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Inledning 

Inledning 

Midgård betyder människornas värld och det vi ser som vårt främsta uppdrag är att alla på vår 

enhet både barn, föräldrar och medarbetare skall känna sig trygga, sedda och delaktiga i vår 

verksamhet. Vi uppmuntrar barnens nyfikenhet samt lägger grunden för ett lustfyllt och 

livslångt lärande. Vi önskar att barnen som vuxna ska se tillbaka på sin tid i förskolan med 

glädje. 

Målgrupp  

Vår målgrupp är barn i åldern 1-5 år i Södermalms stadsdelsområde. Förskolan samverkar 

med vårdnadshavare för barnens bästa. Enheten beräknas ha i genomsnitt 250 barn inskrivna 

under 2017. 

Styrdokument  

Verksamheten styrs av Skollagen, LPFÖ 98/10, FN:s Barnkonvention, Socialtjänstlagen, 

Diskrimineringslagen och Stockholm stads förskoleplan. 

Organisation  

I enheten ingår förskolan Sjötomten på Textilgatan 42, Plogen på Katarina Bangata 38, 

Tullstugan på Östgötagatan 97-99. Vi är 56 anställda, där av 20 förskollärare, 30 barnskötare, 

1 städare, 3 kockar, en förskolechef och en biträdande förskolechef. 

På enheten finns en ansvarsplan där vi har fördelat de olika ansvarsområden såsom 

 Utvecklingsgrupp 

 Likabehandlingsgrupp 

 Kostsgrupp 

 Ledningsgrupp 

 Kulturgrupp 

 Arbetsmiljö 

 Hälsogrupp 

Dessa grupper upprätthåller en ständig utveckling inom våra olika arbetsområden och stärker 

allas engagemang och delaktighet i den övergripande organisationen.
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Analys från föregående år 

Allas lika värde är grunden i vår verksamhet och ska genomsyra hela organisationen. 
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Materialet ”Barnkonventionen i en låda” arbetar alla våra grupper med. Alla medarbetare ha 

deltagit i föreläsningen ”Bångstyriga barn” makt normer och delaktighet i förskolan med 

Klara Dolk. Arbetet i gruppen mot diskriminering och kränkande behandling har möts och 

drivit dessa frågor, i uppföljning, kartläggning och skrivande av respektive förskolas ”Plan 

mot diskriminering och kränkande behandling” Pedagogerna i gruppen har utvecklat ett 

underlag där man ska kunna upptäcka platser aktiviteter rutiner och material där det kan 

förekomma diskrimineringar. Underlaget har skapats i olika ”känslosmilis” där barnen själva 

har varit delaktiga och medverkat i olika uttryck och fått förståelse för egna och andras 

känslor. 

Miljö och material har lyfts och diskuterats under 2016 i strävan för att nå målet En likvärdig 

förskola - vilken förskola ha barnen rätt till. Det arbetet har varit positivt och inspirerat till 

förändringar utefter tema och projekt arbeten då barnens inflytande har tagits tillvara. Projekt 

och teman som har pågått under året är. Läsprojekt - Rörelse - Skapande - Bygg och 

konstruktion - Matematik - statistik - Natur och Kultur - utforskat närområdet Södermalm, 

I strävan efter en likvärdig förskola för alla barn har staden infört utvärderings-materialet 

WKI:n (webb baserad kvalitetsindikator) under det gångna året. Enhetens pedagoger har tagit 

sig an materialet och genomför WKI:n. För att komma vidare i arbetet med Digitaliseringen i 

förskolan har Ipads och Iphone införskaffats även små projektorer som kan direkt kopplas till 

IPhone har beställts. Hur vi använder tekniken kommer vi att ha ett kollegialt lärande under 

2017. Denna satsning hoppas vi ger ett högre framtida resultat i WKI:n. 

På en av våra förskolor utökade vi antalet barn, våra blivande skolbarn bildade då en egen 

Natur och kulturgrupp som startade under våren. Verksamheten i den gruppen var mycket 

lyckad. Vi tog emot nya yngre barn under april månad för att underlätta den hårda 

belastningen under augusti och september. Det visade sig dock att flera av de yngre inskolade 

baren flyttade under sommaren och en stor del nya barn började i augusti. Grupperna för de 

yngsta barnen förändrades ytterligare en gång. Utvärderingen som gjordes på den aktuella 

förskolan visade att oron blev stor och inför 2017 görs inte den förändringen. 

Barnen och vi vuxna får god och näringsrik mat varje dag tillagad av våra ambitiösa och 

fantastiska kockar. Kockarna har egna möten på enheten då de har inspirerat varandra för att 

utveckla maten på våra förskolor. Vi har arbetat för att öka andelen ekologiska inköp som 

under året har ökat till 58% 2016 från 43% 2015, även arbetet med en sockerfri förskola 

fortskrider. Våra kockar har ingått i stadsdelens köksnätverk. En stor utmaning för våra 

kockar har varit att implementerat och att få det nya inköpssystemet, Agresso att fungera. 

Våra miljöombud har under året deltagit i föreläsningar om hur vi fortsätter arbeta med ”En 

kemikalismart förskola” det har resulterat i en högre medvetenhet kring miljö, inköp och 

kallsortering. Inköp av nya vilmadrasser, glas och porslin har gjorts på alla våra förskolor. 

Våra vårdnadshavare har fått informationsbrev var till varannan vecka då pedagogerna 

beskriver tydligt och konkret hur verksamheten fortskridit i respektive grupp. Breven har varit 

mycket uppskattade. Vi har kontinuerliga förskoleråd på resp. förskola. Representanter väljs 

på föräldramöten. Under året har frågor rörande verksamheten, grupper, kosten, lokaler och 

gårdar, inflytande för våra vårdnadshavare samsyn, gemensamma värden och ömsesidig 

respekt behandlats. För att underlätta barnens start på förskolan har ett material utarbetas 

under gångna året. 

För att minska sjukfrånvaron har vi samarbetat med stadsdelens friskvårdskonsulent. Alla 
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medarbetare arbetar utifrån att vi är varandras arbetsmiljö och det är viktigt att var och en 

bidrar till en god stämning. I medarenkäten höjde enhetens AMI från 77, 2014 till ett AMI på 

81, 2015. Vi gör kontinuerliga uppföljningar i våra nätverksgrupper. På våra APT-möten har 

vi dels arbetat med medarbetarenkäten, upprättat en handlingsplan och gjort uppföljning. Ett 

fåtal av våra medarbetare ha dessvärre drabbats av längre sjukdomsperioder där av har 

enheten ett högre sjuktal året från 7,3 % 2015 till 7,8 % 2016. Vi tar med oss de erfarenheter 

vi har förvärvat för att skapa stabila arbetsgrupper där barnens lek, utveckling och inflytande 

är centrala. 

Prioriterade utvecklingsområden 2017 

WKI (webb baserad kvalitetsindikatorn) 

Läsprojektet 

Implementera "Södermalms pedagogiska ställningstagande"  fokusera på pedagogiska miljön 

och pedagogisk dokumentationen. 

Kemikaliesmart förskola. 

Fördjupa och vardagliggöra plan mot Diskriminering och kränkande behandling. 

Tydlighet och ömsesidig respekt med vårdnadshavare för att öka delaktighet och inflytande. 

Kost, motion och hälsa, alla barn på vår enhet ska serveras mat från eget kök. 

Arbeta för att sänka sjukfrånvaron. 

Attraktiv arbetsplats 

Budget i balans 

Organisations- och ledningsstruktur 

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 totalt antal anställda (Årsarbetare) 41 % 41 % Tertial 

 

 

Andel förskollärare som genomgått kompetensutveckling inom 
genuspedagogik/normkritik 

4 % Öka År 

 Andel nöjda föräldrar 87 % 87 % År 

 Antal barn per grupp 16 16 Tertial 

 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) 4,9 4,9 Tertial 

 Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget 3,8 3,8 År 
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 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Svarsfrekvens på förskoleundersökningen 80 % 80 % År 

Nämndmål: 

Barn är i goda pedagogiska miljöer både inom- och utomhus i förskolan 

Beskrivning 

Barnens utveckling och lärande sker i samspel med omgivningen. Barngruppens storlek och 

sammansättning varierar under dagen beroende av verksamhetens innehåll och aktivitet. 

Förskolans organisation säkerhetsställer en likvärdig förskola som är trygg, säker och håller 

en hög kvalitet. 

 

Den pedagogiska inom- och utomhusmiljön är utformad med utgångspunkt från läroplanens 

läroområden, erbjuder ett rikt och varierat material samt är estetiskt utformad. Barnens 

intressen och frågeställningar är synliga i miljön. Miljön är också genomtänkt ur ett genus- 

och likabehandlingsperspektiv och synliggör kulturella olikheter. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Personalens självvärdering av pedagogisk miljö och material enligt 
kvalitetsindikatorn 

3,8  År 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Arbetet inom förskolan sker med ett genus- och likabehandlingsperspektiv 2017-01-01 2017-12-31 

 Dagen organiseras så att omsorg och lärande bildar en helhet. 2017-01-01 2017-12-31 

 Förskolan gör kemikaliesmarta val vid inköp av pedagogiskt material. 2017-01-01 2017-12-31 

 Förskolan organiserar en tilltalande och tillgänglig pedagogisk miljö för alla 
barnen. 

2017-01-01 2017-12-31 

 Förskolans organisation formas för att säkerhetsställa en likvärdig förskola 
som är trygg, säker och håller en hög kvalitet. 

2017-01-01 2017-12-31 

 Organisera och strukturera så att förskolan använder inom- och 
utomhusmiljöerna för lärande på ett mer flexibelt vis. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Barns lärande på Midgårds förskolor stöds av förskolans pedagogiska miljöer - såväl 

inom som utomhus 

Förväntat resultat 

Personalens bedömning av "pedagogisk miljö och material" (Kvalitetsindikatorn) är i 

genomsnitt 3,8 eller högre. 

Arbetssätt 

Våra pedagogiska miljöer är öppna, innehållsrika och inbjudande, med olika områden för 

konstruktion, skapande och rollek som stimulerar barns aktiva val. Miljöerna har utformats 

efter barnens behov. Vi vill undvika utrymmen där barnen kan känna sig rädda och där 

kränkningar kan uppstå..  
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Materialet finns till största mån i barnens nivå och inbjuder dem till att ta egna initiativ och de 

tillåts att välja fritt vad de vill leka med och kan växla mellan olika aktiviteter. De uppmuntras 

också att ta ansvar för sin miljö och sortera materialet efter lekens slut och hålla ordning på 

vår gemensamma miljö. Vi har sorterat exempelvis bilar, lego, gosedjur etc. i olika lådor.  

Materialet och verksamheten ger utrymme till barnens fantasi och kreativitet genom dess 

flexibla användbarhet. 

Resursanvändning 

Barnens intressen. Medarbetarnas engagemang, studiebesök internt och externt. Kollegialt 

stöd och lärande. 

Uppföljning 

Genom pedagogiska dokumentationen synliggör vi barnens lärande och utveckling samt 

uppmuntrar till reflektion och funderingar kring normkritiska värderingar. 

Utveckling 

Gör studiebesök hos varandra internt på enheten, granska miljöer med "nya ögon" Vi arbetar 

med att utveckla fler aktiviteter för barnen utomhus, särskilt kring naturvetenskap. 

Nämndmål: 

Barnen leker, lär och utvecklas i förskolan 

Beskrivning 

Förskolans pedagogiska miljöer ger barnen förutsättningar att utvecklas i goda lek- och 

lärandemiljöer. Miljöerna i förskolan är väl genomtänkta både inom- och utomhus och ger 

barnen möjlighet till förståelse för matematik, naturvetenskap och språk. IKT (informations- 

och kommunikationsteknik) är ett av redskapen för detta. 

 

Den pedagogiska dokumentationen synliggör barnens frågor, förändrade lärande och ligger 

till grund för fortsatt uppföljning, utvärdering och utveckling. Förskolans arbete utgår från ett 

medvetet genus- och likabehandlingsperspektiv och ett interkulturellt förhållningssätt. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel förskolor som använder pedagogisk dokumentation för att 
synliggöra barnens lärande. 

90 %  År 

 Andel nöjda vårdnadshavare avseende utveckling och lärande (FU) 82 %  År 

 Personalens självvärdering av "barns språkliga och kommunikativa 
utveckling" enligt kvalitetsindikatorn 

4  År 

 Personalens självvärdering under området "barns matematiska 
utveckling" enligt kvalitetsindikatorn 

3,8  År 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Barn och vårdnadshavare  medverkar i framtagandet av lika 
behandlingsplanen 

2017-01-01 2017-12-31 

 Förskolorna arbetar med pedagogisk dokumentation i digital form. 2017-01-01 2017-12-31 
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 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Implementering av den  pedagogisk deklaration på förskolorna. 2017-01-01 2017-12-31 

 Södermalms förskolor ska arbeta för att hitta former för att arbeta för en 
vetenskaplig förankring och beprövad erfarenhet 

2016-01-01 2017-12-31 

 Utbildning sker förskolevis gällande kränkande behandling  i syfte att säkra 
processen. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Barnen på Midgårds förskolor visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, 

lek och lärande (Utveckling och Lärande). 

Arbetssätt 

Barnen erbjuds goda lek- och lärandemiljöer som väcker nyfikenhet och lust inför nya 

upplevelser och erfarenheter,  Barnens intressen i samspel med pedagogernas kompetenser 

lägger tillsammans med styrdokumenten grunden för ett kreativt flöde och spirande lärande. 

Den pedagogiska verksamheten präglas av ett lustfyllt och inspirerande lärande där aktiviteter 

och material är varierat, rikt och noga genomtänkt för att möta barnens intressen likväl som 

läroplanens mål. Aktiviteter, material och miljö inbjuder alla individer att medverka på sina 

villkor och ges på så sätt möjlighet att utöka sina intressen och förmågor inom ramen för syfte 

och mål. Miljöerna är utformade stationsindelade där olika rum fyller olika funktioner, och vi 

använder oss av matsalar, ateljéer, rörelserum, bygg- och konstruktionsrum, etc. Den 

pedagogiska verksamhetens utformande skall ske med hänsyn till kvalitet och inte kvantitet.  

 

Pedagogerna är lyhörda och engagerade inför barnen och deras intressen. Verksamheten 

organiseras och utgår ifrån arbete i mindre grupper av barn. Detta för att barnens utrymme, 

möjligheter och intressen bättre tillgodoses. Genom rörelse och skapande, inomhus och 

utomhus, utforskar vi tillsammans med barnen ett sinne i taget. Under hösten har varje sinne 

uppmärksammats och arbetats med genom aktiviteter och material såsom skuggbilder, 

fingerfärg, vattenlek, sockermålning, färglära, ballong- och bollekar, känslopussel, taktila 

pedagogiska material samt luppar för att undersöka djur och växter i naturen. Vi har 

uppmärksammat olika ljud och skapat egna musikinstrument. I samverkan med stadsdelens 

bibliotek arbetar förskolan med ett övergripande bokprojekt. Här arbetar två av basgrupperna 

med ”Mitt bokval”, där varje barn en vecka i taget väljer en bok hemifrån för att sedan ta med 

till förskolan. En annan positiv aspekt är den samverkan som sker mellan hemmet och 

förskolan. 

Utgången av ett initierat projekt kan inte i förväg förutses, då barnens intresse och 

engagemang vägleder pedagoger längst projektets gång. Detta arbetssätt bidrar till att barnen 

har ett gott inflytande och ett djupare engagemang i den gemensamma verksamheten. 

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ger pedagogerna en trygghet att luta sig mot 

samt ger möjlighet för kreativitet och spontanitet.  

Pedagogerna ansvarar för att kontinuerligt dokumentera och reflektera kring arbetet med 

barnen. Barnen uppmuntras till delaktighet och reflektion kring dokumentationen. 

Resursanvändning 

Kollegialt lärande, Pedagogisk dokumentation. 
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Uppföljning 

Verktyg så som pedagogisk dokumentation, barnintervjuer, och WKI:n. Genom den dagliga 

kontakten, samtal och möten.  

I den årliga förskoleundersökningen får vi värdefulla synpunkter från vårdnadshavare som 

ligger till grund för fortsatt utveckling. 

Utveckling 

Inhämta aktuell forskning inför projekt och tema arbeten. Använda oss av begreppen 

utbildning och utveckling för att tydliggöra skillnaden och säkerställa förskollärarens 

uppdrag. 

Nämndmål: 

Barns livschanser är jämlika 

Beskrivning 

Verksamheterna värnar om barnets rättigheter och bidrar till att skapa uppväxtvillkor som ger 

alla barn lika goda möjligheter oavsett bakgrund. Varje förskoleenhet har ett barnombud som 

samarbetar med Ersta Vändpunkt när vårdnadshavare har missbruksproblematik. 

 

Familjer som söker ekonomiskt bistånd får rätt insats för att uppnå egen försörjning. Föräldrar 

till barn i åldrarna 3–12 år erbjuds ABC-föräldrastöd. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Föräldrar ska ges möjlighet att delta i ABC-utbildning 2016-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Barnen på Midgårds förskolor ges förutsättningar för jämnlika livschanser 

Arbetssätt 

Enhetens barnombud ingår i ett projekt som drivs av Ersta vändpunkt, för att tidigt upptäcka 

barn som lever i familjer med missbruk.   

Föräldrastöd genom att erbjuda deltagande i ABC utbildning. Arbeta för att fler utbildas och 

handleder i ABC-utbildning. 

Nämndmål: 

Vårdnadshavare och förskolans samverkan är god 

Beskrivning 

Vårdnadshavarna blir bemötta på ett respektfullt sätt och ges möjlighet att vara delaktiga och 

ges inflytande i verksamheten. Minst en gång per termin erbjuds utvecklingssamtal.  

 

Förskolan kommunicerar med vårdnadshavarna muntligt och informerar skriftligt om 

förskolans mål och arbetssätt. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 
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 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel vårdnadshavare som fått information om förskolans mål och 
arbetssätt. 

86 %  År 

 Andel vårdnadshavare som känner sig välkomna att ställa frågor och 
synpunkter på verksamheten. 

84 %  År 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Förskolorna informerar vårdnadshavarna om mål och arbetssätt via bland 
annat informationsbrev. 

2017-01-01 2017-12-31 

 Vårdnadshavarna görs delaktiga i utformningen av förskolans lika 
behandlingsplan. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

På Midgårds förskolor har vårdnadshavare och förskola goda former för samverkan. 

Förväntat resultat 

Andel vårdnadshavare som anser att hem och förskola samverkar för barnets bästa är minst 

86%. 

Arbetssätt 

På Midgårds förskolor har vi en bred samverkan med barnens vårdnadshavare som bygger på 

gemensamma värden och ömsesidig respekt.  

Vi börjar med ett informationsmöte med nya vårdnadshavare vars barn fått plats på förskolan. 

Redan under inskolningen skapar vi en grund för en fortsatt bra kontakt med vårdnadshavare. 

Vi använder oss av aktiv inskolning vilket innebär att vårdnadshavare är med på förskolan i 

fyra dagar för att sedan vara tillgängliga vid behov i två veckor. Under den tiden får både barn 

och vårdnadshavare lära känna oss pedagoger och förskolans miljö. 

Den fortsatta dagliga dialogen med vårdnadshavare vid lämning och hämtning blir sedan en 

god samverkan kring varje barn. Uppföljningssamtal efter inskolning och utvecklingssamtal 

ger tillfällen till dialog i lugn och ro kring det enskilda barnets utveckling.´Under 

gemensamma möten varje termin presenteras aktuell verksamhet och vårdnadshavare får 

tillfälle att träffa varandra. 

Varje termin skickas regelbundna informationsbrev från pedagogerna där kommande 

händelser tas upp samt beskrivning av verksamheten som varit. För att göra verksamheten så 

tillgänglig som möjligt sätter vi även upp information på anslagstavlor och barnens hyllor 

samt med pedagogisk dokumentation i miljön. Återkommande utvärderingar ger ytterligare 

bas för samverkan. 

På våra förskoleråd har alla föräldrar genom representanter från varje avdelning möjlighet att 

lyfta frågor som känns angelägna. Där deltar pedagog och enhetschef. Vårdnadshavare ges 

också möjlighet att fylla i och tycka kring verksamheten i en den årliga enkätundersökning  

Vi har även traditionella mer lustfyllda aktiviteter då vi bjuder in vårdnadshavare och syskon. 

Det är tex vernissage, föräldrafika, middagar och luciafirande. 

Vårdnadshavare är varmt välkomna att vara med sitt barn en hel eller del av dag för att se hur 

barnet har det hos oss. Vi kommer överens om tillfälle innan. 
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Resursanvändning 

Medarbetarnas professionella bemötande och vårdnadshavares intresse för verksamheten. 

Uppföljning 

Synpunkter från vårdnadshavare kommuniceras och följs upp för en samsyn för barnens bästa.  

Vi informerar också våra vårdnadshavare om möjligheten att lämna sina åsikter i stadens 

system ”Tyck till" i resultatet av Förskoleundersökningen ger oss ytterligare en bild av hur 

samverkan upplevs. I den dagliga dialogen, på gemensamma möten, råd och i enskilda samtal 

kommuniceras vikten av ömsesidig respekt för god samverkan och delaktighet. 

Utveckling 

På förskoleråd där det finns utrymme och intresse att diskutera hur vi kan förbättra och 

utveckla vår samverkan får att få fram mer idéer och kunskaper kring vårdnadshavares 

perspektiv och hur vi kan öka inflytande och delaktighet för barnens bästa. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande 

Nämndmål: 

Kvinnor och män, flickor och pojkars kulturaktiviteter i verksamheterna är 

meningsfulla 

Beskrivning 

Invånare har lika möjligheter att ta del av verksamheternas kulturutbud oberoende av 

funktionsförmåga. Barn och unga i förskolan, den öppna fritidsverksamheten och på 

fritidsgårdarna har möjlighet att ta del av ett professionellt kulturliv. År 2017 

uppmärksammas Per Anders Fogelströms år genom aktiviteter i verksamheterna. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Personalens bedömning av ”Skapande verksamhet och olika 
uttrycksformer” (kvalitetsindikatorn) 

3,7  År 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Barnen i förskolan ska erbjudas minst en professionell kulturupplevelse per 
termin. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Barnen på Midgårds förskolor erbjuds ett varierat kulturutbud 

Förväntat resultat 

Personalens bedömning av "Skapande verksamhet och olika uttrycksformer" 

(Kvalitetsindikatorn) är 3,6 eller högre. 
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Arbetssätt 

Under året deltar barnen aktivt på flertalet kulturella områden såsom skapande, litteratur, sång 

och musik samt besök på bibliotek muséer, teater, bio. Dessa externa upplevelser processas på 

förskolan genom att barnen exempelvis ritar och berättar om det som de varit med om. Dessa 

upplevelser kan även ge upphov till större projekt där en saga exempelvis kan ge en ram åt ett 

gemensamt skapande i barngruppen. 

Barnens eget skapande sker till stor del med återvinningsmaterial och naturmaterial. Barnen 

har både frihet att skapa efter eget huvud och utmanas av pedagogerna att utvecklas vidare 

och pröva nytt. Barnen för möjlighet att skapa såväl bild, som skulptur, teater, musik och 

dans. 

Vi använder begreppet kultur för att beskriva såväl barnens eget skapande som 

kulturupplevelser utanför förskolan. 

Vi har ett övergripande läsprojekt i flera av våra grupper. 

Resursanvändning 

Barnens och medarbetarnas kunskaper och kreativitet 

Uppföljning 

Både dokumentation och pedagogisk dokumentation och WKI. 

KF:s inriktningsmål: 

2. Ett klimatsmart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade 

Nämndmål: 

Verksamheternas transporter och resor är miljöanpassade 

Beskrivning 

Förvaltningens resepolicy ger vägledning i ett hållbart resande. Resor och transporter sker på 

ett hållbart sätt vilket exempelvis innebär att medarbetare så långt det är möjligt går, cyklar 

eller åker kollektivt i tjänsten. Förvaltningens bilar tankas i största möjliga mån med 

miljöbränslen. När avtalen löper ut för tjänstebilar ersätts dessa så långt det är möjligt med 

elbilar. 

Enhetsmål: 

Transporter och resor är miljöanpassade på Midgårds förskolor 

Arbetssätt 

När vi reser i tjänsten med eller utan barn åker vi alltid kollektivt. Kortare sträckor går vi 

tillsammans med barnen. När vi gör inköp samordnar vi beställningar för att minska 

klimatpåverkan. 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva 

Nämndmål: 

Verksamheterna bidrar till att stadens kretslopp är resurseffektivt 

Beskrivning 

Verksamheterna medverkar till att avfall i ökande omfattning omhändertas för återvinning. 

Utsortering av matavfall införs i de verksamheter där förutsättningar finns och farligt avfall 

tas omhand för att säkra att dessa återvinns på ett korrekt sätt. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Verksamheterna  förvissar sig om att den egna hanteringen, borttransport 
och omhändertagande av farligt avfall sker på ett korrekt sätt 

2016-04-15 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Midgårds förskolor underlättar valet av en miljövänlig livsstil 

Förväntat resultat 

Vi har 40 % ekologisk mat (procenttalet räknas på inköpspris). 

Arbetssätt 

På Midgårds förskolor serveras ekologisk mat till en andel av 58% av inköpspriset. Arbetet 

med kemikaliesmart förskola fortskrider genom att inventera och plocka olämpligt material så 

långt det är ekonomiskt möjligt. När vi gör inköp ska alltid kemikaliesamarta varor 

prioriteras. Vi källsorterar i sju olika fraktioner, kartong, papper, glas, plast, metall, batterier 

och mat. Vi har matavfallsåtervinning på två av våra tre förskolar (på den tredje är det ej 

möjligt på grund av platsbrist). 

Resursanvändning 

Naturskyddsföreningens material om kemikaliesmart förskola. Stadsdelsförvaltningens 

utbildningar på området. 

Uppföljning 

Andelen ekologisk kost följs upp i ekonomisystemet och i köksgruppen. Arbetet med 

kemikaliesmart förskola följs upp i miljögruppen och i tertialrapporterna. 

Utveckling 

Vi lär oss mer om hur vi kan skapa en kemikaliesmart förskola och tillämpar de kunskaperna 

allteftersom vi får dem. 
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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 

100 % 95% År 

 Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet 
av inköpta måltider och livsmedel 

58,63 % 40% År 

Nämndmål: 

Verksamheterna är klimatsmarta 

Beskrivning 

Verksamheterna arbetar för att minska förekomsten av olämpliga kemikalier. Vid beställning 

av livsmedel och färdiga måltider väljs i möjligaste mån ekologiska alternativ. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Södermalms förskolor ska ge barnen näringsriktig mat och grundläggande 
kunskaper om kopplingen mellan mat, klimat och hälsa. 

2016-01-01 2017-12-31 

 Södermalms förskolors kockar ingår i ett köksnätverk 2016-01-01 2017-12-31 

 Verksamheterna ska undvika engångsmaterial (papperstallrikar, 
plastbestick mm) och planera måltidsinköp för att minska matsvinn 

2016-04-15 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Midgårds förskolor arbetar för att verksamheten är klimatsmart. 

Arbetssätt 

Öka barnens medvetenhet om den egna betydelsen för att bidra till ett klimatsmart samhälle. 

Sorterar avfall, undvika engångsartiklar, planera inköp för att motverka matsvinn, när det blir 

matsvinn sortera för att bidra till att öka biogas tillverkning. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund 

Nämndmål: 

Verksamheternas inomhusmiljö är god 

Beskrivning 

Ljud- och luftkvalitet förbättras i förvaltningens verksamhetslokaler med särskilt fokus på 

förskolelokaler. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Alla förskolor organiserar verksamheten för en god ljudmiljö. 2017-01-01 2017-12-31 
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Enhetsmål: 

Midgårds förskolor har en god inomhusmiljö. 

Arbetssätt 

Organisera för en god ljudmiljö genom att förskolans lokaler anpassas och delas av med 

hyllor, draperier och skärmväggar som absorberar ljudet bättre. Aktiviteter med barn i mindre 

grupp. Daglig städning i våra lokaler, allas ansvar att hålla god ordning, följa  systematiska 

arbetsmiljö föreskrifter och våra städrutiner. (prevent) 

Uppföljning 

Skyddsansvariga följer upp, rapporterar till chef en gång per termin. 

KF:s inriktningsmål: 

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar 

Nämndmål: 

Verksamheten drivs inom givna ekonomiska ramar och uppfyller 

verksamhetens mål 

Beskrivning 

Verksamheten ryms inom tilldelad budget. Befintliga resurser används optimalt och avtal följs 

upp systematiskt. Rätt insatser ges i rätt tid och rätt mängd. Förvaltningen kännetecknas av en 

kultur där ständiga förbättringar är en del av arbetet. 

Enhetsmål: 

Det ekonomiska resultatet är positivt. 

Förväntat resultat 

Det ekonomiska resultatet är positivt. Det ekonomiska läget är svårprognostiserat inför 2017. 

Kostnader för lokalunderhåll finansieras av enheten, införandet av möjligheten att 

semesterväxla innebär ökade vikariekostnader. Rehabilitering och karriärväxling kan innebära 

kostnader under året. Kostnader för inköpssystemet Agresso läggs på enheten under 2017. 

Digitaliseringen medför ökade kostnader.  Enheten eftersträvar en budget i balans. 

Arbetssätt 

Vi ser över barn och personalantal innan vi tar in vikarier. När vi bokar vikarie använder vi 

oss främst av våra egna timvikarier innan vi beställer personal från olika vikariepooler. Detta 

gynnar budgeten men också att det är kända vikarier som återkommer till barnen. Vi slänger 

inte material eller möbler utan att först annonsera ut detta på enheten. Vi använder mer 

naturmaterial och återvinningsmaterial i skapandeprojekt. 
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Resursanvändning 

Controlerenheten 

Uppföljning 

Ekonomiska månadsrapporter följs upp och analyseras. Vid behov vidtas åtgärder för att 

säkerställa en budget i balans. Budgetredovisning sker även i tertialraport ett och två samt i 

årsredovisning. 

Utveckling 

Vi måste vara mer restriktiva med våra utgifter, detta får till följd att semester under 

terminerna inte kan beviljas med full vikarieteckning då det i leder till högre kostnader. Utöka 

antal barn på våra förskolor där vi ser att det är möjligt. 

KF:s inriktningsmål: 

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika 

Nämndmål: 

Kvinnor och män, flickor och pojkar tar del av stöd och service på ett likvärdigt 

sätt 

Beskrivning 

Invånare som kommer i kontakt med verksamheterna känner sig trygga i vetskapen om att 

bemötande och service utformas på ett likvärdigt sätt för kvinnor och män, flickor och pojkar. 

Det stöd och den service som erbjuds ger ett likvärdigt resultat. Resursfördelningen påverkas 

inte av könstillhörighet.  

 

Målet är att de uppföljningar som görs ska visa att resultatet för kvinnor och män, flickor och 

pojkar är lika. I de uppföljningar där skillnader i resultat mellan kvinnor och män, flickor och 

pojkar finns ska det tydligt framgå om skillnaderna är motiverade eller omotiverade. Vid 

omotiverade skillnader vidtas åtgärder. 

Enhetsmål: 

På Midgårds förskolor arbetar vi för att vuxna ska överföra goda och rätta normer -

 exempelvis jämnställda normer - till barn. 

Arbetssätt 

Vi arbetar med vårt värdegrundsarbete. I våra arbetsgrupper belyser vi förmåga till 

nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv. 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 

 

Aktivt Medskapandeindex  83 År 

 

 

Sjukfrånvaro 2,4 % tas fram av 
nämnden 

Tertial 

 

 

Sjukfrånvaro dag 1-14 7,7 % tas fram av 
nämnden 

Tertial 

Nämndmål: 

Chefer utövar ett gott ledarskap och medarbetarna har rätt kompetens 

Beskrivning 

Chefer ansvarar för sin egen kompetensutveckling och har till sitt stöd ett antal utbildningar 

och workshoppar i förvaltningens regi.  

 

Verksamheternas kompetensförsörjning på kort och lång sikt är avgörande för måluppfyllelse 

och kvalitet. En god och långsiktig introduktion är viktig för att behålla medarbetare. Stadens 

personalpolicy vägleder verksamheterna i att vara en god arbetsgivare. Stadens 

kommunikationsprogram vägleder chefer och medarbetare för att klara mål och vision. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Förankra och implementera stadens nya personalpolicy 2017-01-01 2017-12-31 

 Verksamheterna ska tillhandahålla introduktionsprogram för nyanställda, 2016-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

På Midgårds förskolor ger chefer förutsättningar för en god kvalitet i verksamheten 

Förväntat resultat 

Ledarskapsindex i medarbetarundersökningen ska vara 78 eller högre. 

Styrningsindex i medarbetarundersökningen ska vara 82 eller högre. 

Arbetssätt 

Medarbetarna på Midgårds förskolor är väl förtrogna i våra åtaganden och sin betydelse för 

att vi tillsammans når våra mål. I börjar av varje termin skriver alla arbetsgrupper sin 

arbetsplan utifrån vår enhets Verksamhetsplan. På så sätt tydliggörs vilka krav som ställs på 

var och en i organisationen. Arbetsplanen är ett levande dokument som följs upp och 

utvecklas kontinuerligt under terminen.   

 

Vi har en tydlig organisation och en ansvarsplan med fördelning av arbetsuppgifter. Vi har ett 

kalendarium som ger oss struktur på terminen. För arbetsmiljöfrågor har vi ett årshjul där det 

tydligt framgår vad och när vi utför vårt systematiska arbetsmiljöarbete.  
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Planerade samtal har varje medarbetare en till två gånger årligen. Då får varje medarbetare 

återkoppling på vad man lyckas bra med och vad som behöver utvecklas. Chefer är tillgänglig 

för spontana samtal och även övriga planerade samtal under terminen.  

 

Stadens rehabiliteringsprocess följs. 

Resursanvändning 

Chefer och medarbetare, 

Uppföljning 

I medarbetarenkäten får vi en översiktlig bild av hur arbetsmiljön är på våra förskolor. Utifrån 

den formulerar vi en handlingsplan som följs upp på APT och på ledningsgruppens möten 

minst en gång per termin. Vi samarbetar även med stadsdelens friskvårdskonsulent för att 

stärka medarbetarskapet på enheten. 

Utveckling 

Genom vår handlingsplan från Medarbetarenkäten höja vårt AMI. 

Nämndmål: 

I förvaltningen råder en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor 

Beskrivning 

En trygg anställning är en självklarhet och arbetet med att minimera ofrivillig deltid fortsätter. 

Antalet allmänna visstidsanställningar ska minska. Heltid är norm och är utgångspunkten vid 

nyanställningar. 

 

Arbetet för att verksamheterna ska vara en hälsosam och hållbar arbetsplats fortsätter. I 

förvaltningen råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier och 

diskriminering. All rekrytering ska utgå från stadens kompetensbaserade rekryteringsprocess. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Verksamheterna ska aktivt  arbeta för att minska andelen allmänna 
visstidsanställningar 

2017-01-01 2017-12-31 

 Verksamheterna ska på en arbetsplatsträff diskutera den egna arbetsmiljön 
och förvaltningens rutiner vid kränkande särbehandling. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

På Midgårds förskolor har chefer och medarbetare rätt kompetens och goda 

arbetsvillkor 

Arbetssätt 

Vi ger möjlighet till eget meningsskapande inom givna ramar, genom att varje arbetsgrupp 

har frihet att forma sitt arbete. Det ska vara positivt att gå till sin arbetsplats.  Vi ger 

medarbetarna förutsättningar att utvecklas i samband med i interna arbetsgrupper, möten och 

samtal samt externa föreläsningar.  I gemensamma diskussioner inför exempelvis inskolning, 
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utvecklingssamtal samt i användandet av kvalitetssäkringsverktyg får vi en samsyn och skapar 

ett gemensamt arbetssätt. Vi uppmuntrar våra medarbetare att deltaga i den fortbildning som 

staden anordnar. Vid behov anordnar vi även egna fortbildningsinsatser så som föreläsningar 

och woks-shops. Vi följer särskilt upp våra nyanställda hur det trivs och utvecklas i sitt 

arbetslag. Utifrån resultatet i vår medarbetarundersökning och samtal med våra medarbetare 

samverkar vi alla för att skapa och utveckla en god arbetsmiljö. Vi informerar alla nya 

medarbetare om stadens friskvårds erbjudanden. 

Resursanvändning 

Chefer och medarbetares engagemang. Friskvårdskonsulent och HR. 

Uppföljning 

Diskutera resultatet av medarbetarundersökningen och utforma handlingsplan. Ge 

förutsättningar för att klara sitt uppdrag genom att kontinuerligt anpassa schema utifrån 

verksamhet och önskemål samt att rätt saker tas upp i rätt forum ex. APT, utvecklingsgrupp, 

ledningsgrupp och skyddsgrupp. Vi inspirerar medarbetarna att ta eget ansvar för sin egen 

utveckling. 

Utveckling 

Enhetens hälsogrupp inspireras av stadsdelens friskvårdskonsulent så att gemensamma 

aktiviteter på arbetsplatsen erbjuds ex. gummibandsträning, stavgång... 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är 

fritt från diskriminering 

Nämndmål: 

Människors rättigheter tillgodoses på ett likvärdigt sätt i verksamheten 

Beskrivning 

Den service och det stöd som verksamheterna ger är likvärdig och av god kvalitet för alla 

oavsett kön, etnicitet, ålder, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning, religion eller trosuppfattning. Det innebär inte att stöd ska utformas likadant, utan 

att stödet behöver anpassas till olika gruppers behov.  

 

Myndighetsutövningen är rättssäker och tillvaratar den enskildes resurser. Invånare som 

kommer i kontakt med nämndens verksamheter upplever att de inte har blivit diskriminerade. 

För att säkerställa att verksamheten är av god kvalitet finns processer och rutiner som följs 

upp regelbundet och är kända av alla medarbetare. Verksamheterna analyserar även om det 

finns risker och/eller omotiverade skillnader utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. 
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Enhetsmål: 

Människors rättigheter tillgodoses på ett likvärdigt sätt i verksamheten på Midgårds 

förskolor. 

Arbetssätt 

På Midgårds förskolor arbetar vi aktivt för att MR (mänskliga rättigheter) Alla pedagoger är 

väl förtrogna med våra styrdokument. Alla vet vilka rutiner som gäller vid uppkomsten av 

diskriminering, kränkning eller trakasserier. Detta innefattar ansvar att meddela kollegor vid 

uppkomst, veta var blanketter finns samt vilka handlingsplaner som finns. Vi främjar 

likabehandling genom att skapa normer för vänskap och demokrati. Detta innebär bl.a. att 

pedagoger ansvarar för att alla barn följer lekreglerna- turtagning, samförstånd och 

ömsesidighet. Det innebär även att lyfta fram fördelar av att vara en grupp som t.ex. 

medlärande och solidaritet. 

Uppföljning 

Kartläggning ska systematiskt arbetas med under hela året utifrån underlaget  i plan  " Mot 

diskriminering och kränkande behandling" 

Utveckling 

Lyfta in MR på våra uppföljningsmöten. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets 

rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention 

Nämndmål: 

Barn och unga uttrycker sin mening i frågor som rör deras vardag 

Beskrivning 

Barn och unga har medbestämmande i frågor som rör deras vardag. Det innebär bland annat 

barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och att hänsyn tas i alla frågor som berör honom 

eller henne.  

 

Barnets bästa är avgörande även när beslut och andra åtgärder rör föräldern som till exempel 

vård- eller behandlingsinsatser. Hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 

Enhetsmål: 

På Midgårds förskolor är en enhet där barn uttrycker sin mening i frågor som rör 

deras vardag 

Arbetssätt 

På Midgårds förskolor pågår ett värdegrund arbete på med temat Vänskap som grund. Utifrån 

det har vi arbetat med värdegrunden på olika vis. Vi köpte in Kompisböckerna som tar upp 
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olika teman inom detta område och har skapat, dramatiserat osv utifrån detta tema. Vi 

fortsätter med böckerna under våren. Utöver detta grundtema är vi lyhörda för barnens 

intressen och behov och stimulerar och utmanar dem med olika sidoteman.  

Vi pratar om att hitta forum för att få tag i senaste forskningen. Att den blir tillgängligare för 

alla medarbetare så att det lyfter vår profession och samtidigt ökar meningsfullheten i vårt 

yrke. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld 

Nämndmål: 

Kvinnor och män, flickor och pojkar utsätts inte för våld 

Beskrivning 

Alla verksamheter kan vägleda kvinnor och män som utsätts för våld i nära relationer om vem 

de kan vända sig till för att få råd, stöd och information. I det våldsförebyggande arbetet för 

barn och unga sker samverkan mellan socialtjänst, skola och förskola. För att upptäcka barn, 

vuxna eller äldre som är eller har varit utsatta för våld i nära relation använder 

verksamheterna screeninginstrumentet FREDA. Riskbedömningsmodellen Signs of Safety 

används för att göra risk- och skyddsbedömningar för barn som utsätts, bevittnar eller riskerar 

att utsattas för våld. Våldsutsatta vuxna och barn i behov av skydd erbjuds skyddat boende 

eller tillfälligt boende med boendestöd. För de våldsutsatta som ännu inte genomfört ett 

uppbrott finns stöd att tillgå av en Lots. Våldsutsatta vuxna och barn erbjuds samtalsstöd 

enskilt eller i grupp inom Södermalms öppenvård. 

Enhetsmål: 

Midgårds förskolor är en enhet där ingen behöver vara rädd 

Arbetssätt 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling är ett levande dokument.  

Förskolan har anmälningsplikt det innebär att om vi på förskolan känner oro för ett barn 

samverkar vi med socialtjänsten som startar en utredning. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande 

Nämndmål: 

Invånare är delaktiga och kan påverka 

Beskrivning 

Södermalms stadsdelsområde har en levande närdemokrati där kvinnor och män, flickor och 

pojkar kan påverka verksamheterna. Verksamheterna arbetar aktivt med att göra berörda 

delaktiga i utformningen av stöd, service och insatser. Synpunkter, idéer, klagomål och 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 23 (24) 

Östgötagatan 97 
116 64 Stockholm stockholm.se 
08-50813123 

medborgarförslag välkomnas och används för att utveckla verksamheten. Förvaltningen 

utvecklar formerna för samverkan med det civila samhället. 

Enhetsmål: 

På Midgårds förskolor är alla delaktiga och har inflytande. 

Arbetssätt 

På Midgårds förskolor har vi en bred samverkan med barnens vårdnadshavare som bygger på 

gemensamma värden och ömsesidig respekt.  

Vi börjar med ett informationsmöte med nya vårdnadshavare vars barn fått plats på förskolan. 

Redan under inskolningen skapar vi en grund för en fortsatt bra kontakt med vårdnadshavare. 

Vi använder oss av aktiv inskolning vilket innebär att vårdnadshavare är med på förskolan i 

fyra dagar för att sedan vara tillgängliga vid behov i två veckor. Under den tiden får både barn 

och vårdnadshavare lära känna oss pedagoger och förskolans miljö. 

Den fortsatta dagliga dialogen med vårdnadshavare vid lämning och hämtning blir sedan en 

god samverkan kring varje barn. Uppföljningssamtal efter inskolning och utvecklingssamtal 

ger tillfällen till dialog i lugn och ro kring det enskilda barnets utveckling. ´Under 

gemensamma möten varje termin presenteras aktuell verksamhet och vårdnadshavare får 

tillfälle att träffa varandra. 

Varje termin skickas regelbundna informationsbrev från pedagogerna där kommande 

händelser tas upp samt beskrivning av verksamheten som varit. För att göra verksamheten så 

tillgänglig som möjligt sätter vi även upp information på anslagstavlor och barnens hyllor 

samt med pedagogisk dokumentation i miljön. Återkommande utvärderingar ger ytterligare 

bas för samverkan. 

På våra förskoleråd har alla föräldrar genom representanter från varje avdelning möjlighet att 

lyfta frågor som känns angelägna. Där deltar pedagog och enhetschef. Vårdnadshavare ges 

också möjlighet att fylla i och tycka kring verksamheten i en den årliga enkätundersökning  

Vi har även traditionella mer lustfyllda aktiviteter då vi bjuder in vårdnadshavare och syskon. 

Det är tex vernissage, föräldrafika, middagar och luciafirande. 

Vårdnadshavare är varmt välkomna att vara med sitt barn en hel eller del av dag för att se hur 

barnet har det hos oss. Vi kommer överens om tillfälle innan. 

Uppföljning 

Synpunkter från vårdnadshavare kommuniceras och följs upp för en samsyn för barnens bästa.  

Vi informerar också våra vårdnadshavare om möjligheten att lämna sina åsikter i stadens 

system ”Tyck till" i resultatet av Förskoleundersökningen ger oss ytterligare en bild av hur 

samverkan upplevs. I den dagliga dialogen, på gemensamma möten, råd och i enskilda samtal 

kommuniceras vikten av ömsesidig respekt för god samverkan och delaktighet. 

Utveckling 

På förskoleråd där det finns utrymme och intresse att diskutera hur vi kan förbättra och 

utveckla vår samverkan får att få fram mer idéer och kunskaper kring vårdnadshavares 

perspektiv och hur vi kan öka inflytande och delaktighet för barnens bästa. 
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Uppföljning av ekonomi 

Resursanvändning 

Budget 2017 
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Övriga frågor 


