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Inledning 

Inför 2016 delades "gamla Mariehälls förskoleenhet" i två mindre enheter. Mariehäll/Annedal 

är ett expansivt område som fortsätter att växa och fler förskolor kommer att tillkomma 

närmaste åren. Gamla Mariehälls enhet består nu av: Mariehälls förskolor och 

Bällsta/Annedals förskolor. 

Vid ingången 2016 består Bällsta/Annedals enhet av 4 förskolor och 17 barngrupper. Vid 

delningen planerades det för att en av enheterna (Mariehälls enhet) ska vara mindre i nuläget 

för att på sikt kunna växa med nya förskolor som tillkommer i området. 

Bällsta/Annedals förskolor präglas av en öppen, tillitsfull förskolemiljö där ansvarstagande 

och delaktighet ständigt är under utveckling. Vi tar tillvara barnens intressen, vilja och lust att 

lära samt stärker barnens tillit till den egna förmågan. 

Vår pedagogiska verksamhet bygger på det omsorgsfulla lärandet där barnen i en trygg och 

stimulerande ute- och innemiljö utmanas och inbjuds till ett lustfyllt lärande samt lockas till 

lek och aktiviteter. Barnens utveckling sker utifrån deras behov, erfarenheter och intressen. 

Barnen får med sig ett medvetet, kritiskt tänkande, samarbetar med varandra och växer till 

självständiga individer med styrka att stå upp för de demokratiska värderingar som råder på 

våra förskolor och i vårt samhälle. 

Målgrupp 

Förskolornas verksamhet riktar sig till alla barn i Bromma i åldrarna 1 - 5 år samt deras 

vårdnadshavare. 

Volym 

Bällsta/Annedals förskolor 2016 

Förskolan Ankarstocken, 2 barngrupper 

Förskolan Dartanjangsgata, 5 barngrupper 

Förskolan Pippi Långstrumpsgata 12, 5 barngrupper 

Förskolan Pippi Långstrumpsgata 14, 5 barngrupper 

Bällsta/Annedals förskolor kommer vid ingången av 2016 att ha ca 305 barn inskrivna. 

Totalt antal anställda vid enheten uppgår till ca 60 medarbetare varav ca 31 % är utbildade 

förskollärare. 

Organisation 

Enhetens leds av en förskolechef, biträdande chef och en administratör på deltid kommer att 

tillsättas under vårterminen 2016. Förskolechefen har det övergripande ansvaret över 

organisation, arbetsmiljö, pedagogisk verksamhet, ekonomi och personal. 

Prioriterade målområden 

Prioriterade målområden är framtagna utifrån vårt systematiska uppföljningsarbete samt 

utifrån de mål som nämnden har satt för 2016. Vi kommer under 2016 fokusera mycket på 

klimat och kemikaliesmarta förskolor. 

- Öka svarsfrekvensen på våra brukarenkäter. Brukarenkäten är ett viktigt verktyg som vi 
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använder för att utveckla våra verksamheter.Vi har en relativt låg svarsfrekvens och för att vi 

ska kunna använda oss av svaren för att förbättra oss behöver fler av våra vårdnadshavare 

svara på enkäterna. 

- Barnen deltar i eget skapande och kulturaktiviteter. Vi fortsätter med att utveckla vårt 

arbete med kultur. 

- Tillsammans med barnen skapar vi förutsättningar för ett miljömedvetet 

förhållningssätt och en kemikaliesmart miljö. Att åstadkomma en kemikaliesmart miljö är 

ett långsiktigt arbete som vi har påbörjat. 

- Fortsatt arbete med hälsa och friskvård på våra förskolor 

- Fortsatt arbete med att utveckla vår uppföljningsmodell utifrån mål- och 

resultatstyrning. 

Måluppfyllelse 

Enheten följer upp måluppfyllelsen genom stadens enhetsspecifika brukarenkäter, 

tertialrapporter, kvalitetsredovisningen, arbetslagens verksamhetsuppföljningar och enhetens 

verksamhetsberättelse. 

Arbetssätt 

Enheten arbetar med mål och resultatstyrning. 

Viktiga trender, förändringar och utvecklingsområden 

Sedan 2012 har "gamla Mariehälls enhet" genomgått organisatoriska förändringar i och med 

öppnande av fyra nya förskolor, sammanlagt 21 nya barngrupper. Beslutet att dela enheten i 

två mindre enheter togs då det under de närmaste åren kommer att tillkomma nya förskolor. 

Förändringar och utökande av nya förskolor kommer att vara ett naturligt tillstånd i vårt 

geografiska område. 

Med en expandering av verksamheten finns det kontinuerligt behov av att synlig- och 

medvetandegöra enhetens verksamhetsmål och arbetssätt för såväl personal som för 

vårdnadshavare. 

Lagar och styrdokument 

Våra förskolor arbetar utifrån de riktlinjer som Förskolans läroplan, Skollagen, Stockholms 

stads förskoleplan, Mariehälls verksamhetsplan, FN:s barnkonvention och Bromma 

stadsdelsnämnds verksamhetsplan föreskriver. 

Ekonomiska förutsättningar 

Vi beräknar att de yngre barnen under år 2016 kommer att generera ca 15 882 082 och de 

äldre barnen kommer att generera ca 16 814 824 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 5 (24) 

 
 stockholm.se 
 

KF:s inriktningsmål: 

1. Ett Stockholm som håller samman 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Andel enheter som genomför systematiskt 
barnsäkerhetsarbete 

100 % tas fram av 
nämnden 

År 

 Andel förskollärare av antal anställda 40 % 40 % Tertial 

 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja 
barns lärande och utveckling" 

3,8 3,8 År 

Nämndmål: 

1.1.1 Barnen i Brommas förskolor förstår grundläggande demokratiska värden 

(Normer och värden) 

Beskrivning 

Förskolorna ska stimulera barnen att utveckla demokratiska värderingar. Förhållningssätt och 

bemötande som vilar på demokratins grunder ska därför genomsyra verksamheten. 

Förväntat resultat 

Barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar, visa hänsyn till andras situation och hjälpa 

varandra. 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda med förskolans 
arbete med normer och värden samt barns inflytande. 

90 %  Halvår 

Enhetsmål: 

Barnen ingår i demokratiska processer 

Förväntat resultat 

Alla barns intresse, tankar och förmågor tas tillvara. 

Alla barn får pröva, utforska och reflektera över lärandet både enskilt och i grupp. 

Att alla barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom 

att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 

Arbetssätt 

Vi hjälper barnen att utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors 

situation samt vilja att hjälpa andra. 

Barnen är med och påverkar sin dag på förskolan, både enskilt och i grupp. 

Vid starten varje år i augusti planerar vi för gruppstärkande lekar och ett fördjupat 
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värdegrundsarbete tillsammans med barnen. 

Resursanvändning 

Likabehandlingsplanen. 

Dokumentation och reflektion. 

Litteratur för barn och medarbetare. 

Materialval och våra pedagogiska miljöer. 

Uppföljning 

Genom observationer, pedagogiska dokumentationer och samtal med barnen. 

Vi följer upp vår verksamhet genom vår uppföljningsmodell och reflektionsprotokoll vid 

arbetsplatsträffar och avdelningsmöten. 

Systematiska kvalitetsarbetet. 

Utveckling 

Vi ska arbeta för att upprätthålla goda rutiner kring vårt kartläggningsarbete. Vi ska utarbeta 

former för hur vi synliggör vårt arbete med likabehandling, vår värdegrund och de 

demokratiska processer som alla barnen deltar i. 

Nämndmål: 

1.1.2  Barnen i Brommas förskolor lär, leker och utvecklas i en god pedagogisk 

miljö (Utveckling och lärande) 

Beskrivning 

Brommas kommunala förskolor har tagit ställning för en barnsyn, en kunskapssyn och ett 

pedagogiskt arbetssätt som bygger på en stark övertygelse om barns egna drivkrafter. I 

förskolan får alla barn en verksamhet där omsorg, utveckling, lek och lärande bildar en helhet 

i en god pedagogisk miljö. Grunden till barnets livslånga lärande läggs i mötet med 

förskolepersonalen och med andra barn. 

 

I våra förskolor ges utrymme för barnen att fundera, undra, undersöka, utforska och 

problematisera i små grupper kring de olika frågor som väcks. I meningsfulla sammanhang 

och med många uttryckssätt hittar barnen vägar att lösa problem, få svar på och 

vidareutveckla sina frågor. 

 

Förskolepersonalen arbetar med pedagogisk dokumentation och reflektion tillsammans med 

barnen. Arbetssättet synliggör barnens intressen, erfarenheter och behov samt driver ett 

utforskande och processinriktat arbete framåt. Förskolorna arbetar med systematisk 

uppföljning där enhetens förväntade resultat följs upp med hjälp av de reflektions- och 

uppföljningsprotokoll som alla förskolor i Bromma utvecklar. Uppföljningen utvärderar också 

i vilken utsträckning arbetslagen skapar förutsättningar för barnens delaktighet i lärprocesser. 

Förskolornas verksamhet följs även upp med hjälp av stadens kvalitetsindikator, en 

självvärdering som ingår i stadens integrerade ledningssystem. 
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Förväntat resultat 

Barnen ingår i lärprocesser och reflekterar över sitt eget lärande. 

Alla arbetslag använder pedagogisk dokumentation och reflektion som ett viktigt verktyg i sitt 

kvalitetsarbete. 

Alla arbetslag når minst resultatet 3 av 5 möjliga i kommunfullmäktiges kvalitetsindikator. 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Andel arbetslag där pedagogisk dokumentation och reflektion 
används systematiskt för att utveckla verksamheten. 

100 %  Tertial 

 Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda med barns 
utveckling och lärande. 

80 %  Halvår 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Förskolorna fortsätter utveckla arbetet med Bromma förskolors 
uppföljningsmodell utifrån mål- och resultatstyrning. 

2013-01-01 2016-12-31 

Enhetsmål: 

Barnen erbjuds och har tillgång till en inspirerande och utmanande pedagogisk miljö 

på våra förskolor 

Förväntat resultat 

Alla barn ges möjlighet att i en utmanande miljö, utifrån sina egna förmågor, ges möjlighet att 

utforska, konstruera och reflektera över sitt lärande både enskilt och i grupp. 

Arbetssätt 

Vi arbetar med att utveckla våra miljöer genom diskussioner, besöker varandras avdelningar, 

kompetensutveckling, aktuell forskning och barnens delaktighet. 

Resursanvändning 

Reflektioner och diskussioner kring vår miljö. 

Kompetensutveckling. 

Uppföljning 

Uppföljning genom: 

- Kvalitetsredovisningen 

- Förskoleundersökningen 

- Reflektion och intervju med barnen. 

- Reflektioner och utvärderingar på förskolornas arbetsplatsträffar 

Utveckling 

Vår ambition är att vi under året ska utveckla våra miljöer så att det tydligt framgår vilket 

lärande som pågår på alla platser i våra lokaler. 

- Skapande 
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- Språk och kommunikation 

- Bygg och konstruktion 

- Matematik, NO och teknik 

- Återvinning och arbete med miljön 

- IKT 

- Plats för vila, avskildhet och reflektion 

 

Vi fortsätter att arbeta med att utveckla våra pedagogiska dokumentationer. 

Nämndmål: 

1.1.3 Barnens olika förutsättningar och behov  tas tillvara i förskolorna (Barns 

inflytande) 

Beskrivning 

Alla barn i Brommas förskolor, oavsett förutsättningar och behov, ska ha samma möjligheter 

till en rolig, trygg och lärorik tid. Jämställdhet och ett normkritiskt förhållningssätt är en del 

av förskolans uppdrag och alla barn ska självklart ges samma möjligheter att utmana sina 

intressen och förmågor. 

Förskolechefen ansvarar för att barn som behöver extra stöd får det och att det sker i 

samverkan med föräldrar/vårdnadshavare. 

Bromma driver också en språkförskola med plats för åtta barn med grav språkstörning. 

Förväntat resultat 

Alla barn ges samma förutsättningar till lek och lärande 

Likabehandlingsplanerna följs upp, utvärderas och revideras utifrån de enskilda 

barngruppernas behov. 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Andel förskolor som årligen reviderar sina 
likabehandlingsplaner utifrån situationen i den enskilda 
barngruppen. 

100 %  År 

 Andel föräldrar/vårdnadshavare som tycker att alla barn ges 
lika möjligheter att utvecklas 

90 %  Halvår 

Enhetsmål: 

Barnen på våra förskolor har inflytande över sina lärprocesser och sin vardag på 

förskolan 

Förväntat resultat 

Barnen får på olika sätt veta vad som ska hända under dagen. 

Barnens tankar, idéer och erfarenheter påverkar innehållet i tema- och projektarbeten. Barnen 

gör egna val av aktiviteter i samverkan med andra barn och vuxna. 

Barnen har tillit till sig själva och varandra i sitt lärande. 
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Arbetssätt 

Arbetssättet grundar sig på idén om ett demokratiskt förhållningssätt, där barnens rätt till 

inflytande över sin dag på förskolan är en viktig aspekt. 

Barnens tankar och intressen lägger grunden för den kommande planeringen av 

verksamheten. Personalen på våra förskolor fångar upp barnens tankar genom samtal, 

dokumentationer och observationer. Barnen uppmuntras till att ta eget ansvar efter sin 

förmåga och till att vara delaktiga i sin vardag. 

Barnen har tillgång till aktuell dokumentation kring det utforskande som pågår i barngruppen. 

Genom att vi delar in barnen i mindre grupper får alla barn en möjlighet att göra sin röst hörd 

och bli lyssnad på. 

Våra förskolor genomför barnråd en gång per termin. Syftet med barnråden är att stärka 

barnens inflytande. Det som barnen lyfter på träffarna finns sedan med när 

likabehandlingsplanen omarbetas. 

Resursanvändning 

Vi använder vår miljö för att skapa mötesplatser med utforskande material såväl inne som ute. 

Barnens inflytande tas tillvara vid vår planerings- och utvärderingsträffar. 

Vi avsätter tid för reflektion och dokumentation. 

Uppföljning 

Vi följer upp på våra arbetsplatsträffar, avdelningsmöten och utvecklingsdagar. 

Utvecklingssamtal och intervjuer med barn och vårdnadshavare. 

Systematiska kvalitetsarbetet. 

Utveckling 

Vi reflekterar över vad barnens inflytande innebär i våra verksamheter. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Barnråd 2016-01-16 2016-12-31 

Nämndmål: 

1.1.4  Barnens bästa tas tillvara genom en god samverkan med 

föräldrar/vårdnadshavare och skola (Förskola och hem samt Samverkan med 

förskoleklassen, skolan och fritidshemmet) 

Beskrivning 

Förskolan behöver föräldrars synpunkter för sin utveckling och det är förskolans ansvar att 

erbjuda fungerande samverkansformer. 

För att ge barnen en trygg övergång från förskola till skola samverkar förskolor och skolor 

utifrån de riktlinjer för övergång mellan de två verksamheterna som kommunfullmäktige 

beslutat om. Förskolechefer och rektorer har ett särskilt ansvar för att denna samverkan 

kommer till stånd. 
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Förväntat resultat 

Förskolorna erbjuder ett flertal former för samverkan med föräldrar/vårdnadshavare. 

Förskolorna följer den handlingsplan för övergång förskola-skola som gemensamt tagits fram 

i stadsdelen. 

Alla sexåringar som går över till skolan får med sig en övergripande pedagogisk 

dokumentation om sin tid på förskolan. 

Särskild uppmärksamhet ägnas barn i behov av särskilt stöd vid deras övergång till skolan. 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda med förskolans 
samverkan med hemmet. 

82 %  Halvår 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Brommas handlingsplan för övergång förskola-skola revideras och 
används i samverkan med mottagande skolor. 

2016-01-01 2016-12-31 

Enhetsmål: 

Barnen förbereds inför övergången till förskoleklass 

Förväntat resultat 

Barnen är väl förberedda på övergången till förskoleklass. 

Barnen är förväntansfulla inför starten i förskoleklass. 

Barnen möter representanter från sin kommande skola. 

Barnen besöker sin kommande skola. 

Arbetssätt 

Under vårterminen arbetar vi med 5 årsgrupper för att barnen ska lära känna varandra och 

känna gemenskap och samhörighet inför övergången till förskoleklasserna. 

Tillsammans med personalen från förskolorna besöker barnen sina nya skolor under planerade 

aktiviteter. 

Personalen från skolorna kommer till förskolorna och besöker barnen i deras trygga miljö. 

I samråd med vårdnadshavarna genomför vi överlämningssamtal för att skapa de bästa 

förutsättningarna för barnen när de börjar i skolan. 

Resursanvändning 

Samverkan sker mellan förskolorna och skolorna i Mariehäll och Bällsta/Spånga. 

Uppföljning 

Utvärdering och uppföljning görs tillsammans med personal från skolorna. 

Det systematiska kvalitetsarbetet. 

Utveckling 

Att arbeta med stadens och stadsdelens dokument om samverkan mellan förskola och skola. 
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Enhetsmål: 

Våra förskolor har en god samverkan med våra vårdnadshavare 

Förväntat resultat 

Alla vårdnadshavare får en god introduktion i våra verksamheter. 

Alla vårdnadshavare bjuds in till att vara delaktiga i våra verksamheter. 

Alla vårdnadshavare erbjuds att ta del av barnens trivsel, utveckling och lärande. 

Arbetssätt 

På våra förskolor lägger vi stor vikt vid det dagliga mötet. 

Vi har föräldraaktiv inskolning på våra förskolor. 

I september har alla avdelningar föräldramöten där vi delger förskolans mål och hur vi 

arbetar. 

Innan inskolningen har vi inskolningssamtal och några veckor efter att inskolningen är klar 

genomför vi ett uppföljningssamtal. 

Vi har olika samverkansformer som t ex vernissage, drop-in fika, sommar och julfester. 

Utvecklingssamtal genomförs i slutet av vårterminen. 

Förskoleundersökningen är ett viktigt verktyg som vi följer upp vid höstens föräldramöten. 

Vi tar tillvara på vårdnadshavarnas synpunkter löpande. 

Resursanvändning 

Det dagliga mötet vid lämning och hämtning. 

Dokumentationer. 

Barnens pärmar. 

Forum för olika möten. 

Förskoleundersökningen. 

Våra styrdokument. 

Uppföljning 

Uppföljningssamtal efter inskolningen. 

Utvecklingssamtal med pedagogisk dokumentation som underlag. 

Avslutningssamtal med de vårdnadshavare vars barn går över till förskoleklass. 

Förskoleundersökningen. 

Systematiska kvalitetsarbetet. 

Utveckling 

Utveckla våra underlag för utvecklingssamtal 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar 

Nämndmål: 

1.3.1 Bromma är en trygg stadsdel att bo och vistas i 

Beskrivning 

Stadsdelsområdet ska upplevas som tryggt av boende, brukare, personal och andra som vistas 

i området. Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för ett tryggt område. Stadens 

brottsförebyggande riktlinje som utgår från stadens Trygghets- och säkerhetsprogram, 

regeringens nationella ANDT-strategi (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak) samt 

Brommas samverkansavtal med polisen inklusive lokal lägesbild är vägledande för arbetet. 

 

Stadsdelens parker är en stor tillgång för såväl Brommabor som besökare. Upprustning och 

underhåll sker med hänsyn till nämndens parkplan och med tillgänglighet och trygghet i 

ständigt fokus. I likhet med tidigare år kommer vi att anordna trygghetspromenader 

tillsammans med representanter från trafikkontoret, polisen och fastighetsägarna för att ge 

medborgarna möjlighet att lämna förslag på platser där tryggheten kan förbättras. 

Förväntat resultat 

Invånarna i Bromma anser att stadsdelen är trygg att leva i. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Löpande uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 
(internkontrollplan) 

2016-01-01 2016-12-31 

Enhetsmål: 

Barnen på våra förskolor vistas i en säker och trygg miljö 

Förväntat resultat 

Våra vårdnadshavare upplever att barnen känner sig trygga och att våra förskolor erbjuder en 

god omsorg med en väl avvägd dagsrytm. 

Arbetssätt 

På våra förskolor arbetar vi med individuella inskolningar där vårdnadshavarna är delaktiga, 

uppföljningssamtal, barnskyddsronder, barnråd. Olycksfall och tillbud rapprteras i 

Stockholms stads incidentrapporteringssytem, RISK. 

Vi har handlingsplaner för hur vi arbetar på gården och vid utflykter. 

Resursanvändning 

Alla medarbetare på våra förskolor skapar goda relationer med barnen och vårdnadshavarna. 

Dagliga möten med alla vårdnadshavare. 

Vi finns alltid tillgängliga och bemöter frågor och funderingar. 
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Uppföljning 

Uppföljning sker i daglig kommunikation med vårdnadshavarna, på utvecklingssamtalen, i 

barnintervjuer, i våra barnråd, genom brukarenkäten och i förskolornas systematiska 

kvalitetsarbete. 

Barnskyddsronder görs varje år på våra förskolor och följs upp. 

Utveckling 

Upprätthålla det dagliga mötet och vår tillgänglighet 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande 

Nämndmål: 

1.6.2 Barnen i Bromma förskolor deltar i eget skapande och i kulturaktiviteter 

Beskrivning 

Det egna skapandet utgör en stor och viktig del i förskolans dagliga verksamhet när barnen 

uttrycker sig på en mängd olika sätt genom exempelvis bild och form, sång och musik, dans 

och drama. I stadens strategiska barn- och ungdomsprogram Kultur i ögonhöjd definieras att 

kultur skapas både av barn, för barn och med barn. All förskolepersonal ska vara väl förtrogen 

med programmet och genom det få redskap att arbeta för, av och med barns kulturaktiviteter. 

Personalen ska ha god kulturkompetens. Stadsdelens bibliotek är en viktig samarbetspartner 

för förskolorna. 

 

Stadsdelen har en samordnare för kultur i förskolan som regelbundet sammankallar 

förskoleenheternas kulturombud för att planera kulturaktiviteter. På webbplatsen "Kulan" kan 

förskolorna ta del av ett rikt och anpassat kulturutbud med syfte att skapa mötesplatser mellan 

förskola och kulturliv. Barnen i förskolan ska få ta del av minst en professionell 

kulturupplevelse per termin. 

 

Förskolornas omfattande arbete med kultur, både barnens eget skapande och kulturaktiviteter, 

ska synliggöras mer för att skapa en större kunskap om det i föräldragruppen. 

Förväntat resultat 

Barnen deltar i eget skapande och kulturaktiviteter. 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Andel barn som fått minst en professionell kulturupplevelse 
per termin. 

100 %  Tertial 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Varje förskoleenhet har minst ett kulturombud. 2016-01-30 2016-12-31 
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Enhetsmål: 

Barnen skapar. möter och utövar kultur på våra förskolor 

Förväntat resultat 

Alla barn ska delta i olika kulturella evenemang. 

Det interkulturella perspektivet syns i våra verksamheter och vi tillvaratar barnens olikheter, 

språk och kulturer. 

Barnen skapar sin egen kultur genom att använda sig av olika material, tekniker och 

uttryckssätt. 

Arbetssätt 

I vårt uppdrag ingår såväl att utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att 

överföra ett kulturarv - värden, traditioner och historia, språk och kunskaper - från en 

generation till nästa. 

Miljön på våra förskolor möjliggör att barnen har tillgång till material och utrymme för sin 

egen fantasi, sitt eget skapande och sina egna uttryck. 

Kulturombuden på våra förskolor sprider aktuell information om kulturevenemang som 

barnen kan delta i. 

Professionella teater- och kulturutövare köps in till våra förskolor. 

Vi besöker biblioteken i vår närhet. 

Sång- och rörelsesamlingar. Miniröris. 

Vi uppmärksammar traditioner. 

Traditionella lekar. 

Synliggöra barnens egen kultur, hur de ser och förstår sig själva och sin omvärld. 

Resursanvändning 

Alla förskolor har ett kulturombud. 

I enheten avsätter vi medel för professionella kulturevenemang. 

Uppföljning 

Vi följer upp arbetet i våra uppföljningsmodeller och i den årliga förskoleundersökningen. 

Utveckling 

Vi arbetar aktivt med att kontinuerligt utveckla vår verksamhet inom kulturområdet. 
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KF:s inriktningsmål: 

2. Ett klimatsmart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.1 Energianvändningen är hållbar 

Nämndmål: 

2.1.1 Förvaltningens verksamheter bidrar till ett klimatneutralt Stockholm 

Beskrivning 

Förvaltningen har tagit fram en ny resepolicy och reviderat den befintliga 

miljöhandlingsplanen. Förändringarna avser att spegla en förhöjd ambitionsnivå där 

miljötänkandet integreras i alla verksamheter med fokus på stadsdelens egen rådighet. I den 

reviderade planen trycker förvaltningen bland annat på behovet av mer energisparande 

åtgärder, miljöeffektivare transporter och stärkt miljökompetens bland personalen. Det som 

påverkar miljön mest och som förvaltningen har rådighet över, är energianvändning, 

kemikalier, transporter, inköp av varor och tjänster samt avfallshantering. Brommas 

handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor utgör ett viktigt policydokument som ligger till 

grund för miljöarbetet inom förvaltningen tillsammans med de mål och indikatorer som 

fastställts av fullmäktige. Stadens upphandling av cyklar och elcyklar ger möjlighet till ökat 

cykelresande i tjänsten. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas. Förvaltningen 

stödjer enheterna genom att anordna seminarier och kurser samt ge miljöombuden 

grundläggande miljökunskaper. Med beviljade investeringsmedel genomförs 

energieffektiviseringar inom förskolan genom utbyte av belysningsarmatur, torkskåp samt 

torkskåp. Förvaltningen söker även under 2016 ekonomiska medel för att, i enlighet med 

stadens visioner, fortsätta det påbörjade miljöarbetet   

 

I samband med remissyttranden bevakar förvaltningen att en klimatneutral utveckling gynnas 

i den fysiska planeringen av stadsdelsområdet samt föreslår relevant grönkompensation när 

bebyggelse medför intrång i park- och grönområden. 

Förväntat resultat 

Miljöpåverkan minskar inom förvaltningens verksamheter 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor ska 
inarbetas. 

  

Enhetsmål: 

Tillsammans med barnen skapar vi förutsättningar för ett miljömedvetet 

förhållningssätt 

Förväntat resultat 

Vi källsorterar på alla avdelningar i enheten. 

Vi ska inhandla minst 25 % ekologiska livsmedel. 
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Våra gamla torkskåp och äldre armatur ska vara utbytta under 2016. 

Våra köksutrustningar ska endast bestå av miljömärkta produkter. 

Arbetssätt 

Miljöombud på alla förskolor. 

Tillsammans med barnen verkar vi för att bidra till en bättre miljö. Vi tar hand om och vårdar 

våra saker. 

Barnen källsorterar papper, kartong, glas, metall, plast och matavfall. 

Vid inköp av livsmedel och förbrukningsvaror prioritetrar vi miljömärkta produkter. 

Gamla torkskåp och lysrör byts ut vartefter. 

Torkskåpen ska inte stå på i onödan. 

Vi släcker lamporna när vi går ut. 

Vi sorterar farligt avfall så det tas om hand på bästa sätt. 

Vi går igenom allt i våra kök och byter ut de produkter som inte uppfyller de nya miljökraven. 

Vi gör större beställningar åt gången för att minska transporterna för leveranser. 

Vi arbetar för att göra vårdnadshavarna delaktiga i förskolans miljöarbete. 

Resursanvändning 

Skapa förutsättningar för våra miljöombud och för kompetensutveckling för alla medarbetare. 

Miljö kommer att vara en stående punkt vid förskolornas arbetsplatsträffar. 

Uppföljning 

Vi följer upp och dokumenterar vårt arbete vid förskolornas arbetsplatsträffar och i vår 

uppföljningsmodell. 

Systematiska kvalitetsarbetet. 

Utveckling 

Barnen och personal visar ett miljömedvetet förhållningssätt. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Skräpplockardagarna 2016-01-16 2016-12-31 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva 

Nämndmål: 

2.4.1 Alla verksamheter i förvaltningen källsorterar 

Beskrivning 

Medvetenheten om källsorteringens betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling höjs bland 

såväl personal som brukare i förvaltningen. Med beviljade investeringsmedel och eventuellt 

extra medel, efter förnyad ansökan, sätter förvaltningen upp sopskåp på förskolorna vilket ger 

utökade möjligheter för verksamheterna att källsortera. 
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Förväntat resultat 

Alla verksamheter i förvaltningen källsorterar (papper, förpackningar, glas, metall). 

Enhetsmål: 

Alla förskolor i enheten källsorterar 

Förväntat resultat 

Alla barn är delaktiga i källsortering och återvinning och lär sig vikten av att vi alla är 

delaktiga i en hållbar livsstil. 

Alla förskolor källstorterar både genom nya sopskåp och returkassar på varje avdelning. 

Arbetssätt 

Källsortering i våra olika fraktioner avseende sopor. 

Avdelningarna har egna miljöstationer där barnen är delaktiga i sorteringen av sopor. 

Vi tar tillvara och återanvänder material till bland annat skapande aktiviteter, 

Resursanvändning 

Ett miljömedvetet förhållningssätt hos alla medarbetare i enheten. 

Uppföljning 

Arbetet följs upp på förskolornas arbetsplatsträffar och i vår uppföljningsmall. 

Systematiska kvalitetsarbetet. 

Utveckling 

Öka medvetenheten om källsorteringens betydelse för en långsiktig och hållbar utveckling. 

Nya sopskåp kommer att sättas upp på alla förskolor. 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Andel avdelningar som källsorterar tillsammans med barnen 100  Tertial 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Inköp av källsorteringsstationer till alla avdelningar i enheten 2016-01-16 2016-12-31 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.5 Stockholms miljö är giftfri 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder 
på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för 
kemikaliesmart förskola 

 Fastställs 
2016 

År 
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Nämndmål: 

2.5.1 Brommas barn går i en kemikaliesmart förskola 

Beskrivning 

Att åstadkomma en kemikaliesmart miljö är ett långsiktigt arbete. En del åtgärder är enkla och 

billiga att utföra medan andra är större och kostnadskrävande vilket gör att de måste 

genomföras på sikt. En grundläggande del i miljöarbetet är att se över vad som finns på 

förskolan och avlägsna sådant som barnen inte bör ha i sin omgivning eller som leksaker. 

Ansvaret är förskolechefens, men kan delegeras till andra. Rutinerna för det systematiska 

miljöarbetet och egenkontrollen ska dokumenteras. 

Förväntat resultat 

Förskolorna vidtar åtgärder för att minska barns exponering för kemikalier. 

Enhetsmål: 

Arbeta aktivt för att minska barnens exponering av kemikalier 

Förväntat resultat 

Förskolorna uppnår nivå 1 i stadens kemikalieplan. 

Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor ska vara inarbetad hos alla 

medarbetare. 

Arbetssätt 

Vi arbetar för att förskolorna ska uppnå nivå 1 i stadens kemikalieplan. Vi gör 

kemikalieinventeringar på alla förskolor. 

Vi rensar bland gamla leksaker. 

Vi tar inte emot leksaker och annat från t ex vårdnadshavare. 

Vi stryker inte pärlplattor eller laminerar i samma rum som barnen befinner sig i. 

Vi byter ut köksutrustning som inte är miljömärkt. 

Resursanvändning 

Miljöombud. 

Investeringar för att skapa goda förutsättningar att byta ut saker som inte är miljövänliga. 

Uppföljning 

Vi följer upp arbetet vid förskolornas arbetsplatsträffar och i vår uppföljningsmodell. 

Systematiska kvalitetsarbetet. 

Utveckling 

Skapa goda rutiner för det systematiska miljöarbetet. 

Att enligt stadens mål vara giftfria förskolor 2030. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Skapa goda rutiner för det systematiska miljöarbetet 2016-01-16 2016-12-31 
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KF:s inriktningsmål: 

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar 

Nämndmål: 

3.5.1 Verksamhetsområden (VO) och enheter bedriver verksamheten inom 

budgetramen 

Förväntat resultat 

Förvaltningen vill vara tydlig i den ekonomiska styrningen och markera att det är ett 

strävansmål, att samtliga enskilda verksamhetsområden respektive enheter också uppnår full 

budgethållning. Det är dock inte ett realistiskt mål för hela populationen av enskilda 

verksamhetsområden/ enheter. Därför är indikatorernas målvärden satta som förväntade 

resultat (effektmål) för årsperioden istället för målvärdet 100 procent som vore naturligt som 

ett strävansmål. På övergripande och aggregerad nivå (nämndnivå) är dock resultatmålet alltid 

detsamma som strävansmålet, eller med andra ord 100 procents måluppfyllelse. 

Enhetsmål: 

Enheten arbetar utifrån givna ramar och förutsättningar för en långsiktig ekonomisk 

hållbarhet och en budget i balans 

Förväntat resultat 

En budget som är i balans vid årets slut. 

Arbetssätt 

Vi diskuterar och planerar tillsammans inför våra inköp på respektive förskola och inom 

enheten. Vi samnyttjar material på våra förskolor och i enheten. Medarbetarna är delaktiga i 

budgetprocessen genom att förskolechefen löpande informerar om budgetläget. Budgeten 

finns som en stående punkt på samverkansgruppens möten. 

Resursanvändning 

Förskolechefen avsätter tid för uppföljning av budgetarbetet. Varje månad görs en uppföljning 

med kommentarer om det aktuella läget. 

Uppföljning 

Förskolechefen gör en månadsuppföljning med kommentarer till intäkter, utgifter och 

månadens utfall. 

Systematiska kvalitetsarbetet. 

Utveckling 

Att få alla medarbetare att känna ansvar och delaktighet i vårt budgetarbete. 
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Kommentar 

  

Intäkter  Budget Denna månad 

Erhållna 
bidrag/ersättningar 

330 0 0 

Försäljning av verksamhet 340 0 0 

Övriga externa intäkter 350 0 0 

Interna intäkter 930 -33 769 574 -1 965 559 

Summa intäkter  -33 769 574 -1 965 559 

    

Kostnader    

Löner och arvoden 500 30 056 674 0 

Tillfälligt inhyrd personal 501 0 0 

Utbildning, konferenser 502 217 000 0 

Övriga personalkostnader 503 35 000 0 

Hyror 510 0 0 

Drift (el, va, sopor) 511 203 000 0 

Övriga lokalkostnader 512 0 0 

Resor/transporter 520 0 0 

Livsmedel o kosthåll 521 1 420 000 0 

Data- och tele 522 545 000 0 

Inventarier, leasing, 
underhåll 

523 105 000 0 

Förbrukningsmaterial/varor 524 627 815 0 

Övriga externa kostnader 525 89 000 0 

Entreprenad o köp av 
verksamhet 

530 183 000 0 

Interna kostnader 950 288 085 0 

Summa kostnader 0 33 769 574 0 
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KF:s inriktningsmål: 

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med 
funktionsnedsättning anställning i staden 

2016-01-01 2016-12-31 

Nämndmål: 

4.2.1 Förvaltningen är en bra arbetsgivare med goda arbetsplatser 

Beskrivning 

Den utvecklande arbetsplatsen skapas av chefer och medarbetare tillsammans. Att vi har en 

tillåtande miljö där vi alla tar ansvar och är delaktiga i vad som sker och vad som beslutas. 

Våra ledare skapar förutsättningar för en framtid som är utvecklande och positiv. 

Förväntat resultat 

Chefer i Bromma stadsdelsförvaltning har högre värden på medarbetarenkäten i jämförelse 

med stadens genomsnitt. 

 

Chefer och medarbetare har en gemensam bild av uppdraget, är delaktiga och medverkar i 

arbetet för att nå de uppsatta målen. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Medarbetarenkäten följs upp på arbetsplatsträffar och behandlas i 
samverkan och handlingsplan upprättas efter behov 

2016-01-01 2016-12-31 

Enhetsmål: 

I vår enhet har chef och medarbetare en gemensam bild av uppdraget och arbetar 

gemensamt mot målet 

Förväntat resultat 

Alla medarbetare  ska känna till och arbeta efter förskolans läroplan och vara väl insatta i 

enhetens mål. 

Återkoppling kring vårt uppdrag och enhetens mål mellan chef och medsarbetare sker 

kontinuerligt. 

Alla medarbetare har ett positivt förhållningssätt och tar ansvar för verksamheten. 

All personal känner sig delaktiga i verksamheten och känner att de kan och vill påverka sin 

arbetssituation. 

Arbetssätt 

Arbetsplatsträffar och olika forum för reflektion och möten. 
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Fokus på vårt uppdrag i allt vi gör på våra förskolor. 

Kontinuerlig dialog medarbetare/chef och medarbetare/medarbetare. 

Resursanvändning 

Läroplanen och våra övriga styrdokument. 

Vi använder oss av förskolläranas och barnskötarnas olika kompetenser. 

Uppföljning av verksamheten och vårt uppdrag sker vid arbetsplatsträffar, utvecklingsdagar 

och andra reflektionsforum. 

Uppföljning 

Medarbetarenkär, medarbetarsamtal, självvärdering, arbetsplatsträffar, reflektionsgrupper och 

husmöten. 

Systematiska kvalitetsarbetet. 

Utveckling 

Tillsammans skapar vi en gemensam pedagogisk plattform som ger förutsättningar för alla att 

arbeta mot samma mål. Alla ska känna att deras uppdrag och arbete är meningsfullt, begripligt 

och hanterbart. 

Nämndmål: 

4.2.2 Sjukfrånvaron är låg 

Beskrivning 

Under 2015 har sjukskrivningstalen i Stockholm stad som helhet liksom i förvaltningen sakta 

ökat. För att stävja denna utveckling har förvaltningen arbetar utifrån en handlingsplan för att 

minska sjukskrivningstalen år 2016. Handlingsplanen består av tre delar, en hälsofrämjande 

del, en förebyggande del och en efterhjälpande del som avser arbetet med rehabilitering. 

 

Inom den hälsofrämjande delen arbetar förvaltningen i samarbete med hälsocoacher och 

enhetschefer. Förvaltningen har cirka 50 utbildade hälsocoacher med uppdrag att vara ett stöd 

till medarbetare och chefer i hälsoarbetet samt inspirera på arbetsplatsen i hälsofrämjande 

aktiviteter. Medarbetarna uppmuntras till friskvård med möjlighet till subventionerade 

friskvårdsaktiviteter. Friskvårdstimme kan tas ut motsvarande en timme per vecka om arbetet 

så tillåter. I det förebyggande arbetet ingår diplomeringsutbildning i hälsa och arbetsmiljö för 

chefer och skyddsombud samt att genomföra internkontroll av enheternas systematiska 

arbetsmiljöarbete. 

 

I den delen som avser rehabilitering fortsätter arbetet med att upprätta åtgärdsplaner på 

enhetsnivå för att uppnå målet om sänkt sjukfrånvaro. Andra efterhjälpande insatser som 

tillämpas är förstadagsintyg, hälsosamtal genom Previa, samt arbete enligt stadens 

rehabiliteringsprocess. Förvaltningen följer utvecklingen av sjuklönekostnaderna samt 

sjukfrånvaron på förvaltnings-, verksamhetsområdes- och enhetsnivå varje månad. Det är av 

stor vikt att tidiga signaler på ohälsa upptäcks, och att åtgärder som underlättar tidig återgång 

till arbetet snarast sätts in samt att chef håller kontinuerlig kontakt med sjukfrånvarande 

medarbetare. 
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Förväntat resultat 

Den totala sjukfrånvaron uppgår till högst 7,5 procent. 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Sjukfrånvaro Förskola   Tertial 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Enheterna analyserar sjukfrånvaron och upprättar handlingsplaner 
för att minska sjukfrånvaron 

2016-01-01 2016-12-31 

Enhetsmål: 

Öka frisknärvaron på våra förskolor 

Förväntat resultat 

Att vi har en tydlig organisation som ger alla medarbetare stöd i deras uppdrag. 

Högre frisknärvaro. 

Friska arbetsplatser för både barn och vuxna. 

Arbetssätt 

Vi samverkar med personavdelningen och företagshälsovården. 

Vi använder oss av Stockholmsstads rehabiliteringspolicy. 

Subventionerad friskvård erbjuds. 

Förskolornas hälsocoacher arbetar med frågor avseende trivsel och hälsa. 

På våra utvecklingsdagar diskuterar vi hur vi kan stärka sammanhållningen och öka trivseln. 

Vi arbetar för att skapa en tydlig organisation där alla medarbetare vet sina arbetsuppgifter 

och enhetens mål och uppdrag. 

Enheten har en tydlig lokal arbetsmiljöplan som har arbetats fram i samverkansgruppen. 

Vi genomför satsningar som skapar samhörighet, laganda och arbetsglädje på t ex våra 

utvecklingsdagar. 

Resursanvändning 

Tid avsätts på förskolornas arbetsplatsträffar. 

Diskussioner och reflektioner på samverkansgruppens möten. 

Uppföljning av medarbetarenkäten. 

Uppföljning 

Sjukfrånvaron följs upp kontinuerligt på arbetsplatsträffar, samverkansgrupp samt i olika 

dokument. 

Utveckling 

Öka frisknärvaron. 

Under året ska vi diskutera hur vi kan skapa förutsättningar för friskvård. 
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