområde. De beslutade att ha naturen 

i fokus dessa dagar och tog med faktaböcker och material för utforskning av naturen, 

vilket har varit mycket uppskattat av de familjer som deltagit. 

Inga förändringar ska göras - arbetet fortsätter enligt beskrivningen ovan. 

Kvalitativ utvärdering: 

Öppna förskolan beskriver hur arbetet med att göra lärmiljön mer utforskningsbar är 

pågående i verksamheten, under vårterminen har arbetet kring lärmiljön främst riktats 

mot uteverksamhet utifrån pandemin. 
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Öppna förskolans förskollärare har i enlighet med uppdraget valt att utveckla lärmiljön 

efter de behov som besökarna har haft, samt mot målet om att göra lärmiljön mer 

utforskningsbar med stöd från förskolans läroplan. 

Förskollärarna konstaterar vid utvärdering att lärmiljöerna ständigt behöver förändras 

utifrån barnens och verksamhetens behov. Via förskollärarnas kontinuerliga reflektion 

och dokumentation är detta möjligt. 

Huvudmannens bedömning: 

Det systematiska kvalitetsarbetet visar på en lärmiljö under ständig förändring där 

verksamheten anpassar och utvecklar lärmiljön efter besökarnas behov. Förskollärarna 

beskriver att de hämtar stöd från förskolans läroplan, då man utvärderar och utvecklar 

den pedagogiska lärmiljön, detta trots att Öppna förskolan inte lyder under förskolans 

läroplan. Detta val ger Öppna förskolan i Upplands-Bro en extra hög pedagogisk 

kvalitet för barnen och ger familjerna en försmak av vad förskolans utbildning kan 

komma att erbjuda. 

4.2 Personal 

Öppna förskolan har fyra legitimerade förskollärare anställda på heltid. 

Kontinuerlig kompetensutveckling genomförs för att upprätthålla kunskap och följa 

med i utvecklingen. Detta är enligt rektor för verksamheten, särskilt viktigt med hänsyn 

till att verksamheten ständigt ska möta nya besökare med nya behov. 

Förskollärarna roterar och arbetar ihop på de två öppna förskolorna i vanliga fall. Under 

Coronapandemin har detta inte genomförts i syfte att minska smittspridning mellan de 

två lokalerna. Istället har de som tidigare beskrivits förlagt större delen av verksamheten 

utomhus. 

Kvalitativ utvärdering 

Kompetensen inom Öppna förskolans verksamhet är god och bred. Under läsåret har 

förskollärarna deltagit i följande kompetensutveckling. 

HT-19 

 Föreläsning 28/8 Anna Åberg 

 Kollegial dialog för förskollärare 

 Nätverksträff med Öppna förskolor nordväst 

 Handledning/Workshop med Utvecklingsledare 

 Föreläsning: Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling 

 Föreläsning, Må bra som förälder" med Clara Zelleroth 

 Barntrauma, Röda korset 

 Trygghetscirkeln, en pedagog 

VT-2020 

 Familjecentralskonferens i Malmö (blev inställd) 

 Utbildning om Undervisning i förskolan, två pedagoger deltog på seminarierna 

 Nätverksträff med Öppna förskolor nordväst, digital 

 Lövstadag (blev inställd) 

 Handledning/Workshop med Utvecklingsledare 

 Utbildning om integration och inkludering på öppna förskolan. SKL 
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 TAKK 

 Trygghetscirkeln 

 Workshop om SKA på varje APT 

 Spädbarnsmassage 

Huvudmannens bedömning: 

Huvudmannen ser flera fördelar med att personalen roterar. Kompetensöverföring sker 

förskollärarna emellan och det pedagogiska utvecklingsarbetet formas av fyra personer 

istället för två. Upplägget ger också föräldrarna fler personer att vända sig till och 

verksamheten beskriver att föräldrar går emellan de två öppna förskolorna i högre grad. 

Kompetensen i verksamheten är hög. Coronapandemin har medfört begränsningar för 

verksamheten och för arbetsrotation, men trots detta har nya lösningar arbetats fram 

med familjernas bästa för ögat. 

  

4.3 Barn 

Förskola    

 Besökare 
Antal barn 
med annat 
modersmål 

Antal barn 
med behov 
av särskilt 

stöd 

Öppna förskolan Bro 
35 per dag 

ca 700/månad 
33 % 

efterfrågas 
ej 

Öppna förskolan Kungsängen 
35 per dag 

ca 700/månad 
20 % 

efterfrågas 
ej 

Föregående år har man uppskattat andel besökare med annat modersmål än svenska till 

nära 50% i Bro och 25% i Kungsängen. Det betyder att färre personer med annat 

modersmål besöker öppna förskolans verksamhet i dag både i Bro och i Kungsängen, 

men tappet är störst i Bro. Detta sammanfaller med upplevelsen att utlandsfödda 

familjer har valt bort Öppna förskolan under Coronapandemin i större utsträckning än 

svenskfödda familjer. 

Öppna förskolan har under läsåret haft besökare från ca 40 olika länder. Under Corona 

pandemin har verksamheten haft färre besökare framförallt familjer med spädbarn och 

utlandsfödda föräldrar har uteblivit. 

När en nyetablerad familj kommer till öppna förskolan läggs stor vikt vid att välkomna 

och introducera familjen. Öppna förskolan arbetar för att skapa en trygg och 

inkluderande atmosfär genom att fråga och visa intresse för familjens kultur och 

bakgrund. 

Familjerna ska känna sig inkluderade, få språkträning och förståelse för svenska 

samhället. Barnen introduceras till en miljö som liknar förskolan. 

Det kommer varierande antal besökare med annat modersmål till Öppna förskolorna och 

man ser att flera familjer med annat modersmål och fler nyetablerade familjer deltar i 

Bro Öppna förskolas verksamhet jämfört med Kungsängens öppna förskola. 

Öppna förskolan uppskattar att 33% av besökarna i Bro har annat hemspråk medan det 

är ca 20% i Kungsängen. 
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De språkgrupper som finns representerade under läsåret är: Ukraina, Ryssland, Iran, 

Irak, Thailand, Rumänien, Bulgarien, Nigeria, Tunisien, Marocko, Bangladesh, Kina, 

Mongoliet, Finland, Norge, Danmark, Kenya, Ungern, Japan, Grekland, Brasilien, 

Tyskland, Spanien, Italien, Polen, Montenegro, Litauen, Somalia, Eritrea, Pakistan. 

Öppna förskolan samarbetar med BVC som möter alla nyfödda med familjer. 

Man har även haft ett värdefullt ett samarbete med SFI för att nå alla, med annat 

modersmål, men eftersom integrationsstödjarna som tidigare varit en länk inte längre 

finns kvar är samarbetet pausat. 

Kvalitativ utvärdering 

Öppna förskolan har generellt fått en lägre besöksstatistik sedan Covid-19 bröt ut. 

Många besökare har valt att inte komma, på grund av rädsla, sjukdom och dåligt väder. 

Den grupp som framförallt uteblev var utlandsfödda familjer. Kontakter med BVC och 

familjebehandlare bekräftade bilden av att många var rädda. 

Ett sätt att attrahera familjer från andra länder som Öppna förskolan beskriver är att de 

får tolkhjälp till de som besöker öppna förskolan första gången. Det underlättar 

mottagandet och det blir lättare att presentera verksamheten på ett bra och tydligt sätt 

för familjerna vilket bygger tillit i relationen. I de fall då tolk inte finns tillgängligt tar 

mottagandet betydligt längre tid och uppfattningen från förskollärarna på Öppna 

förskolan är att föräldrar blir mer stressade. Det tar längre tid för familjerna att förstå 

hur verksamheten fungerar. 

Huvudmannens bedömning  

Av naturliga skäl som förklarats ovan har antalet besökare av familjer med annat 

modersmål minskat och verksamheten har fått förändras till att vara utomhusbaserad 

utifrån Coronapandemin. Trots detta har en hög andel familjer fortsatt att komma till 

Öppna förskolans verksamhet, vilket ger ett gott betyg till både ledning och 

förskollärare. 

  



54 Systematiskt kvalitetsarbete 2020, förskola - UN 20/0317-1 Systematiskt kvalitetsarbete 2020, förskola : Bilaga 2 SKA-plan Öppna förskolan 2019-20

 

Utbildningsnämnden, SKA-plan Öppna förskolan 2019-20 10(18) 

 

 

5 Kvalitetsområden 

5.1 Normer och värden  

 Öppna förskolans uppdrag 

” Uppdraget består i att skapa sammanhang som främjar samspel mellan barn och 

deras föräldrar/vårdnadshavare. Centralt är föräldrastödet och samarbetet med andra 

aktörer såsom BVC, BMM och socialtjänst.” (25 kap.3§ skollagen) 

Det familjecentrerade arbetssättet i Upplands-Bro verkar för att minska skillnader i 

livsvillkor och hälsa. Alla familjer som besöker BVC erbjuds att delta i föräldragrupper, 

samt i ”Röda tråden” vid Öppna förskolan både i Bro och Kungsängen. I 

föräldragrupperna sker ett naturligt möte mellan föräldrar från alla sociala grupper. 

Gruppen leds av familjebehandlaren tillsammans med förskollärarna. 

Vid det första besöket är BVC deltagande. Som underlag för samtalen i ”Röda tråden” 

använder Öppna förskolan sig av ett relationsbaserat material samt aktuell forskning 

kring anknytning. De erbjuder coachande föräldrasamtal, babymassage, 

föräldragrupper, tematräffar, svenska på Öppna förskolan, samt rörelse och hälsa på Bro 

IP.  

Öppna förskolan har valt att under året uppmärksamma Barnkonventionen och gått 

igenom de olika artiklarna tillsammans med familjerna. Särskilt fokus har lagts på 

Barnkonventionen; artikel 2 - Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. 

Artikel 31 - Alla barn har rätt till lek, vila och fritid.  

Målsättningar 

Målsättningar När ska det följas upp Hur ska det utvärderas Ansvarig 

Att få föräldrar med små 
barn från alla sociala 
grupper att besöka öppna 
förskolan. 

På varje APT Dokumentation Personal 

Återuppta samarbete med 
SFI 

2 020 Dokumentation Personal 

 

Kvalitativ utvärdering 

Verksamheten ser en vinst i att vara flera professioner som samverkar kring bland annat 

gruppverksamheten (Röda tråden). 

BVC - Att främja samspelet mellan barn och vårdnadshavare är första länken i Röda 

tråden. De fångar upp alla nyblivna föräldrar och erbjuder föräldragrupp. 

Öppna förskolan är andra länken i Röda tråden. Där erbjuds en pedagogisk lärmiljö och 

förskollärare med ett coachande förhållningssätt. 

Den tredje länken är familjebehandlaren som leder samtalsgrupperna och för in de 

relationistiska tankarna. Föräldragrupperna är lokal och personalmässigt förlagd på 

öppna förskolan. Någon medarbetarna beskriver att det möjliggör att de kan fånga upp 

och coacha föräldrarna kring frågor som uppkommit i föräldragruppen, även vid andra 

tillfällen i övrig verksamhet. Föräldrarna får även en naturlig kontakt med 

familjebehandlaren och vågar kanske på så sätt söka hjälp om behov skulle uppstå. 
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Tillsammans med BVC och familjebehandlaren når verksamheten ut till fler familjer. 

Detta är något som öppna förskolan tror kan bli en gynnsam utveckling för de barn vars 

föräldrar deltagit i Röda tråden. Föräldrarna får fördjupade kunskaper om barns 

utveckling/behov vilket i sin tur kan stärka anknytningen mellan förälder och barn. 

För att nå alla familjer behöver verksamheten samarbeta med andra och söker därför 

aktivt olika aktörer att samarbeta med. 

Huvudmannens bedömning: 

Genom arbetet med Röda tråden säkerställs uppdraget för Öppna förskolan, som bland 

annat består i att skapa sammanhang som främjar samspel mellan barn och deras 

föräldrar/vårdnadshavare. Centralt är föräldrastödet och samarbetet med andra aktörer 

såsom BVC, BMM och socialtjänst. (25 kap.3§ skollagen). 

Många grupper och aktiviteter fick under våren ställas in eller ställas om, på grund av 

Coronapandemin - Glädjande är att arbetet med Trygghetscirkeln har genomförts via 

teams, då efterfrågan har varit stor. 

5.2 Utveckling och lärande 

Ett exempel på hur Öppna förskolan arbetar med att synliggöra barnens inlärning är 

fotodokumentation och observation vid barnens nyfikna utforskning av insekter. Barnen 

intresserade sig för insekter som kröp på marken. Förskollärarna tillförde luppar och 

petflaskor som insekterna fick krypa in i. Barnen fick ett tredimensionellt perspektiv 

och kunde studera insektens anatomi och rörelse. De ställde frågor om insektens 

livscykel och när förskollärarna kompletterade med litteratur och faktablad utvecklades 

temat och fortsatte under en längre tid. Föräldrarna var engagerade i barnens 

utforskande. 

Förskollärarna beskriver hur de har sett att deras förhållningssätt då de synliggör 

barnens inlärning fått positiva effekter. Föräldrarna har varit engagerade, intresserade 

och de har gärna diskuterat och observerat sitt barns inlärningsprocess. Öppna förskolan 

har fått mycket positiv respons från föräldrarna och de återkommer själva med många 

fina exempel där många uttryckte stolthet, glädje och förvåning över hur snabbt deras 

barn lär sig och hur de går tillväga för att lära. 

Öppna förskolan beskriver att de ser att ju mer entusiastiska föräldrarna varit då de 

deltagit i aktiviteter desto mer smittar det av sig på barnen. Föräldrarna hjälpte barnen 

att hålla fokus på aktiviteten. Genom att barnen kunde välja fritt bland aktiviteter som 

lockat dem fick föräldrarna nya idéer om vad de kunde erbjuda sina barn hemma. 

Verksamheten ger därmed ett konkret och fint stöd för familjerna i hur de kan samspela 

med sina barn. 

Målsättningar När ska det följas upp Hur ska det utvärderas Ansvarig 

Erbjuda väl planerade 
pedagogiska aktiviteter 
anpassade till alla åldrar 

Varje måndag på 
planering samt APT 

Dokumentation Personalen/rektor 

Erbjuda barnen nya 
utmaningar och upptäckter 

Varje måndag på 
planering samt APT 

Dokumentation Personalen/rektor 

Dokumentera och 
synliggöra hur 
verksamheten har bidragit 
lärande situationer 

Varje måndag på 
planering samt APT 

Dokumentation Personalen/rektor 
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Kvalitativ utvärdering 

Förskollärarna beskriver hur de tar fasta på och utgår från barnens utforskande, vilket 

leder till utveckling och lärande. Via dokumentation synliggörs barnens förändrade 

kunnande, vilket är ett förskoleförberedande arbete. 

Verksamheten tar också fasta på och genom olika aktiviteter som lägger grunden för 

hälsa, livsstil och hållbar framtid. 

Ledningen för Öppna förskolan ser en stor förändring i miljön och material och 

förskollärarna börjar förstå att dokumentation skapar bättre förutsättningar i deras arbete 

med verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Man väljer därför att behålla de mål 

man har satt eftersom de inte uppnådda, men är under pågående process. 

Huvudmannens bedömning: 

Det finns för närvarande inte några allmänna råd och inte heller någon övrig nationell 

vägledning för öppna förskolan, trots att man har som uppgift att bedriva pedagogisk 

verksamhet. Öppna förskolan beskriver goda exempel på hur man navigerar i uppdraget, 

med stöd av förskolans läroplan och med en hög pedagogisk kompetens. Det arbete som 

beskrivs håller en hög pedagogisk kvalitet. 

5.3 Barns och vårdnadshavares inflytande 

En del av Öppna förskolans uppdrag är att vara lyhörda för de aktuella familjernas 

behov och anpassa verksamheten efter dessa. Förskollärarna frågar också besökarna om 

vilka önskemål de har. Föräldrarna får också möjlighet att ha synpunkter om 

verksamheten i enkätutvärderingar. 

Att stötta och uppmuntra föräldrar i deras samspel med barnen är kärnan i Öppna 

förskolans verksamhet och förskollärarna beskriver hur de engagerar sig i varje familj 

och deras behov. En del föräldrar behöver bara en mötesplats, andra behöver hjälp för 

finna nya kontakter och stöd i sitt föräldraskap. 

Förskollärarna planerar även Öppna förskolans verksamhet utifrån uppdraget och 

önskemål som framkommit i föräldraenkäten. 

Öppna förskolan beskriver hur man erbjuder en trygg miljö, där pedagogerna upplever 

att både barn och vuxna känner sig bekväma med att uttrycka sina tankar och åsikter. 

Besökarna är aktivt delaktiga då pedagogerna planerar uteverksamheten. 

Vårdnadshavarna har även fått möjlighet att ge feedback genom olika enkäter. Öppna 

förskolan har använt sig av Forms som är en digital enkät. 

Målsättningar När ska det följas upp Hur ska det utvärderas Ansvarig 

Öppna förskolan ska 
fortsätta att ge föräldrar 
och barn förutsättningar 
att uttrycka tankar och 
åsikter, att kunna påverka 
innehåll och miljö i 
verksamheten. 

varje månad på planering 
och APT 

Dokumentationen, 
reflektioner, pedagogiska 

diskussioner 
Personalen/rektor 

Kvalitativ utvärdering 

Resultatet av aktiviteterna Öppna förskolan genomför, menar de leder till att föräldrarna 

vågar dela med sig av sina åsikter. Föräldrarna känner sig bekräftade och sedda genom 

att bli hörda. 
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Förskollärarna beskriver hur de sätter barns inflytande i första hand och är lyhörda för 

deras önskemål och intressen. De kopplar även detta till Barnkonventionens Artikel 13. 

”Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.” 

När miljön är inbjudande kan barn lättare ta initiativ till det de vill göra. Öppna 

förskolans utvecklingsområde har under året förändrats på grund av Coronapandemin 

från att ha handlat om de inre miljöerna istället skapa meningsfulla mötesplatser 

utomhus. Där har barnen och vårdnadshavarnas röster varit av stor betydelse för hur 

man valt att organisera arbetet. 

Huvudmannens bedömning: 

Öppna förskolans verksamhet visar hur man ger ett reellt inflytande till både barn och 

föräldrar genom att dessa lyssnas in och får vara med att påverka i många aktiviteter och 

även i verksamheten i stort. 

5.4 Öppna förskolan och hemmet 

I det dagliga samspelet med barn och föräldrar ser sig förskollärarna på Öppna 

Förskolan som förebilder. De beskriver att de arbetar på främst två sätt, dels som 

förebilder gentemot vårdnadshavare när de samspelar och bemöter deras barn, dels via 

de dagliga coachande samtal de för med vårdnadshavare kring deras barns utveckling, 

behov och lärande. Förskollärarna står på gemensam grund vad gäller tankar och 

kunskaper om det relationella förhållningssättet i familjen. Detta förhållningssätt 

genomsyrar även i "Röda trådengrupper". 

Öppna förskolan vill nå ut till så många småbarnsfamiljer som möjligt, genom att bjuda 

in till föräldragrupper i samarbete med BVC, samt familjebehandlare från Bryggan. 

Svenska på Öppna förskolan i samarbetet med SFI, trygghet och prevention och andra 

lokala aktörer. Genom HLR i samarbete med trygghet och prevention, samt tematräffar 

om barns utveckling med kommunens talpedagog. 

Öppna förskolan i samarbete med Bro församling bjöd in till föreläsning om "att må bra 

som förälder under småbarnsåren" Genom både riktat och generellt föräldrastöd ges 

möjlighet till ökad trygghet till föräldrar och barn. 

Öppna förskolan ingår i familjesamverkan i kommunen, BVC, BMM och 

Socialtjänsten. Samarbetet sker i form av föräldragrupper och tematräffar.  Där sprids 

kännedom om kommunens service till invånarna i dagliga samtal med föräldrarna. Varje 

termin erbjuds förskolebesök i grupp i samarbete med rektorer för förskolan. 

De professioner/aktörer man främst samverkar med är BVC, familjebehandlare, 

kulturhuset, biblioteket, trygghet och prevention, samt SFI. På grund av 

Coronapandemin har man fått pausa de gemensamma aktiviteterna på obestämd tid. 

Under höstterminen fram till och med mars har verksamheten erbjudit följande: 

 Föräldragrupper i samverkan med BVC och familjebehandlare. 

 Trygghetscirkeln i samarbete med familjebehandlare. (har fortsatt digitalt även 

under Corona) 

 Öppna Förskolan c/o Kulturhuset 

 HLR utbildning i samverkan med trygghet och prevention 

 Svenska på Öppna förskolan i samverkan med SFI samt lokala aktörer såsom, 
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BVC, Brotandläkarna och biblioteket. 

 Besök från förskolan, temaprat kring förskola och inskolning. 

 Föreläsning "Att må bra som förälder under småbarnsåren" i samverkan med 

Bro Församling. 

  

Målsättningar När ska det följas upp Hur ska det utvärderas Ansvarig 

I nära samarbete med 
andra professioner, 
erbjuda vårdnadshavare 
fortbildning och stöd i 
föräldraskapet. 

Varje terminsslut 
Digitala enkäter 

Reflektioner med 
samarbetspartners 

Personal och berörda 
samarbetspartner 

Kvalitativ utvärdering 

Öppna förskolan har under hösten mött flera familjer med stora behov av hjälp och stöd 

i sin livssituation. Tack vare det nära samarbetet med andra professioner har man kunnat 

guida dessa familjer till rätt profession, för att de där ska få rätt stöd och hjälp. 

Familjerna har fortsatt att besöka öppna förskolan, vilket visar att de har förtroende för 

de förskollärare som arbetar i verksamheten. Samarbetet med BVC och 

familjebehandlare har också resulterat i att nya familjer har hittat till Öppna förskolan. 

Man beskriver hur förskollärarna, i perioder under läsåret, mött extra många familjer i 

behov av stöd och coachning. 

Verksamheten beskriver vidare hur man ser en stor vinst med att föräldrarna möts av 

samma grundtankar från samtliga förskollärare, då detta skapar kontinuitet och trygghet. 

Huvudmannens bedömning: 

Samarbetet med vårdnadshavarna är väletablerat med ett fortsatt fokus på relation och 

samspel mellan barn och förälder. Stödet som verksamheten ger i föräldraskapet leder 

till utveckling och lärande, både hos föräldrar och barn. 

Öppna förskolan samarbetar inte bara med hemmet, utan tar också samarbetet med 

andra aktörer till nya nivåer där de ibland får vara mellanhand för vidare kontakter, 

vilket är positivt för verksamheten, enskilda individer, grupper och samhället i stort. 

5.5 Uppföljning, utvärdering och utveckling  

Verksamheten utvecklas genom att målmedvetet och systematiskt följa upp och 

utvärdera arbetet med identifierade utvecklingsområden. Detta sker genom att 

förskollärarna på Öppna förskolan reflekterar tillsammans över insatser och de resultat 

som dessa genererar. Viktiga dokument för det systematiska arbetet är årsplaneringen 

och arbetet med resultatet av utvärdering. Rektor ger återkoppling av 

terminsutvärderingar till alla pedagoger. Förskollärarna har tid för sin egen reflektion i 

arbetslaget varje vecka, en gång i månaden vid APT samt gemensamma reflektioner 

under utvärderingsdagarna. 

Öppna förskolans verksamhet är under ständig förändring på grund av att de ofta får nya 

besökare. Detta gör att förskollärarna löpande behöver reflektera och se över vilka 

behov och intresse varje barn och vårdnadshavare har och planerar med utgångspunkt 

från detta. 

Med hjälp av ett systematiskt kvalitetsarbete strävar förskollärarna efter att leda och 
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planera verksamheten utifrån Lpfö (2018), trots att öppna förskolan inte är inkluderad i 

förskolans läroplan, då de anser att arbetet är förskoleförberedande. 

Rektor beskriver: Pedagogerna har använt sig av skriftliga och digitala 

utvärderingsenkäter i utvecklingsarbete. De digitala Formsenkäterna har de använt sig 

av en kortare tid och de kan se är att de har fungerat väl i de grupper/aktiviteter de 

utvärderat. Enkäterna ger dem stöd i både planeringen och utveckling av verksamheten. 

Tidigare hade de en bred enkät som täckte hela verksamheten, men de beslutade att 

prova mer riktade enkäter till Öppna förskolans aktiviteter/grupper. Det riktade 

enkäterna har fallit ut väl. Man får mer engagerade och utvecklande svar då de 

erbjuder enkäten direkt när de avslutat en aktivitet/grupp. Det har underlättat 

pedagogernas utvärdering/planering och de planerar därför att fortsätta med det 

konceptet. 

   

Målsättningar När ska det följas upp Hur ska det utvärderas Ansvarig 

Att förstå och använda sig 
av det systematiska 
kvalitetshjulet för att 
utveckla verksamheten 

Varje vecka 
Diskussion kring 

dokumentation 
Pedagoger och Ledning 

 

Kvalitativ utvärdering 

Öppna förskolan lämnar ut enkäter efter genomförd aktivitet som vårdnadshavare får 

svara på och som sedan sammanställs och utvärderas. Genom dessa enkäter och samtal 

med besökarna fångar de upp besökarnas önskemål kring utveckling och lärande. 

Verksamheten utvecklas genom att målmedvetet och systematiskt följa upp och 

utvärdera arbetet med identifierade utvecklingsområden. Detta sker genom att 

förskollärarna reflekterar tillsammans över insatser och de resultat som dessa genererar. 

Viktiga dokument för det systematiska arbetet är årsplanen och arbetet med resultatet av 

utvärdering. 

Rektors bedömning: Ledningen behöver fortsätta att stötta och följa upp processarbetet 

för att skapa mer tydlighet och förståelse för systematiken i kvalitetsarbetet. 

Huvudmannens bedömning: 

Bedömningen är att Öppna förskolans ledning gjort kloka val av målsättning, genom att 

fortsätta hålla i detta arbete. För att få en god utvärderingssystematik och kunna visa på 

verksamhetens kvalité, samt vilka behov den fyller behöver analysen utvecklas och 

tätare uppföljningar av rektor kan vara hjälpsamt i detta arbete. 

5.6 Jämställdhet och integration 

Jämställdhet mellan flickor och pojkar 

I dagsläget arbetar förskollärarna enligt egen utsago systematiskt genom 

likabehandlingsarbetet, där det ingår att arbeta för jämställdhet mellan flickor och 

pojkar. Förskollärarna anser sig ha ett medvetet och jämställt förhållningsätt i arbetet 

med barnen. Öppna förskolan erbjuder aktiviteter till båda vårdnadshavare och en hel 

del pappor deltar i verksamheten. 

Ur ett jämställt samhällsperspektiv har förskollärarna noterat att antal föräldralediga 

pappor som deltagit i verksamheten ökat. Något som varit ett mål verksamheten arbetat 
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för. 

I föräldragrupperna påtalar förskollärarna värdet av att föräldrarna delar 

föräldraledigheten så jämlikt som möjligt för ett jämställt föräldraskap, som är 

gynnsamt för familjen i ett längre perspektiv. 

Integration 

Öppna förskolan har satt fokus på att arbeta med inkludering av nya familjer som 

kommit till Upplands-Bro. För att kunna bli inkluderad måste det finnas mötesplatser 

med relevant innehåll. Förskollärarna har sett att språket är nyckeln till inflytande. 

Under det senaste året har det bedrivits flera olika projekt som handlar om inkludering. 

Öppna förskolan har till exempel haft öppet hus och föräldragruppen "familjen i fokus" 

för kvinnogruppen. Öppna förskolan inledde under 2018 ett samarbete med den nya 

integrationschefen i kommunen. Projektet som erbjuds heter "Svenska på öppna 

förskolan".  Förskollärarna har lett gruppen vid sex tillfällen, tillsammans med 

integrationsstödjare, en SVA-lärare och Upplands-Bro volontärer. Familjer som vill 

träna svenska har bjudits in tillsammans med svensktalande familjer. Tanken har varit 

att både ge tillfälle till svenskaträning på öppna förskolan, men också att skapa möten 

mellan olika kulturer och sträva mot ett inkluderande av nyanlända i vår kommun. 

Projektet vände sig till alla småbarnsfamiljer som vill träna svenska och de som ville 

lära ut svenska. 

  

Målsättningar När ska det följas upp Hur ska det utvärderas Ansvarig 

Bokcirkel för pedagogerna 
om Genus 

Måndagseftermiddagar 
Dokumentation, 

diskussioner/reflektioner 
Pedagogerna 

Månadens genus- och 
jämställdhetsfråga 

Varje månad/termin 
Reflektioner från föräldrar 

och pedagoger 
Pedagogerna 

  

Huvudmannens bedömning: 

Bedömningen är att arbetet har påbörjats på ett medvetet sätt och genom en fortsatt 

målsättning och systematik i arbetet kan detta arbete utvecklas vidare. Analys av 

resultat saknas dock och därav blir det svårt att bedöma kvaliteten på insatserna som 

beskrivs, samt även ställningstagande framåt saknas. 

Hur har det gått med de olika insatserna, varför blev det så och hur går ni vidare? Varför 

väljer ni den vägen i nästa steg? Är frågor som lämnas delvis obesvarade. 
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6 Tidiga insatser kring barns hälsa 
I familjesamverkan når Öppna förskolans verksamhet föräldrarna tidigt i föräldraskapet. 

Många familjer väljer att delta i babymassagegrupper och föräldragrupper redan då 

barnen är ca 2–6 månader. Där beskriver förskollärarna hur man tidigt kan upptäcka 

anknytningsproblematik och förlossningsdepression. 

Genom föräldragruppen "Röda tråden" i samarbetet med BVC och familjebehandlare 

kan de ge stöd till familjer. Förskollärarna skapar ett tillitsfullt klimat vilket gör att 

föräldrarna ofta delar med sig av sina erfarenheter och problem i föräldraskapet. 

En del föräldrar och barn kan behöva riktad stöd och då hänvisas de vidare till exempel 

Bryggan eller psykologen på BVC. 

En annan aktivitet som möjliggör tidiga insatser är Öppna förskolans Babycafé för barn 

upp till 8 månader. Det är en lugn verksamhet där förskollärarna tidigt kan fånga upp 

familjers behov och oro, via dialog. 

Förskollärarna beskriver: 

En del föräldrar och barn kan behöva mer professionellt stöd och då hjälper vi dem 

vidare med det. Familjebehandlaren har under vårterminen lånat vår lokal för att ge 

extra stöd till en familj som behöver leka i en pedagogisk miljö. 

  

Målsättningar När ska det följas upp Hur ska det utvärderas Ansvarig 

Stärka anknytning mellan 
föräldrar och barn genom 
samtal 

Varje vecka 
genom reflektion och 

diskussioner 
Pedagoger 

Utveckla Röda tråden 
föräldraenkäter 

Vid hösterminsstarten I slutet av höstterminen Alla i familjesamverkan 

 

Kvalitativ utvärdering 

Genom ett inarbetat förhållningssätt där förskollärarna strävar efter att sätta varje 

individ i centrum, bygga förtroende och tillit till besökarna, har de möjlighet att tidigt 

upptäcka svårigheter och problem hos föräldrar och barn. Då det är två pedagoger som 

arbetar på varje Öppen förskola och har man på så sätt möjlighet att erbjuda enskilda 

samtal vid behov. Alla fyra förskollärarna har coachutbildning vilket underlättar 

samtalsstödet. De bygger vårt föräldrastöd bland annat på anknytningsteorier och Jesper 

Juuls tankar om föräldraskap och barns behov. 

En del av planeringstiden används som gemensam reflektionstid där förskollärarna 

beskriver: 

Vi lyfter frågor och funderingar kring barn och familjer. Ibland behöver vi varandra 

som bollplank när vi känner oro eller har frågor om hur vi kan stötta familjerna på 

bästa sätt. Det kollegiala mötet betyder mycket då vi behöver delge varandra 

information om båda öppna förskolorna och dess besökare. En stor tillgång är vårt 

samarbete med familjebehandlaren på Bryggan som vi träffar varje vecka. Vi kan 

rådfråga henne och hon kan ge oss stöd och vägledning vid behov samt att vi 

framförallt kan hänvisa föräldrar till Bryggan. Vi har även med förälders tillåtelse 

kontaktat Trygghet och Prevention för att kunna erbjuda föräldern rätt stöd. Vi har 
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hänvisat några föräldrar till BVC i frågor kring barns hälsa. 

Förskollärarna anser därmed att Upplands-Bro kommun har ett bra skyddsnät för 

småbarnsfamiljer på grund av det generella stödet på Öppna förskolan, samt genom de 

grupper som verksamheten i familjesamverkan erbjuder. 

Huvudmannens bedömning: 
Huvudman ser att det finns en tydlig strategi och många resurser samt en viktig 

övergripande samverkan, för arbetet med hälsosamma relationer mellan barn och 

föräldrar, vilket är grunden för god barnhälsa. Öppna förskolan fyller på många sätt en 

central och viktig roll för nyblivna föräldrar i kommunen. 
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Utvärdering av Förskoleprogrammet 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden tackar för utvärderingen av Förskoleprogrammet.

2. Utbildningsnämnden beslutar att uppdraget kring Förskoleprogrammet

2016-2020 avslutas.

3. Utbildningskontoret ges i uppdrag att utreda ett program för förskolan

2021 – 2025.

Sammanfattning 

I Förskoleprogrammet, som antogs av Utbildningsnämnden 23 augusti 2016 § 

46, dokumenteras det ställningstagande som ligger till grund för utbildning och 

undervisning med en hög, likvärdig kvalitet för de kommunala förskolornas 

alla barn. 

Denna uppföljning av förskoleprogrammet är en utvärdering av de insatser som 

gjorts och en analys av de utvecklingsområden som finns i programmet, se 

bilaga.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2020

 Uppföljning Förskoleprogrammet den 5 oktober 2020

 Förskoleprogrammet den 23 augusti 2016

Ärendet 

I Förskoleprogrammet, som antogs av Utbildningsnämnden 23 augusti 2016 § 

46, dokumenteras det ställningstagande som ligger till grund för utbildning och 

undervisning med en hög, likvärdig kvalitet för de kommunala förskolornas 

alla barn. Detta är ett ställningstagande som vilar på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Det utmynnar både i mätbara önskade resultat samt i 

strategier. Dessa ligger i linje med läroplanens strävansmål samt 

utbildningskontorets, rektorernas och deras ledningsgruppers vision om vad 

barn i förskolorna har rätt till och vilken människo- och kunskapssyn detta 

kräver. 

Uppföljningen av förskoleprogrammet är en utvärdering av de insatser som 

gjorts och en analys av de utvecklingsområden som finns i programmet, se 

bilaga. 
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1 Förskoleprogrammet 
Syftet med förskoleprogrammet har varit att möta upp osäkerhet hos 
Utbildningskontorets medarbetare kring vad läroplanen beskriver och har syftat till att 
ge ett tydligare HUR. Ett hur som, enligt skollagen, ska vila på vetenskaplig grund och 
berövad erfarenhet. Det har också syftat till att synliggöra Upplands-Bro som en 
kommun med förskolor i framkant, med en tydlighet i vad både barn, vårdnadshavare, 
medarbetare och rektorer kan förvänta sig av oss.  

Vi har enats kring vissa begrepp – dessa är formulerade i förskoleprogrammet och det 
finns önskade resultat kring varje sådant begrepp. 

Exempel på två centrala begrepp som används: 

 Trygg bas, härrör från anknytningsteorin och tydliggör ett fokus på att alla barn 
har rätt att känna sig trygga i förskolans vardag.  

 Nyckelbeteenden syftar på den forskning kring förskolan som Skolverket gjort 
(2016) och som visar vad lärare gör som ökar barns lust till lärande. Genom att 
utbilda alla våra medarbetare internt kring nyckelbeteenden har fler barn fått 
möta ett lustfyllt lärande i våra förskolor. 

I förskoleprogrammet dokumenteras ställningstaganden som ligger till grund för 
utbildning och undervisning med en hög, likvärdig kvalitet för de kommunala 
förskolornas, alla barn. Detta är ställningstaganden som vilar på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. Det utmynnar både i mätbara önskade resultat samt i strategier. 
Dessa ligger i linje med läroplanens strävansmål samt utbildningskontorets, rektorerna 
och deras ledningsgruppers vision om vad barn i förskolorna har rätt till och vilken 
människo- och kunskapssyn detta kräver. Detta har enligt de två utvärderingar som 
gjorts sedan 2016 visat sig vara en framgångsfaktor. Samsyn och kvalitet har ökat och 
så även nöjdheten kring vad barnen får vara med om och har rätt till, i förskolan. 

1.1 Lärande och utveckling 

Önskat resultat: Barn i vår kommun får, med förskolans stöd, möjlighet att utveckla 
kunskaper och värden och de ges möjligheten att utveckla lusten att lära. 

I förskolans uppdrag ingår att skapa lust och motivation, samt förutsättningar för barns 
lärande inom kunskapsområdena: kreativitet, självuppfattning, ansvar och 
genomförande, tänkande och analys, kommunikation och sociala relationer, samt 
empati. Genom ett projekterande arbetssätt som utgår från leken och det barnen 
undersöker, har frågor som barnen intresserar sig för skapat förutsättning för utveckling 
och lärande, i meningsfulla och lustfyllda sammanhang. 

Förskollärare, som har ett särskilt ansvar för att säkerställa evidensbaserad undervisning 
genom målstyrda processer som dokumenteras och följs upp genom reflektion 
tillsammans med barnen och mellan pedagogerna, har under året genom 
utbildningskontorets insats fått en utbildning på 7,5 högskolepoäng, Undervisa i 
förskolan. Syftet har varit att säkerställa en hög likvärdig kvalitet för alla barn och ge 
dem möjligheten att utveckla kunskaper och värden, samt lusten att lära. 

Alla barnskötare deltar i en pågående insats kring att öka barns ordförråd via 
Skolverkets modulutbildning Läslyftet, som är initierad av utbildningskontoret. 

Som underlag för reflektioner används i förskolans praktik både läroplanen (2018) och 
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förskoleprogrammet. Läroplanen beskriver vad man ska arbete med i de olika 
målområdena och förskoleprogrammet konkretiserar det didaktiska arbetet det vill säga 
hur man gör det, vilket upplevs som hjälpsamt av rektorer och medarbetare. 

Den höga andelen flerspråkiga barn kräver extra insatser i form av ett medvetet 
förhållningssätt till att stärka varje barns identitet. Här är arbetet med att konkretisera 
hur vi ska arbeta, i mötet med varje barn, av stor vikt. 

En rektor beskriver: Varje år har nyckelbeteenden från förskoleprogrammets innehåll 
valts ut som vi särskilt vill arbeta med och nu känns det som om detta arbetssätt är en 
etablerad del av pedagogernas utgångspunkt. Genom denna dialog får vi i ledningen en 
bra inblick i teamens pedagogiska arbete och kan därigenom bedöma kvalitén och vilka 
strategier som ska vidtas för vidare utveckling och förbättring. 

Slutsats 

Arbetssättet som beskrivs ovan skapar meningsfulla aktiviteter där barnen är 
medskapare och aktiva deltagare. Detta är något som rektorerna beskriver som skapande 
av ett lustfullt lärande. Rektorerna kan med hjälp av pedagogisk dokumentation och 
digitala verktyg visa på hur barnen med förskolans stöd får möjlighet att utveckla 
kunskaper och värden. Utbildningskontoret bedömer utifrån detta att utbildningen i 
förskolan är på god väg mot önskat resultat. Då både barn och medarbetare ständigt byts 
ut, kommer detta arbete att behöva löpa kontinuerligt. Förskoleprogrammet har varit 
hjälpsamt i arbetet med att konkretisera vad pedagoger gör, som ökar barns möjlighet 
till lärande och utveckling, utifrån sin förmåga. 

1.2 Värderingar och trygghet 

Önskat resultat: Förskolan ska fungera som en trygg bas för alla barn, där det finns 
vuxna och även andra barn i gruppen som barnet knutit an till och har förmåga att stödja 
barnet. 

Förskolan ska fungera som en trygg bas för alla barn, där det finns vuxna att knyta an 
till som har förmåga att stödja barnet. Det ska även via arbetssättet med gruppen finnas 
andra barn att känna trygghet med. Den miljö och det material som barnen erbjuds skall 
bidra till trygghet. Rektor ansvarar för att organisera för barnens bästa utifrån sina 
förutsättningar. 

Som stöd har rektorsgruppen, tillsammans med verksamhetschef tagit fram ett verktyg 
som ska stödja önskat resultat: 



55 Utvärdering av Förskoleprogrammet - UN 16/0144-6 Utvärdering av Förskoleprogrammet : Utvärdering förskoleprogrammet 201002

Förskolor, Uppföljning förskoleprogrammet 5(12) 
 

 

 

Verktyget används för att prioritera barnets bästa före annat, i syfte att skapa en förskola 
som fungerar som trygg bas för alla barn. 

Ett årshjul för barnhälsoprocessen finns för varje läsår, se bilaga 1. Alla förskolor 
genomför varje termin en avstämning i en barnhälsokonferens. Inför denna konferens, 
där även det centrala resursteamet deltar, lyfts samtliga barn i varje förskola. Detta görs 
för att säkerställa att alla barn blir sedda och får erfara den trygghet de har rätt till i 
verksamheten. Arbetet följs därefter upp vid varje terminsavslutning i ett möte mellan 
resursteam, specialpedagog och rektor. 

Sedan Barnkonventionen blev lag, ska en barnkonsekvensanalys göras i alla större 
beslut som rör barn och för att kunna göra detta tittar vi på följande områden, enligt en 
modell från Sveriges kommuner och regioner; 

  

(Källa: SKR 2020) 

Förskolans undervisning och omsorg ska genomsyras av de värden som beskrivs i 
Barnkonventionen. Utbildningen utgår därför från barnets bästa och barnen ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande. Förskolans utvecklingsarbete kring normer och 
värden utgår från kartläggningar i SPSM:s (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) 
tillgänglighetsverktyg och förskolornas plan mot diskriminering och kränkande 
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behandling, som årligen utvärderas och omarbetas utifrån identifierade risker. 

Analysen från SKA-planer och enkät visar att föräldrar generellt sett är väl medvetna 
om att förskolorna arbetar med värdegrundsfrågor, men behovet av ett gemensamt 
arbete för att bibehålla en hög kvalitet är nödvändigt. 91% av vårdnadshavare svarar i 
årets föräldraenkät (2020) att deras barn är tryggt i förskolan. Det är inte ett resultat vi 
kan nöja oss med. Likvärdighetsarbetet kring trygg bas behöver därför fortsätta på alla 
plan. 

Via förskoleprogrammet har en samsyn och ett gemensamt arbetssätt vuxit fram. 

En rektor beskriver arbetet med trygg bas på följande vis: 

Trygg bas sker hos oss genom inskolning, bland annat genom strukturer och tydlighet. 

 Pedagogen måste arbeta aktivt för att anknytning ska ske och för att skapa en 
relation med barnet 

 Förhållningssätt och bemötande mot barn och vårdnadshavare ska vara 
relationellt 

 Alla ansvarar för att arbeta för att ett empatiskt klimat råder  
 Tydlig organisation med struktur och rutiner ska vara känd av alla 
 Vi delar in barnen i mindre grupper större del av dagen 
 Vi är närvarande pedagoger som lockar barnen med spännande utmaningar 
 Vi flyttar hellre pedagoger än barn 
 Vid vikariebehov arbetar ordinarie pedagoger med de yngre barnen 
 Ordinarie personal byter blöjor och tar vilan 
 Använda oss av tydliga zoner med ansvariga pedagoger ute på gården, för trygg 

utevistelse. 

 

Slutsats 

Medvetenhet om begreppet Trygg Bas finns i alla enheter, vilket har framkommit i 
enheternas systematiska kvalitetsrapporter, samt i den kvalitetsdialog som 
huvudmannen har genomfört med samtliga enheter där både rektor, utvecklingsledare 
och pedagoger har deltagit. Det finns ett tydligt systematiskt arbete med att öka 
tryggheten för alla barn i samtliga enheter och i samarbete med utbildningskontoret. 
Förskoleprogrammet upplevs som ett stöd för vad fokus ska ligga på, i värderingar och i 
trygghetsfrågor. 

1.3 Barngruppernas storlek och sammansättning 

Önskat resultat: Särskild hänsyn till gruppstorlek, sammansättning och kontinuitet för 
de yngsta barnen skall tas vid förändringar i den vardagliga organisationen på våra 
förskolor. 

Förskolorna har sedan 2018 gått ifrån det traditionella avdelningstänket till arbete i 
mindre team. Detta för att skapa mindre barngrupper enligt Skolverkets 
rekommendationer, anknytningsteori och "trygg bas". Pedagogerna, tillsammans med 
lärmiljön och barngruppen, omfattar den trygga bas i den grupp och förskola där barnet 
ingår. 

Genom att omorganisera och dela barnen i mindre barngrupper får barnen en tryggare 
vardag. Barnantalet varierar idag mellan 8 och 15 barn. Hänsyn tas till ålder och 
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sammansättning av barngruppen och särskild hänsyn tas till de yngsta barnen när 
vardagen ska organiseras på förskolan. Detta kan innebära att tillfälliga vikarier inte går 
in och arbetar med de yngsta barnen, istället flyttas känd personal på huset till de yngsta 
i första hand, för att minimera antal personer som de yngsta barnen möter under dagen. 

En rektor beskriver: Sedan vi utfört omorganisationen, uttrycker pedagogerna att de 
har fått en närmare relation till barnen i teamet, vilket var svårare då grupperna var 
större. Omorganisationen har också medfört att varje barn får mer utrymme, möjlighet 
till inflytande i dagen och i undervisningen. 

Rektorerna beskriver svårigheter i att genomföra arbetet med minskade barngrupper 
utifrån den givna ramen. Extra utmanande är det i en förskola där det finns många barn 
med större behov av anpassningar. 

Slutsats 

Särskild hänsyn till gruppstorlek, sammansättning och kontinuitet för de yngsta barnen, 
tas vid förändringar i den vardagliga organisationen på våra förskolor. För att lyckas 
fullt ut finns en stark önskan att förskolornas ram skall öka, då de tidiga insatserna i det 
livslånga lärandet lyfts i allt fler sammanhang som avgörande och kostnadseffektivt, i 
ett bredare samhällsperspektiv. Mindre barngrupper med kompetent personal är en 
förutsättning för kvalitet i förskolan idag. Förskoleprogrammet lyser på den här delen, 
som enligt forskning (Skolverket 2016), är en framgångsfaktor för att lyckas med 
förskolans uppdrag. 

1.4 Samverkan 

Önskat resultat: Vårdnadshavare upplever att barnens bästa är i fokus hos 
pedagogerna. De känner även delaktighet i verksamheten och att deras synpunkter är 
viktiga för förskolan. 

Genom dokumentationer i V- klass och tydlig information om verksamhetens utbildning 
och undervisning, i till exempel månadsbrev, försöker rektorerna och medarbetarna göra 
vårdnadshavarna delaktiga i vad barnen är med om, vilket lärande och förändrat 
kunnande som sker i de projekt och processer som pågår. 

92 % av vårdnadshavarna svarar i årets enkät (2020) att personalen är engagerad i deras 
barns utveckling, vilket är ett gott resultat. Dock upplever bara 79% att de är delaktiga i 
att diskutera hur deras barn stöds på bästa sätt. 

En rektor beskriver: Under ett verksamhetsår erbjuds vårdnadshavare ett 
"smörgåsbord" av sammanhang att delta och följa sitt barns utveckling i gruppen och 
individuellt. 

 introduktionssamtal 
 uppföljningssamtal 
 utvecklingssamtal 
 vårdnadshavarmöten i olika former vid uppkomna behov 
 dokumentation i V-klass varje vecka 
 månadsbrev  
 dagliga möten vid lämning och hämtning 

Samtliga enheter möter föräldrarepresentanter i föräldraråd för att lyfta övergripande 
frågor kring förskolan. Under 2020 har dock Coronapandemin gjort att vissa möten har 
ställts in, andra möten har genomförts på distans via TEAMS eller utomhus. 
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Slutsats 

Vårdnadshavare upplever till stor del att barnens bästa är i fokus hos pedagogerna. I 
rektorsgruppen, samt i enheternas egna ledningsgrupper pågår sedan flera år ett arbete 
med att skapa en ökad delaktighet för vårdnadshavare kring deras barns utveckling. 
Olika sorters forum på olika tider prövas och goda exempel delas i gruppen. Trots detta 
ser resultatet likadant ut år efter år. En fortsatt analys kring hur vårdnadshavarnas 
upplevelse av delaktighet ska förbättras, behövs. Formuleringen i förskoleprogrammet 
kring önskat resultat är hjälpsamt, då det pekar ut riktningen för vad rektorerna ska 
lägga fokus på i föräldrasamverkan. 

1.5 Styrning och ledning 

Önskat resultat: Förskoleverksamheten håller en jämn, hög kvalitet där 
utveckling/lärande och trygghet bildar en helhet. 

Då förskolorna har en avsaknad av administrativt stöd i dag, i förhållande till de 
arbetsuppgifter som nya lagar, avtal och krav ställer på verksamheten, blir det 
strategiska ledarskapet lidande, till förmån för operativa, administrativa och stundtals 
akuta uppgifter. En rektor kan ha upp emot 50–60 medarbetare och får dagligen 
balansera mellan medarbetarperspektiv, uppdragsperspektiv (skollag/läroplan), barn- 
och vårdnadshavarperspektiv, samt ekonomiskt perspektiv. 

Samordningen i rektorsgruppen och stödet från verksamhetschef och 
utbildningskontorets stab blir därför centralt för att kunna hålla kvalitetsarbetet vid liv. 

Resurser kan, enligt skollagen, inte fördelas lika. Barn i behov av särskilt stöd, samt 
flerspråkiga barn skall få det stöd och den utbildning de har rätt till i förskolan. Detta 
kräver mycket resurser och skapar en otrygghet i verksamheterna, då det idag slår hårt 
på ekonomin på den enhet som har flest barn i behov av anpassningar eller särskilt stöd. 

I det systematiska kvalitetsarbetet framgår att förskoleverksamheten, trots 
utmaningarna, håller en ständigt ökande och mer jämn kvalitet idag, än 2018 vid 
halvtidsutvärderingen av förskoleprogrammet. Utveckling/ lärande och trygghet bildar 
en helhet. Omsorgsbegreppet som fördes in i den reviderade läroplanen (2018) saknas i 
beskrivningen av förskolans önskade resultat och bör läggas till. 

En rektor beskriver: Vi arbetar ständigt för att utveckla och förbättra organisationen 
genom tillgänglighet och inkludering. Alla pedagoger och personal är en viktig del i 
organisationen och behövs för att lyckas med våra mål. Genom olika nätverksgrupper 
och kompetensutvecklingsinsatser, planerar vi och driver olika utvecklingsområden för 
att kunna skapa likvärdighet och en kvalitativ undervisning för alla barn i vår enhet och 
i kommunen. 

Slutsats  

Likvärdigheten mellan förskolorna har ökat än mer, jämfört med förra utvärderingen 
från 2018, när det gäller organisation, pedagogiska ställningstaganden och lärmiljöer. Vi 
ser i det systematiska kvalitetsarbetet att förutsättningarna för att uppnå den höga 
kvalitet som styrdokumenten eftersträvar är fortsatt svår att nå utifrån dagens ram. Vi 
har bästa möjliga kvalitet utifrån givna förutsättningar, men behöver fortsätta hitta 
innovativa lösningar på alla plan, för att bibehålla de resultat vi hittills uppnått och 
utveckla kvaliteten vidare. 

I det systematiska kvalitetsarbetet framkommer att förskolorna behöver arbeta vidare 
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med skillnaden i hur medarbetare tolkar och genomför sitt uppdrag. Mötet med barn, 
vårdnadshavare och kollegor ska vara professionellt. Här finns ett ständigt pågående 
utvecklingsområde för att öka likvärdigheten, i vad barnen i förskolorna möter i 
vardagens praktik. 

Flerspråkigheten ökar och detta skapar stora behov av anpassningar och interkulturellt 
förhållningssätt i förskolans utbildning. Det ställer stora krav på medarbetarna och 
medför nya arbetsuppgifter i form av till exempel språkkartläggningar. 

Störst utmaning har vi kring barn med behov av särskilda anpassningar. Många barn 
med behov i en enhet, urholkar ekonomin och gör att kvaliteten på undervisningen inom 
den enheten behöver sänkas. Detta är ett av våra största dilemman. 

Förskoleprogrammet bidrar till ett bibehållet fokus på frågan om vad vi menar med en 
jämn, hög kvalitet och hur vi uppnår den. 

1.6 Förhållningssätt 

Förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan och deras sätt att agera och tala om 
något, påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som 
gäller i ett demokratiskt samhälle. Därför är alla som verkar i förskolan viktiga som 
förebilder. (Förskolans läroplan 2018) 

Vår definition av undervisning i förskolan som målstyrda och lärarledda processer, samt 
vår definition av pedagogernas uppdrag, att vara närvarande och aktivt lyssnande i 
barngruppen anger tonen i förhållningssättet. Lärmiljöerna ska stödja arbetet mot 
läroplanens målområden. Barnet ska bli en producent och medskapare i förskolans 
utbildning. Införandet av digitala verktyg har ökat barnen möjlighet att delta och 
tillgodogöra sig förskolans utbildning och undervisning. 

Förskolorna har på olika sätt och i olika sammanhang arbetat med de nyckelbeteenden 
som Förskoleprogrammet lyfter fram, för att medvetandegöra och implementera ett 
undervisande förhållningssätt, utan att barnens perspektiv och kompetenser går förlorat. 

En rektor beskriver: Vi har aktivt arbetat med att implementera nyckelbeteendena sedan 
införandet och implementeringen av förskoleprogrammet. Det har varit mycket 
uppskattat av pedagogerna att ha ett gemensamt konkret språk och "verktyg" att arbeta 
med förhållningssättet kring. På utvärderingar och reflektioner återkommer ständigt 
frågorna om förhållningssätt som en röd tråd och arbetet med ett undervisande 
förhållningssätt kommer aldrig bli färdigt, utan ständigt aktualiseras och leva i 
verksamheten och i reflektioner. 

Slutsats 

Pedagoger som försöker se saker och ting ur barnens perspektiv och vill ta tillvara på 
barnets kompetenser, beskriver medarbetare och chefer, att de ser allt oftare. 

När det gäller kompetens att tillföra det barnen behöver utveckla för att nå 
strävansmålen har det inom vissa av läroplanens målområden varit en utmaning för 
verksamheten. Men både i det systematiska kvalitetsarbetet och utvärdering av 
förskoleprogrammet kan en progression ses på alla enheter. Den kollektiva 
medvetenheten om förhållningssättet i mötet med varje barn har ökat, via de insatser 
som har gjorts och fortsatt görs. 

Utvecklingsledarna på samtliga enheter har just sammanställt ett gemensamt dokument, 
kring vad alla förskolors lärmiljöer ska erbjuda barnen. Detta är ett uppdrag de fått från 
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rektorsgruppen och även detta visar på styrkan i gemensamhetsarbetet som pågår. 
Miljöguiden tar fasta på hur lärmiljöer ska utformas, vara trygga och tydliga, samtidigt 
som de är i ständig förändring utifrån barngruppen och enskilda barns behov och svarar 
därför upp på det önskade resultatet att alla förskolor erbjuder pedagogiska lärmiljöer 
som tar avstamp i varje barngrupps intressen och behov och därför är föränderlig och i 
ständig utveckling. 

1.7 Två utvecklingsperspektiv – pedagogiken och pedagogen 

Pedagogiken 

Grundstenar för den pedagogik och inriktning som rektorerna valt är; Literacy, 
pedagogiska lärmiljöer, hållbar utveckling och pedagogisk dokumentation. 

Literacy: Pedagogerna är bekanta med begreppet literacy. Ordet används som både det 
vidgade språkbegreppet och hundraspråklighet. Genom undervisning och i förskolans 
lärmiljö ges barnen möjlighet att möta och förstå, samt själva kommunicera via olika 
uttryckssätt. Det sker exempelvis genom symboler, bilder, skriftspråk, ljud, digitala 
verktyg eller andra estetiska uttrycksformer. Det verbala språket och skriftspråket är 
sammanflätat med skapande språk, att använda sin kropp och sina sinnen för att göra 
erfarenheter och vidga sitt kunnande. 

Pedagogiska lärmiljöer: Lärmiljön både ute och inne är i ständig utveckling. De 
förändras och anpassas efter barnens behov, intressen och aktuella projekt och den 
undervisning som iscensätts. I lärmiljön har barnen tillgång till många olika material, 
uttrycksmedel och intressanta mötesplatser för lek och lärande. Lärmiljön ska vara 
estetiskt utformad och fungera som inspiration för tanken och fantasin, samt skapa 
möjligheter till lärande. I vårt utforskande arbetssätt utgår vi från att kunskap skapas 
genom dialog parter emellan. 

Hållbar utveckling: Gemensamhetsprojektet Hållbar framtid - hoppfulla berättelser 
har som syfte att bidra till nya berättelser kring ekologisk känslighet och hållbart 
tänkande för att skapa lust, hopp och framtidstro. Barnen ges möjligheter och 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa, samt förmåga att uttrycka och 
kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, 
form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Det projekterande arbetssätt som 
förskolorna valt som metod, ger också förutsättningar för barnen att utveckla sitt 
intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt 
sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa i för barnen 
meningsfulla sammanhang. 

Pedagogisk dokumentation: Den pedagogiska dokumentationen och reflektion kring 
denna bidrar till lyhördhet och möjlighet för barnen att sätta ord på vad de varit med 
om. Det ger också möjligheter till att tänka om och tänka nytt, samt att se olikheter som 
tillgång, genom att höra de andra barnens tankar och teorier. 

Genom pedagogisk dokumentation kan vi se att det sker en undervisning som vilar på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, till exempel genom att pedagoger 
motiverar olika val kring verksamheten och det pedagogiska innehållet med tydlig 
koppling till målområden i läroplanen, aktuell litteratur och forskning. 

Pedagogen 

HEP, kommunens ledord Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet, ligger 
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tillsammans med nyckelbeteenden som grund för vad pedagogerna gör för att öka barns 
möjlighet till utveckling och lärande. Utvärderingen av förskoleprogrammet visar att 
nyckelbeteenden ses som ett stöd i praktiken och i metodiska val. Vi ser ett tryggare och 
mer enhetligt förhållningssätt i förskolorna. Ett kvarstående utvecklingsområde är hur vi 
introducerar nya medarbetare oavsett utbildning och kompetens i den pågående 
processen. 

En rektor beskriver: arbetet med trygg bas, lärmiljöer och nyckelbeteenden har tagit 
mycket tid i anspråk, så vi har först nu under 2019/2020 börjat reflektera kring hur 
pedagogiken och pedagogen blir två bärande delar i verksamheten.  

Slutsats 

Literacy, pedagogiska lärmiljöer och pedagogisk dokumentation är etablerade begrepp 
och verktyg som används i praktiken i alla förskolor idag. Hållbarhetsarbetet ligger som 
en grund för beslut och projekt i vardagen. Dessa ledord fungerar som de grundstenar de 
var tänkta till då förskoleprogrammet togs fram. Samtidigt är kvalitet en färskvara och 
alla dessa grundstenar behöver underhållas framåt för att inte riskera att försvinna i 
bruset av förskolorna komplexa och ständigt växande uppdrag. 

Samsynen kring hur arbetet i förskolorna ska bedrivas av pedagogerna och vad syftet är, 
ökar gradvis. Rektorerna beskriver hur de ser positivt på framtiden och önskar få 
möjlighet att hålla i och fördjupa arbetet med förskoleprogrammet. 

1.8 Fyra strategier 

Ledarstrategi 

I rektorsgruppen har det under läsåret 19/20 arbetats fram ett syfte för gruppen, då det 
under hösten började två nya rektorer. Syftet, sätter ramarna för den ledarstrategi som 
rektorerna önskar ska genomsyra hela förskoleområdet. 

 

Alla förskolor har idag mer eller mindre outtalade lärstrategier, 
kommunikationsstrategier och utvärderingsstrategier där flera begrepp återkommer och 
genomsyras av gemensamma tankar och ställningstaganden. Dessa synliggörs i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Lärstrategi 

Förskolorna organiserar för övergripande nätverk på både enhets- och övergripande nivå 
med olika utvecklingsområden i fokus.  Det kan vara till exempel, undervisning, 
digitalisering, tillgänglighet, jämställdhet och hållbar framtid. Strategin bygger på 
kollegialt och kollektivt lärande för arbetet mot mål och gemensamma 
utvecklingsområden. Delakulturen - att dela med sig av sina goda exempel. 

Kommunikationsstrategi 

Strategin har varit en nyckel till delaktighet och inflytande under uppbyggnaden av 
likvärdigheten inom förskoleområdet. Transparens och tydlighet har varit viktiga ledord 
för kommunikationens utformning. En viktig del som eftersträvas är att all 
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kommunikation ska vara saklig och objektiv. 

Outlook, Teams och V-klass används idag av samtliga förskolor som 
kommunikationskanaler. Förskolorna har idag ett gemensamt Instagramkonto där man 
visar på kvaliteten i utbildningen och hur man tillgängliggör undervisningen för alla 
barn. 

Utvärderingsstrategi 

Allt från mötesanteckningar, trygghetskartläggningar, självvärderingar till pedagogiska 
dokumentationer och föräldraenkäter ingår i förskolornas utvärderingsstrategi. Alla 
dessa sammanställs sedan och vägs mot målen och mynnar ut i förbättringsområden. 

Idag använder rektorerna sig även av en processberättelse, vilket är ett dokument i form 
av en PowerPoint som sammanställer pedagogernas val och avväganden kring 
undervisningen/barnens projekt och lärande i processform. I processberättelsen 
dokumenteras den pågående processen av pedagogerna, vilket underlättar för ledningen 
på varje enhet att kontinuerligt följa upp, återkoppla, utvärdera och därigenom utveckla 
undervisning och utbildningen, utifrån läroplanens strävansmål och intentioner. 
Dokumentet används över hela läsåret och är ett värdefullt utvärderingsverktyg. 
Pedagogerna använder processberättelsen som ett stöd för att planera, genomföra, 
analysera, utvärdera och utveckla undervisningen. 

Det systematiska kvalitetsarbetet i Stratsys gör det möjligt att utvärdera hela 
verksamheten, då alla svarar på samma frågor kopplade till uppdraget i läroplanen och 
skollagen. 

Slutsats 

Utvärderingen visar att de processer som pågått i verksamhetsområde förskola lett till en 
ökad samsyn för att skapa en gemensam kultur. En kultur som får alla medarbetare, barn 
och vårdnadshavare att känna att de är viktiga. En kultur där man vågar prova, 
misslyckas och prova igen. En kultur där man känner sig välkommen oavsett vem man 
är eller varifrån man kommer. En interkulturell, lärande och hållbar mötesplats i 
samhället som grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet och med barnets bästa 
i fokus. 

Utvärderingen visar även att det nu finns betydligt tydligare strategier inom de fyra 
områdena ovan, än vid utvärderingen 2018. Förskoleprogrammet har under denna 
rubrik verkligen tjänat sitt tänkta syfte att tydliggöra och prioritera i förskolans 
komplexa uppdrag. Samtidigt finns det mycket kvar att bygga vidare på och en uttalad 
vilja i rektorsgruppen att ha ett program för förskolan, för att för oss själva förtydliga 
innehållet av verksamhetsformen.  
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Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Emilia Kihlstrand 

Utredare 

Utbildningskontoret 

+46 8-581 696 64

emilia.kihlstrand@upplands-bro.se

2020-09-30 UN 20/0241 

Utbildningsnämnden 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Ansökan om godkännande av fristående 
förskola, Jensen Education School AB 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner JENSEN Education School AB att starta den 

fristående förskolan JENSEN förskola Bro Mälarstrand den 1 augusti 2021.   

Sammanfattning 

JENSEN Education School AB ansöker om godkännande för att bedriva 

fristående förskola, förskolan JENSEN förskola Bro Mälarstrand, i området 

Tegelhagen Upplands-Bro kommun. Ansökan inkom den 25 juni 2020. 

JENSEN Education School AB ansöker om att bedriva förskola för 140 barn. 

Verksamheten planerar att starta den 1 augusti 2021 under förutsättning att 

Utbildningsnämnden godkänner ansökan.  

Utbildningskontoret bedömer att ansökan uppfyller kommunens krav för att 

starta fristående förskola, se yttrande nedan. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2020

 Registerutdrag Skatteverket den 10 maj 2019

 Registreringsbevis Bolagsverket den 15 december 1998

 Hyresavtal avseende lokal den 31 januari 2020

 Bygglov för nybyggnad av förskola och skola, § 19 Bygg- och

miljönämnden den 20 februari 2020

 Brandskyddsbeskrivning den 6 december 2019

 Anmälan till miljöavdelningen Upplands-Bro kommun den 24 juni

2020

 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Upplands-Bro

kommun den 24 juni 2020

Ärendet 

JENSEN Education School AB ansöker om godkännande för att bedriva 

fristående förskola, förskolan JENSEN förskola Bro Mälarstrand, i området 

Tegelhagen Upplands-Bro kommun. Ansökan inkom den 25 juni 2020. 
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UN 20/0241 

JENSEN Education School AB ansöker om att bedriva förskola för 140 barn. 

Verksamheten planerar att starta den 1 augusti 2021 under förutsättning att 

Utbildningsnämnden godkänner ansökan.  

I Utbildningsnämndens formulär för ansökan om godkännande framgår 

övergripande information om huvudmannen, antal barn, antal pedagoger per 

barn samt annan relevant information. Bilagorna tillhörande denna ansökan 

(bilaga 1) innehåller mer detaljerad information om verksamheten, underlag 

från andra myndigheter samt blankett för information om ägare och ledning, 

bilaga 2 till denna tjänsteskrivelse.  

Ansökan med tillhörande bilagor samt inskickad ansökan om ägar- och 

ledningsprövning har utgjort underlag för Utbildningskontoret, tillsammans 

med granskning av kontorets controller, utredare samt verksamhetschef för de 

kommunala förskolorna. Kontoret har även haft ett digitalt möte med 

representanter för huvudmannen samt annan kontakt vid behov. 

Utbildningskontoret bedömer att ansökan uppfyller kommunens krav för att 

starta fristående förskola, se yttrande nedan. 

Utbildningskontorets yttrande 

JENSEN Education School AB bedöms uppfylla skollagens krav om 

godkännande enligt 2 kap. 5-7 §§ för att bedriva fristående förskola. 

Utbildningskontoret bedömer att det är en ansökan som håller hög kvalitet och 

innehåller det som krävs för ett förslag till godkännande av 

Utbildningsnämnden.  

I ansökan, bilaga 1, Ansökan om drift av fristående förskola Bro Mälarstrand, 

Upplands-Bro kommun, besvaras de frågor kring verksamheten som 

Utbildningskontoret ställt i ansökan. Där finns beskrivningar kring hur 

JENSEN Education School AB kommer att uppfylla författningskraven på en 

övergripande nivå. Utbildningskontoret bedömer att svaren som ges där håller 

hög kvalitet. Om JENSEN Education School AB ges godkännande att bedriva 

verksamhet kommer en så kallad förstagångstillsyn av verksamheten att 

genomföras av Utbildningskontoret inom de första tre månaderna efter 

verksamhetsstart. Tillsynen kommer då att innehålla granskning av hur 

förskolan uppfyller underlagen som lämnats till Utbildningsnämnden. 

JENSEN förskolas likabehandlingsplan, bilaga nr 2 och 3 i 

ansökningshandlingarna, håller en god kvalitet. Utbildningskontoret kommer i 

samband med en eventuell uppstart att begära in ett uppdaterat dokument som 

rör just denna förskola. Enligt skollagen 6 kap. 8 § ska varje enhet ha en årlig 

plan för mot kränkande behandling.  

JENSEN Education School AB ansöker om att bedriva verksamhet för 140 

barn och låter bygga en ny fastighet för ändamålet, se planritning i bilaga (14), 

denna samt övriga handlingar kopplade till bygglovsbeslutet från Bygg- och 

miljönämnden den 20 februari 2020 § 19 bedöms av Utbildningskontoret 

utgöra ett underlag med god kvalitet som underlag för beslut om godkännande. 
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Enligt skollagen (8 kap. 8 §) ska barn i förskolan erbjudas en god miljö och 

tillfredställande lokaler är en del i det. 

Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser i kraft i skollagen (2010:800) 

angående ägar- och ledningsprövning av fristående huvudmän. 

Bestämmelserna innebär att Upplands-Bro kommun ska väga in fler aspekter 

och göra ytterligare bedömningar i sin prövning om att godkänna 

enskild/juridisk person som huvudman för förskola. I samband med denna 

ansökan har en sådan ägar- och ledningsprövning genomförts av 

Utbildningskontoret för JENSEN Education School AB. Här framkommer 

inget att anmärka på. Inom ramen av denna prövning har även kreditupplysning 

av ägarkretsen genomförts utan anmärkning.  

I samband med denna ansökan om att starta förskola ansöker även JENSEN 

Education School AB om att bedriva en skola för 200 barn i årskurs F-3. 

Godkännande och tillsyn av sådan verksamhet genomförs av Skolinspektionen 

och bedöms inte inom ramen för lägeskommunens ansvar.   

Barnperspektiv 

Att en förskola bedrivs av en huvudman som ser till barnens bästa är en 

förutsättning för att barnen ska få en utbildning av god kvalitet. Att huvudmän 

som bedriver verksamheter i Upplands-Bro uppfyller skollagens krav i alla 

delar skapar de förutsättningar som krävs för att barn ska få en trygg miljö 

inom förskolan.   

Utbildningskontoret 

Viktor Engström  

Tf. Utbildningschef 

Bilagor 

1. Ansökan med tillhörande bilagor inkomna den 25 juni 2020

- Ansökan om drift av fristående förskola Bro Mälarstrand, Upplands-Bro

kommun (1)
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- JENSEN förskolas likabehandlingsplan (2)

- Rutiner för utredning och dokumentation av kränkande behandling (3)

- Ekonomisk kalkyl för de tre första verksamhetsåren (6)

- Planritning byggnad (8)

- Handlingsplan barnsäkerhet JENSEN förskola (11)

- Koncernstruktur (14)

2. Ansökan om ägar- och ledningsprövning den 21 september 2020

Beslut sänds till 

 JENSEN Education School AB, Linda Alm
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Förskola

Ny ägare/byte av ägare

Ägar- och ledningsprövning, förändring eller avslut av
förskoleverksamhet

Ärendenummer 200921-AndringAvslutForskola-DQ36

Inskickat 2020-09-21 14:04

Kontaktuppgifter

Huvudman

Huvudmannens namn JENSEN education school AB

Organisationsnummer 556560-6208

E-postadress linda.alm@jenseneducation.se

Bekräfta e-postadress linda.alm@jenseneducation.se

Verksamhet

Verksamhetens namn JENSEN förskola Bro Mälarstrand
Adress Landbovägen 2
Postnummer 19733

Ort Bro

Uppgiftslämnare

Ditt förnamn Linda

Ditt efternamn Alm

Ditt telefonnummer 0733-466688

Din e-postadress linda.alm@jenseneducation.se

Bekräfta din e-postadress linda.alm@jenseneducation.se

Anmälan

Verksamhetstyp

Associationsform för företaget Aktiebolag

Anmälan avser

Ändring

Person 1

Namn Håkan Jensen
Personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
E-post hakan.jensen@jenseneducation.se

Bekräfta e-postadress hakan.jensen@jenseneducation.se

Telefonnummer 0705-633636

Position eller befattning VD, styrelseordförande

Person 2

Namn Anna Wiger Jensen

Personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
E-post anna.wigerjensen@jenseneducation.se
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Bekräfta e-postadress anna.wigerjensen@jenseneducation.se

Telefonnummer 070-3671735

Position eller befattning Operativ chef, styrelsesuppleant

Beskriv de förändringar som gjorts i ägar- och
ledningskretsen

Ingen förändring. Start av ny förskola

Har någon inom ägar- och ledningskretsen varit
inblandad i tidigare vitesförelägganden och/eller
återkallanden från Skolinspektionen eller annan
inspektionsmyndighet de senaste tre åren?

Ja

Om ja, lämna redogörelse över omständigheterna

Tidigare sanktion från tillståndsmyndighet

Under de tre senaste åren har ingen i ägar- och
ledningskretsen arbetat med utbildning utanför JENSEN. Det
som skrivs nedan om JENSEN gäller sålunda även för båda i
ägar- och ledningskretsen. 

JENSEN har inte under den senaste treårsperioden, och inte
heller innan det, fått ett återkallande av tillstånd från
Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet. 

JENSEN har varit involverat i tre vitesförelägganden under de
senaste tre åren. Det är också de enda vitesförelägganden
som företaget fått under alla år det funnits. Dessa
vitesföreläggande gäller verksamheter i JENSEN education
College AB (grundskole- och gymnasieverksamhet). 

JENSEN grundskola Göteborg
Den 18 januari 2017 fick JENSEN ett föreläggande vid vite. Det
gällde skolsituationen för en elev med hög frånvaro vid
JENSEN grundskola Göteborg. I beslut med diarienummer
421-2017:2618, daterat 2017-04-18, konstaterar
Skolinspektionen att JENSEN vidtagit de åtgärder som
behövdes. Ärendet avslutades och något vite behövde inte
betalas.

JENSEN gymnasium Internationella
I ett beslut med diarienummer 41-2018:4585, daterat 2018-11-
29, fick JENSEN ett föreläggande vid vite från
Skolinspektionen att avhjälpa en påtalad brist inom trygghet,
studiero och åtgärder vid kränkande behandling vid JENSEN
gymnasium Internationella. Efter återbesök den den 16 maj
2019 har Skolinspektionen i beslut från 2019-06-04 avslutat
ärendet då JENSEN vidtagit alla nödvändiga åtgärder. 

JENSEN grundskola Långholmen
I beslut med diarienummer 44-2018:2191, daterat 2018-05-30
fick JENSEN ett föreläggande vid vite avseende JENSEN
grundskola Långholmen (Stockholm). Efter återbesök den 14-
15 maj 2019 har Skolinspektionen i beslut daterat 2019-05-29
avslutat ärendet då JENSEN vidtagit alla nödvändiga åtgärder. 

Övrigt
Vi vill även tillägga att Skolinspektionen gjorde en
koncernövergripande tillsyn av JENSEN education College AB
under våren 2017. Alla våra grundskolor och gymnasier blev
inspekterade. Av de sammanlagt 81 områden som granskades
var vår verksamhet helt utan anmärkning på 78 områden.
JENSEN har genom åren visat mycket god förmåga att driva
utbildning som uppfyller de lagkrav som finns. 

JENSEN education College har 19 skolor inom grundskola och
gymnasium. Det totala antalet elever är ca 5000. De enheter
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som berörs av de två föreläggande som beskrivits ovan har
omkring 380 elever. Det är dessutom endast ett fåtal klasser på
dessa enheter som haft sådana brister i utbildningen att det
orsakat vitesförelägganden. 

JENSEN education school, där våra verksamheter inom
förskola och vuxenutbildning ingår, har aldrig fått några
vitesförelägganden. 

Insikter

Redogör för ägarens insikt gällande skollag och
andra föreskrifter

Håkan Jensen har lett utbildningsverksamhet inom JENSEN-
bolagen sedan 1996 och har under den perioden förvärvat
långtgående erfarenhet och kunskap inom svensk
skollagstiftning. 
Anna Wiger Jensen har arbetar i verksamheten sedan 2008.
Hon har under den tiden varit affärsområdeschef (skolchef) för
både våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. I sitt
arbete har hon förvärvat långtgående erfarenhet inom
skollagstiftning. 

Redogör för ägarens insikt gällande arbetsrätt och
arbetsmiljölagstiftning

Då båda i ägar- och ledningskretsen är personalansvariga
chefer så har kompetens inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt
förvärvats genom erfarenhet. Områden som det finns erfarenhet
av att arbeta med inom ägar- och ledningskretsen är

Anställning, anställningsskydd och anställningsformer
Regler för uppsägning och avsked
Regler i vårt kollektivavtal, inklusive lönesättning
Samverkan med fackliga organisationer
Regler kring semester, föräldraledighet och annan frånvaro från
arbetsplatsen
Regler kring diskriminering och likabehandling
Systematiskt arbetsmiljöarbete, inklusive systematiskt
brandskyddsarbete

Redogör för ägarens insikt gällande ekonomiskt
regelverk kopplat till associationsform

Båda i ägar- och ledningskretsen har ekonomisk kompetens
genom att under många år ha haft fullt ekonomiskt ansvar inom
sina respektive ansvarsområden. I det ingår budgetering och en
ekonomisk styrning som gör att verksamheten drivs med trygga
ekonomiska marginaler. Utöver detta finns fördjupad
kompetens genom utbildning och erfarenhet. Denna
specificeras nedan. Endast erfarenhet och utbildning relevant
för det som efterfrågas har tagits med. 

Håkan Jensen
Civilekonomexamen från Stockholms universitet.
Managementkonsult med strategi- och affärsutveckling, Gemini
Consulting (SIAR Bossard) Rådgivare företagsaffärer, Enskilda
(SEB)
1996-- Grundare, ägare och VD för samtliga bolag i JENSEN-
koncernen.

Anna Wiger Jensen
2006: Civilekonomexamen Handelshögskolan i Stockholm
2006-2008: Företagsanalytiker, SEB
2008-- Verksamhetschef/skolchef JENSEN gymnasium,
JENSEN grundskola och JENSEN förskola, samt operativ chef,
JENSEN education

Försäkran

Jag intygar att samtliga inskickade uppgifter är fullständiga och
sanningsenliga
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Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Emil Hanstad 

Kvalificerad utredare 

Utbildningsstaben 
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Emil.Hanstad@upplands-bro.se
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Utbildningsnämnden 
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Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

Yttrande om detaljplan för Viby (Viby 19:3) Nr 
2001 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande om detaljplan för 

Viby (Viby 19:3) som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

 Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, den 19 augusti 2020 § 36 sänds 

förslag till detaljplan för detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001, 

ut för samråd enligt regler för utökat förfarande plan- och bygglagen 

(2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. Planområdet är ca 14 hektar och 

ligger norr om E18, vid infarten till Brunna, i direkt anslutning till befintlig 

infrastruktur och kollektivtrafik. Det planeras för en grundskola och förskola 

samt centrumfunktioner.  

Utbildningskontoret yttrar sig över hur detaljplanen kan påverka 

Utbildningskontorets verksamhetsområde, se nedan. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2020

 Samrådshandlingar för Viby (Viby 19:3) Nr 2001 den 8 september

2020

Ärendet 

Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en 

blandad stadsdel med cirka 850 bostäder i varierade former och storlekar. 

Bostäderna kombineras med en grundskola och förskola, samt med 

centrumfunktioner i form av bland annat en livsmedelsbutik.  

Utbildningskontorets yttrande 

Utbildningskontoret yttrar sig över detaljplanen i de delar som berör kontorets 

verksamhetsområden. 

Förlängd svarstid i kontakt med Samhällsbyggnadskontoret t.o.m. 31 oktober 

2020. 
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I förslaget planeras för förskola och en grundskola för förskoleklass till åk 9. 

Utbildningskontoret ser tanken om att skolan förläggs som en central del i det 

gemensamma rummet som problematisk. Erfarenheterna av att ha 

högstadieskola i direkt anslutning till torg och handel är inte odelat positiva. I 

kommunen finns exemplet med Broskolan, där dess centrala placering upplevs 

skapa problem. I FÖP Kungsängen, ser man dock generellt positivt på att 

skolor och bebyggelse blandas, se även UN § 39 den 25 augusti 2020.   

Det stråk som i förslaget benämns "Aktiva bandet” upplevs som främjande för 

spontanidrott och rastaktiviteter vilket i sig är mycket positivt. När det gäller 

den tänkta skolgården saknas dock i förslaget tilltagna ytor för utomhusidrott. 

Det bedöms vara alltför långt till idrottsplatsen och grönytorna i gröna dalen 

för att de skall vara realistiska alternativ för den ordinarie undervisningen i 

idrott och hälsa.  

Placeringen av skolbyggnaderna, som en ljudbarriär mot Granhammarsvägen, 

begränsar möjligheten att skapa avgränsade lekytor för de yngre barnen på 

skolan. Detta är problematiskt ur ett tillsynsperspektiv då en helt öppen och 

gemensam gård, som ses som en del av det gemensamma rummet, är svår att 

hålla uppsikt över. Utbildningskontoret har idag hägnat in stor del av 

nuvarande skolgårdar för att kunna uppfylla tillsynsansvaret på våra 

lågstadieskolor. 

När det gäller skolbyggnaderna så kräver placeringen närmast en vältrafikerad 

väg, för att kunna garantera en god arbetsmiljö, att de är väl tilltagna ur både 

ljudisolerings- och ventilationshänseende. Detta beskrivs som risk i 

detaljplanen. 

Idrottshallen, för en skola med ett så stort elevantal, behöver ha en storlek av 

det som benämns fullstor. Alltså minst 20*40m och med möjlighet att dela av 

den i två mindre ytor. Detta gynnar också tanken om att hallen skall användas 

av föreningslivet i den nya stadsdelen. 

Förskolornas placering i förslaget påminner om skolbyggnadernas med samma 

krav för att uppnå en god miljö. Förskolebarnen tillbringar ännu mer tid än 

skolbarnen utomhus så en god ljud- och luftmiljö utomhus måste kunna 

tillgodoses.  

Även när det gäller förskolornas utegårdssituation vill utbildningskontoret 

påpeka att inriktningen och viljan att skapa gemensamma rum inte får 

inskränka på förskolans möjlighet att skapa goda tillsynsmöjligheter. Alltså 

behövs sannolikt vissa inhägnadsmöjligheter som är svåra att urskilja i 

planbeskrivningen. 
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Barnperspektiv 

En trygg och välfungerande närmiljö och skolmiljö är en förutsättning för att 

barn och unga ska utvecklas och må bra. I förslaget finns många goda exempel 

och förslag på hur man kan skapa sådana miljöer. Hänsyn tas till barn och 

ungas skolväg och möjligheter till rörelse på både skol- och fritid. 

Utbildningskontoret 

Viktor Engstöm 

Tf. utbildningschef 

Bilagor 

1. Följebrev samråd Viby 7 september 2020

2. Detaljplan för Viby (Viby19:3), nr 2001 rev. 4 september 2020

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen
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SAMRÅD 

Datum Vår beteckning 
2020-09-07 Dnr KS 15/0583 

Till berörda remissinstanser och 
sakägare enligt 
fastighetsförteckning 

       Utställningslokaler: Handlingar: 
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen
- Brohuset, Bro Centrum 1, Bro
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/dpviby

- Följebrev (denna handling)
- Samrådsbeslut SBU 2020-08-19 § 36
- Förslag till detaljplan – plankarta
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning
- Illustrationsplan
- Kvalitetsbok
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista
- Informationsbroschyr

Samråd om förslag till detaljplan för 
Detaljplan för Viby (Viby 19:3) 
Kungsängen Nr 2001 
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, den 19 augusti 2020 § 36 sänds förslag till 
detaljplan för detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001,  
ut för samråd enligt regler för utökat förfarande plan- och bygglagen (2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015. 
Planområdet är ca 14 hektar och ligger norr om E18, vid infarten till Brunna, i direkt 
anslutning till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik.   
Syftet är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en blandad bebyggelse med 
cirka 850 bostäder, bestående av radhus, kedjehus och lägenheter i flerfamiljshus. Det 
planeras för en grundskola och förskola samt centrumfunktioner. På så sätt kan den 
lokala service och mötesplats som tidigare fanns återskapas. 

Planförslaget avviker från inriktningen i kommunens översiktsplan. 

Samråd pågår från och med onsdag den 9 september 2020 till och med onsdag den  
14 oktober 2020. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i 
Brohuset i Bro centrum. Samrådshandlingar på papper kan beställas från 
Samhällsbyggnadskontoret.    
Handlingarna finns också på kommunens webbplats: www.upplands-bro.se/dpviby. 
På webbplatsen kommer ett bildspel, en presentation av förslaget, att publiceras den 
14 september 2020.  

Öppet hus hålls tisdag den 29 september 2020, klockan 16.00 – 19.00, i f.d. Coop i 
Brunna, med ingång genom den gamla huvudentrén. Adress: Energivägen 2, 
Kungsängen. Du får tillfälle att ställa frågor och ge förslag till företrädare från 
kommunen samt från fastighetsägaren. 
För att förhålla oss till gällande riktlinjer avseende Covid-19 måste vi försäkra oss om 
att det inte uppstår trängsel och att antalet besökare i lokalen inte överstiger 50 personer. 
Öppet hus delas därför upp i två pass kl. 16.00-17.30 och 17.30-19.00.  
Föranmälan krävs och görs via kommunens webbplats:  
www.upplands-bro.se/oppethusviby 

Synpunkter på förslaget ska senast onsdag den 14 oktober 2020 skriftligen 
framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller 
via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange diarienummer KS 15/0583, 
namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning.  
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Inkomna synpunkter kommer att besvaras i en samrådsredogörelse under nästa skede i 
planprocessen. 

Frågor i ärendet ställs till Nassim Pourshah Badinzadeh planarkitekt på 
Planavdelningen och Lena Aldenhed projektledare på Mark- och 
exploateringsavdelningen, e-post: kommun@upplands-bro.se eller 
tel. 08-581 690 00. 

Samhällsbyggnadskontoret 

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER 

Planavdelningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, 
adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för 
att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.  

Vi har fått dina uppgifter från Fastighetsregistret eller för att du själv tidigare har 
lämnat synpunkter i ärendet. De uppgifter du själv lämnar i t.ex. yttranden registreras 
för administration och uppföljning. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all 
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina 
personuppgifter är allmänt intresse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer 
att sparas i enlighet med arkivlagen. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är 
personuppgiftsbiträden, t.ex. plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill 
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring 
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör 
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: 
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen.  
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Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSHANDLING 

Detaljplan för Viby (Viby 19:3 m.fl.), nr 2001 Planbeskrivning 

Detaljplan för 

Viby (Viby 19:3),  nr 2001 
Kungsängen  
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Handlingar 
Planhandlingar 
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, daterad 2020-08-20 
Denna planbeskrivning 
Illustrationsplan, daterad 2020-06-12  
Viby kvalitetsbok, daterad 2020-07-02  
Fastighetsförteckning, 2020-08-20 

Övriga handlingar (bilagor) 
Behovsbedömning 2018-12-18 
Bullerutredning, Akustikkonsulten, 2020-06-12 
Riskhänsyn i detaljplanering, Tyréns, 2020-06-01 
Miljöteknisk markundersökning, Tyréns, 2018-06-15 
Dagvattenutredning, Bjerking, 2018-11-06 
Uppdatering av dagvattenutredning, Tyréns, 2020-05-27 
Utredning skyfall, Tyréns, 2020-05-27 
PM Geoteknik, Tyréns, 2018-09-03 
Trafikutredning, Tyréns, 2020-05-27 
Barnkonsekvensanalys, Ramböll, 2020-07-10 
Konsekvensanalys för verksamhetsområdet, Tyréns, 2020-06-16  
Medborgardialog 2018, Genova, 2019-01-20 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 
Bakgrund 
Fastigheten Viby 19:3 förvärvades av Genova Property Group år 2014. Kommunstyrelsen gav 2015-
11-11 Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan om ny detaljplan för fastigheten, enligt reglerna för
utökat förfarande, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Gällande detaljplan för Viby 19:3 möjliggör byggrätter för handel fördelade över hela fastigheten, men 
har bara nyttjats i planområdets norra del. Befintlig byggnad nyttjades fram tills 2017 av Coop Forum, 
Byggmax och ett antal mindre aktörer. I och med att detaljplanen för närliggande Norrboda-Brunna 
handelsområde vann laga kraft beslutade sig Coop, efter 25 år på fastigheten, för att flytta sin 
verksamhet dit. Byggnaderna på fastighet Viby 19:3 huserar i dagsläget en hall för padeltennis med 
gym samt en bilhandel.  

Behovet av storskalig detaljhandel i kommunen har på senare tid minskat på grund av konkurrerande 
handelsområden i kringliggande kommuner samt förändrad efterfrågan. Samtidigt har behovet av 
bostäder ökat i hela Stockholms län, inte minst i Upplands-Bro kommun. I Brunna växer 
verksamhetsområdet och antalet arbetstillfällen, medan utbudet av bostäder och boendetyper länge 
varit oförändrat.   

Kommunen genomförde en medborgardialog under 2018. Delar av de förslag som inkom har beaktats 
i detaljplaneförslaget.  

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en blandad bebyggelse 
med cirka 850 bostäder i varierade bostadstyper och storlekar. Det planeras för en grundskola och 
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förskola, samt centrumfunktioner, bland annat en livsmedelsbutik. På så sätt kan den lokala service 
och mötesplats som tidigare fanns på platsen återskapas för Brunnaborna. 

Planområdet återfinns centralt vid infarten till Brunna, i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och 
kollektivtrafik. Här omvandlas den före detta handelsplatsen med tillhörande ytparkeringar genom att i 
föreslagen detaljplan medge utvecklingen av bostäder i en för platsen lämplig blandning av radhus, 
kedjehus och flerbostadshus. En central och samlande funktion i området utgörs av föreslagen 
grundskola för 600 elever med tillhörande idrottshall. Förslaget medger även en förskola för som mest 
åtta avdelningar. En större lokal för livsmedelsbutik lokaliseras till ett för området strategiskt läge, 
nära både skola, gång- och cykelstråk som kopplar samman planområdet med övriga Brunna, samt 
nära utfart till befintligt vägnät. I övriga centrala bostadskvarter möjliggörs lokaler för mindre 
centrumverksamheter och kontor i bottenvåningarna.  

Området delas in i relativt jämnstora bostadskvarter, sammankopplade av gator i en struktur som 
ansluter till det omgivande gatunätet i strategiskt valda lägen. Genom områdets mitt löper ett öst-
västligt gång- och cykelstråk som kopplar Viby till övriga Brunna och vidare mot Gröna dalen. Här 
förläggs ett torg som den naturliga handels- och mötesplatsen. Direkt öster om torget ligger 
skolområdet som lätt nås från cykelstråket och som tillsammans med servicen runt torget utgör kärnan 
i stadsdelen. Runt denna centrala nod fördelas bebyggelsen i en något högre skala med flerbostadshus 
främst i söder och i mötet med omgivningen, medan områdets inre och norra del ger plats åt radhus i 
olika former. Radhusen är 2–3 våningar och flerbostadshusen generellt 3–5 våningar. I ett läge längst i 
söder tillåts en extra våning för att ge stadga mot omgivande trafikled och logistikpark samt för att ta 
upp höjdskillnader i terrängen. Ambitionen är att bevara en del av den befintliga naturen som 
värdefulla inslag i gårdsmiljöerna.  

Planprocessen 
Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2015-11-11 och handläggs enligt plan- och bygglagen i lydelse efter den 1 
januari 2015. Handläggning av detaljplanen sker med utökat förfarande. 

Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av 
förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där yttranden 
som framförts under samrådet redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid 
behov innan ett granskningsförslag upprättas. 

Preliminär tidplan 
Samrådsbeslut (KS) augusti 2020  
Samrådstid  september-oktober 2020 
Beslut om granskning (KS) kvartal 1 2021 
Granskningstid  mars-april 2021  
Antagande (KF)  kvartal 2-3 2021 
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Planuppdrag 
Kommunstyrelsen gav den 11 november 2015 § 140, Tillväxtchefen (numera 
Samhällsbyggnadschefen) i uppdrag att pröva frågan om ny detaljplan för Viby 19:3 enligt reglerna 
för utökat förfarande, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig 
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer.  

Hushållning med mark- och vattenområden 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och 
ekologiskt känsliga områden. Gällande miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet, enligt 
miljöbalken kap. 5, bedöms ej överskridas. 

Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det ändamål vilket området är mest 
lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

Planförslaget innebär att en stor före detta handelsfastighet omvandlas till en blandad och småskalig 
stadsdel. Det innebär att stora delar av det som idag utgörs av asfalterade parkeringsytor omvandlas till 
trädgårdar och bostadsgårdar. Med en rationell kvartersstruktur och småskalig bebyggelse görs 
området tillgänglig för fler människor än idag. Ytan utnyttjas därmed mer effektivt och innebär en mer 
lämplig mark-och vattenanvändning jämfört med gällande detaljplan. I planområdets södra del finns 
befintlig vegetation. Delar av denna blir del av bostadsgårdar och parkmark. Utvecklingen innebär 
också en mer effektiv användning av befintlig infrastruktur och kollektivtrafik.  

Påverkan på riksintressen 
Detaljplaneområdet ligger ca 600 meter norr om E18 som är riksintresse för kommunikation. 
Riksintresset bedöms inte påverkas av planförslaget.  

En dryg kilometer norr om planområdet ligger riksintresse för totalförsvaret Kungsängens övnings- 
och skjutfält. Planförslaget bedöms inte hindra eller försvåra utnyttjandet av anläggningen eller 
motverka totalförsvarets intressen.  

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller 
och ekologiskt känsliga områden.  

Utomhusluft 
Planområdet klarar idag både miljökvalitetsnormer för luftkvalitet och godkända normvärden både för 
partiklar och kväveoxid med marginal, enligt prognosen från SLB. Planförslaget bedöms inte innebära 
en sådan ökning av trafik att miljökvalitetsnormerna för luft riskerar att påverkas negativt. 

Vatten 
Planens nordvästra del avvattnas via ledningsnät mot Mälaren-Skarven och den sydöstra mot Gröna 
Dalen och vidare till recipienten Mälaren-Görväln. Båda har idag måttlig ekologisk status och uppnår 
ej god kemisk status. Gällande miljökvalitetsnormer för ytvatten för Skarven måste vattenkvaliteten 
förbättras till god ekologisk status år 2027 och bibehållas avseende kemisk status. Undantag och 
mindre stränga krav ges dock för bromerad difenyleter samt kvickilver och kvicksilverföroreningar. 
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Gällande Görväln måste vattenkvaliteten förbättras avseende kemisk status och bibehållas avseende 
ekologisk status. Även här ges undantag och mindre stränga krav ges dock för bromerad difenyleter 
samt kvicksilver och kvicksilverföroreningar fram till 2027, samt undantag för kadmium 
kadmiumföreningar, bly/blyföreningar, Antracen och Tributyltenn föreningar. 
 
Enligt Upplands-Bro kommuns dagvattenriktlinjer ska 20 mm av ett regn renas i ett system med mer 
långtgående rening än sedimentation. Beräkningarna i dagvattenutredningen (Tyréns 2020-05-27) 
visar att exploatering inom planområdet innebär att föroreningsbelastning mot Skarven minskar vilket 
ökar möjligheterna för Skarven att uppnå MKN. De positiva miljöeffekterna är en konsekvens av 
förändrad markanvändning. Vid tillämpning av föreslagna dagvattenåtgärder i södra delen av 
planområdet påverkas inte Görvälns nuvarande status negativt av exploateringen. Beräknade 
föroreningsmängder efter exploatering och rening är i samma storleksordning som dagens belastning 
från planområdet. 
 
Buller 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnorm för buller. Normen uttrycks som att 
”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen 
följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.  
 
Planområdet påverkas av trafikbuller från i huvudsak tre vägar, Granhammarsvägen, Effektvägen och 
Energivägen, samt av verksamhetsbuller från angränsande verksamhetsområde. En utredning av trafik- 
och verksamhetsbuller vid planerad nybyggnation i området utförts av Akustikkonsulten (2020), denna 
redovisas i planförslag under rubrik Störningar och risker.   
 
Behovsbedömning 
En behovsbedömning genomfördes 2018 av kommunen utifrån tillgängliga kunskapsunderlag. 
Kommunen bedömer att planförslaget inte kan väntas medföra betydande miljöpåverkan vilket medför 
att ingen miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas. Följande aspekter kommer enligt 
kommunen att följas upp i planarbetet och påverkan och anpassning av planförslaget redovisas i 
planhandlingarna: 
 
- risk med hänsyn till sekundära transportleder för farligt gods samt närhet till bensinstation 
- påverkan från trafikbuller 
- dagvatten och påverkan på MKN vatten 
 
Samråd genomfördes 2018-12-21 med Länsstyrelsen i Stockholm som delar kommunens bedömning. 
 
Aspekterna ovan har utretts under planarbetet och redovisas under motsvarande rubrik i kommande 
kapitel Förutsättningar och planförslag.  
 
Plandata 
Läge och areal 
Planområdet är ca 14 hektar stort och är beläget centralt i Brunna, cirka 2,5 kilometer från centrala 
Kungsängen i Upplands-Bro kommun. Enligt översiktsplanen (2010) ingår Brunna i Kungsängens 
tätortsområde. Planområdet avgränsas av Granhammarsvägen i öster, Effektvägen i söder, 
Energivägen i väster och ett verksamhetsområde i norr. Planområdet ligger nära trafikplats Brunna och 
väg E18. Området är flackt men med ett mindre kuperat och delvis växtbeklätt område i söder.  
 
Söder om planområdet gränsar planområdet mot ett logistikområde. I väster och norr mot ett område 
med blandade verksamheter, från bilhandel och församlingshem, till finmekanik, kretsloppscentral och 
uthyrning av trädgårdsmaskiner och möbler. Bortom det ligger Kungsängens golfbana och Lejondals 
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naturreservat. Öster om Granhammarsvägen återfinns Brunnas befintliga bostadsområden och bortom 
det naturområden.  
 

  
Flygfoto med planområdet markerat. 
 
Markägoförhållande 
Planområdet omfattar fastigheten Viby 19:3 som ägs av Genova Viby Fastighet AB samt en del av 
Viby 19:18 och Brunna 5:1 som båda ägs av Upplands-Bro kommun.   
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Gällande planer och tidigare ställningstaganden 
 
Vattenskyddsområde 
Sydväst om planområdet ligger östra Mälarens vattenskyddsområde, se figur nedan. Syftet med 
vattenskyddsområdet är att säkerställa en god råvattenkvalitet för ytvattentäkterna 
vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm.  
  

 
Planområdets placering i förhållande till vattenskyddsområdet (t v) och till gröna dalen och Tibbledammen (t h) 
 
En del av planområdet har avrinning mot den sekundära skyddszonen till vattenskyddsområdet- mot 
Gröna Dalen via Tibbledammen och Tibbleviken, som är ett avrinningsområde till Östra Mälaren. För 
vattenskyddsområdet och för dess skyddszoner finns skyddsföreskrifter vad gäller bland annat 
hantering av dagvatten och utformning av dräneringssystem för att förhindra risk för vattenförorening.  
 
Regionala planer och program 
RUFS 
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen – RUFS 2050 – pekas Brunna och 
planområdet ut som ett ”sekundärt bebyggelseläge”. De sekundära bebyggelselägena har en potential 
att kompletteras och utvecklas, men ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras till lägen med högre 
regional tillgänglighet. Ett sekundärt bebyggelseläge har en god regional tillgänglighet med 
kollektivtrafik under rusningstrafik, i första hand med buss inom 700 meter. 
 
Kommunala planer och program 
Vision 2035 
Enligt Upplands-Bro Vision 2035 är det nödvändigt att jobba långsiktigt och uthålligt för att bland 
annat skapa effektiva kommunikationer inom kommunen, utforma attraktiva mötesplatser som ökar 
den sociala sammanhållningen och öppenheten, samt att utveckla hållbara boende- och livsmiljöer 
med närhet till natur och vatten. 
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Översiktsplan 
Aktuellt planområde ligger i kommunens översiktsplan (2011) inom tätortsavgränsningen för 
Kungsängen. Översiktsplanen aktualitetsprövades 2018. Kommunfullmäktige bedömde då att 
översiktsplanen är aktuell och att inga förutsättningar har förändrats i så hög grad att 
planeringsinriktningar eller markanvändningskarta behöver omarbetas. I aktualitetsprövningen angavs 
att tätorterna kan utvecklas och att detta föreslås hanteras i kommande arbete med fördjupade 
översiktsplaner för Kungsängen och Bro. 
 
 
Tätortsavgränsningen uppdaterades i sin tur i och med framtagandet av Fördjupade översiktsplan för 
landsbygden (2016). Uppdateringen berör inte det aktuella planområdet.  
 
Planförslaget stämmer delvis överens med den för översiktsplanen centrala strategin Förtätning av 
befintliga tätorter som beskrivs:  
 
Både Kungsängens tätort och Bro tätort har goda förutsättningar att inrymma betydligt fler bostäder. 
Förtätning i Bro och Kungsängen värnar det kulturlandskap som omger befintliga tätorter och som 
både innehåller naturvärden och viktiga areella näringar. En tätare och mer sammanhållen 
bebyggelsestruktur ger också goda förutsättningar för att effektivt samordna den tekniska 
försörjningen samtidigt som underlag skapas för god närservice och ett rikt stadsliv. Förtätning och 
kompletteringsbebyggelse kan ske både på befintlig kvartersmark och på andra obebyggda ytor inom 
de nuvarande tätorterna.  
 
Översiktsplanen framhåller att bostadsbyggande och förtätning ska prioriteras i stationsnära/väl 
kollektivtrafikförsörjda lägen. Det aktuella planområdet saknar direkt närhet till pendeltågstationen, 
men ligger i direkt anslutning till busslinjer som trafikerar sträckan från Kungsängens station till 
Livgardet, Brunna bostadsområde och Brunna verksamhetsområde. Planens genomförande ger ett ökat 
befolkningsunderlag och därmed förutsättningar att utveckla denna trafik med ökad turtäthet. I 
översiktsplanen beskrivs därtill hur kommunen ska driva krav om en ny ”kommunlinje” för först buss 
och i framtiden kanske spår, en lösning som enligt förslaget skulle koppla samman planområdet med 
pendeltågsstationen och övriga kommundelar ytterligare.  
 
Vidare går syftet med planförslaget i linje med planeringsinriktningen för tätorten Kungsängen som 
Brunna är en del av, där två av punkterna uttrycks som följer:  
 

- Gör Kungsängen till en bättre integrerad tätort med lägre grad av funktionsseparering 
och fler kopplingar mellan olika områden. 

- Planberedskap ska finnas för kommunal service som t.ex. skolor, barnomsorg, 
äldreboende. 

 
I översiktsplanens markanvändningskarta är planområdet markerat som befintligt verksamhetsområde 
och handel. Någon ändring, utveckling eller komplettering av platsens ändamål föreslås inte. 
Planförslagets bostäder och skolverksamhet är på sätt en avvikelse från översiktsplanen.  
 
Planområdet utgör Brunnas mittpunkt och är på så sätt en viktig länk mellan verksamhetsområdet i 
väster och tätortens bostadsområden i öster. I översiktsplanen beskrivs planområdets handelsetablering 
som ett komplement till centrala Kungsängen gällande service och arbetsplatser. I och med att Coop 
lämnade platsen har denna funktion försvunnit sedan översiktsplanen antogs 2011. Flytten innebar 
också att Brunnas centrala mötesplats och lokala service gick förlorad. En målsättning med den 
förslagna utvecklingen är således att med ett ökat utbud av bostäder ge ett starkare underlag och 
återskapa denna viktiga mötesplats och lokala service. På så sätt kan denna avvikelse från 
översiktsplanen motiveras.  
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Översiktsplanen framför samtidigt vikten av att det befintliga verksamhetsområdet ska kunna fortsätta 
utvecklas med fler aktörer och arbetstillfällen. Planarbetet bör därför bevaka hur den planerade 
stadsdelen kan samordnas och skapa synergier med angränsande verksamheter, snarare än att begränsa 
dem.  

Grönplan 
I kommunens grönplan (2008) framförs att entréerna in till Brunna behöver tydliggöras genom att 
glesa ut den befintliga trädvegetationen för att förstärka sambandet mellan Brunna och Kungsängen. 
Vidare uppges det att både inne i tätorten och i det befintliga bostadsområdet i Brunna råder brist på 
anlagda grönytor med hög rekreativ kvalitet. I planen pekas inga naturvärden ut, varken inom eller i 
nära anslutning till planområdet. Det finns inte heller några naturskyddsområden i närheten. Planen 
identifierar planområdet och den före detta handelsplatsen som Stor mötesplats/målpunkt. 
Planförslaget går i linje med Grönplanen genom att både återskapa mötesplatsen och målpunkter med 
ny service, samt med nya kvalitativa grönytor.  

Utvecklingsprogram för Gröna dalen 
I utvecklingsprogrammet för Gröna dalen (2018) framförs målsättningen att binda samman Brunna 
och Kungsängen och att skapa bättre kontakt från Brunna till Gröna dalen med stärkta gröna stråk. 
Genom planförslaget stärks kopplingarna inom och mellan Brunnas olika delar med nya gång- och 
cykelstråk, liksom med stärkta gröna värden i parker, på gårdar, trädgårdar och med träd utmed gator 
inom stadsdelen.  

Trafik- och tillgänglighetsprogram 
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet (2019) är kommunens åtgärdsprogram för arbetet med 
trafiksäkerhet och tillgänglighetsfrågor. Fortlöpande inventeringar av kommunens primära gång- och 
cykelstråk ligger till grund för årliga uppdateringar med utvärderingar av genomförda åtgärder och 
förslag till kommande. I närheten av planområdet pekar man i 2019 års program ut förslag till 
upprustning av Artistvägen liksom ett antal trafiksäkerhetsåtgärder i anslutning till 
Granhammarsvägen.  

Framtidens förskola och skola 
Kommunen lät år 2016 ta fram ett ramprogram för Utbildningskontorets verksamhetslokaler. 
Programmet ska vara ett stöd inför arbetet med nya förskole- och skolprojekt i Upplands-Bro 
kommun. Programmet omfattar bland annat checklistor och vägledning för behovsanalyser liksom de 
nyckeltal och ytkrav som ska gälla vid all nybyggnation av skolor och förskolor i kommunen. 
Programmets värdeord är flexibilitet, trygghet och barnperspektiv. Med dessa ord som utgångspunkt 
har programmet som målsättning att skapa stimulerande lärmiljöer i förskola/skola. I ramprogrammet 
redovisas nyckeltal och ytbehov för skolbyggnader och gårdar.  

Ur kommunens program Framtidens förskola och skola 
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VA-plan 
I kommunens VA-plan, antagen 2018-06-13 framgår att planområdet ligger inom verksamhetsområde 
för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Vid ny exploatering ska ekologiskt och lokalt 
omhändertagande av dagvatten ska vara utgångspunkten, exempelvis genom infiltration och 
växtupptag. Kommunen har ett väl utbyggt system med dagvattendammar för att rena dagvattnet 
innan det når Mälaren, bland annat Tibbledammen som ligger nedströms planområdet.  Inom 
avrinningsområdet Gröna dalen, dit en del av planområdet avvattnas finns en känd 
översvämningsproblematik. 
 
Detaljplaner och förordnanden 
För planområdet gäller detaljplan 13 för Brunna industriområde (Coop forum) som reglerar 
markanvändningen till Handel och tillåter en exploateringsgrad på 0,25 (bruttoarea per fastighetsarea) 
vilket motsvarar cirka 27 000 kvadratmeter. Planen vann laga kraft 2004-07-20 och 
genomförandetiden på 15 år löpte ut 2019-07-20.  
 
Energivägen omfattas huvudsakligen av stadsplan 3 för del av Brunna industriområde från 1977 och 
utgör där allmän plats för Gata och park. Samma plan omfattar delar av grönremsan utmed 
Granhammarsvägen på det aktuella planområdes motsatta sida, också den planlagd som allmän plats 
för Gata och park. Energivägens sydligaste del omfattas av stadsplan 7 för del av Brunna 
industriområde från 1984 och är planlagd för samma ändamål. En del av nämnd grönremsa ingår 
också i denna plan. Genomförandetiden har gått ut för både dessa planer. Korsningen 
Energivägen/Effektvägen omfattas av detaljplan för Viby 19:1 m.fl. från 2013 som i huvudsak medger 
utveckling av lager- och logistikverksamheter. Korsningen är planlagd som allmän plats Lokalgata och 
planens genomförandetid går ut 2023. En kvarvarande del av grönremsan är planlagd som allmän plats 
Natur i Detaljplan 13 för del av Brunna skog från 1989. Genomförandetiden för denna plan har gått ut.  
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Förutsättningar och planförslag 
I följande avsnitt beskrivs planområdets befintliga förutsättningar, följt av hur det är tänkt att 
utvecklas. Planförslaget omfattas av och utgår ifrån ett kvalitetsprogram (Kvalitetsbok för Viby) 
framtaget av Arkitema (2020). Programmets syfte är att vägleda utvecklingen, beskriva projektets 
karaktär och gestaltningsprinciper, samt förtydliga och säkerställa kvaliteter i utformningen av 
områdets byggnader och yttre miljö.  

Illustrationsplan över planområdet med närmsta omgivning. Bild ej skalenlig. Bild: Arkitema 
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Natur 
Mark och vegetation 
Nuläge 
Utmed planområdets gräns mot Granhammarsvägen sträcker sig en grönremsa beklädd med gräs och 
ett antal träd. I den cirka 30 meter breda remsan går idag den gång- och cykelväg som kopplar 
samman Brunna med centrala Kungsängen. Längst i söder, där cykelbanan leds in i tunneln under 
Effektvägen, kantas stråket av en bergskärning mot Granhammarsvägen och sluttande naturmark åt 
motsatt sida.  
 
En översiktlig naturvärdesinventering har gjorts av kommunens ekolog samt av Ekologigruppen på 
uppdrag av kommunen. Utpekade naturvärdena bedöms enligt svensk standard i en fyrgradig skala. 
Klass 1 är högsta naturvärde (motsvarar Naturreservat), medan klass 4 omfattar visst naturvärde. I 
planområdets södra del finns hällmarkstallskog och blandskog samt öppen gräsmark. Området 
beskrivs som igenväxande, trädklädd och buskrik ruderatmark med ett artrikt trädskikt med diverse 
ädellövträd. Sannolikt en artrik insektsmiljö och buskrikedomen är av värde för småfåglar. 
Vegetationen i söder bedöms utgöras av klass 3, påtagligt naturvärde, medan grönremsan utgör klass 
4, visst naturvärde. För områdets karaktär kan med fördel mindre dungar av träd sparas som gröna 
värden i bebyggelsestrukturen.  
 

  
Ortofoto som visar utbredning av befintlig vegetation. Gul markering visar inventerat område med naturvärdesklass 3 
 
I övrigt är fastigheten i huvudsak hårdgjord med asfalterade parkeringsytor och ytor för upplag till 
tidigare handelsverksamhet.  
 
 
Förslag 
Grönremsan utmed Granhammarsvägen kommer fortsatt utgöra en grön kvalitet och skyddszon mot 
trafikleden i öster. Den klär därtill in den nord-sydliga cykelleden på ett trivsamt sätt och blir en 
naturlig del som den viktiga entrén till området för de som kommer till området via gång- och 
cykeltunneln från östra Brunna eller busshållplatserna. Denna sparas och förstärks med ytterligare 
vegetation för att kunna infiltrera och rena dagvatten, se mörkgrön pil i bilden nedan. 
 
Ett nytt grönt stråk anordnas centralt genom området, via de mest publika funktionerna, se ljusgrön pil 
i bilden nedan. Utöver detta anläggs även två mindre grannskapsparker, en i norr och en i söder, för att 
inbjuda till lek och gemensam utomhusvistelse i grannskapet och i anslutning till bostadskvarteren. 
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Delar av det befintliga grönområdet i söder bevaras för att bidra med kvaliteter till den planerade skol- 
och förskolegården, se mörkgröna figurer i bilden nedan. I övrigt är det en genomgående ambition att 
låta vegetation och topografi utgöra karaktärsdanande inslag på bostadsgårdar och mindre grönytor 
mellan kvarteren.  
 
 

 
Övergripande disposition av grönområden.                                                           Illustration över de två grannskapsparkerna. 
Bild: Arkitema, bearbetning Tyréns                                                                      Bild: Arkitema 
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Landskaps- och stadsbild 
 

 
Planområdet sett från väster med verksamhetsområde i förgrunden och Brunnas bostadsområden i bakgrunden, bortom det 
Gröna dalen och Mälaren. 
 
Nuläge  
Brunna är idag distinkt uppdelat i olika funktioner och skala. Brunna öster om Granhammarsvägen 
utgörs av småskaliga bostadsområden med i huvudsak radhus och friliggande småhus som växt fram 
under 1900-talets senare decennier. De olika delarna bildar enklaver från olika tider som omsluts av 
vegetation och knyts samman av mindre lokalgator eller gångvägar. Områdena norr och direkt väster 
om planområdet utgörs av verksamheter i gles och relativ låg skala, medan den framväxande 
logistikparken i sydväst tillför större bebyggelsevolymer mot E18.  
 
Planområdet som sådant utgör ett hålrum i Brunnas bebyggelse i form av en vidsträckt och idag 
närmast outnyttjad parkeringsyta. Den före detta handelsbyggnaden är planområdets enda byggnad. 
Mellan Brunnas separerade funktioner sträcker sig storskaliga trafikområden, som med breda vägar 
och korsningar ger framkomlighet för motorburen trafik men ökar de visuella avstånden och utgör 
svåra barriärer för de som rör sig till fots eller med cykel.  
 
Förslag 
En central del i arbetet med planförslaget har varit att hitta en skala och struktur för stadsdelen som på 
lämpligt sätt möter sin omgivning. Den ska anpassas i skala och funktion till både de brokiga 
verksamheterna i söder och väster, till angränsande trafikområden, liksom även vända sig mot och 
knyta an till småhusbebyggelsen öster om Granhammarsvägen. Bebyggelsen ska samtidigt göras 
genomsläppligt och välkomnande, för att bidra till att Brunna knyts samman och där den nya 
stadsdelens interna kvaliteter tillgängliggörs för fler än de boende.  
 
Förslaget delar in bebyggelsen i tre övergripande zoner. Med respekt för den framväxande 
logistikverksamheten liksom tyngre trafik på Effektvägen möter planförslaget upp med högre och 
tätare bebyggelse i söder. I strukturens inre delar blandas flerbostadshus med radhuskvarter. I 
planområdets mellersta del präglas stadsbilden av de publika funktionerna. Här dominerar skolområde 
med stora gårdsytor, det centrala torget och livsmedelsbutiken med angränsande verksamheter samt 
det gröna cykelstråket som förbinder planområdet med angränsande villaområde. I norr blir skalan 
genomgående jämnare och lägre. Här dominerar radhus och kedjehus, men med inslag av mindre 
flerbostadshus för att åstadkomma visionen om en trivsam blandstad med trädgårdsstadsidentitet. 
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Illustration volymskiss över området sett från sydost. Bild Arkitema  
 
 
Rekreation och friluftsliv 
Nuläge 
Knappt två kilometer väster om planområdet ligger Kungsängens golfklubb. På promenadavstånd från 
planområdet, öster om angränsande bostadsområden, ligger Gröna dalen med motionsslingor och 
skidspår. Strax norr om Brunna nås vidsträckta natur- och rekreationsområden, bland annat Lejondals 
naturreservat.  
 
Enligt kommunens grönplan är Brunna den del av Kungsängens tätort som sammantaget saknar 
grönområden/grönytor med hög rekreativ kvalitet. Avståndet till badplats och friluftsområden är stort. 
I Brunnas befintliga bostadsområden saknas större ytor av anlagd parkmark. 
 
Förslag 
Kopplingen till rekreativa värden i omgivningen förbättras genom att tydliggöra stråk och underlätta 
för gång- och cykeltrafik med fler och säkrare passager över de stora trafiklederna. Inom planområdet 
kommer satsning på gångstråk och lekplats i anslutning till det centrala torget, liksom idrottshall och 
grönytor för utomhusaktiviteter på och intill skolgården tillföra stora rekreativa värden till en idag 
outnyttjad plats. På två strategiska platser utgör kvartersparker lokala värden för rekreation och lek.  
 
Fornlämningar 
Nuläge 
Inga kända fornlämningar finns inom området. 
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Geologi/Geotekniska förhållanden 
Nuläge 
Ett PM för Geoteknik har tagits fram av Tyréns (2018). Jorddjupet till berg varierar över 
undersökningsområdet mellan 0 – 3 meter enligt SGU:s jorddjupskarta. Stora delar av 
undersökningsområdet består av urberg med ett tunt lager morän eller fyllning på. I norra delen finns 
sandig morän och kärrtorv. På stor del av fastigheten finns jordlager som inte är sättningsbenägna. Vid 
den miljötekniska undersökningen påträffades dock lera i ett mindre område inom fastighetens 
nordvästra del och enligt den geologiska kartan kan det förekomma lera i fastighetens allra mest 
sydöstra del. I senare projekteringsskeden ska lerans sättningsegenskaper utredas. 

Befintlig topografi och befintliga jordlager innebär även att det inte finns några ras- och skredrisker 
inom fastigheten med dagens förhållanden. 

Grundvattennivåer varierar, enligt nivåavläsningar, kring 2–2,5 meter under markytan i fastighetens 
mittre och norra del. I den södra delen av fastigheten där terrängen är högre finns troligtvis inte någon 
stående grundvattenyta i de tunna jordlagren. 

Förslag 
I senare projekteringsskeden ska ytterligare geotekniska undersökningar utföras. Dessa ska utföras så 
att nödvändiga temporära/permanenta stödkonstruktioner för ny bebyggelse kan beslutas om och 
projekteras.    

Förorenad mark 
Nuläge 
En miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning har genomförts (Tyréns, 2018-06-15) i syfte att 
få en uppfattning om markens miljötekniska kvalité, det vill säga om det förekommer föroreningar i 
halter som kan begränsa den masshantering som sker till följd av markarbeten och eller framtida 
markanvändning. 

I undersökningen har något förhöjda halter av vissa metaller (arsenik, kobolt, krom och vanadin) 
påvisats i fyllningen kring befintlig byggnad, som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för KM, halterna är tydligt lägre än MKM. De något förhöjda halterna är vanligt förekommande i 
fyllningsjord. Med stor sannolikhet kan halterna härledas till fyllningsjorden.  
I grundvattnet är halterna av oljekolväten låga jämfört använda bedömningsgrunder. Samtliga 
klorerade ämnen som analyserats är lägre än rapporteringsgräsen för analysmetoden. 

Förslag 
I samband med rivning, nybyggnation och iordningställande av nya ytor kommer sannolikt del av 
befintlig fyllningsjord schaktas bort. Verksamhetsutövare har ett ansvar att massor som genereras till 
följd av byggnation hanteras på ett miljöriktigt sätt. För att säkerställa hantering av massor 
rekommenderas att ett tvåstegs laktest, enligt NFS 2004:10, utförs snarast på massor från de punkter 
förhöjda halter metaller påvisats. Detta för att kontrollera om uppgrävda massor kan hanteras som 
inert avfall.  

Trots denna undersökning kan misstänkt förorenad fyllningsjord påträffas i samband med 
schaktarbeten. För att minimera risk för stopp i produktionen rekommenderas därför att riktlinjer för 
hantering av oförutsedda händelser tas fram i god tid innan masshantering blir aktuell i samband med 
planerad byggnation. Med oförutsedda händelser avses misstänkt förorenad jord, okulär bedömning 
eller lukt. I riktlinjerna ska bland annat framgå vilka kontroller som bör utföras och hur uppgrävda 
massor ska hanteras. 
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Bebyggelseområden 
 
Befintlig bebyggelse 
Nuläge 
Planområdet omfattar en större handelsbyggnad där Coop Forum tidigare huserat. 2017 lämnade Coop 
platsen för nya lokaler söder om E18. Delar av byggnaden används för banor för padeltennis och 
bilhandel. I övrigt är planområdet idag obebyggt.  
 

 
Flygbild som visar handelsbyggnaderna i planområdets norra del.  
 
Förslag 
De befintliga byggnaderna kommer att rivas.  
  
Kulturmiljö 
Området bedöms sakna byggnadsverk eller annan miljö av intresse för kulturmiljövården.   
 
Övergripande disposition 
Stadsdelens disposition framgår av illustrationsplanen på sida 13. Här redovisas en struktur som 
utvecklats kring byggstenarna: gemensamma rum, stråk och bebyggelse. Området har delats in i 
relativt jämstora bostadskvarter, sammankopplade några större gator som säkrar anslutning till 
målpunkter av allmänt intresse, exempelvis skolan. Dessa kompletteras med ett antal mindre gator 
som i huvudsak kommer trafikeras av boende i området. Strukturen ansluter till det omgivande 
gatunätet i strategiskt valda lägen.  
 
Genom områdets mitt löper ett öst-västligt gång- och cykelstråk som kopplar Viby till Brunna och 
vidare mot Gröna dalen. Intill stråket förläggs områdets centrala torg i syfte att utgöra den naturliga 
handels- och mötesplatsen i området. Direkt öster om torget intill ligger skolområdet som lätt nås från 
cykelstråket och som tillsammans med servicen runt torget utgör kärnan i stadsdelen. Runt dessa 
viktiga platser utgörs kvarteren av en blandad bebyggelse med rad- och kedjehus blandat med 
flerfamiljshus.  
 
I söder behövs en något högre skala i mötet med omgivande trafikled och logistikpark. Här förläggs 
därför flerbostadshus i upp till fem våningar. Undantag medges för bebyggelsen närmast Effektvägen 
som i syfte att skärma av trafik och ta upp höjdskillnader tillåts vara sex våningar. En kvarterstruktur 
med större gårdar ger möjlighet att spara stora delar av den befintliga naturen i söder.  
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Innanför dessa kvarter återfinns radhus. I planens centrala del dominerar skola, idrottshall och kvarter 
med lokal service. Norr om stråket är radhusen den dominerande byggnadstypen. Längst i norr tillåts 
husen åter bli lite högre för att möta upp och utgöra en rygg mot verksamheterna i norr.  
 
Ny bebyggelse, bostäder 
I området planeras för cirka 850 bostäder, beroende på val av slutlig planlösning och fördelning av 
bostadsstorlekar. Bebyggelsen fördelas över området i en för sammanhanget anpassad blandning av 
enbostads- och flerbostadshus. Markanvändningen för bostadskvarteren anges som B, Bostäder. I 
utvalda lägen kombineras bostadsanvändningen med exempelvis centrumändamål i bottenvåningen.  
 
Höjden på bebyggelsen inom respektive kvarter begränsas med högsta nockhöjd i meter över 
nollplanet. I de lägen inom planområdet där bebyggelsens placering och läget på gårdsytor av olika 
anledningar är av större vikt, begränsas byggrätten antingen av egenskapsbestämmelse om placering, 
alternativt av prickmark eller korsmark som inte får förses med byggnad eller endast bebyggas med 
komplementbyggnader. Det gäller i huvudsak kvarter där bebyggelsen placeras för att rama in 
strukturen, möta omgivande trafikleder samtidigt som en skyddad gårdssida säkras. I övriga lägen 
medges en större flexibilitet i placeringen och byggrätterna begränsas istället med för aktuellt kvarter 
anpassat exploateringstal. 
 
Radhus  
Med radhus och kedjehus uppnås en täthet och närhet i grannskapet samtidigt som skalan hålls nere. 
Husen har placerats med fokus på orientering mot ljuset, läge på tomten och möjligheter till uteplats. 
Alla bostäder har tillgång till bilparkering, antingen på den egna tomten, på egen plats på gatan 
framför huset eller i den absoluta närheten. Kvarteren ska vara sammanhållna sett till färg och 
material, men med möjlighet till personlig anpassning och variation mellan bostäderna. Radhusen 
byggs i 2-3 våningar.  
 

 
Referensbild radhus 
 
Planen medger i några lägen en bostadstyp som kombinerar en lägenhet på botten med egen uteplats 
med en tvåvåningslägenhet ovanpå. Denna beskrivs i Kvalitetsboken som ett stadsradhus. För mer 
detaljerade gestaltningsprinciper se bilaga ”Viby kvalitetsbok” (Arkitema). 
 

 
Referensbild stadsradhus 
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Flerbostadshus 

 
Kvartershus fasad mot gata, exempel. Bild: Arkitema 
 
I söder och kring torget återfinns något mer resliga kvarter. Denna något tätare och högre bebyggelse 
behåller en småstadskaraktär genom ett omväxlande taklandskap som varvar olika takvinklar och 
använder gavelmotiv för att skapa siktlinjer och vyer. Flerbostadshusen blir 3–5 våningar höga, med 
undantag för bebyggelsen längst i söder som tillåts bli en våning högre för att ta upp höjdskillnader 
och säkra en god ljudnivå för bakomliggande kvarter. Material och kulörer ska hållas ihop med 
småhusen för att nå en gemensam identitet i området. Material i sockelvåningar är med fördel 
avvikande för att markera gaturummet och ge ett slitstarkt intryck. I Kvalitetsprogrammet beskrivs 
dessa hus som Kvartershusen. För mer detaljerade gestaltningsprinciper se bilaga ”Viby kvalitetsbok” 
(Arkitema). 
 

 
Referensbild på småskaliga flerbostadshus 
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Ny bebyggelse, skola och förskola 
 

  
Lokalisering av förskola och skola. Bild: Arkitema              
 
 
 
Grundskola 
Centralt i området planeras en grundskola för 600 elever i klass F-9. Placeringen möjliggör att en 
större del av den befintliga vegetationen kan bibehållas och utgöra en väsentlig del av skolgården. 
Placeringen ger en god inramning av skolgården, ett tydligt landmärke i mötet med omgivningen samt 
och utgör ett både visuellt och faktiskt skydd mot buller och trafik på Granhammarsvägen. I mitten av 
planområdet blir skolan därtill likvärdigt tillgänglig från planområdets alla delar. Här ligger skolan 
dessutom nära busshållplatserna på Granhammarsvägen och i direkt anslutning till det viktiga stråket 
som med säker skolväg kopplas samman planområdet med Brunnas övriga bostadsområden i öster. 
Skolans mest publika del, som troligen kommer nyttjas mycket för aktiviteter på kvällar och helger, är 
idrottshallen. Denna placeras förslagsvis närmast det centrala torget som också utgör en av 
planområdets publika tyngdpunkter. För mer detaljerade gestaltningsprinciper se bilaga ”Viby 
kvalitetsbok” (Arkitema). 
 
Skolans storlek styrs genom angiven utnyttjandegrad av fastigheten, liksom av högsta tillåtna 
nockhöjd över angivet nollplan. Placeringen av bebyggelsen inom skolfastigheten styrs och gårdens 
omfattning säkras genom att i planen ange vilka ytor som inte får bebyggas. Friytan utomhus uppnår 
riktvärdet om 17 kvadratmeter per barn (genomsnitt alla åldrar F-9). Angiven markanvändning i 
detaljplanen är S, Skola.  
 

Idékoncept och volymskiss för skola.  
Bilder: Arkitema 
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För att möjliggöra samnyttjande av skolans lokaler för aktiviteter som kultur och idrott utanför skolans 
ordinarie verksamheter ges skolan även användningen R, för besöksanläggning för kultur och idrott.  
 
Förskola 
I planområdets sydvästra del möjliggörs en förskola med upp till 8 avdelningar i ett större 
bostadskvarter. Förskoleverksamhetens andel av byggrätten regleras inte, men förläggs i bottenvåning 
med entré direkt mot gård och kan eventuellt uppta även del av andra våningen. Detta ger möjlighet att 
ta till vara på delar av den befintliga vegetationen som del av gårdsmiljön, som samtidigt skyddas mot 
trafikbuller tack vara den längre byggnadskroppens placering och höjd. Läget är fördelaktigt sett till 
tillgänglighet och med goda möjligheter för hämtning och lämning. Friytan utomhus uppnår 30 kvm 
per barn. För mer detaljerade gestaltningsprinciper se bilaga ”Viby kvalitetsbok” (Arkitema). 
 
 
Ny bebyggelse, torg och centrumändamål 
 

 
Illustration över den nya centrumbildningen. Bild: Arkitema 
 
Centralt i planområdet, som kärnan i den nya bebyggelsen, planeras en mindre centrumbildning i 
anslutning till ett nytt torg. Torget är tänkt att fungera som mötesplats både för boende inom 
planområdet, för angränsande bostäder och verksamheter. Det innehåller både planteringar, sittmöbler 
och en lekplats.  
 
I anslutning till torget och till utfarten mot Energivägen, möjliggörs större sammanhängande lokaler 
för den efterfrågade livsmedelsbutiken. Lokalerna integreras i bostadskvarteret och omfattar dess 
nedre plan. Användningen anges som BC för Bostäder och centrumändamål. Placeringen bedöms vara 
lämplig sett till varuleveranser och trafikrörelser i stort. Med direktanslutning till Energivägen belastar 
leveranser och biltrafik till handeln inte bostadsområdet i onödan. Med en ny livsmedelsbutik 
återskapas en viktig målpunkt i Brunna. Kunder till butiken kommer inte bara att komma från själva 
planområdet utan även både från bostadsområdena i öst och verksamhetsområdena i väster. Närheten 
till det centrala gång- och cykelstråket är av stort vikt för att tillgänggöra servicen. Utvecklingen av 
lokal service anses bärande och i delar av bebyggelsen runt torget reglerar därför planen att lokaler för 
centrumändamål ska finnas i angiven andel av kvarterens bottenvåningar, C2 och C3.  
 
Placeringen kan förhoppningsvis dra folk till torget, skapa liv och rörelse till och genom stadsdelen. I 
förlängningen utvecklas ett underlag för den lokala service som ofta etableras runt en livsmedelsbutik 
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och mindre centrumbildning av denna typ; exempelvis en frisör eller apotek, ett café eller 
lunchrestaurang. Även mindre kontorslokaler bedöms kunna efterfrågas som komplement till det 
verksamhetsområdet och logistikparken i omgivningen i väster.  
 
Lokaler för denna typ av verksamheter och service medges i utvalda lägen runt det centrala torget. För 
att säkra flexibilitet inför framtiden medges samma användning också i flerbostadskvarteren i söder, 
där efterfrågan på kompletterande lokaler kan tänkas växa i takt med området. Markanvändningen för 
ovan beskrivna funktioner och lägen anges i planen som kombination BC för Bostäder och/eller 
centrum, eller BC1 för Bostäder och Lokaler för centrumändamål och kontor får finnas i entréplan.  
 
Hotell, som också ryms inom centrumändamål, ses som ett möjligt inslag i något av centrumkvarteren, 
alternativt i planområdets sydostligaste kvarter. 
 
Offentlig service och kommersiell service 
Nuläge 
Området försåg tidigare Brunna med omnejd med kommersiell service i form av en stormarknad. 
Denna stängde och flyttade från området 2017. I dagsläget finns en bilhandel och banor för 
padeltennis på platsen. Offentlig service saknas helt. I Brunna i övrigt finns en pizzeria och en kiosk 
på Musikvägen. För ett större utbud hänvisas befolkningen till centrala Kungsängen eller andra orter. 
Den offentliga servicen i omgivningen utgörs av Brunnaskolan med cirka 300 elever i klass 1–3, 
Hagnässkolan med cirka 450 elever i klass 4–9, samt ett 3 förskolor. Närmsta gymnasium finns i 
centrala Kungsängen. Delar av fordonsprogrammets undervisning är förlagd till lokaler i Brunna 
industriområde.     
 
Förslag 
Planförslaget möjliggör utveckling av grundskola, förskola samt lokaler för centrumändamål i syfte att 
försörja både planområdet och Brunna som helhet med lokal service och potentiella kontorslokaler. 
Funktionerna beskrivs under föregående avsnitt om ny bebyggelse.  
 
Tillgänglighet 
Nuläge 
Den nuvarande trafik/och angöringssituationen är främst anpassad för biltrafik vilket gör att det är lätt 
att angöra i direkt anslutning till byggnadens entré på ett tillgängligt sätt. Dock har platsen låg 
tillgänglighet och innebär en osäker miljö för gående och cyklister. 
 
Förslag 
Samtliga nya byggnader uppnår riktlinjerna gällande tillgänglighetskrav för lutningar samt tillgänglig 
angöring och parkering inom 25 m från entré.  Handikapparkering till de nya kvarteren reserveras i de 
parkeringsskepp som ligger längs den yttre matargata som omger planområdet. För byggnaderna som 
har entréer mot de interna lokalgatorna reserveras handikapparkering inom lokalgatorna av typerna E- 
och G enligt beskrivning och illustration i följande avsnitt om Trafik och kommunikationer. 
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Solstudie 
En solstudie har tagits fram i syfte att visa hur solen, vid olika tider på dagen och året, letar sig in i 
stadsdelen, hur skuggeffekter från kvarter och byggnader påverkar angränsande byggnader och öppna 
ytor.  
 

     
Solstudie som avser vårdagjämning (mars), kl 9 till vänster, kl 12 i mitten och kl 15 till höger 
 

     
Solstudie som avser sommarsolstånd (juni), kl 9 till vänster, kl 12 i mitten och kl 15 till höger 
 

     
Solstudie som avser höstdagjämning (september), kl 9 till vänster, kl 12 i mitten och kl 15 till höger 
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Trafik och kommunikationer 
En trafikutredning har tagits fram (Tyréns 2020-04-17). Utredningen har kartlagt nuläget samt utrett 
om exploateringen kan komma att ge upphov till kapacitetsproblem i infrastrukturen i närhet till Viby 
19:3 samt om det finns behov av förstärkningar i infrastrukturen gällande gång- och cykelstråk samt 
kollektivtrafik och hållplatser. 
 
Trafikalstring 
Nuläge.  
Gällande detaljplan som avser handel har en alstring på cirka 8 000 fordonsrörelser/dygn.  
  
Förslag 
Planförslaget väntas alstra mindre trafik än vad användningen i gällande detaljplan möjliggör. Det ger 
en generellt lägre belastning på omkringliggande vägnät. När det gäller belastning på E18 i total 
mängd trafik under dygnet väntas planförslaget och nollalternativ (användning enligt gällande 
detaljplan) vara likvärdiga. Nollalternativ väntas alstra mer trafik totalt sett men med en större andel 
lokala resor (inte via E18) än i planalternativet.  
 
Gatunät och utfarter 
Nuläge  
Planområdet omges av de tre vägarna Granhammarsvägen (ansluter till E18, hastighetsreglering 60 
km/h), Effektvägen (hastighetsreglering 60 km/h) och Energivägen (hastighetsreglering 40 km/h). 
Mätpunkter från Granhammarsvägen och Energivägen visar att det är en del tung trafik (mellan 4,4% 
och 11,9 %) som rör sig i området (Tyréns, 2020-04-17). 
 

     
Befintlig utformning av Granhammarsvägen (till höger) Effektvägen (mitten) och Energivägen (till vänster) 
 
Området saknar i dagsläget internt gatunät utan består av resterna av parkeringsplatser och ytor för 
varutransporter till den före detta stormarknaden. Samtliga funktioner matas via tre utfarter mot 
Energivägen. Under 2020 görs enligt Trafik-och tillgänglighetsprogrammet satsningar på 
trafiksäkerheten i bostadsområdet österut på Artistvägen bland annat med förbättring av gångvägen. 
Denna väg är en av två befintliga kopplingar till aktuellt planområde.   
  
Förslag 
Planförslaget tillskapar fyra utfarter till Energivägen, (en av de befintliga flyttas till nytt läge), en till 
Effektvägen samt två till Granhammarsvägen, se översiktskarta till höger på nästkommande sida. Den 
norra nya utfarten mot Granhammarsvägen förbättrar kopplingarna till det befintliga bostadsområdet 
österut, med en ny rondell vid utfarten till korsningen Artistvägen/Granhammarsvägen. En ny rondell 
föreslås även i korsningen Effektvägen/Energivägen för att förbättra trafiksäkerheten.  
 
Gatunätet inom planområdet är disponerat med en yttre kommunikationsväg med parkeringsplatser. 
Denna löper parallellt med omgivande vägnät som försörjer ett mer finmaskigt nät av smalare 
kvartersgator som bidrar till högre trafiksäkerhet och lägre hastigheter i anslutning till både 
bostadsbebyggelse och publika funktioner. Sektionernas placering framgår av den vänstra 
översiktskartan nedan, där de olika färgmarkeringarna redovisar varsin typsektion.  
Samtliga sektioner uppfyller de krav som finns i Upplands-Bros tekniska handbok med stöd från VGU 
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och RiBuss. Tematiska planritningar och sektioner på kommande sidor finns i större format i 
Kvalitetsboken.  
 

 

  

 
 

 

 

Karta över områdets gatunät. Nya utfarter markerade med röd 
cirkel. Nya samt nya rondeller enligt trafikutredningens förslag, 
markerade med grön cirkel. Den södra rondellen redovisar 
korsningen Effektvägen/Energivägen och den norra korsningen 
Artistvägen/Granhammarsvägen. Bild: Arkitema 
 

Översiktskarta över de olika gatutypernas placering. Bild: Arkitema 
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Föreslagna gatusektioner 

 
Den bredaste gatutypen löper parallellt med Granhammarsvägen och innehåller körväg, parkering och plantering intill den 
befintliga cykelbanan.  

 
Den nya vägen i den norra delen som ansluter till Artistvägen i öst har dubbelsidiga trottoarer och plats för kombination av 
trädplantering och enkelsidig gatuparkering. 
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I radhusområdena föreslås en smalare gata med enkelsidig trottoar. Parkering sker på anslutande kvartersmark. 
 

 
Längs det mest publika centrala stråket som löper längs skolan och förbi de kommersiella lokalerna reserveras utrymmet till 
gående och cyklister för att inbjuda till en attraktiv och trafiksäker miljö för alla åldrar. 
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Parkering, angöring och varumottagning 
Nuläge  
Den före detta handelsverksamheten angjordes tidigare via tre anslutningar mot Energivägen. 
Verksamheterna försågs med parkeringsytor utspridda över fastighetens norra hälft, huvudsakligen 
söder om men även väster om byggandens huvudentré. Färdtjänst och avlämningar har tidigare kunnat 
ske framför byggnadens huvudentré. Varumottagning sköttes i huvudsak utmed byggnadens västra och 
norra sida. I dagsläget är ytorna till stor del oanvända.  

Förslag 
Viby 19:3 planeras innehålla ca 850 bostäder i olika upplåtelseformer. För boendeparkering i Up-
plands Bro kommun gäller följande p-normer:  
Boende i enfamiljshus: 1 bilparkering per hushåll  
Boende i flerfamiljshus: 0,7 bilparkeringar per hushåll + 0,1 gästparkering per hushåll, dvs totalt 0,8  
Den prognostiserade bebyggelsen föranleder totalt ca 250 parkeringsplatser på tomtmark eller i nära 
anslutning till enfamiljshus (enbostadshus, radhus och kedjehus) och ca 550 parkeringsplatser till 
flerfamiljshus. Dessa kan tillgodoses på tomtmark, längs gata och i den “parkeringskrans” som 
förläggs kring området, tillsammans med lösning i några kvarter som får en förhöjd bostadsgård med 
parkeringsgarage under. För byggnaderna som har entréer mot de interna lokalgatorna reserveras 
parkering för rörelsehindrade inom lokalgatorna, se typsektion ”gata Norr”. Besöksparkeringar 
återfinns som kantstensparkering utmed de interna lokalgatorna i hela stadsdelen.  

Princip för placering av parkeringsplatser. Bild: Arkitema 
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För en hållbar stadsutveckling bör dock utredas för respektive kvarter/blivande fastighet i vilken 
omfattning, mobilitetsåtgärder kan sänka p-talen och leda till färre bilar i området i framtiden.  
 
Följande mobilitetsåtgärder föreslås studeras vidare. 
 
- Generösa möjligheter till cykelförvaring, ute och inne.  
- Låsbara laddplatser för elcyklar och/eller batterier till elcyklar.  
- Bil- och cykelpooler. 
- Trygga förvaringsutrymmen för lådcyklar.  
- Tillgång till verkstadsutrymme, cykelpump och vatten för underhåll och service.  
- Samordning och tidsstyrning av leveranser till/från verksamheter. 
 
 
Verksamheter 
På förskolan reserveras motsvarande 1 plats för personalparkering per avdelning (20 barn). För 
grundskolan anläggs 20 platser. Hämtning och lämning möjliggörs genom rundkörningsmöjligheter 
enligt nedan, där det finns möjlighet att stanna till och släppa av barnen. För livsmedelsbutiken och 
övriga verksamheter sker parkering på besöksparkeringar utmed gatan eller i garage i kvarter L och I 
(direkt väster om torget).  
 

 
Rundkörningsmöjligheter för hämtning, lämning och leverans vid skola och förskola 
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Gång och cykeltrafik 
Nuläge  
Längs Granhammarsvägen löper en indragen cykelväg, skyddad av en bredare remsa av vegetation. 
Ytterligare ett cykelstråk löper från villaområdet i öster och vidare tvärsöver planområdet i den 
mellersta delen och fortsätter sedan mot nordväst. I övrigt saknas trottoarer och cykelvägar inom 
planområdet och utmed angränsande vägar. I och med ombyggnationen av Brunna trafikplats har 
säkerheten för oskyddade trafikanter förbättrats vid läget för motorvägspåfarten. På sikt föreslås att 
gång- och cykelvägen längs med Granhammarsvägen förlängs mot Granhammar och Västra Ryd, samt 
kompletteras med gång- och cykelstråk mot Brunna industriområde och Lejondals naturreservat.  
 

 
Befintliga gång- och cykelstråk. Källa: Kommunkarta Upplands-Bro kommun 
 
Förslag 
Befintligt cykelstråk genom planområdet förstärks och får en central roll som sammankopplande länk i 
hela Brunna. Samtliga gator förses med gångbanor medan cykeltrafik generellt sker i blandtrafik i 
körbanan. För att stärka kopplingen mot övriga Brunna är det av stor vikt att gångbana byggs ut länge 
hela Musikvägen. Vid rondellens norra sida anläggs ett övergångsställe. På samma sätt kopplas gång- 
och cykelnätet över ett nytt övergångsställe intill den planerade rondellen i norr, liksom intill rondellen 
som föreläs i korsningen Energivägen/Effektvägen. I syfte att stärka säkerheten är det nödvändigt att 
också i höjd med busshållplatsen på Granhammsvägen anlägga ett övergångsställe. Studier visar att 
bussresenärer som stiger av på Granhammarsvägens östra sida tenderar att helt oskyddat snedda över 
vägen mot planområdet, istället för att välja gångtunneln. Tunneln som är säker, i synnerhet för 
skolbarn på morgon och eftermiddag, kan upplevas otrygg om kvällar och nätter och då undvikas. 
Kombinationen av både planskild tunnel och ett övergångsställe i plan anses därför vara en nödvändig 
lösning.   
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Föreslagna gång- och cykelstråk. Bild: Arkitema (bearbetad av Tyréns trafikutredare) 
 
Kollektivtrafik 
Nuläge  
Planområdet försörjs idag med busstrafik genom linjebuss nummer 558 och 559 som trafikerar 
sträckan från pendeltågsstationen i Kungsängen centrum – Livgardet, respektive Kungsängen centrum 
- Textilvägen. Busshållplatser finns i båda riktningar intill gång- och cykeltunneln på 
Granhammarsvägen. Bussarna avgår i rusningstid cirka 5 gånger i timman. Turen til Kungsängens 
centrum tar 9 min. Med byte till pendeltåg tar resan till Stockholms central cirka 45 minuter.  
  
Förslag 
Med ökad befolkning, fler målpunkter, vilka tillsammans innebär ett större underlag, är förhoppningen 
att turtätheten på busslinjerna kommer att öka i takt med utbyggnaden.  
 
Störningar och risker 
Buller och vibrationer 
Nuläge  
Planområdet påverkas av trafikbuller från i huvudsak tre vägar, Granhammarsvägen, 
Effektvägen och Energivägen, samt av verksamhetsbuller från angränsande verksamhetsområde.   
 
Förslag 
En utredning av trafik- och verksamhetsbuller vid planerad nybyggnation i området utförts av 
Akustikkonsulten (2020).  
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Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från trafik, prognosår 2040 med ny exploatering. Frifältsvärden vid fasadmarkörer, 1,5 m 
över mark i dBA (Akustikkonsulten, 2020). 
 
Ekvivalenta ljudnivåer från trafik utmed Effektvägen uppgår till 59–65 dBA. Utmed 
Granhammarsvägen uppgår de till 54–63 dBA. I de lägen utmed dessa vägar där ljudnivån överskrider 
60 dBA ska bostadsbebyggelse utformas med genomgående lägenheter där minst hälften av 
bostadsrummen förläggs mot en bullerskyddad sida, alternativt med små lägenheter (högst 35 kvm). 
De ekvivalenta ljudnivåerna från trafik utmed Energivägen uppgår till 52–59 dBA. Trafikförordningen 
medger därmed bostäder utan särskild hänsyn till planlösning.  
 

 
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från verksamheter med ny exploatering. Frifältsvärden vid fasadmarkörer, 1,5 m över mark 
i dBA – ”Värsta timme” (Akustikkonsulten, 2020). 
 
Gällande verksamheter framgår det av resultaten att den ekvivalenta ljudnivån i begränsade delar av 
planområdets gräns i norr och söder kan överskrida 50 dBA. Ljudnivån kväll och natt är sannolikt 
avsevärt lägre då stora delar av verksamheterna inte är i gång och att fläktar och dylikt stängs av eller 
går på lägre varvtal. I de lägen där 50 dBA överskrids ska bostäder utformas med genomgående 
lägenheter där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot bullerskyddad sida.   
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En förutsättning för att klara riktvärden anses vara att bebyggelsen närmast bullerkällorna längst i norr 
och söder byggs högre än kvarteren innanför. I dessa lägen begränsas bebyggandets omfattning av 
både lägsta och högsta nockhöjd över nollplanet, vilka anges i ett spann.  
 
De tänkta skolan/förskolorna och dess gårdsytor ligger vända bort från trafikerade vägar 
och är skyddade bakom bebyggelse. Det medför att ekvivalenta ljudnivån och maximala 
ljudnivån under en maxtimme från trafik beräknas vara lägre än 50 dBA respektive 70 dBA 
på samtliga gårdsytor. 
 
Risken för komfortvibrationer inomhus bedöms som mycket låg då markförhållandena (i huvudsak 
urberg) i området är goda. 
 
Radon 
Enligt SGU skattas radonhalten inom fastigheten i huvudsak ligga inom ett spann på mellan 37-49 
kBq /m3. Nivåer mellan 10 – 50 kBq /m3 klassas som normalradon. I det fastighetens nordvästra 
hörnskattas nivåer upp till 56 kBq /m3. Här ska byggnader radonsäkras.  
  
 
Översvämning 
Nuläge  

 
Översvämningsrisk vid befintligt scenario 
 
Enligt skyfallsmodellering utförd av Tyréns (2020-04-17) rinner den största delen av skyfallsvattnet 
från planområdet till lågpunkterna vid gångtunnlarna vid planområdesgränserna. De blir fyllda med 
vattendjup mellan 1 till 1,7 m vid skyfall beroende på gångtunnel. För de två gångtunnlarna som ligger 
öst och väst om planområdet stannar vattnet i dessa lågpunkter. För den gångtunneln sydöst om 



57 Yttrande om detaljplan för Viby (Viby 19:3) Nr 2001

  Sida 36 av 47 
 
 
 

 
Detaljplan för Viby (Viby 19:3 m.fl.), nr 2001  Planbeskrivning  

planområdet, vid korsningen mellan Effektvägen och Granhammarsvägen, fylls tunnel till en viss nivå 
och sen rinner vattnet vidare till den dagvattendamm som finns mellan Granhammarsvägen och 
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:647. Flödet till dammen från gångtunneln blir ca 740 l/s enligt 
modellresultat för befintligt scenario.  
 
Det kan samlas upp till 0,45 m vid lastkajen vid den gamla Coop byggnaden enligt modellen. Andra 
mindre vattenansamlingar skulle uppstå på den stora parkeringen inom planområdet.  
En del av skyfallsvattnet från nordvästra delen av planområdet rinner till en lågpunkt som finns vid 
fastighet Viby 19:9, där Församlingen Arken ligger. Denna fastighet skulle översvämmas vid skyfall 
enligt simuleringarna. När denna lågpunkt fylls rinner vattnet vidare till lågpunkten inom 
modellområdet vid diket. 
 
Förslag 
Enligt ovan nämnda skyfallsmodellering (2020-04-06) innebär den nya höjdsättningen inom 
planområdet att det inte skapas någon lågpunkt inom bebyggelsen och att de framtida byggnaderna 
inte kommer att skadas vid skyfall. En mindre ansamling av vatten uppstår mellan radhuspaketen i den 
norra delen av planområdet och fastigheterna norr om planområdet. Flödet från planområdet till 
nedströmsliggande områden ökar på grund av att befintliga lågpunkter inom planområdet byggs bort i 
den norra delen och på grund av hårdgörning i den södra delen. 
 
Det behövs då fördröjning motsvarande ca 370 kubikmeter i den norra delen och ca 1250 kubikmeter i  
den södra delen för att inte försämra situationen nedströms planområdet vid skyfall. 
 

  
Åtgärdsförslag inom planområdet för att inte försämra skyfallssituationen  
nedströms och säkerställa en säker skyfallshantering inom planområdet. 
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För att säkerställa en avrinning som inte skadar bebyggelsen i den norra delen av  
området, samt avhjälpa översvämningsrisken norrut kan ett dike placeras utmed den norra plangränsen 
enligt illustration ovan.  

Skred och erosion  
Befintlig topografi och befintliga jordlager innebär att det inte bedöms finnas några ras- och 
skredrisker inom fastigheten med dagens förhållanden. Detta innebär att geotekniska åtgärder inte är 
nödvändiga för att erhålla tillfredsställande säkerhet mot skred eller ras. 

På stor del av fastigheten finns jordlager som inte är sättningsbenägna. Vid den miljötekniska 
undersökningen påträffades dock lera i ett mindre område inom fastighetens nordvästra del och enligt 
den geologiska kartan kan det förekomma lera i fastighetens allra mest sydöstra del.  

Risk 
Nuläge  
En riskutredning har upprättats av Tyréns (2020-04-29) för att utreda vilka riskkällor som kan påverka 
fastigheten Viby 19:3, beräkna individ- och samhällsrisk, samt redovisa vilka eventuella 
riskreducerande åtgärder som krävs för att bebygga området i enlighet med planförslaget.  

Effektvägen är sekundär transportled för farligt. Energivägen samt Granhammarsvägen (aktuell 
sträcka) är ej rekommenderade transportleder för farligt gods men har inkluderats baserat på 
Länsstyrelsen i Stockholms riktlinjer. På Effektvägen, Granhammarsvägen och Energivägen 
transporteras begränsade mängder farligt gods och för det aktuella området utgörs de största riskerna 
av utsläpp av brandfarliga gaser (ADR-klass 2) eller brandfarliga vätskor (ADR-klass 3) till följd av 
en olycka med farligt gods. Intill planområdet finns det även en drivmedelstation som har inkluderats i 
riskanalysen. 

Utöver transportlederna omfattar utredningen även angränsande drivmedelstationen på Energivägen. 
Utredningen identifierade även verksamheterna Fresenius Kabi (råvarutillverkning), Air Liquide 
(glastillverkning) och Livgardet (Försvarsmakten) som potentiella riskkällor att studera.  

Förslag 
Beräkningarna visar att individriskerna för de aktuella transportlederna är relativt sett låg. På 
avstånden 0 - 20 meter från väg är det endast individrisken för Effektvägen som ligger inom ALARP-
området (As Low As Reasonably Practicable), vilket medför att åtgärder ska genomföras för att 
reducera risken. Individrisken för övriga transportleder ligger under ALARP-området. För 
Granhammarsvägen samt Energivägen har det tagits höjd för förändringar i framtida transportmönster 
samt för att ge flexibilitet. Därmed ställs krav på att riskreducerande åtgärder ska införas (även om 
individrisknivån är under ALARP) så som ventilationsåtgärder samt möjliggöra utrymning bort från 
vägarna då detta anses vara enkla, kostnadseffektiva samt effektiva riskreducerande åtgärder.  

Beräknade samhällsrisker så ligger under ALARP-område för samtliga transportleder, vilket innebär 
att åtgärder kan vidtas om kostnaderna anses vara i proportion i förhållande till den riskreducerande 
effekten enligt DNV:s kriterier. Detta innebär dock inte att åtgärder måste vidtas för att samhällsrisken 
ska anses acceptabel. Även då samhällsrisken för Energivägen och Granhammarsvägen kombineras 
erhålls nivåer under ALARP-området. Samhällsrisken för Effektvägen har beräknats för 1 km trots att 
den del av Effektvägen som passerar området endast är cirka 300 meter. Därför beaktas även 
Energivägen i samhällsriskberäkningarna för Effektvägen. Samhällsriskberäkningarna bedöms 
beskriva en total riskbild för planområdet och omgivningen.  

För primära transportleder för farligt gods ska det finnas ett minimumskyddsavstånd om 25 meter 
mellan transportled och närmaste fasad. Ytan inom skyddsavståndet kan användas för lämpliga 
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verksamheter enligt rekommendationerna för zon A, exempelvis ytparkering. För sekundära 
transportleder rekommenderas 25 meter skyddsavstånd men Länsstyrelsen i Stockholm anger att 
kortare skyddsavstånd ner till 15 – 20 meter kan vara möjligt om riskanalysen visar att det är 
acceptabla risknivåer (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2016).  
 
Genom en inledande riksinventering i enlighet med Länsstyrelsen i Stockholms läns riktlinjer 
bedömdes drivmedelstationen vara en riskkälla av sådan omfattning att den behövde studeras vidare, 
medan övriga verksamheter kunde uteslutas.   
 
Utifrån resultatet från genomförd riskutredning bedöms följande åtgärder (se tabell nedan) erforderliga 
för att erhålla en tolerabel risknivå vid föreslagen utveckling av planområdet. 
 

 
 
Angivet skyddsavstånd till Effektvägen regleras genom bostadskvarterens placering. Övriga åtgärder 
regleras med bestämmelser om skydd mot störning.  
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Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Dagvattnet föreslås anslutas till det kommunala ledningsnätet med tre till fyra anslutningspunkter. En i 
nordväst, en till två i mitten av planområdet och en i sydöst. 
 

 
Föreslagna åtgärder för dagvattenhantering. Tyréns                           
 
         
                 Konceptlösning för dagvatten- och skyfallshantering. Arkitema 
 
 
Fördröjning och rening föreslås ske både på kvartersmark och allmän platsmark. Förslaget innebär att 
ett infiltrationsstråk anläggs på den allmänna platsmarken öster om den nya bebyggelsen samt som 
tvärgående stråk och en större infiltrationsyta i anslutning till torget på kvartersmark. 
 
Vatten och avlopp 
I planområdet finns VA-ledningar som ansluter från Energivägen.   
 
Kapaciteten i spillvattennätet för ledningar och pumpstationer nedströms planområdet är fullgod.  
 
Den del av planområdet som är bebyggd idag har spillavlopp anslutet med självfall. Den obebyggda 
delen kommer att lutas mot sydöst. Spillvattenhanteringen bör därmed kunna lösas med självfall mot 
befintliga spillvattenledningar utan pumpstationer. Förläggning av nya ledningar och eventuellt 
tillkommande behov av pumpstationer kommer att studeras vidare till granskning av detaljplanen.  
 
Värme 
Planområdet är anslutet till nät för fjärrvärme.  
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El, tele, bredband 
Planområdet är genom befintlig bebyggelse och nuvarande liksom tidigare verksamheter försörjd 
genom etablerat nät för el, tele och bredband. 

Gällande kapaciteten i elnätet och eventuellt behov av transformatorstationer inom planområdet så 
pågår en dialog med E-on. I planförslaget möjliggörs tre över området väl fördelade och från allmän 
plats tillgängliga elnätsstationer. Angiven markanvändning är E1, Elnätsstation och ytan får en 
dimension om 10 *10 meter.  

Diskussion förs med Skanova om att flytta de nu lufthängda ledningarna längs delar av Energivägen, 
samt inom Viby 19:3.  

Avfall 
Planen ska i enlighet med kommunens avfallsplan (2018) möjliggöra ett flexibelt och användarvänligt 
insamlingssystem för avfall. Olika bostadskvarter i planområdet kräver olika lösningar för 
avfallshantering. Flerbostadshus ska ha soprum inom byggnaden eller närliggande sophus vid farbar 
väg för tunga transporter. Småhus ska ha plats för två fyrfackskärl (för 8 avfallsfraktioner) som ska 
ställas ut vid vägen inom max 3 meter från angöringsplats för hämtningsfordon.  
Samtliga boende skall ha tillgång till källsortering av restavfall (brännbart avfall), matavfall, tidningar 
och förpackningar, genom lösning som godkänns av kommunen. 

Planerad avfallshantering skall tillse att sophantering vid fastigheter kan utföras tillfredställande och 
regler i avfallsföreskrifter följs. Framkomligheten för både hämtningsfordon och hämtningspersonal 
ska beaktas. Planens gator har utformats för att följa de krav som ställs för tunga transporters 
framkomlighet och sophämtning kan därmed ske med genomfart så att både vändning vid vändplan 
och backning kan undvikas. 

Konsekvenser av planens genomförande 
Miljökonsekvenser 
I behovsbedömningen som genomförts görs bedömningen att genomförandet av planen inte medför 
risk för betydande miljöpåverkan. De miljöaspekter som påverkas och som behöver arbetas vidare 
med är buller, risk och dagvatten. Dessa hanteras i separata utredningar. 

Buller 
Bullersituationen och erforderliga åtgärder beskrivs under rubrik Buller och vibrationer på s.32. 

Risk 
Aktuella riskkällor och erforderliga åtgärder beskrivs under rubrik Risk på s. 36. 

Dagvatten 
Föreslagen exploatering innebär positiva effekter för det norra avrinningsområdet, både i form av 
minskad föroreningsbelastning och minskade flöden (ca 50%) mot det allmänna ledningsnätet i. De 
positiva miljöeffekterna är en konsekvens av förändrad markanvändning från helt asfalterad 
verksamhetsyta till mer blandad kvartersstruktur med grönska, som kan förstärkas ytterligare genom 
att vidta de föreslagna åtgärderna enligt dagvattenutredningen (Tyréns 2020-05-27). Detta ökar 
möjligheterna för Skarven att uppnå MKN.  

Avrinning och föroreningsbelastning från det södra delområdet skulle innebära en viss ökning i 
förhållande till nuvarande markanvändning, men vid tillämpning av föreslagna åtgärder påverkas inte 
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Görvälns nuvarande status negativt av exploateringen. Beräknade föroreningsmängder efter 
exploatering och rening är i samma storleksordning som dagens belastning från planområdet. Planen 
bedöms därmed inte påverka miljökvalitetsnormerna i recipienten negativt. 

Åtgärder för flödesutjämning av dimensionerande 20-årsregn uppnår kommunens riktlinjer om att inte 
belasta ledningsnätets kapacitet både för det norra och det södra avrinningsområdet, och kommer att 
möta Upplands-Bro kommuns avsikter med dagvattenhantering vid ny bebyggelse.  

Gemensamma anläggningar för dagvattenhantering på allmän platsmark ger tydlig ansvarsfördelning 
till huvudman som på så vis kan säkerställa god funktion genom kontinuerlig tillsyn och drift.  

Sammanvägt innebär planförslaget en förbättring i jämförelse med nuvarande markanvändning. 

Konsekvenser för verksamhetsområdet 
En konsekvensanalys för Brunna verksamhetsområde har tagits fram av Tyréns AB (2020) i syftet att 
utreda både eventuella intressekonflikter och positiva synergieffekter som kan uppnås av 
samlokaliseringen av den planerade bostadsutvecklingen och det angränsande verksamhetsområdet.  

Resultatet belyser bland annat en potentiell konflikt i att natt- och kvällsskiftet för tunga transporter 
samt att delar av verksamhetsområdet inte innehåller några begränsningar avseende störning. Ett antal 
verksamheter bedöms även ha en omgivningspåverkan av sådan sort som eventuellt kan upplevas 
störande.  

På andra verksamheter har ett större befolkningsunderlag och en mer stadsmässig bebyggelse en klart 
positiv inverkan. Att området är aktivt nästan dygnet runt ger möjlighet till ett större 
marknadsunderlag för exempelvis restauranger, barer och caféer. Ett större utbud av lokal service, i 
form av både handel, lunchrestauranger och förskola, men också möjligheten till arbetsnära boende, 
skulle utgöra en ny kvalitet för både arbetsgivare och anställda i verksamhetsområdet. Variationen av 
verksamhetsutövare och lokaler till överkomliga priser kan bidra till en spännande mångfald av 
aktörer och dessutom ge möjligheter för kultur- och föreningsliv att etablera sig. Dessutom kan ett 
större befolkningsunderlag bidra till ökade möjligheter för utökad turtäthet för kollektivtrafiken vilket 
skulle utgöra en kvalitet också för verksamhetsutövare och deras anställda. 

Ekonomiska konsekvenser 
En målsättning vid utformning och kommande projektering av allmänna platser och anläggningar är 
att kommunens driftskostnader ska kunna hållas nere. Planområdets fördelaktigt flacka terräng och 
geotekniska förhållanden gör att extraordinära lösningar kan undvikas. Ett ledningssystem med 
självfall kan åstadkommas och behov av pumpstationer minimeras.  

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har utvecklingen av Brunna flera fördelar. Att förtäta centralt i 
Brunna innebär dels ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur. Fler bostäder ger dels ett ökat 
skatteunderlag för kommunen. En ökad befolkning och en ökad befolkningstäthet ger därtill ett större 
underlag för handel och annan service i centrala Brunna, vilket i sin tur kommer leda till fler 
arbetstillfällen och öka den ekonomiska aktiviteten vilket i förlängningen avspeglas på 
boendekvaliteten och fastighetsvärdena på orten. En större variation av boendetyper innebär att 
Brunna öppnas för fler målgrupper än i dag då småhusen dominerar. Invånare i alla åldrar och i olika 
familjekonstellationer breddar underlaget ytterligare.  

För aktörer i verksamhetsområdet finns värden i den ökade möjligheten för anställda att hitta boende 
nära arbetet, liksom kvaliteten i att arbetsplatsen som sådan befinner sig i ett rikare sammanhang, med 
både offentlig och kommersiell service i närområdet, lunchrestauranger, dagligvaruhandel och 
förskola/skola.  
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Sociala konsekvenser 
Med ett större befolkningsunderlag möjliggör planförslaget bland annat återskapandet av den lokala 
servicen i Brunna, samtidigt som utbudet av bostäder och boendetyper ökar på orten. En rad nya 
mötesplatser och målpunkter tillskapas runt både centrumverksamheter och den planerade skolan med 
tillhörande kultur- och idrottsverksamheter. Lokal service underlättar vardagslivet på orten och gör 
befolkningen mindre beroende av andra kommundelar, vilket i sin tur kan minska bilresandet. 
Utvecklingen av en blandad stadsdel i Brunnas mitt kan bidra till att övriga delar förs samman med 
nya stråk och rörelsemönster som sammanstrålar i planområdets nya målpunkter. En blandad 
bebyggelse med både bostäder, skolverksamheter, handel och arbetsplatser bidrar till rörelse vid olika 
tider på dygnet och ökar också tryggheten i området.  

Barnkonsekvenser 
En barnkonsekvensanalys har tagits fram (Ramböll, 2020) i syfte att identifiera och analysera vilka 
konsekvenser som detaljplaneförslaget får för barn och unga, både i närområdet och de som kommer 
bo och vistas i området efter färdigställandet av platsen. Vidare syftar utredningen till att föreslå 
åtgärder för att mildra de negativa konsekvenserna, samt för att stärka de positiva konsekvenserna. 

Utredningen lyfter bland annat att planområdets befintliga vegetation är svårtillgänglig, varför det ses 
positivt att den kan bevaras och lyftas fram, exempelvis som del av skol- och förskolegård. Det 
konstateras att det idag råder brist på målpunkter för barn och unga inom området, något som 
planförslag förändrar genom både bostäder, skola och andra offentliga rum. För att styrka detta 
ytterligare bör skolans lokaler vara öppna och tillgängliga för aktiviteter utöver ordinarie verksamheter 
och tider. Större idrottsplatser och grönområden finns inom räckhåll. Nya rörelsemönster ställer krav 
på trygga och säkra gång- och cykelvägar både inom och utanför planområdet, inte minst i relation till 
de större vägar som avgränsar planen idag. Särskilt nämns att passagen över Granhammarsvägen i 
höjd med busshållplatsen måste göra trafiksäker.   

Vidare anses föreslagen variation i utbud av bostadsformer- och storlekar vara positivt ur ett 
barnperspektiv då det främjar social mångfald i området. Det bedöms vara en utmaning att utforma 
förskolegården så att den ska fylla sitt syfte också för de boende och utan att upplevas som störande, 
varför stor omsorg måste läggas på utformningen av denna. Barn och ungdomar kan med fördel 
involveras i processen framöver, exempelvis vid detaljutformning av någon av stadsdelens nya platser. 

Genomförande 
Organisatoriska frågor 
Etappindelning 
Utbyggnaden av allmänna anläggningar inom planområdet kräver teknisk samordning med befintlig 
infrastruktur och bebyggelse i Brunna, exempelvis vid byggnation av cirkulationsplatser. En 
etappindelning av utbyggnaden kommer att studeras vidare i processen.  

Gator bör färdigställas till AG-nivå (asfaltsgrus) innan arbeten med kvartersmark påbörjas, i syfte att 
säkerställa tillgänglighet och säkerhet under övrig utbyggnad.   

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Allmän plats GATA, GÅNG- OCH CYKEL OCH TORG 
Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar för vatten- och avlopp, belysning 
samt gator inom de områden som utgörs av allmän platsmark GATA, GÅNG- OCH CYKEL OCH 
TORG. Kommunen är huvudman och driftsansvarig för dessa områden och anläggningar.  
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Allmän plats NATUR 
Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar för dagvatten inom de områden som 
utgörs av allmän platsmark med ändamål NATUR inom planområdet. Upplands-Bro kommun är 
huvudman och driftsansvarig för områden utlagda som allmän plats NATUR.  

Kvartersmark för enskilt bebyggande  
Exploatören, Genova Viby Fastighet AB, eller den som förvärvat kvartersmark inom planområdet 
ansvarar för genomförande av detaljplanen inom områden som är utlagda som kvartersmark. Ansvaret 
omfattar kostnader såväl som ansvar för det fysiska genomförandet. Exploatören ansvarar för 
utbyggnad och drift av enskilda gator och andra anläggningar inom kvartersmark som kan vara 
behövliga för den planerade bebyggelsen. 

Kvartersmark för annat än enskilt bebyggande  
Ledningshavaren ansvarar för genomförandet av detaljplanen inom områden i detaljplanen utlagda 
med bestämmelsen E, Elnätsstation.  

Avtal 
Planavtal 
Kommunen och Genova Viby Fastighet AB tecknade 2018-03-05 ett planavtal som reglerar kostnads- 
och ansvarsförhållande för arbetet med detaljplanen.  

Exploateringsavtal 
Senast i samband med detaljplanens antagande kommer ett exploateringsavtal att tecknas mellan 
kommunen och Genova Viby Fastighet AB. Avtalet reglerar följande:  

• Ansvars- och kostnadsförhållandena mellan exploatören och kommunen
• Villkor för projektering, utbyggnad och överlämning av mark för allmän plats och allmänna

anläggningarna inom planområdet
• Villkor för fastighetsbildningsåtgärder, ansvar för förrättningskostnader, tider och tillträden.

Konsekvenser av planens genomförande med stöd av exploateringsavtalet väntas bli de allmänna 
anläggningarna inom planområdet i huvudsak finansieras av Exploatören. Vidare väntas 
genomförande med stöd av exploateringsavtalet medföra att VIBY 19:3 (exploateringsfastigheten) 
avstår areal till VIBY 19:18 (Upplands-Bro kommuns gatu- och parkmarksfastighet i området) i 
huvudsak utan ersättning. Den areal som avstås kommer utgöras av allmänna platser.  

Avtal om ledningsrätt 
Frågan om ledningsrätter inom området hanteras mellan ledningshavaren och fastighetsägaren direkt. 
Befintlig ledningsrätt behöver omprövas i samband med genomförandet av detaljplanen. Eventuellt 
behöver denna ledningsrätt kompletteras med ytterligare rättigheter inom områdena utlagda med 
bestämmelsen E i plankartan. Vissa frågor berörande ledningsrätters nybildande och omprövning kan 
lösas med överenskommelser.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Markägoförhållanden 
I planområdet ingår följande fastigheter:  
Viby 19:3, ägs av Genova Viby Fastighet AB 
Viby 19:18, ägs av Upplands-Bro kommun 
Brunna 5:1, ägs av Upplands-Bro kommun 
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Fastighetsbildning  
Generellt 
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning med stöd av planbestämmelserna 
prövas. Prövningen av frågor om fastighetsbildning, frågor om bildande av 
gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och andra officialrättigheter som kan vara behövliga för 
detaljplanens genomförande görs genom lantmäteriförrättning hos det statliga Lantmäteriet efter 
ansökan.  

Allmän plats 
Kommunen är huvudman för allmän plats TORG, GATA, GÅNG- OCH CYKEL samt NATUR och 
fastighetsbildning behöver ske för att kommunen ska få åtkomst till dessa områden. Genom 
fastighetsreglering avses allmän platsmark från exploateringsfastigheten VIBY 19:3, som ägs av 
exploatören, överföras till fastigheten VIBY 19:18 som ägs av kommunen. Överenskommelsen om 
fastighetsbildning kommer att regleras genom exploateringsavtalet. Kommunen ansvarar för att 
inlämna ansökan till Lantmäteriet. Exploatören biträder ansökan. Kommunen bekostar nödvändiga 
fastighetsbildningsåtgärder för att säkra åtkomsten till allmän platsmark för gata och natur. 

Kvartersmark (bestämmelse E) 
Inom områden utlagda med bestämmelsen E i plankartan kan frågan om ledningsrätt prövas på 
initiativ av ledningshavaren. Områdena bildar lämpligen självständiga fastigheter genom avstyckning 
eller genom bildande av fastighet genom ledningsrättslagen.  

Kvartersmark bestämmelser S, P, B och C) 
Exploatören eller den som förvärvat kvartersmark inom planområdet ansvarar för genomförande av 
detaljplanen inom kvartersmark för enskilt bebyggande. Ansvaret omfattar det praktiska 
genomförandet såväl som ansvar för de kostnader genomförandet ger upphov till. Med stöd av 
planbestämmelserna är det möjligt att pröva frågan om att bilda nya fastigheter.       

U-områden, servitut och ledningsrätter
Detaljplanen föreslår inrättande av u-område i syfte att säkerställa åtkomst till kommunens VA-
ledning som sträcker sig tvärts planområdet på både kvartersmark och allmän plats. U-områden
föreslås även i samtliga gator på kvartersmark (Markreservat för gemensamhetsanläggning för gata
och parkering) för att också här säkra plats för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Befintliga servitut och ledningsrätter ska ses över och vid behov antingen upphävas eller justeras. 
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Fastighetsrättsliga konsekvenser 

 
Karta över fastighetskonsekvenser 
 
 
Tekniska frågor 
Teknisk försörjning och anläggningar 
Kommunen upplåter utrymme för ledningarna inom allmän platsmark. 
Planen medger utrymme för 3 st transformatorstationer, för vilka mark är avsatt på plankartan. Dessa 
anläggs invid gata så att åtkomst till dem säkerställs. Markåtkomst för elnätstationer kan lösas med 
fastighetsbildning, bildande av ledningsrätt eller avtalsnyttjanderätt. Hur detta genomförs avgörs av 
ledningsägaren tillsammans med Exploatören. Transformatorstationer ägs normalt av ledningsägaren.  
Kommunen ansvarar för flytt samt framdragandet av kompletterande VA-ledningar inom planområdet. 
VA-ledningar inom kvartersmark förläggs bäst i vägkroppar. Exploatör bekostar eventuell flytt samt 
framdragande av andra kompletterande ledningar till planområdet, liksom utbyggnaden inom fastighet. 
Exploatör ansvarar för att brandposter tillkommer för nybyggnader enligt Svenskt Vattens publikation 
P83.  
 
Området försörjs idag till delar av fjärrvärme. Hur området kommer att försörjas ska utredas vidare. 
Energieffektiva lösningar ska beaktas för att begränsa klimatpåverkan. 
 
Tekniska utredningar 
Exploatören bekostar nödvändiga tekniska utredningar i samband med exploatering. Inför 
bygglovsskedet ansvarar exploatören för att nödvändiga geotekniska utredningar och 
radonundersökning utförs. En dagvattenutredning har genomförts. Denna ger förslag till hantering av 
dagvatten från exploateringen inom planområdet. Dagvattnet föreslås fördröjas och renas inom 
planområdet. 
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Höjdsättning 
Inför samråd innehåller detaljplanen en översiktlig höjdsättning av gatunätet samt delar av 
kvartersmarken. Anledningen är att säkra dagvattenavrinningen inom området och detta redovisas 
närmare i dagvattenutredningen (Tyréns, 2020). Höjdsättning ska studeras vidare till granskning av 
detaljplanen. I samband med utbyggnad av gator och diken med mera måste samråd kring höjdsättning 
ske med kommunen samt med fastighetsägare. 

Grundläggning 
Grundläggning av byggnader 
I områden med morän eller berg kan normala byggnader och andra konstruktioner grundläggas direkt 
på terrasserad markyta utan förstärkningsåtgärder. Bottenplattor kan utföras som platta på mark. 
Inom områdena med lera och svallade sediment bedöms grundläggning med pålar vara nödvändigt för 
byggnader med två- eller fler våningsplan. Envåningsbyggnader (lätta byggnader) bör i stor 
utsträckning kunna grundläggas på befintlig jord eller uppfyllnad. Bottenplattan skall normalt utföras 
fribärande vid pålade byggnader. Källare eller andra byggnadsdelar under grundvattennivån skall 
utfördas med vattentäta konstruktioner. 

Grundläggning av hårdgjorda ytor 
I områden med morän eller berg kan gator, vägar och andra hårdgjorda ytor med normal överbyggande 
utföras utan förstärkningsåtgärder, med beaktande av terrassens tjälfarlighet. 
Inom lerområdet bedöms att uppfyllnader lika med eller mindre än 1 meter kan utföras utan 
markförstärkning eller lättfyllnad om dessa ytor utförs och höjdsätts så att de tål mindre 
marksättningar utan att funktionen försämras. Inom dessa områden bör endast lätta byggnader, 
grundlagda utan pålar uppföras. För uppfyllnader större än 1 meter i områden där lermäktigheten 
överstiger cirka 5 meter bör markförstärkning ske.  

Ekonomiska frågor 
Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks av exploatör hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. Inför 
bygglovskedet ansvarar exploatören för att nödvändiga geotekniska utredningar utförs.  

Lantmäteriförrättning 
Exploatören ansöker och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder inom det som i detaljplanen 
utgör kvartersmark. Ansökan om lantmäteriförrättning för bildande av allmän plats enligt vad som 
anges i avsnittet ”Fastighetsbildning” ovan. Upplands-Bro kommun svarar för förrättningskostnaderna 
i denna del.  

Plankostnader och plangenomförande 
Exploatören ansvarar för planläggningskostnader i enlighet med framtaget planavtal. Kostnader för 
exploatering och nödvändiga tekniska utredningar i samband med exploatering kommer att regleras i 
kommande exploateringsavtal. Eventuell flytt av ledningar bekostas av Exploatören och görs i samråd 
med ledningsägare. Fastighetsägare bekostar anläggningsavgifter för vatten och avlopp, el, värme samt 
tele/opto. Principerna kommer att regleras i exploateringsavtal mellan fastighetsägare och kommunen.  

Avgift för vatten och avlopp 
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande Va-taxa. 

Driftkostnader 
Planens genomförande medför ökade driftkostnader för kommunen. De driftkostnader som uppstår för 
kommunen uppskattas till följande:  
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• Drift av gator inkluderande vintervägunderhåll samt belysning på allmänna platser inom
planområdet, årligt belopp avseende fullständiga anläggningar: 636 837 kr.

• Drift och skötsel av naturmark inkluderande dagvattendammar, årligt belopp avseende
fullständiga anläggningar: 92 263 kr.

• Drift och skötsel av torg, årligt belopp avseende fullständiga anläggningar: 92 865 kr.
• Beloppen ovan är exklusive drift av VA-anläggningar.
• Beloppen ovan är medelvärden för årliga driftkostnader utifrån anläggnings- och driftkalkylen

från AFRY.
• Beloppen ovan är pris- och riskjusterade till en tidpunkt då kommunen bedöms ha tagit över

samtliga allmänna anläggningar.

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Annan lagstiftning och tillstånd 
Vattenverksamhet 
Planerad dagvattenhantering medför bland annat anläggande av ett svackdike och dagvattendamm, 
åtgärder som kan komma att utgöra vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken och kan kräva 
tillstånd. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa 
fastigheters räkning, är i miljöbalken (9 kap 1§ och 2§) definierat som avloppsvatten och utsläpp av 
sådant dagvatten är därmed miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till kommunen.  

Miljöfarlig verksamhet 
Planområdet inriktas på icke störande verksamheter. Anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter får 
påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan inlämnats. Även avvattning inom detaljplanelagt 
område är klassat som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken och kommer kräva att tillstånd 
söks. 

Medverkande i projektet 
Till grund för detaljplanen ligger studier av Arkitema arkitekter. Planhandlingarna har tagits fram med 
stöd av stadsplanerare från Tyréns AB. Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på 
kommunens tekniska avdelning, byggavdelning och miljöavdelning har också bidragit till arbetet.   

Upprättad 2020-07-03 rev. 2020-09-04 
Planavdelningen 
Mark- och exploateringsavdelningen 

Henric Carlsson Nassim Pourshah Badinzadeh Lena Aldenhed 
Planchef  Planarkitekt  Projektledare exploatering 
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Nybyggnad tillagningskök Utbildningsnämnden godkänner 
behovsanalysen av nybyggnad av 
tillagningskök på Brunnaskolan och 
ger ett uppdrag till 
Utbildningskontoret att teckna ett 
förstudieavtal med Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB.  

Utbildningsnämnden godkänner 
behovsanalysen av nybyggnad av 
tillagningskök på Bergaskolan och ger 
ett uppdrag till Utbildningskontoret att 
teckna ett förstudieavtal med 
Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 
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