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Ärenden till kommunfullmäktige
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Annika Höök
Utskottssekreterare

Vid eventuella förhinder att delta på mötet, vänligen kontakta
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-06-03

KS 2020/42

Godkännande av föredragningslistan
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan

3

1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

2020-06-09

Diarienummer

Ange dnr

Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § föräldrabalken
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att enligt 6 kap 8 § föräldrabalken ansöka hos tingsrätten i Uppsala om att
vårdnaden gällande Xxxx Xxxx, överförs till Xxxx Xxxx och Xxxx Xxxx.
Beslutsunderlag



Handläggarens utredning

Beslutet skickas till



Barn och ungdomsenheten IFO för vidare expediering
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

2020-06-09

Diarienummer

Ange dnr

Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § föräldrabalken
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att enligt 6 kap 8 § föräldrabalken ansöka hos
tingsrätten i Uppsala om att vårdnaden gällande Xxxx Xxxx, överförs till
Xxxx Xxxx och Xxxx Xxxx.
Beslutsunderlag



Handläggarens utredning

Beslutet skickas till



Barn och ungdomsenheten IFO för vidare expediering
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-05-07

KS 2020/462

Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton,
bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C),
kommunstyrelsens vice ordförande Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M),
kommundirektör Rand Graungaard, ekonomichef Veikko Niemi,
redovisningschef Tony Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonom Linda
Grundin, ekonomiassistent Agneta Rostedt, ekonomiassistent Åsa
Andersson, ekonomiassistent Sarah Olsson och ekonomiadministratör
Mats Mattsson att två i förening underteckna order om utbetalningar från
kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och
checkräkningar,
att beslutet träder i kraft med omedelbar verkan,
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 163/2019 upphör att gälla från
samma datum.
Sammanfattning av ärendet

Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet
behöver beslutet revideras.
Barnrättskonsekvenser

Inga barnrättskonsekvenser.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Ekonomienheten

I tjänsten
Veikko Niemi
Ekonomichef
Ekonomienheten
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-06-05

KS 2020/460

Godkännande av enskild huvudman för fristående
förskoleverksamhet
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen godkänna Norlandia Förskolor AB
(bolaget) som huvudman för fristående förskolor vid skolenheterna
Förskolan Seglaren, Karlholm Strand (adress ej fastställt) och Förskolan
Triangeln, Tierps tätort (adress ej fastställt)
att slutgiltigt godkännande för respektive förskoleenhet kan lämnas först
när lokaler för verksamheten har granskats och godkänts och bolaget gett
in intyg från Miljö- och byggförvaltningen och Brandmyndigheten samt
intyg på genomförd kurs i livsmedelshygien och egenkontroll och
att beslutet om godkännande av enskild huvudman gäller från och med att
detta beslut vunnit laga kraft och ett år framåt.
Sammanfattning av ärendet

Bolaget inkom den 7 maj 2020 med en ansökan om att medges
godkännande att
bedriva enskild verksamhet i form av fristående förskolor vid
skolenheterna Förskolan Seglaren, Karlholm Strand (adress ej fastställt)
och Förskolan Triangeln, Tierps tätort (adress ej fastställt) med planerat
startdatum höstterminen 2021.
Bolaget uppfyller kraven enligt 2 kap. 5 § och 2 kap. 5 a § skollagen i fråga
vad gäller ägar- och ledningsprövning. Utifrån ansökan uppfyller bolaget
även övriga krav vad gäller verksamhet och kvalitet som kommunen
uppställt.
Enligt 2. Kap. 5 § skollagen ska ett godkännande avse viss utbildning vid
en viss skolenhet eller förskoleenhet och när det gäller tilltänkta lokaler för
en förskola ska lokalerna prövas mot bestämmelserna i 2 kap. 35 §, 8 kap.
2 och 8 §§ skollagen. Dessa bestämmelser anger att det för utbildningen
ska finnas de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med
utbildningen ska kunna uppfyllas och att barn ska erbjudas en trygg
omsorg i en god miljö. Tilltänkta lokaler och utrustning ska tillsammans
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med andra faktorer möjliggöra att barn ges den ledning och stimulans som
de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån
sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt
utbildningens mål (3 kap. 3 § skollagen).
I bolagets ansökan anges att de planerade förskolorna ska inrymmas i
lokaler vilka ännu inte är uppförda varför erforderliga intyg från Miljö- och
byggförvaltningen och Brandmyndigheten inte har kunnat ges in. Inte
heller finns i nuläget intyg rörande livsmedelshygien och därtill hörande
egenkontroll.
Ett slutligt beslut om godkännande att bedriva fristående
förskoleverksamhet för respektive förskoleenhet kommer att fattas när
ovan nämnda intyg har getts in till kommunen. Det kommer att fattas ett
beslut per förskoleenhet. Om kompletteringar ej inkommit inom ett år från
att detta beslut vunnit laga kraft måste en ny ansökan per enhet lämnas in.
Barnrättskonsekvenser

Godkännandet av två nya förskoleenheter medför att barn i Tierps kommun
får en större valfrihet och tillgång till fler förskolor. I beslutet har beaktats
författningar och kommunens regler vilket säkerställer barns rätt till
lärande, trygghet, utveckling och säkerhet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Ansökan inskickad 7 maj 2020

Beslutet skickas till




Skolchef
Kommundirektör

I tjänsten
Per Angemo
Skolchef
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From:
Medborgarservice
Sent:
Wed, 6 May 2020 15:23:22 +0200
To:
ks_reg_drift@tierp.se
Subject:
VB: Ansökan Förskoleverksamhet Norlandia Förskolor AB [2020KC18938]
Attachments:
image001.png, Norlandia Ansökan Förskoleverksamhet Tierps kommun.pdf,
Ansökan med ledarprövning till Tierp 2020506.pdf

Från: Bengt.myhrman@norlandiaetablering.se
Skickat: den 6 maj 2020 11:39
Till: Tierps kommun, Kommunstyrelsens utskott för barn och ungdom
<kommunstyrelsen@tierp.se>
Ämne: Ansökan Förskoleverksamhet Norlandia Förskolor AB
Hej
Översänder härmed Ansökan Förskoleverksamhet Norlandia Förskolor AB
Ansökan kompletteras med Ägarprövningens 37 olika Bilagor.
Detta material är färdigställt och färdigt att skickas digitalt till aktuell mailadress enligt era önskemål.

Ser framemot en snar kontakt och ett långt samarbete
Mvh Bengt Myhrman
Kontaktperson för Norlandia etablering Tierp

Bengt Myhrman
0763-985700
Norlandia etablering

______________________________________________________________________________________________
__

För mer information och spännande upptäckter

Norlandia Förskolor AB
Råsundavägen 18A
169 67 Solna
www.norlandia.se

Nya upptäckter – varje dag
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Ansökan att bedriva förskola i Tierps kommun
NORLANDIA FÖRSKOLOR AB

2020-04-27

Norlandia Förskolor AB, www.norlandia.se
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Ansökan att bedriva förskola i Er kommun
Norlandia Förskolor erbjuder trygga, utvecklande och lekfulla lärmiljöer där barnens nyfikenhet
och lärande stimuleras. Genom vårt pedagogiska arbete, gastronomiska måltider och nära
samverkan med vårdnadshavare uppmuntrar och inspirerar vi varje barn till en livslång lust till
lek och lärande. Genom våra unika Norlandia Familjetjänster underlättar vi småbarnsfamiljers
vardag.

1. Sökande
1 a)

Sökandens namn: Norlandia förskolor AB
Organisationsform: Aktiebolag
Organisationsnummer: 556729–3765
Adress: Industrigatan 2, 511 62 Skene

1 b)

Om Norlandia Förskolor
Norlandia driver i dag tillsammans med sina dotterbolag 68 förskolor i Sverige med ca
500 anställda medarbetare. Verksamheterna finns i flera större och mindre kommuner.
Norlandia Förskolor omsätter ca 300 mkr i Sverige och är en del av Norlandia AB som i
koncernen omsätter 8 miljarder i 7 länder. Detaljerad beskrivning och nyckeltal bifogas
ansökan som uppvisar mycket god kreditvärdighet över tid.

1 c)

Sökandens kontaktpersoner
Kontaktperson: Bengt Myhrman
E-postadress bengt.myhrman@norlandiaetablering.se
Telefon Mobil: +46 (0)763985700

2. Verksamheten – förskola
Vi kan erbjuda förskolor från 4 till 10 avdelningar på de platser som bestämmes i samråd med
kommunen. Våra förskole fastigheter håller hög miljöklassning och innehåller i övrigt även ett
välutrustat tillagningskök som svarar för all mathållning. Vi erbjuder en unik utemiljö som är
anpassad med tanke på tomtens läge och storlek. Utemiljön utformas så att såväl äldre som
yngre barns behov väl kan tillgodoses.
Norlandia har ett rikt utbud av mervärdestjänster för barnen, familjen och anhöriga. I samråd
med er kommun önskar vi planera tilläggstjänsterna för aktuell förskola.
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3. Kvalitetskrav/ Verksamhetsbeskrivning
3.1 Verksamhetens idé och inriktning/profil
I Norlandia Förskolor vet vi att barnen är framtiden. Därför arbetar vi varje dag för att förbereda
dem – inte bara för skolan, utan för livet. Vår värld är i konstant förändring. Framtiden behöver
världsmedborgare som är vetgiriga, kreativa och frågvisa. Kreativitet och innovativt tänkande tar
barnet med sig genom hela livet. Barns kunskapstörst och utforskarlust stärks och
vidareutvecklas. Barnen lär sig att undrande och förundrande har en självklar plats i vardagen.
Vårt svar på denna utmaning är en unik satsning på kunskap och innovation. Vår pedagogiska
vision lyder: Livslång lust till lek och lärande.
Våra förskolor är roliga, trygga och lärorika miljöer där barnens nyfikenhet och lärande
stimuleras. Verksamheten utgår ifrån Lpfö 18. Vi följer kommunala riktlinjer och anpassar
utbildningen till lokala förutsättningar. Vår pedagogiska vision Livslång lust till lek och lärande
ligger till grund för förskolornas utbildningsplan. Det betyder att vi ser barnens bakgrund,
förmågor och kompetenser som en tillgång som berikar samspelet och lärandet i barngruppen.
Under demokratiska former utbildar vi ansvarskännande barn till framtidens lärande
samhällsmedborgare.
Vi arbetar utifrån Norlandias övergripande och strategiskt styrande dokument. De beskriver och
säkrar likvärdighet, helhet och utveckling av våra förskolors pedagogiska arbete. Utbildningen
utgår ifrån gällande lagar, föreskrifter, nationella och internationella styrdokument som rör barns
uppväxtvillkor. Den bygger på forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta
utgör grunden för förskolornas verksamhetsplan/utbildningsplan, tillsammans med kvalitetsmål
och värdegrund.
Med utgångspunkt i vår värdegrund ”CARE” skapar vi framtidens förskola.
Kompetenta (C)
Vi är en lärande organisation som utvecklar medarbetarnas kompetens.
Vi kan mycket och vill ännu mer.
För barnen betyder detta att:
• De möter engagerade och professionella pedagoger som ser det kompetenta barnet
• Förskolan är en viktig arena för lärande, nyfikenhet, utforskande och skaparglädje
Ambitiösa (A)
Vi är innovativa och söker de bästa lösningarna.
Vi har höga förväntningar på att nå framgång.
För barnen betyder detta att:
• Vi stöttar deras individuella utveckling i samspel och gemenskap
• De utmanas att utvecklas till sitt bästa jag
Respektfulla (R)
Vi utgår från den enskilda människans behov och resurser.
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Vi är öppna och lyhörda i alla våra relationer.
För barnen betyder detta att:
• Vi möter dem med respekt, empati och bekräftelse
• Alla har lika värde och alla är unika
Energi (E)
Vi arbetar målmedvetet för att lyckas med våra uppdrag.
Vi utstrålar energi och arbetsglädje.
För barnen betyder detta att:
• De möter kreativa, engagerade och lekfulla vuxna
• Varje dag är fylld av glädje och entusiasm

3.2 Norlandias prioriterade områden :
•
•
•
•
•

Go Green – vårt sätt att arbeta med läroplanens mål om hållbar utveckling.
Norlandia Skuttet - vårt samarbete med Generation Pep för hälsofrämjande förskolor
med fokus på läroplanens mål om fysisk och psykisk hälsa – hela människan i fokus.
Särskilda satsningsområden utifrån lokala behov under olika perioder – språk,
matematik, naturvetenskap, teknik och kultur.
Kreativt användande av digitala verktyg i barnens lärande och utforskande.
Bedömning och utveckling av förskolans pedagogiska kvalitet utifrån
kvalitetsindikatorer.

3.3 Lärande och utveckling
Förskolans strategi för att identifiera och tillgodose behov av stöd till barn som behöver det
Förskolan kartlägger verksamheten via Norlandias mall för kartläggning av organisation och
grupp. Det görs i augusti varje år oavsett om oro över enskilt barn finns eller ej. Kartläggningen
med handlingsplan följs upp/revideras löpande i januari.
Om personalen efter kartläggningen och när åtgärder gjorts i miljö, arbetslag och organisation,
upptäcker att ett enskilt barn behöver särskilt stöd görs detta i samma dokument på individnivå
i samråd med rektor. Åtgärder och anpassningar diskuteras på förskolan. Vid kartläggning och
handlingsplan på individnivå är vårdnadshavare alltid delaktiga.
Om kartläggning och utvärdering av tillhörande handlingsplan visar att behoven är större än det
förskolan kan göra i befintlig verksamhet utan det krävs mer resurser och åtgärder, behöver en
ansökan om tilläggsbelopp göras. Åtgärderna i handlingsplanen följs upp med regelbundenhet.
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3.4 Barn-inflytande och ansvar
Förskolan kommer att arbeta aktivt med demokrati och inflytande utifrån Lpfö 18 samt FN s
barnkonvention. Det betyder:
•

•

Barnens bästa ska komma i främsta rummet. Att förskolan är en mötesplats för gemensamt
lärande där barnen är delaktiga. Pedagogerna lyssnar in barnens intressen och tar
utgångspunkt i det när de planerar utbildningen. Barnen får med hänsyn till ålder och
mognad, möjlighet till delaktighet och inflytande över utformandet av arbetet i
ämnesövergripande projekt, där alla barnens intressen, erfarenheter och kulturer tas tillvara.
Varje barn uppmuntras att uttrycka sin mening. Genom de dagliga samtal och gemensam
reflektion som pedagogerna gör med barnen får de ansvar och inflytande i vardagen.
Barnen är även delaktiga i förskolans arbete med planen mot diskriminering och kränkande
behandling som arbetas fram i början av varje hösttermin.

Dessutom genomför vi årligen en särskild barnenkät där vi mäter barnens trivsel genom
systematiska samtal med våra äldsta barn upplever vår förskola.

3.5 Föräldrar - inflytande och ansvar
En god samverkan med barnens vårdnadshavare kan inte nog poängteras. När ett ömsesidigt
förtroende skapas känner barnen en trygghet och glädje vilket utgör grunden för att utvecklas
på bästa sätt. Vår samverkan och samarbete med föräldrarna ger dem möjlighet att vara
delaktiga i verksamheten.
• Information/kommunikation sker i en daglig dialog med vårdnadshavarna
• Möjlighet till inflytande via föräldramöten, förskole råd och utvecklingssamtal
• Genom vår digitala plattform där vårdnadshavare har inloggning dokumenteras barnens
lärande och utveckling.
• Via enkäter och utvärderingar får varje vårdnadshavare möjlighet till inflytande och vi får
feedback på hur vårdnadshavarna upplever vår förskola
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3.6 Organisation och ledning
Den pedagogiska verksamheten kommer att ledas och samordnas av en rektor med god
pedagogisk insikt, pedagogisk utbildning och erfarenhet. Rektor beslutar om sin enhets inre
organisation, fattar beslut och har det ansvar som krävs i skollagen och andra författningar.
Rektorn ingår i en chefsgrupp tillsammans med andra rektorer i respektive region, vilken leds av
regionens skolchef. Rektorn är också med i Norlandias ledarskapsutvecklingsprogram, med
särskilt fokus på pedagogiskt ledarskap. Rektors legitimation och utdrag ur belastningsregister
lämnas senare. De legitimerade förskollärarna leder de målstyrda processerna i undervisningen
och har det ansvar som beskrivs i Lpfö 18.

3.7 Kompetensutveckling
Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och ett gott ledarskap är vår främsta framgångsfaktor. Vi
arbetar målinriktat med kompetens och utveckling. Rektorn ansvarar för att all personal vid
förskolan har de nödvändiga kunskaper och insikter i de föreskrifter som gäller för förskolan. Vi
arbetar utifrån en kompetenspolicy och en kompetensutvecklingsplan.
För våra medarbetare betyder det:
• Introduktionsprogram för nyanställda
• Anpassat kompetensutvecklingsprogram för alla yrkesgrupper
• Ledarskapsutvecklingsprogram på flera nivåer
• Möjlighet till internationellt utbyte
• Särskilt fokus på pedagogiskt ledarskapsutvecklingsprogram LUP
• Samarbete med utbildningsinstanser
• Systematisk reflektion och analys över den egna pedagogiska verksamheten
3.8 Säkerhet
Förskolan använder Norlandias elektroniska kvalitetsledningssystem (TQM), där centrala rutiner
finns. Utifrån dessa upprättar förskolan vid behov sina lokala rutiner. Förskolan har en Kris och
beredskapsplan och ett eget kristeam. I varje tambur finns en akutpärm med dokumenterade
rutiner för säkerhet, brand och kriser. All personal har kännedom om rutinerna genom
implementering och genomgång på exempelvis APT. För att förhindra oönskade händelser görs
regelbundet Barnsäkerhetsrond, Skyddsrond och Brandskyddsrond. Alla på förskolan har ansvar
för att anmäla in avvikelser, tillbud/olyckor samt meddela förbättringsområden. Alla händelser
registreras och följs upp månadsvis.

3.9 Omvärldskontakter
Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
Arbetet syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångarna.
En trygg övergång betyder:
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För barnen:
• Varje barns och gruppens behov av förberedelse tillvaratas.
• Barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling uppmärksammas särskilt.
För pedagogerna
• Förskolan tar initiativ till samarbetet.
• Barnet, vårdnadshavare, förskola och skola ges möjlighet till delaktighet.
• Under samarbetsmöten med skolan utbyts kunskaper, erfarenheter och information om
innehållet i utbildningen/undervisningen med berörda, för att långsiktigt stödja, skapa
sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande.
• En plan tas fram för besök på skolan.
För vårdnadshavarna
• Delaktighet i vad som ska delges skolan

Samverkan med Generation Pep
Generation Pep är en ideell, icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap
och engagemang kring barn och ungdomars fysiska hälsa. Som partner till Generation Pep har
vi, genom befintliga forskningsstudier och näringsrekommendationer, utvecklat en modell, som
vi kallar Norlandia Skuttet, för hur barn i förskolan blir mer aktiva. Norlandia Skuttet praktiseras
på Norlandias alla förskolor och är det sätt vi uppfyller läroplanens mål omkring hälsa, motorik
och välbefinnande.
Utöver dessa är vi positiva till samverkan med lokala arrangörer som kan stödja arbetet enligt
läroplanen och tillföra ett mervärde i utbildningen.

3.10 Utvärdering och kvalitetssäkring
Huvudmannen är ytterst ansvarig för verksamheten och ska se till att det finns förutsättningar
att bedriva ett kvalitetsarbete som säkerställer kvalitet och likvärdighet. Kvalitetsarbetet bedrivs
utifrån förskolans läroplan, Skollagen, Arbetsmiljölagen, Miljöbalken, Barnkonventionen,
förskolans utbildningsplan, plan mot diskriminering och kränkning, undervisningsplan för
avdelningarnas pedagogiska arbete, samt Välkommen till oss (presentation av förskolan). Ett Års
hjul finns i syfte att tydligt visa med vilken frekvens samt när under året olika aktiviteter ska följas
upp, analyseras samt återrapporteras till huvudmannen.
Dokumentation
Dokumentation av arbetet sker främst via Norlandias underlag som finns tillgängliga digitalt i
Norlandias kvalitetsledningssystem TQM. Det centrala kvalitetsteamet ansvarar för att
relevanta och uppdaterade underlag för kvalitetsarbetet finns tillgängliga för alla medarbetare.
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Kvalitetsuppföljning
Norlandias förskolor är ISO-certifierade (ISO 9001 och 14 001). Huvudmannen använder olika
metoder för att mäta och analysera måluppfyllelsen. Bland annat genomförs interna
kvalitetsuppföljningar via besök på förskolorna med återkoppling till medarbetarna, rektor,
skolchef och Country manager. Förskolan skriver en handlingsplan med åtgärder och
förbättringsområden. Förskolorna kontrolleras även av externa revisorer för att se att dessa
håller hög kvalitet.
Metoder och underlag som kontinuerligt används är:
• Utbildningsplan, plan mot diskriminering och kränkning
• Insynsbesök och internrevisioner på förskolorna
• Enkätundersökningar till medarbetare, barn och föräldrar
• Arbetsmiljö ronder, Barnsäkerhetsrond, Brandskyddsrond
Det finns kvalitetsteam på central, regional- och lokal nivå. Ett gemensamt centralt kvalitetsteam
(CKT) består av kvalitetschef, samtliga skolchefer och Country manager. De säkerställer kvaliteten
och att de underlag som används för utvärderingar, uppföljningar, gemensamma
handlingsplaner, policys och rutiner följer lagar och förordningar.
Det centrala kvalitetsteamet bearbetar underlag för analyser och bistår med hjälpfrågor för att
underlätta förskolechefs analyser och vad man på huvudmannanivå vill ha svar på.
Det regionala kvalitetsteamet består av respektive skolchef och rektorer som följer upp
innehållet från de lokala kvalitetsteamen, som finns på varje enhet.
Analyser av utbildningsplanen, olika aktiviteter, resultat, måluppfyllelse, enkätsvar görs på
respektive enhet och rapporteras av rektor till skolchef i en regional kvalitetsrapport.
Kvalitetschef gör sedan en samlad analys utifrån regionernas analyser i huvudmannens årliga
kvalitetsrapport.
Analys och bedömning av utvecklingsbehov
Utifrån kvalitetsanalyserna och huvudmannens kvalitetsrapport synliggörs de behov som finns
och vad som behöver prioriteras. Med hänsyn till det som framkommit vid ovanstående analys
gör det centrala kvalitetsteamet en bedömning över vilken omfördelning av resurser eller
ansvar som kan vara aktuella för att tillmötesgå de behov som finns.
Planering och genomförande av utvecklingsbehov
En fördelning av resurser inom de utvecklingsområden som framkommit görs av huvudmannen
i dialog med rektorer. Syfte samt tydliga mål, såväl kort- som långsiktiga, tas fram för respektive
utvecklingsområde. Detta sammanfattas i ett kompetensutvecklingsprogram som årligen
revideras. Det centrala kvalitetsteamet följer upp att beslutade utvecklingsinsatser genomförs
genom kontinuerliga kontakter med ansvariga för respektive utvecklingsområde. Detta sker i
månadsmöten mellan skolchefer och rektorer i uppföljning av enhetens BR - Business Review.
Följande punkter följer huvudmannen upp:
•

Kvalitet: måluppfyllelse, trygghet, arbetsro, kränkningar, klagomål, avvikelser från rutin
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•
•

Personal: kompetensutveckling
Ekonomi: resurser

På lokal nivå är rektorn ansvarig för enhetens kvalitetsarbete och för att det finns
förutsättningar att bedriva och utveckla verksamheten utifrån de nationella målen och
riktlinjerna. Medarbetarna ansvarar för att bedriva ett kvalitetsarbete som skapar
förutsättningar för varje barn att utvecklas på bästa sätt.

Lokalt anpassat kvalitetsarbete
Att arbeta systematiskt och kontinuerligt innebär att arbetet ska bedrivas strukturerat och
uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Utgångspunkten är alltid densamma, att
identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till förskolans nationella
och interna styrdokument.
Varje enhet gör en skriftlig dokumentation av kvalitetsarbetet. Den behövs för att regelbundet
kunna stämma av att kvalitetsarbetet leder till utveckling mot målen. I ett längre perspektiv är
dokumentationen en förutsättning för att kunna kartlägga verksamheten och identifiera
områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen.
Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för alla medarbetare vad som ska
prioriteras och utvecklas, när och hur olika insatser ska genomföras och vem som ansvarar för
vad. Allas delaktighet är grundläggande i kvalitetsarbetet. Ledningen, medarbetarna, barn samt
vårdnadshavare behöver alla bidra med synpunkter och underlag som synliggör kvaliteten.
Kvalitetsarbetet ska ständigt vara närvarande på alla nivåer: individuellt, i arbetslaget, på
enheten som helhet och hos huvudmannen för verksamheten. Målet är ett professionellt
förhållningssätt och arbetssätt som leder till en ständig utveckling av verksamheten.
Innehåll i det systematiska kvalitetsarbetet
• Års hjul: I årshjulet beskrivs det systematiska kvalitetsarbetet. Årshjulet har tagits fram i syfte
att tydligt visa med vilken frekvens samt när under året olika aktiviteter ska göras, följas upp,
analyseras samt återrapporteras till huvudmannen. Följande ska vara med i årshjulet:
Planeringsdagar, avstämningar av kvalitetsarbetet fyra gånger om året, personalmöten,
utvärderingsdagar, samt det som förskolan bestämmer ska tillkomma.
• Utbildningsplan: beskriver det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan, kvalitetsmålen och
de aktiviteter som ska bedrivas på förskolan/skolan under läsåret.
• Undervisningsplan: Avdelningarna gör en undervisningsplan som beskriver hur de arbetar
med läroplansmålen. Fyra gånger om året gör arbetslagen en avstämning av
undervisningsplanen. Detta följs upp av rektor.
• Välkommen till oss: Förskolan beskriver sitt arbete med läroplanen och Norlandias
styrdokument. Denna uppdateras varje år.
• Plan mot diskriminering och kränkning: Denna plan beskriver arbetet med att främja
likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling,
tillsammans med rutinerna för det åtgärdande arbetet (upptäcka, utreda och åtgärda). Denna
plan ska upprättas i augusti varje år.
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•
•

Klagomålshantering: Blankett finns i förskolans hall samt på hemsidan, tillgänglig för
vårdnadshavare att fylla i vid synpunkter.
Halvårsrapport och Kvalitetsrapport: Rektor sammanställer och analyserar resultatet från
förskolornas utvärderingar i juni samt december. Rapporteras till skolchef två gånger per år.

Förskolans vardagsarbete med uppföljning, utvärdering och utveckling
•
•
•
•
•
•

Daglig reflektion med barnen och egen reflektion
Pedagogisk dokumentation
Enskild planering och veckoreflektion
Avdelningsreflektion
Kvalitetsteam som resurs
Uppföljning av SKA mellan avdelning och rektor

Klagomålshantering
Norlandia har skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål som tillsammans med
blankett finns att hämta på förskolan eller hemsidan, som vårdnadshavare har inloggning till.
Informeras om detta ges årligen på föräldramöte samt alltid vid introduktionen för nya barn
och vårdnadshavare. Alla klagomål och händelser registreras i TQM för uppföljning, analys och
vidare åtgärder.

3.11 Öppethållande
Förskolans ramtider för öppethållande följer kommunens regler. Vi anpassar våra öppettider
inom denna ram efter vårdnadshavares behov måndag-fredag. Förskolan kommer att vara
öppen under årets samtliga vardagar, vilket innebär att vi utifrån vårdnadshavares behov
kommer att erbjuda omsorg även vid semester och planeringsdagar.
Efterfrågas barnomsorg på obekväm tid från vårdnadshavarna och kommunen är positiv till det
erbjuder vi även gärna det.
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4. Lokaler och utemiljö
4.1 Planerade lokaler
Ansökan avser nybyggnation, för förskolan Seglaren Karlholm strand samt enl.
markanvisningsavtal för Förskolan Triangeln i Tierps tätort. Ändamålsenlig byggnation kommer
att uppföras i egen regi. Dessa Förskolelokaler kommer hålla hög standard och vara
miljöcertifierade.
4.2 Stimulerande lokaler som stöder barnens behov av lek och lärande
Vid utvecklingen av fastigheterna som byggs enligt ett koncept som heter CubiCity® har vi tagit
hänsyn till följande kärnaspekter i förskolans undervisning:
• Barnperspektiv
• Förskollärarperspektiv
• Undervisningsperspektiv
Lokalerna ska stimulera och möjliggöra förutsättningarna för att på ett naturligt sätt inspirera
till att utveckla barnens språk, musik, skapande, drama, naturvetenskap, lärande för hållbarhet,
matematik och teknik. Barnen skall erbjudas en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar
till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. Verksamheten ska ge
utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som
utomhus. Varje förskola kommer till exempel att ha flera s.k. Ateljéer. Varje Ateljé kommer att
vara inredd enligt något av målen i läroplanen tex musik eller matematik. Detta skapar rätt
förutsättningar för att lokalerna integreras i ett tema- eller projektinriktat arbetssätt.
Barn skall under sin vistelse i förskolan ges möjlighet till eget skapande och att kunna utveckla
alla sina uttrycksmedel. De är sådana som bild och form, teknik och konstruktions- respektive
bygglek, rörelselekar och gymnastik, musik och sång, rytmik, dans, drama, och rörelse, språk,
text, etc. Utformningen av den fysiska miljön och dess tillgång till lämpliga samt varierande
material har betyder således mycket för vilka uttrycksformer barn kommer att kunna använda
och utveckla. Det är även viktigt att låta barnen måla och skapa utan störande avbrott, tills de
inte har lust mera, då detta är en viktig del i barnens eget skapande. Det bör dock ske inom
rimliga gränser (Pramling Samuelsson och Sheridan 1999:89–91).
Barnen skall kunna använda samtliga utrymmen under dagen, de skall kunna möblera om och
skärma av utrymmen beroende på aktivitet eller funktion i verksamheten.
Entréhall
Entréhallen är mötesplats mellan hemmet och förskolan. Entréhallen är också en pedagogisk
yta för påklädning och avklädning.
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Lekhallen
Ska ge barnet möjlighet att förändra rummet i någon av de följande aspekterna:
interaktioner/samspel, aktiviteter, artefakter/verktyg, utvecklingshopp/möjlighet samt om
barnen själva väntas bidra med sin kreativitet, så kommer de att göra det. Därvid är rummet
öppet med några inslag för att göra det möjlig att skapa ovanstående. I lekhallen som är ett
gemensamt utrymme mellan de olika hemvisterna ska det ge inspiration till
lek/teater/uppträde mm och det åstadkommer vi genom olika former av inredning tex lilla
amfiteatern (fyrkantiga tygklädda klossar som går att stapla lägga ut i olika formationer) såväl
sinneskuben (en spegelklädd kub).
Ateljén
Då man arbetar med fokus på skapande och kreativitet är ateljén, eller verkstaden, ett av de
viktigaste rummen där ateljén i huvudsak har två funktioner. Den utgör dels en plats där barnen
kan lära sig behärska många typer av tekniker, t.ex. målning, teckning och skapande med lera,
dvs. samtliga de s.k. symboliska språken. Den utgör för det andra en hjälp åt vuxna att förstå
barnens olika läroprocesser genom sitt handlande (Barsotti, 1997:34).
Hemvisten
Ett rum som ska inspirera till lärande, där barnen blir en del i det gemensamma lärandet. Hela
gruppen ska kunna få plats och det ska även finnas rörelseutrymme för mer fysiska aktiviteter.
Rummet ska kännetecknas av förändringsbart utifrån dagens aktiviteter dvs inredning går lätta
att flytta och ställa undan.
Lek/Vila rummet
Är ett rum där man kan skapa aktiviteter för olika grupper men även stimulera till barnets egen
lek. Det ska vara möjligt att skärma av för att skapa en lugn miljö för vila.
Kök och mathantering
Inom förskole konceptet CubiCity® använder vi oss av en professionella köksdesigners som
designar våra kök och utformar alla delar som har med livsmedel att göra. Våra
samarbetspartners har stor erfarenhet och kompetens inom egenkontroll och HACCP systemets
alla delar. Vi kommer att projektera produktionskök på båda förskolorna, där alla processer
såsom inköp, varumottagning förvaring, tillagning, varmhållning och nedkylning samt
städrutiner, beskrivs och dokumenteras.
4.3 Kvalitet och höga miljöstandarder
Genom Norlandias samarbetspartners, och deras nyttjandet av förskole konceptet CubiCity®
säkerställs att uppförandet av våra nya lokaler bedrivs med gemensamma rutiner och med ett
systematiskt kvalitetsarbete under hela planeringen och byggnationen.
Genom nyttjande av förskole konceptet CubiCity® uppfyller vi och våra samarbetspartners
kraven i alla tillämpliga lagar och bestämmelser. Tillsammans genomför vi våra byggnationer
med kvalitet i alla steg, med verksamhets nytta och miljön i fokus. Vi väljer energi- och
transportsätt som på bästa sätt skonar miljön. Vi hushållar med material och energi för att
stödja ett kretsloppsanpassat och hållbart samhälle. Vi förebygger föroreningar av luft, mark
och vatten. Vi främjar gröna innovationer och ny teknik. Miljökrav ställs på våra leverantörer.
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4.4 Idéskiss Förskolan Seglaren Karlholm strand
Bilderna visar hur vi tänkt oss att gestalta förskolan i Karlholm.
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4.5 Idéskiss Förskolan Triangeln Tierp
Bilderna visar hur vi tänkt oss att gestalta förskolan i Tierp.
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4.6 Utemiljö
Våra arkitekter planerar samtliga utemiljöer i tematiska trä- lek och lärplatser.
Efter att vi fått markanvisning och godkännande att få starta förskola återkommer vi
detaljerade ritningar och beskrivningar för utemiljöerna på respektive skola.

4.7 Bygglov och hyreskontrakt
Efter att vi fått markanvisning och godkännande att få starta förskola återkommer vi med
Bygglovshandlingar med kompletta ritningar över lokaler och utemiljö.
4.8 Kopia på anmälan om livsmedelsanläggning
Lämnas efter godkännande
4.9 Kopia på anmälan om lokal för undervisning
Lämnas efter godkännande
4.10 Yttrande från miljöförvaltningen
Överlämnas i samband med markanvisningsavtal ingås
4.11 Inspektionsmeddelande från brandskyddsmyndigheten
Överlämnas i samband med slutbevis för byggnation erhålles.
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5. Barnsäkerhet
5.1 Handlingsplan/rutin för barnsäkerhet vid brand, olycksfall och tillbud, försvunna barn,
kris och katastrof etc.
Lämnas efter godkännande
5.2 Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan
Förskolan upprättar en plan mot diskriminering och kränkning. Denna utvärderas och
uppdateras en gång om året. Rektor har ett särskilt ansvar för information till medarbetarna
vad diskriminering och kränkande behandling är och vilka åtgärder som sker vid kränkande
behandling.

6. Stöd och service
6.1 Kosthållning
I Norlandia har vi bestämt oss för att maten och måltiden ska vara en viktig del av
verksamheten på våra förskolor. Våra kockar och köksbiträden är fantastiska resurser som
tillför värde och trivsel i verksamheten och till måltidssituationen.
För att skapa matglädje och en bra upplevelse är det fokus på måltiden, och inte endast maten
på tallriken som är avgörande. Måltiden är ett större begrepp som innefattar grundläggande
värderingar om råvaran och tillagningen liksom hur maten serveras, i vilken miljö och med vilka
människor. Det är när dessa parametrar samverkar som måltiden fullt ut kan bli en viktig
komponent i en liten eller stor människas liv. Vi vill etablera livslånga positiva matvärderingar
hos barnen på våra förskolor.
Grundläggande är självfallet att maten ger barnen den energi och näring de behöver, och att
maten är tillagad av bra råvaror. Men vi vill också väcka barns nyfikenhet kring spännande
smaker och utveckla deras sensoriska förmåga. Det innebär att vi utmanar barnen en aning när
det gäller menyval och smaksättning. Vår kock hanterar alla delar som har med livsmedel att
göra som; inköp, näringsberäkning, menyplanering, specialkost och egenkontroll. Vi har stor
erfarenhet och kompetens inom egenkontroll och HACCP systemets alla delar. Norlandia har en
kost- och måltidschef som har det övergripande ansvaret för att maten håller hög kvalitet.
Köken följer även EU:s anvisningar kring allergener och specialmat. De gör en riskanalys av
samtliga processer, identifierar kritiska kontrollpunkter, mäter och kontrollerar verksamheten
utifrån dessa. På samtliga av våra förskolor serveras frukost, lunch och mellanmål.
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6.2 Städning
Den vardagliga städningen (dagligen/per vecka) på förskolan är anpassad till lokalerna och den
verksamhet som bedrivs. Städschema upprättas; vem som städar, var, hur och hur ofta. Här
ingår även storstädning och rengöring av textilier, möbler och leksaker. Rum där barn vistas
varje dag samt hygienutrymmen städas dagligen. Hyllor, ventilationsdon, lampor och liknande
ska städas i den omfattning som behövs för att undvika att damm samlas.
Storstädning sker återkommande under året.

7. Verksamhet och personal
7.1 Ledning: rektor
Rektor kommer att ha god pedagogisk insikt, pedagogisk utbildning och erfarenhet. Vi ber om
att få inkomma med namn, utbildning och erfarenhet när rekrytering är klar.
7.2 Registerutdrag (Skollagen 2 kap 31 §)
Registerutdrag och examensbevis skickas in när rekrytering är klar.

Personal som erbjuds anställning på förskolan ska alltid lämna utdrag ur belastningsregistret
innan anställningskontrakt skrivs på.
7.3 Beskriv tänkt personalbemanning - omfattning av tjänster i % samt utbildning och
erfarenhet
När förskolan är fullt utbyggd är intentionen att arbetslaget ska bestå av hälften förskollärare
och hälften barnskötare samt städ och kock. Då vi ännu inte rekryterat dessa medarbetare ber
vi om att få återkomma med deras anställningskontrakt, legitimationer och utdrag ut
belastningsregister.
7.4 Utbildningsbevis och beskrivning av erfarenhet för förskolechef Rektor
Rektor kommer att ha god pedagogisk insikt, pedagogisk utbildning och erfarenhet. Vi ber om
att få inkomma med namn, utbildning och erfarenhet när rekrytering är klar.
7.5 Beskrivning av personalens utbildning och erfarenhet
Den pedagogiska verksamheten leds och samordnas av en Rektor/förskolechef med god
pedagogisk insikt, pedagogisk utbildning och erfarenhet. Rektor beslutar om sin enhets inre
organisation, fattar beslut och har det ansvar som krävs i skollagen och andra författningar.
Förskolans rektor ingår i en chefsgrupp tillsammans med andra förskole rektorer i respektive
region, vilken leds av regionens skolchef. Förskolans rektor är också med i Norlandias
ledarskapsutvecklingsprogram med särskilt fokus på pedagogiskt ledarskap.
Då vi ännu inte rekryterat våra medarbetare ber vi om att få återkomma med deras
anställningskontrakt, legitimationer och belastningsregister. Registerutdrag (Skollagen 2 kap 31
§) Examensbevis skickas in när rekrytering är klar. Personal som erbjuds anställning på förskolan
ska alltid lämna utdrag ur polisregistret innan anställningskontrakt skrivs på.
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7.6. Beskrivning av barngruppsstorlek och personaltäthet
Personalen kommer att ha en sådan utbildning eller erfarenhet att de tillgodoser barnens behov
av omsorg och god pedagogisk verksamhet. Personalen kommer vidare att ha sådan erfarenhet
att barnens behov av meningsfull fritid och stöd i utvecklingen tillgodoses.
Totalt kommer varje förskola att kunna ha mellan 100-200 barn fördelade i många små
grupper. Den slutgiltiga storleken på respektive förskola bestäms i samverkan med kommunen.
Lokalerna kommer att vara utformade så att varje grupp anpassas efter att det bedrivs
verksamhet för ca 11–15 barn. Två grupper kommer att ha ett nära samarbete med varandra
och tillsammans utgör de ett arbetslag. Hela arbetslaget kommer att ses som en
undervisningsgrupp och samtliga i arbetslaget kommer att arbeta med alla barn inom
arbetslaget. Förskolan kommer att bestå av flera arbetslag och barnen kommer att delas in i så
åldershomogena grupper som möjligt. Antalet barn inom arbetslaget kommer att anpassas
efter barnens ålder. De yngre barnen, 1–3 åringarna, kommer att vara ca 10–12 per grupp,
arbetslaget som de ingår i kommer bestå av ca 22–24 barn. Barn som är ca 4–5 år kommer att
vara i grupper med ca 14 barn, dvs, arbetslag med ca 28 barn.
Vi ser regelbundet samt på särskild anledning över barngruppernas sammansättning,
rektor/förskolechef, anpassar därefter förskolans resurser utifrån de inskrivna barnens behov.
Huvudmannen följer upp barngruppernas sammansättning och förskolans resursfördelning,
genom kontinuerliga samtal mellan rektor och skolchef.

7.7 Beskrivning av lokalanvändning samt hur barngruppens behov av utevistelse och utelek
ska tillgodoses
Vi har ett levande arbete när det gäller miljön. Vi utnyttjar den till att vara den ”tredje
pedagogen” och utvecklar den efter barnens intressen och behov.
Vi ser regelbundet över möblering och material. Trasiga saker och liknande rensas undan direkt.
Vi har årliga skyddsronder där vi tittar utifrån på både barn- och personalsäkerhet. Vi säkerställer
att syftet med utbildningen uppfylls genom planering, genomförande, reflektion och utvärdering.
Genom ett systematiskt kvalitetsarbete kan vi utveckla arbetet utifrån barnens behov och
intressen. Närmare information om lokaler och utevistelse överlämnas i samband med att
markanvisningsavtal ingås
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7.8 Beskrivning av eventuell profil på verksamheten
I Norlandia Förskolor vet vi att barnen är framtiden. Därför arbetar vi varje dag för att förbereda
dem – inte bara för skolan, utan för livet. Vår värld är i konstant förändring. Framtiden behöver
världsmedborgare som är vetgiriga, kreativa och frågvisa. Kreativitet och innovativt tänkande tar
barnet med sig genom hela livet. Barns kunskapstörst och utforskarlust stärks och
vidareutvecklas. Barnen lär sig att undrande och förundrande har en självklar plats i vardagen.
Vårt svar på denna utmaning är en unik satsning på kunskap och innovation. Vår pedagogiska
vision lyder: Livslång lust till lek och lärande.
På vissa orter har vi vårt generationskoncept, där förskola och äldreboende kombineras skapar
kontakt över generationsgränser och ger en levande miljö, där barn och äldre träffas och lär av
varandra. Barnen berikar de äldres vardag, spontant eller planerat. De äldre skapar trygghet och
en förståelse för livets gång. Familjer kan knyta an till den äldre generationen. Interaktionen
mellan barn och äldre skapar en plattform för generationsintelligens, som ger barn en
grundtrygghet i det naturliga åldrandet, kunskapsutbyte och ökad förståelse för den äldre. Detta
händer i en miljö full av liv, där barns lek, skratt, nyfikenhet och upptäckarlust får ta plats och
sprida glädje.
Våra förskolor är roliga, trygga och lärorika miljöer där barnens nyfikenhet och lärande
stimuleras. Verksamheten utgår ifrån Lpfö 18. Vi följer kommunala riktlinjer och anpassar
utbildningen till lokala förutsättningar. Vår pedagogiska vision Livslång lust till lek och lärande
ligger till grund för förskolornas utbildningsplan. Det betyder att vi ser barnens bakgrund,
förmågor och kompetenser som en tillgång som berikar samspelet och lärandet i barngruppen.
Under demokratiska former utbildar vi ansvarskännande barn till framtidens lärande
samhällsmedborgare. Genom kulturell mångfald ger vi barnen möjlighet till respekt och
förståelse för varje människa oavsett bakgrund.
Vi arbetar utifrån Norlandias övergripande och strategiskt styrande dokument. De beskriver och
säkrar likvärdighet, helhet och utveckling av våra förskolors pedagogiska arbete. Utbildningen
utgår ifrån gällande lagar, föreskrifter, nationella och internationella styrdokument som rör barns
uppväxtvillkor. Den bygger på forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta
utgör grunden för förskolornas verksamhetsplan/utbildningsplan, tillsammans med kvalitetsmål
och värdegrund.
Med utgångspunkt i vår värdegrund ”CARE” skapar vi framtidens förskola.
Kompetenta (C)
Vi är en lärande organisation som utvecklar medarbetarnas kompetens.
Vi kan mycket och vill ännu mer.
För barnen betyder detta att:
• De möter engagerade och professionella pedagoger som ser det kompetenta barnet
• Förskolan är en viktig arena för lärande, nyfikenhet, utforskande och skaparglädje
Ambitiösa (A)
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Vi är innovativa och söker de bästa lösningarna.
Vi har höga förväntningar på att nå framgång.
För barnen betyder detta att:
• Vi stöttar deras individuella utveckling i samspel och gemenskap
• De utmanas att utvecklas till sitt bästa jag
Respektfulla (R)
Vi utgår från den enskilda människans behov och resurser.
Vi är öppna och lyhörda i alla våra relationer.
För barnen betyder detta att:
• Vi möter dem med respekt, empati och bekräftelse
• Alla har lika värde och alla är unika
Energi (E)
Vi arbetar målmedvetet för att lyckas med våra uppdrag.
Vi utstrålar energi och arbetsglädje.
För barnen betyder detta att:
• De möter kreativa, engagerade och lekfulla vuxna
• Varje dag är fylld av glädje och entusiasm

Särskilda satsningsområden:
•
•
•
•
•

Go Green – vårt sätt att arbeta med läroplanens mål om hållbar utveckling.
Norlandia Skuttet - vårt samarbete med Generation Pep för hälsofrämjande förskolor
med fokus på läroplanens mål om fysisk och psykisk hälsa – hela människan i fokus.
Särskilda satsningsområden utifrån lokala behov under olika perioder – språk,
matematik, naturvetenskap, teknik och kultur.
Kreativt användande av digitala verktyg i barnens lärande och utforskande.
Bedömning och utveckling av förskolans pedagogiska kvalitet utifrån
kvalitetsindikatorer.

7.9 Beskrivning av rutinerna för klagomålshantering
Förskolan använder Norlandias elektroniska kvalitetsledningssystem (TQM), där alla på
förskolan har ansvar för att anmäla in avvikelser, tillbud/olyckor samt meddela
förbättringsområden. Alla händelser följs upp månadsvis av kvalitetschefen i möte med
skolchef och rapporteras till Country manager (Sverigechef) i Norlandia Förskolors
ledningsgrupp. Utifrån denna redovisning beslutas om åtgärder.
Vi har skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål som tillsammans med blankett finns
att hämta på förskolan eller hemsidan, som vårdnadshavare har inloggning till. Informeras om
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detta ges årligen på föräldramöte samt alltid vid introduktionen för nya barn och
vårdnadshavare. Alla klagomål/händelse registreras i TQM för uppföljning, analys och vidare
åtgärder.
Vi vill uppmuntra vårdnadshavare till att komma med frågor, förslag och synpunkter. Positiva
omdömen är naturligtvis viktiga och välkomna och klagomål är också en möjlighet till förbättring av
vår verksamhet.
Vid klagomål - gör vi så här:
Steg 1
•
Ge i första hand dina klagomål direkt till den person eller avdelning det berör.
Om Du efter detta fortfarande inte blir nöjd, ta då kontakt med förskolechef. (Det kan Du givetvis
också göra om Du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.)
Steg 2
•
Förskolechef antecknar Dina klagomål och kontaktar sedan berörd medarbetare för att få
deras bild av ärendet.
•
Förskolechef kallar till ett möte. Vid behov kan även andra stödpersoner delta.
•
Mötet dokumenteras och eventuell handlingsplan upprättas. Handlingsplanen skrivs under
av mötesdeltagarna.
•
Förskolechef ansvarar för att uppföljning och återkoppling görs till Dig snarast, senast inom
14 dagar. Ärendet avslutas när nödvändiga åtgärder vidtagits och Du får då en återkoppling.
•
Klagomålet rapporteras i vårt kvalitetsledningssystem TQM och avidentifieras.
Steg 3
•
Om Du efter steg 2 upplever att ingen förändring skett kan Norlandias ledning kontaktas. Ta
då kontakt med respektive regionchef, se norlandiaforskolor.se
•
Norlandias ledning kallar samtliga berörda till samtal. Även detta samtal dokumenteras.
Ärendet avslutas när nödvändiga åtgärder vidtagits och Du får då en återkoppling.
Steg 4
•
Om Du efter steg 3 fortfarande upplever att ingen förändring skett kan kommunen
kontaktas, se information på kommunens webbplats.

7.10 Beskrivning av rutinerna för hantering av tystnadsplikt och anmälningsplikt
De som är verksamma inom vår förskola omfattas av tystnadsplikt. Vid anställningstillfället av
tillsvidareanställda, vikarier och praktikanter, informerar förskolechefen om tystnadsplikten och
sekretessblankett skrivs på.
Finns särskild - Sekretess, rutin
Anmälningsplikt
Förskolechefen har ett särskilt ansvar för att all personal vid anställningstillfället har fått
vetskap om sin skyldighet och sitt ansvar kring hur de ska agera vid misstanke om att ett barn
far illa. Förskolan har skriftliga rutiner för detta.
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7.11. Försäkringsbevis för ansvarsförsäkring, barn och personalförsäkring
Överlämnas i samband med driftstart
7.12 Utdrag ur belastningsregistret för alla som arbetar med barnen och för de som finns i
barnens omedelbara närhet
Överlämnas i samband med driftstart

8. Övriga upplysningar
Vi vill underlätta vardagslivet för våra familjer. Därför erbjuder vi Norlandia familjetjänster,
exempelvis försäljning av matlådor och barnvaktstjänster. Finns behov med anledning av
vårdnadshavares arbetstider och intresse från kommunen bedriver vi gärna även omsorg på
obekväm arbetstid. Vi driver i dag flera verksamheter på obekväm arbetstid och startar gärna
denna verksamhet i er kommun.

9. Underlag för ägarprövning
Ägar- och ledningsprövning, sammanställning samt 33 bilagor
•
•
•

Ägare och ledningskretsens Norlandia
Ägare och ledningskretsens lämplighet CV
Verksamhetens ekonomiska förutsättningar

10. Underskrift
Härmed intygas att Huvudmannen är medveten om sina skyldigheter enl. gällande
styrdokument.
Stockholm 2020-05-06

Bengt Myhrman
Projektansvarig
Norlandia Etablering
Telefon: +46 (0)763 985700
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kommunstyrelsen@tierp.se

Ansökan avser

x Enskild förskola

Enskilt fritidshem

Enskild pedagogisk omsorg

Uppgifter huvudman
Namn

Personnr/organisationsnr

Norlandia förskolor AB

556729-3765

Organisationsform

Bankgironr/postgironr

Aktiebolag
Utdelningsadress

Postnummer och ort

Industrigatan 2

511 62 Skene

Telefon arbete

Telefon mobil/hem

076-398 57 00
E-postadress

bengt.myhrman@norlandiaetablering.se

Ägar- och ledningsprövning
För varje person ska anges hur personen genom utbildning och/eller erfarenhet skaffat sig insikt.
Verkställande
direktör/styrelse/bolagsmän etc

Ägar- och ledningsprövning

Erfarenheter och
kunskaper kring
aktuella
skolförfattningar

Erfarenheter och
kunskaper kring
arbetsrättsliga och
arbetsmiljörättsliga
regler

Erfarenheter och
kunskaper kring
ekonomiska regelverk

Redogör för
om det finns
några hinder
som kan
påverka
lämpligheten
för er att
bedriva
verksamhet.
(ex konkurs,
indraget
tillstånd,
brott etc.)

bilaga 0

Tierps kommun Barn och ungdom Centralgatan 7, 815 80 Tierp
36Org., nr 212 000–0266 Webbplats: www.tierp.se
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Uppgifter verksamhet
Verksamheternas namn

Etableringsområde för verksamheten

Förskolan Seglaren och förskolan Triangeln

Förskolan Seglaren - Karlholm Strand
Förskolan Triangeln -Tierps tätort

Planerat startdatum för verksamheten

Öppethållande för verksamheten

Ht 2021

Enl. kommunens riktlinjer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Huvudmannens kontaktperson/ombud.

Bengt Myhrman
Telefon kontaktperson/ombud

076-398 57 00

E-postadress, kontaktperson/ombud

bengt.myhrman@norlandiaetablering.se

1. Beskriv visionen för verksamheten i förhållande till skollagen och förskolans
läroplan (Lpfö 18).
Se ansökan pkt 2 och 3 samt Bilaga 43 och 29

2. Beskriv hur sökande som huvudman kommer att ge verksamheten förutsättningar
att arbeta med värdegrundsfrågor enligt skollagen och förskolans läroplan (Lpfö 18).
Se ansökan pkt 3 samt Bilaga 44-45

3. Beskriv hur sökande som huvudman kommer att ge verksamheten förutsättningar
att arbeta med Normer och Värden enligt förskolans läroplan (Lpfö 18).
Se ansökan pkt 3.2, 3.9 samt Bilaga 29, 45
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4. Beskriv hur sökande som huvudman kommer att ge verksamheten förutsättningar
att arbeta med Utveckling och lärande enligt förskolans läroplan (Lpfö 18).
Se ansökan pkt 3.3 samt Bilaga 44-45

5. Beskriv hur sökande som huvudman kommer att ge verksamheten förutsättningar
att arbeta med Barns inflytande enligt förskolans läroplan (Lpfö 18).
Se ansökan pkt 3.4 Bilaga 46

6. Beskriv hur sökande som huvudman kommer att skapa förutsättningar så att
utbildningen uppfyller författningarnas krav.
Se ansökan pkt 3.8 - 3.10 samt Bilaga 47, 29 och 25

7. Beskriv hur lokalerna kommer att utformas så att syftet med utbildningen kan
uppnås
Av beskrivningen ska framgå:
•
•

•

hur inomhus och utomhusmiljöer kommer att vara utvecklande och hälsosamma,
vilka rutiner som kommer att finnas för att säkerställa en säker miljö för barn,
samt
hur syftet med utbildningen ska uppfyllas.

Se ansökan pkt 4 och pkt 5 samt Bilaga 48

8. Beskriv hur förutsättningar kommer att ges så att barn med annat modersmål än
svenska ges möjlighet at utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att
kommunicera så väl på svenska som på sitt modersmål.
Se ansökan pkt 7.6 och 7.8 samt Bilaga 38
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9. Beskriv hur det systematiska kvalitetsarbetet kommer att planeras, genomföras och
dokumenteras på både huvudmannanivå och på enhetsnivå.
Av beskrivning ska även framgå:
•
•
•
•
•
•

hur ansvaret kommer att fördelas mellan huvudman och förskolechef gällande det
systematiska kvalitetsarbetet,
hur sökande som huvudman kommer att se till att utbildningen på ett systematiskt
och kontinuerligt sätt planeras, följs upp och utvärderas,
hur sökande som huvudman säkerställer att utbildningen uppfyller de nationella
målen,
vilka som kommer att ges delaktighet,
hur det systematiska kvalitetsarbetet kommer att dokumenteras, samt
hur sökande avser ta emot och utreda klagomål.

Se ansökan pkt 3.10 samt Bilaga 50, 37, 29, 25

10. Beskriv hur sökande som huvudman kommer att arbeta för att motverka och
förhindra trakasserier, kränkande behandling och diskriminering.
Se ansökan pkt 3.3 samt Bilaga 52, 53, 54 och 37

11. Beskriv den planerade ledningsorganisationen.
Av beskrivningen ska framgå:
•
•
•
•

hur sökande som huvudman kommer att styra och leda verksamheten
hur sökande som huvudman kommer att skapa förutsättningar för förskolechef att
fullgöra sitt uppdrag.
hur sökande som huvudman kommer att skapa förutsättningar för förskollärare att
fullgöra sitt uppdrag.
hur sökande som huvudman kommer att använda barnkonsekvensanalyser i
verksamheten

Se ansökan pkt 3 och 7 samt Bilaga 24,25, 29 55
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12. Beskriv hur förskolans personalorganisation kommer att utformas så att syftet med
utbildningen uppnås.
Av beskrivningen ska framgå:
•
•
•
•
•

hur personalen i förskolan kommer att ges förutsättningar att stimulera varje
enskilt barns utveckling och lärande,
hur sökande avser följa skollagens krav om registerkontroll,
hur sökande avser att se till att verksamheten uppfyller anmälningsplikten enligt
socialtjänstlagen (2001:453),
hur sökande avser att se till att verksamheten uppfyller tystnadsplikten enligt
skollagen, samt
hur sökande avser att skapa förutsättningar för personalens
kompetensutveckling.

Se ansökan pkt 7 samt Bilaga 56

13. Beskriv hur sökande som huvudman kommer att se till att barngrupperna har en
lämplig sammansättning och storlek.
Av beskrivningen ska framgå:
•
•
•

hur sökande tänker sig antalet barn på förskolan
hur sökande avser förhålla sig till förskolans lokala förutsättningar, och
hur sökande avser förhålla sig till barn med annat modersmål och barn i behov av
stöd.

Se ansökan pkt 7.6 samt Bilaga 49

14. Planerad personalbemanning
Antal förskollärare (årsarbete)

Antal övrig personal (årsarbete)

Antal barn per årsarbetare

Se ansökan pkt 7.3 samt Bilaga xx nyckeltal exempel bilaga 70

15. Kommer verksamheten att ha konfessionella inslag? Om ja, redogör hur detta
kommer att genomföras i utbildningen.
Nej
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16. Kommer verksamheten att ha någon särskild profil eller särskild pedagogisk
inriktning? Om ja, redogör hur sökande som huvudman kommer att omsätta detta i
utbildningen och undervisningen.
Se ansökan 3.1 - 3.3 samt Bilaga 43

17. Beskriv hur förskolan kommer att ges förutsättningar att nå författningars och
riktlinjers krav på intagnings- och köregler, öppettider samt avgifter (maxtaxa).
Se ansökan pkt 3.11 samt Bilaga 47

Skecifika svar på specifika frågor
18. Registreringsbevis från Bolagsverket eller F-skattebevis för enskild näringsverksamhet
19. Budget för verksamheten för kontroll av ekonomiska förutsättningar
20. Handlingsplan för barnens säkerhet
21. Intyg från Miljö- och byggförvaltningen
22. Intyg från Brandmyndigheten
23. Vid hantering av livsmedel, både i tillagningskök och mottagningskök, krävs intyg på
genomförd kurs i livsmedelshygien och egenkontroll.
24. Utdrag ur belastningsregistret.
25. Specifika svar enl. kommunens riktlinjer

Anmälningsskyldighet
Om de förhållanden som godkännandet grundas på förändras så att det inte längre finns förutsättningar för godkännandet måste
detta utan dröjsmål anmälas till Tierps kommun. Om verksamhetsutövaren har lämnat oriktiga uppgifter, låtit bli att anmäla
ändringar eller på något annat sätt bidragit till att beslutet om godkännande vilar på oriktiga grunder kan godkännande komma att
återkallas.

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Tierps kommun Barn och ungdom Centralgatan 7, 815 80 Tierp Org., nr 212 000–0266 Webbplats: www.tierp.se
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För att administrera din ansökan kommer personuppgifterna att registreras i IT-system och lagras som längst i tio år. För att
kontrollera lämnade uppgifter kan ytterligare information komma att hämtas från andra myndigheter. Uppgifterna kommer att
hanteras i enlighet med (Dataskyddsförordningen (GDPR) fr.o.m. 2018-05-25. Du kan begära att få ett registerutdrag över de
uppgifter som finns registrerade om dig.
l
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From:
Medborgarservice
Sent:
Fri, 29 May 2020 07:21:26 +0200
To:
ks_reg_drift@tierp.se
Subject:
VB: Bilagor ansökan Norlandia [2020KC22156]
Attachments:
image001.png, AA Bilageförteckning 55 bilagor exklusive denna.pdf, Ansökan
med ledarprövning till Tierp signed.pdf, Bilaga 1 Skolchefers tidigare uppdrag.pdf, Bilaga 2 Ägarstruktur
Norlandia Förskolor AB.pdf, Bilaga 3 Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt - Styrelse.pdf, Bilaga 4
Kompetenspolicy.pdf, Bilaga 5 Sekretess förskola - central rutin.pdf, Bilaga 6 Anmälningsskyldighet,
misstankar och oro för barn - central rutin.pdf, Bilaga 7 Barnsäkerhet.pdf, Bilaga 7a Utflykt på förskolan central rutin.pdf, Bilaga 7b Egenkontroll Miljö & Hälsa - pärmregister.pdf, Bilaga 7c Egenkontroll Miljö &
Hälsa - utomhusmiljö.pdf, Bilaga 7d Egenkontroll Miljö & Hälsa - central rutin.pdf, Bilaga 7e Egenkontroll
Miljö & Hälsa - inomhusmiljö.pdf, Bilaga 7F Egenkontroll Miljö & Hälsa - barnsäkerhetsrond.pdf, Bilaga
7G Akutpärm, innehåll.pdf, Bilaga 7H Kris och beredskapsplan Norlandia Sverige.pdf, Bilaga 8a
Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå - central rutin.pdf, Bilaga 8b Systematiskt
kvalitetsarbete på enhetsnivå - central rutin.pdf, Bilaga 9 Klagomålshantering - central rutin.pdf, Bilaga
10a Plan mot diskriminering och kränkning b.pdf, Bilaga 10b Anmälningsskyldighet, misstankar och oro
för barn - central rutin.pdf, Bilaga 11a Organisation.pdf, Bilaga 11b Stimulera barns utveckling och
lärande.pdf, Bilaga 12 Utevistelse.pdf, Bilaga 14 Investerings- och etableringsutbetalningar.pdf, Bilaga
15.1 Lokal organisationsstruktur.pdf, Bilaga 15.2 Pedagogisk kartläggning - central rutin.pdf, Bilaga 15.3
Pedagogisk kartläggning och handlingsplan.pdf, Bilaga 16 Modersmålsplan - central rutin.pdf, Bilaga 25.
UNP UNDERVISNINGSPLAN - didaktisk planering av undervisningstillfälle (1).pdf, Bilaga 29.
Halvårsrapport rektor.pdf, Bilaga 44 Värderingsgrund.pdf, Bilaga 45. Förutsättningar i arbetet med
värdegrundsfrågor, normer och värden.pdf, Bilaga 46 Inflytande barn och föräldrar.pdf, Bilaga 47.
Författningarnas krav.pdf, Bilaga 49. Barngruppernas sammansättning.pdf, Bilaga 55.
Ledningsorganisation.pdf, Bilaga 56. Personalorganisation.pdf, Bilaga 60 Fullmakt BM.pdf, Bilaga 71
Budget Tierps kommun 202004.pdf, Bilaga B1 Bolagsordning.pdf, Bilaga B2 Norlandia Förskolor AB Aksjebok.pdf, Bilaga B3 Registreringsbevis.pdf, Bilaga B5.1 CH utdrag 1.pdf, Bilaga B5.2 CH utdrag 2.pdf,
Bilaga B6 CL utdrag.pdf, Bilaga B7 JG utdrag.pdf, Bilaga B8 JS utdrag.pdf, Bilaga B9 Politiattest Kristin.pdf,
Komplettering bilaga 4.1.pdf, Komplettering bilaga 4.2.pdf, Komplettering bilaga 4.3.pdf, Komplettering
bilaga 4.4.pdf

Från: Bengt.myhrman@norlandiaetablering.se
Skickat: den 28 maj 2020 19:16
Till: Tierps kommun, Kommunstyrelsens utskott för barn och ungdom
<kommunstyrelsen@tierp.se>
Ämne: Bilagor ansökan Norlandia
Hej
Här kommer bilagorna till ansökningarna
Detta är del 1
Mvh Bengt

Bengt Myhrman
0763-985700
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Norlandia etablering

______________________________________________________________________________________________
__

För mer information och spännande upptäckter

Norlandia Förskolor AB
Råsundavägen 18A

169 67 Solna
www.norlandia.se

Nya upptäckter – varje dag
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Bilageförteckning

ANTAL bilagor 55 exklusive denna
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kommunstyrelsen@tierp.se

Ansökan avser

x Enskild förskola

Enskilt fritidshem

Enskild pedagogisk omsorg

Uppgifter huvudman
Namn

Personnr/organisationsnr

Norlandia förskolor AB

556729-3765

Organisationsform

Bankgironr/postgironr

Aktiebolag
Utdelningsadress

Postnummer och ort

Industrigatan 2

511 62 Skene

Telefon arbete

Telefon mobil/hem

076-398 57 00
E-postadress

bengt.myhrman@norlandiaetablering.se

Ägar- och ledningsprövning
För varje person ska anges hur personen genom utbildning och/eller erfarenhet skaffat sig insikt.
Verkställande
direktör/styrelse/bolagsmän etc

Ägar- och ledningsprövning

Erfarenheter och
kunskaper kring
aktuella
skolförfattningar

Erfarenheter och
kunskaper kring
arbetsrättsliga och
arbetsmiljörättsliga
regler

Erfarenheter och
kunskaper kring
ekonomiska regelverk

Redogör för
om det finns
några hinder
som kan
påverka
lämpligheten
för er att
bedriva
verksamhet.
(ex konkurs,
indraget
tillstånd,
brott etc.)

bilaga 0

Tierps kommun Barn och ungdom Centralgatan 7, 815 80 Tierp
47Org., nr 212 000–0266 Webbplats: www.tierp.se
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Uppgifter verksamhet
Verksamheternas namn

Etableringsområde för verksamheten

Förskolan Seglaren och förskolan Triangeln

Förskolan Seglaren - Karlholm Strand
Förskolan Triangeln -Tierps tätort

Planerat startdatum för verksamheten

Öppethållande för verksamheten

Ht 2021

Enl. kommunens riktlinjer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Huvudmannens kontaktperson/ombud.

Bengt Myhrman
Telefon kontaktperson/ombud

076-398 57 00

E-postadress, kontaktperson/ombud

bengt.myhrman@norlandiaetablering.se

1. Beskriv visionen för verksamheten i förhållande till skollagen och förskolans
läroplan (Lpfö 18).
Se ansökan pkt 2 och 3 samt Bilaga 15.2 och 29

2. Beskriv hur sökande som huvudman kommer att ge verksamheten förutsättningar
att arbeta med värdegrundsfrågor enligt skollagen och förskolans läroplan (Lpfö 18).
Se ansökan pkt 3 samt Bilaga 44-45

3. Beskriv hur sökande som huvudman kommer att ge verksamheten förutsättningar
att arbeta med Normer och Värden enligt förskolans läroplan (Lpfö 18).
Se ansökan pkt 3.2, 3.9 samt Bilaga 29, 45
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4. Beskriv hur sökande som huvudman kommer att ge verksamheten förutsättningar
att arbeta med Utveckling och lärande enligt förskolans läroplan (Lpfö 18).
Se ansökan pkt 3.3 samt Bilaga 44-45

5. Beskriv hur sökande som huvudman kommer att ge verksamheten förutsättningar
att arbeta med Barns inflytande enligt förskolans läroplan (Lpfö 18).
Se ansökan pkt 3.4 Bilaga 46

6. Beskriv hur sökande som huvudman kommer att skapa förutsättningar så att
utbildningen uppfyller författningarnas krav.
Se ansökan pkt 3.8 - 3.10 samt Bilaga 47, 29 och 25

7. Beskriv hur lokalerna kommer att utformas så att syftet med utbildningen kan
uppnås
Av beskrivningen ska framgå:
•
•

•

hur inomhus och utomhusmiljöer kommer att vara utvecklande och hälsosamma,
vilka rutiner som kommer att finnas för att säkerställa en säker miljö för barn,
samt
hur syftet med utbildningen ska uppfyllas.

Se ansökan pkt 4 och pkt 5 samt Bilaga 48

8. Beskriv hur förutsättningar kommer att ges så att barn med annat modersmål än
svenska ges möjlighet at utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att
kommunicera så väl på svenska som på sitt modersmål.
Se ansökan pkt 7.6 och 7.8 samt Bilaga 16
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9. Beskriv hur det systematiska kvalitetsarbetet kommer att planeras, genomföras och
dokumenteras på både huvudmannanivå och på enhetsnivå.
Av beskrivning ska även framgå:
•
•
•
•
•
•

hur ansvaret kommer att fördelas mellan huvudman och förskolechef gällande det
systematiska kvalitetsarbetet,
hur sökande som huvudman kommer att se till att utbildningen på ett systematiskt
och kontinuerligt sätt planeras, följs upp och utvärderas,
hur sökande som huvudman säkerställer att utbildningen uppfyller de nationella
målen,
vilka som kommer att ges delaktighet,
hur det systematiska kvalitetsarbetet kommer att dokumenteras, samt
hur sökande avser ta emot och utreda klagomål.

Se ansökan pkt 3.10 samt Bilaga 8a, 8b, 9 29, 25

10. Beskriv hur sökande som huvudman kommer att arbeta för att motverka och
förhindra trakasserier, kränkande behandling och diskriminering.
Se ansökan pkt 3.3 samt Bilaga 10a, 10b,, 54 och 37

11. Beskriv den planerade ledningsorganisationen.
Av beskrivningen ska framgå:
•
•
•
•

hur sökande som huvudman kommer att styra och leda verksamheten
hur sökande som huvudman kommer att skapa förutsättningar för förskolechef att
fullgöra sitt uppdrag.
hur sökande som huvudman kommer att skapa förutsättningar för förskollärare att
fullgöra sitt uppdrag.
hur sökande som huvudman kommer att använda barnkonsekvensanalyser i
verksamheten

Se ansökan pkt 3 och 7 samt Bilaga 24,25, 29 55
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12. Beskriv hur förskolans personalorganisation kommer att utformas så att syftet med
utbildningen uppnås.
Av beskrivningen ska framgå:
•
•
•
•
•

hur personalen i förskolan kommer att ges förutsättningar att stimulera varje
enskilt barns utveckling och lärande,
hur sökande avser följa skollagens krav om registerkontroll,
hur sökande avser att se till att verksamheten uppfyller anmälningsplikten enligt
socialtjänstlagen (2001:453),
hur sökande avser att se till att verksamheten uppfyller tystnadsplikten enligt
skollagen, samt
hur sökande avser att skapa förutsättningar för personalens
kompetensutveckling.

Se ansökan pkt 7 samt Bilaga 56

13. Beskriv hur sökande som huvudman kommer att se till att barngrupperna har en
lämplig sammansättning och storlek.
Av beskrivningen ska framgå:
•
•
•

hur sökande tänker sig antalet barn på förskolan
hur sökande avser förhålla sig till förskolans lokala förutsättningar, och
hur sökande avser förhålla sig till barn med annat modersmål och barn i behov av
stöd.

Se ansökan pkt 7.6 samt Bilaga 49

14. Planerad personalbemanning
Antal förskollärare (årsarbete)

Antal övrig personal (årsarbete)

Antal barn per årsarbetare

Se ansökan pkt 7.3 samt nyckeltal exempel bilaga 70

15. Kommer verksamheten att ha konfessionella inslag? Om ja, redogör hur detta
kommer att genomföras i utbildningen.
Nej
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16. Kommer verksamheten att ha någon särskild profil eller särskild pedagogisk
inriktning? Om ja, redogör hur sökande som huvudman kommer att omsätta detta i
utbildningen och undervisningen.
Se ansökan 3.1 - 3.3 samt Bilaga 15

17. Beskriv hur förskolan kommer att ges förutsättningar att nå författningars och
riktlinjers krav på intagnings- och köregler, öppettider samt avgifter (maxtaxa).
Se ansökan pkt 3.11 samt Bilaga 47

Skecifika svar på specifika frågor
18. Registreringsbevis från Bolagsverket eller F-skattebevis för enskild näringsverksamhet
19. Budget för verksamheten för kontroll av ekonomiska förutsättningar
20. Handlingsplan för barnens säkerhet
21. Intyg från Miljö- och byggförvaltningen
22. Intyg från Brandmyndigheten
23. Vid hantering av livsmedel, både i tillagningskök och mottagningskök, krävs intyg på
genomförd kurs i livsmedelshygien och egenkontroll.
24. Utdrag ur belastningsregistret.
25. Specifika svar enl. kommunens riktlinjer

Anmälningsskyldighet
Om de förhållanden som godkännandet grundas på förändras så att det inte längre finns förutsättningar för godkännandet måste
detta utan dröjsmål anmälas till Tierps kommun. Om verksamhetsutövaren har lämnat oriktiga uppgifter, låtit bli att anmäla
ändringar eller på något annat sätt bidragit till att beslutet om godkännande vilar på oriktiga grunder kan godkännande komma att
återkallas.

Underskrift
Datum

2020-05-27

Underskrift

Namnförtydligande

Bengt Myhrman

Tierps kommun Barn och ungdom Centralgatan 7, 815 80 Tierp Org., nr 212 000–0266 Webbplats: www.tierp.se
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För att administrera din ansökan kommer personuppgifterna att registreras i IT-system och lagras som längst i tio år. För att
kontrollera lämnade uppgifter kan ytterligare information komma att hämtas från andra myndigheter. Uppgifterna kommer att
hanteras i enlighet med (Dataskyddsförordningen (GDPR) fr.o.m. 2018-05-25. Du kan begära att få ett registerutdrag över de
uppgifter som finns registrerade om dig.
l

53

Skolchefers tidigare engagemang

Namn

Organisationsnummer

Kommun

Startår

Kubeliden ekonomiska förening

769600-8684

Höör

Ej
tillgängligt

Pysslingen förskolor AB

769600-8684

Huddinge, Nacka
samt centralt.

2001

JB Education (fd Johan Bauer)

556703-3435

Kävlinge

2010

Lomma Montessori förskola AB

(företaget upphört)

Lomma

1995

Lövuddens förskola AB

556658-6862

Västerås

2004

Ljusglimten AB

556846-2690

Ej tillgängligt

Ej
tillgängligt

Kreativa AB

(företaget upphört)

Täby

2015
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Kristian Arne Adolfsen
46,647%

Klevernsten AS
(org.nr.

Mecca Invest AS
(org.nr.

987626658)

988283533)
Hospitality
Invest AS
Norlandia
Health & Care
Group AS
Norlandia Care
Group AS

Norlandia
Preschools AS

Norlandia
Förskolor AB
Norlandia
Förskolor
Kids2Home AB
Förskolenätet
AB
Norlandia
Kids2Home
Skåne AB
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Lyckeboa
Förskolor AB

Roger Adolfsen
46,647%

Styrelsen för Norlandia Förskolor AB
Styrelsen har tillsats med hänsyn till följande fyra kompetensområden:
1.
2.
3.
4.

Formell utbildning
Kompetens kring förvaltning
Kompetens och erfarenhet av företagsekonomi
Kompetens och erfarenhet av Juridik (Skollagstiftning, affärsjuridik, arbetsrätt,
arbetsmiljörätt)

Styrelsen består av:
Kristin Voldsnes, Ordförande
Kristin Voldsnes har en lång karriär inom ledning och förvaltning av förskolor både inom
kommunal och privat regi. Hon är utbildad specialpedagog och har en Master of management
från Handelshögskolan i Oslo. Därigenom har hon förvärvat gedigen formell kompetens och
erfarenhet inom ekonomi, drift, skollagstiftning, arbetsrätt och arbetsmiljö. Som ytterst
ansvarig för Norlandia förskolor Sverige har Kristin goda formella och förvärvade kunskaper om
skollagstiftning och regelverk.
Jennie Gränsbacke, Ledamot
Jennie Gränsbacke är utbildad förskollärare och utbildad rektor med lång erfarenhet av att
driva förskola både som egenföretagare och anställd. Inom Norlandia har hon flerårig
erfarenhet som ansvarig för ett stort antal förskolor som skolchef över rektorerna. Jennie ingår
sedan en tid i Norlandia förskolors styrelse. Sammantaget har hon förvärvat formell kompetens
och gedigen erfarenhet inom teori och tillämpning av skollagstiftning, ekonomi, drift, arbetsrätt
och arbetsmiljö.
Christoffer Herou, Ledamot
Christoffer Herou har en magisterexamen i ekonomi från Lunds Universitet och över tio års
erfarenhet av strategi- och ledningsarbete inom ekonomi, bland annat från större revisionsbyrå
och som controller och divisionschef vid ett större internationellt företag och har därmed
omfattade kunskaper om aktiebolagslagen och redovisningsregelverket. Christoffer har
därigenom gedigen erfarenhet av att leda företag, specifikt inom skola, vård och omsorg.
Carl Lindstrand, Ledamot
Carl Lindstrand är svensk och norsk advokat och civilekonom. Han har en juris kandidat- samt
en ekonomie kandidatexamen från Stockholms universitet och har varit verksam vid svenska
advokatbyråer sedan 1997 samt i styrelser för större företag inom vård och skola sedan 2010.
Carl har därmed både formell kompetens inom relevanta juridiska områden samt förvärvad
erfarenhet, specifikt inom skola, vård och omsorg.
Denna styrelse har under de senaste åren prövats åtskilliga gånger avseende lämplighet och
erfarenhet och vid samtliga tillfällen befunnits besitta detta.

www.norlandiaforskolor.se
www.norlandia.se

56

Kompetenspolicy för Norlandia Care Group
För att nå våra övergripande mål, är det en förutsättning att anställda har den kompetens som krävs
för att utföra sina arbetsuppgifter. NCG som arbetsgivare bör bidra till att mobilisera och utveckla
den kompetens som finns, dvs. att varje enskild kompetens används på rätt sätt. Vi uppmuntrar
arbetstagarna att använda och utveckla sina kompetens för att få en inre motivation och brinna för
den uppgift som de kommer att göra. Våra värderingar uppmuntrar detta. Det är lika viktigt att
konkurrera med sig själva som med andra.
Kompetenspolicyn ger vägledande principer för kompetensarbetet i Norlandia Care Group, och för
att säkerställa en gemensam förståelse och enhetlig praxis för genomförandet och förvaltningen av
kompetensarbetet. Vad betyder det att vara kompetent? Kompetent kan definieras som samlade
kunskaper, färdigheter, kapacitet och förhållningssätt som gör det möjligt att utföra aktuella
funktioner och uppgifter i linje med definierade krav och mål.
”Rätt person på rätt plats”

Kompetenspolicyn beskriver:
• Nödvändiga kompetens för all personal.
• Utbildningssprogram för alla affärsområden.
• Uppföljning för att bedömma om åtgärderna är tillräckligt bra.
• Se till att personalen är medvetna om hur relevanta och viktiga deras uppgifter och utförande är.
• Förvaring av registrerade relevant utbildning, kurser, upplärning, kompetens och erfarenhet.

Nödvändiga kvalifikationer för personal
Generellt för alla verksamheter är arbetsspråket svenska.

Nödvändig kompetens för koncernledningen:
Alla medlemmar måste individuellt och kollektivt ha en allmän kunskap gällande sitt eget
ansvarsområde och för det gemensamma ansvarsområdet. Högre utbildning av varierande karaktär
anpassat ansvarsområdet kommer att krävas
Nödvändig kompetens för patienthotell:
General Manager:
Reception:

Professionell bakgrund på högskola. Relevant marknadspraxis (andra service
praxis, servitris)
Relevant marknadspraxis

Ekonomi:

Relevant praxis
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Nödvändig kompetens för äldreboende:
Verksamhetschef:

Professionell bakgrund på högskolenivå, vanligtvis en sjuksköterska eller
socionom med administrativ utbildning/erfarenhet/talang

Teamledare:

Sjuksköterska, men kan vara utbildad vårdpersonal, helst med
ledarerfarenhet, men erfarenhet, ledartalang och personlighet läggs det stor
vikt vid

Lokal Kvalitetschef:

Sjuksköterska/vårdpersonal med högskolenivå bakgrund

Nödvändig kompetens för förskola:
Regionschef:

Måste ha: Relevant högskoleutbildning och chefserfarenhet
Bör ha: Förskolelärare utbildning
Önskvärt: Förskol erfarenhet

Förskoleschef:

Måste ha: Förskollärare eller annan högskoleutbildning som ger pedagogisk
kompetens
Bör ha: Erfarenhet av att vara förskollärare, chefserfarenhet
Önskvärt: Annan relevant utbildning, utbildning inom administration,
ledarskap, eventuell erfarenhet av assistent.

Förskollärare:

Förskollärarutbildning.

Utbildningsprogram för samtliga affärsområden:

Vårt upplärningsprogram är uppdelat i NC akademin, NC kurs och NC skola.
Relevant utbildning, kurs, program och upplärning som sorterat efter innehåll och erbjuds genom ett
av de tre upplärningsprogrammen.

Allmän kompetensupplärning till alla Chefer/avdelningschefer
TQM, NOTUS, Ekonomi, VISMA, AML, juridisk kurs (SPEKTER) Servicekurs
Beredskapskurs (HLR, brand, krishantering etc.)
Grundkurs i säkerhet och brand
Chefutveckling via NC akademin.
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Uppföljning för att bedöma om åtgärderna är tillräckligt bra:
Internrevisioner, medarbetarsamtal, medarbetarundersökning, årlig kompetenskartläggning och fast
punkt på dagordningen i ledningsgruppsmötena (kunskapsmobilisering).

Se till att personalen är medvetna om hur relevanta och viktiga deras uppgifter och
utförande är.
Det är nödvändigt att alla anställda känner till NCG som arbetsgivare, historia, organisation
och roll. Vikten av varje anställds speciella värde och att deras uppgifter och utförande är en
integrerad del av introduktionsprogrammet. Kontinuerlig uppföljning av medarbetarsamtal,
personalhandbok och etiska riktningslinjer.
Förvaring av registrerade relevanta utbildningar, kurser, färdigheter och erfarenhet:
Enhetschefen är ansvarig för att all relevant data lagras säkert. Alla medarbetare får årlig genomgång
av sitt individuella kompetensprogram med sin chef och det utfärdas kursbevis på alla program den
anställda har genomfört.
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Sekretess i förskola - central rutin
--------------------------------------------------------------------------SYFTE
Denna rutin säkerställer att sekretesslagen följs
TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Vid nyanställning
ANSVAR
Rektor
GENOMFÖRANDE
Varje nyanställd ska i samband med att anställningsavtalet skrivs på informeras och skriva på
ett sekretessavtal att man känner till och följer regelverket kring sekretess och tystnadsplikt.
Det är förbjudet att lämna ut uppgifter om det sker muntligt eller genom att en handling
lämnas ut, visas upp eller om innehållet i handlingen röjs på annat sätt. Därför ska alla
handlingar rörande enskilda personer förvaras så att de inte är tillgängliga för obehöriga.
Förbudet gäller även efter det att anställningen eller verksamheten upphör.
Om det finns en förälder som inte är vårdnadshavare har denne ingen rätt att få veta något
om inte vårdnadshavaren har godkänt det.
Inför utomstående får man inte berätta någonting om personliga förhållanden som gäller
något barn på förskolan.
I princip kan man utgå från att allt man vet om ett barn kan vara skadligt om någon annan
får reda på det.
Om man på förskolan har ett barn/en familj/en anställd med skyddad identitet får ingenting
om att personen ens finns på förskolan sägas till någon! Viktigt att personer med skyddad
identitet inte finns med på fotografier från utbildningen.
Kontakt med vårdnadshavare ordnas på det sätt som man kommer överens om.
REFERENSER
Skollagen 29 kap. 14 §
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
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Anmälningsskyldighet, misstankar och oro för barn – central rutin

SYFTE
Syftet är att säkerställa att medarbetare har en handlingsberedskap vid misstankar och oro för barn
samt att de fullgör sin anmälningsskyldighet.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Alla medarbetare

ANSVAR
Rektor

GENOMFÖRANDE
Misstankar och oro för barn
• Lyssna på barnet (använder barnet uttryck och ord som inte är vanliga för barn i den åldern?). Låt
barnet styra samtalet. Du skall inte förhöra barnet. Visa uppskattning för att barnet anförtrott sig åt
dig. Förmedla att DU (som vuxen) skall hjälpa barnet. Lägg aldrig över ansvaret på barnet genom att
fråga vad det vill att du ska göra. Om den som först talat med barnet har gått för långt med sina
frågor så kan det försvåra för den som ska utreda misstanke om övergrepp och för den som måste
genomföra ett förhör.
• Det är viktigt med dokumentation. Anteckna vad barnet berättade, när, var och hur berättelsen
kom. Citera helst barnets berättelse, då det annars är lätt att man berättar sin egen "tolkning".
• Iaktta barnets lekar och teckningar. Barn som far illa försöker meddela sig genom att berätta lite
grann. Orkar du ta emot budskapet berättar barnet troligen mer. Ta barnets berättelse på allvar,
förutsättningslöst.
• Övertolka inte symptom eller beteendestörningar.
• Förbli barnets trygga vuxenkontakt. Ditt agerande i inledningsfasen kan vara avgörande för hur
utrednings- och behandlingsmöjligheterna blir för barnet.
Misstag som kan försvåra utrednings- och behandlingsmöjligheterna eller t o m omöjliggöra dessa
kan vara:
• att inte genast reagera och agera
• att agera och reagera för starkt eller på fel sätt
• att skuldbelägga någon av de inblandade personer
• att bli chockad och inte veta vad som bör göras
• att inte klara av att höra beskrivningen av vad de varit med om

1
61

• att förhöra barnet
• att visa sin tveksamhet
Anmäl
• Alla som arbetar i förskolan har anmälningsskyldig enligt socialtjänstlagen 14 kap 1 §. Om du
får kännedom om något som kan leda till att socialnämnden måste ingripa för att skydda ett
barn ska du genast göra en anmälan. Anmälningsskyldigheten innefattar att det räcker med
misstankar, oro för ett barn, för att göra anmälan. Tänk på att göra det skyndsamt då det kan
vara allvarliga situationer för enskilda barn.
• Du kan vara anonym om du vill rådfråga socialtjänsten kring en anmälan. Om du inte vill att
samtalet ska hanteras som en anmälan, ska du inte berätta vilket barn det handlar om.
Eftersom en anmälan ofta är en förutsättning för att socialtjänsten ska kunna agera är det
viktigt att tänka på att ett samtal inte ersätter en anmälan. Anmälan kan sen göras utefter
råden du fått av socialtjänsten.
• Vid misstanke om misshandel eller övergrepp av barn ska vårdnadshavarna inte meddelas.
Det kan försvåra utredningen.
• Du som personal tar hjälp av rektor när du gör anmälan. Den görs skriftligen till
socialkontoret i kommunen. Du kan inte ta tillbaka din anmälan. Nedanstående uppgifter är
viktiga att ha med:
- Personuppgifter till både barnet och vårdnadshavaren (namn, personnummer, adress,
telefon, förskola/skola). Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans, hos vem bor barnet?
- Ange tydligt varför anmälan görs just nu. Hur länge har oro funnits för barnet?
- Är barnet i akut fara? Om ja, motivera varför ni tror det.
- Beskriv barnet. Hur uppträder barnet i förskolan/skolan?
- Finns det andra barn i familjen som ni tror kan fara illa?
- Hur ser förskolans kontakt ut med barnet och vårdnadshavarna?
- Om barnet har berättat något, vad har barnet sagt och till vem? Ofta har flera i
personalen på förskolan upplevt och sett olika saker. Om möjligt, försök ange vem som
har sett vad.
- Vid anmälan om misstänkt barnmisshandel, har någon sett barnet bli slaget? Har någon
sett märken? Var befinner sig barnet nu?
- Är barnet eller vårdnadshavaren i behov av tolk?
- Finns det något socialsekreteraren ska tänka på när barnet och vårdnadshavaren
kontaktas?
- Har förskolan informerat barnet och/eller vårdnadshavare om att anmälan görs?
- Namn och telefonnummer till dig som gör anmälan, alternativt till en person som ska
vara kontaktperson för anmälan.
• Socialtjänsten utreder sen misstanken. Socialkontoret bekräftar att anmälan har tagits emot.
Därefter ska de inom 14 dagar besluta om utredning ska påbörjas eller ej. Anmälaren har
möjlighet att få information om vilket beslut som har fattats.
• Om du misstänker att ett barn har utsatts för ett brott är det viktigt att din
verksamhet också överväger att göra en polisanmälan.
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REFERENS
14 kap 1-2 § SoL
29 kap 13 § Skollagen
www.socialstyrelsen.se
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18.Barnsäkerhet (ska besvaras vid ansökan om att starta förskola)
"Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg.9 Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet.
Huvudmannen ansvarar för rutiner för tillsyn, barnsäkerhet, utflykter, utevistelser, brand, kriser och
katastrofer finns och är uppdaterade och att dessa är kända av personalen. Rutinerna bör vara
dokumenterade. Redogör i bilaga för hur huvudmannen ska säkerställa att barnsäkerheten är hög
och att tillsynen är tillräcklig för att uppnå en trygg omsorg för varje barn."
a)Rutiner för tillsyn
Svar: Framgår av de centrala rutiner som Norlandia har och som rektor har ansvar för att följa. Då vi
är ISO certifierade sker kontinuerligt inspektioner både internt men även externt.
b)Hur säkerheten ska kontrolleras och säkerställas
Svar: Säkerheten kontrolleras säkerhetsställs genom att vi följer våra rutiner och verktyg som framgår
av vårt system TQM. Arbetet sker fortlöpande och systematiskt där vi undersöker, bedömer och
åtgärdar brister och risker omkring barnsäkerheten. Barnsäkerhetsrond, allergirond och skyddsrond
skall genomföras minst 1/g per år. Det görs även en rond över utomhusmiljön samt inomhusmiljön i
ett barnperspektiv. Vi avvika upprättas en handlingsplan. Ansvarig är rektor.
c)Vilka rutiner som ska finnas för utevistelse och utflykter
Svar: Vi följer den centrala rutinen för utflykter där det finns en skriftlig checklista som skall göra i
samband med planering och genomförande av utflykter se bilaga. Då det gäller utevistelse så arbetar
enligt den lokala organisationsplanen som upprättas i början av varje termin och kontinuerligt följs
upp och utvecklas. I uterummet som tillhör förskolan arbetar vi företrädesvis med fast och rörlig
pedagog,
e)Vilka rutiner det ska finnas för att dokumentera arbetet, rutinerna och riktlinjerna samt hur
huvudmannen ska säkerställa att dessa är kända av samtlig personal."
Svar: Allt arbete dokumenteras i pärm som finns på förskolan men även på vårt intranät Skylandia
(som alla medarbetare har tillgång till). Medarbetarna informeras också muntligt i samband med
nyanställning och på APT kontinuerligt vart efter det sker förändringar. Ansvarig är rektor men
ansvaret kan även i vissa delar delegeras till förskolläraren.

Bilaga – Miljö och hälsa barnsäkerhetsrond
Bilaga – Miljö och hälsa Utomhusmiljö
Bilaga – Miljö och hälsa Inomhusmiljö
Bilaga – Utflykt central rutin
Bilaga – Miljö – hälsa pärmregister
Bilaga – Miljö och hälsa central rutin
Bilaga – Kris och beredskapsplan Norlandia Sverige
Bilaga – Akutpärm, innehåll
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Utflykt på förskolan – central rutin

SYFTE
Denna rutin säkerställer att förskolan har goda rutiner för barnsäkerhet samt att man har barnens bästa
som utgångspunkt vid utflykter.

TILLÄMNINGSOMRÅDE
Vid planering och genomförande av utflykter.

ANSVAR
Rektor och medarbetare.

GENOMFÖRANDE
Fyll i listan nedan inför längre utflykter. Listan tas med och lämnas i en kopia på förskolan.

Datum:

Mål för utflykten:
Ja

Nej

Vad är syftet med utflykten och vart ska vi?
Vårdnadshavarna är informerade om utflykten?
Vilka barn och vuxna som är med?
när vi ger oss av, när vi väntas tillbaka?
vilket telefonnummer man kan nå oss?
Alla vet vilka barn och andra personer som följer med? Även de som är kvar på
förskolan vet?
Vi har fått in eventuellt in skriftlig tillåtelse?
Vi har förberett barnen på utflykten?
Alla barn har reflexvästar med förskolans namn, adress och telefonnummer?
Alla vet vilka rutiner som gäller? Alla vet sitt ansvar under utflykten?
Vi går samlat alla tillsammans? Var och en går med ”sina” barn? Är barnen fördelade,
hur i så fall?
Alla barn har bra skor och rätt kläder för väder för utflykten?
Extrakläder finns med?
Första hjälpen utrustning finns med?
Utrustning finns med? (Ex. sittunderlag, hushållspapper, blöjor)
Lista över barnen med vårdnadshavarnas namn och telefonnummer är med?
Mobiltelefon/ mobiltelefoner finns med?
2020-03-22 13:10:15
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Ropa upp barnen då och då och varje gång ni lämnar en plats och kontrollera med
den skriftliga dokumentationen ni har med er över gruppen. Samla alltid gruppen
innan ni ska återvända till förskolan och säkerställ att alla barn är med tillbaka
Skriv snabbt ner speciella händelser från utflykten.
Telefonnummer där man kan nå oss: ……………………………………………………………………….
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Egenkontroll Miljö & Hälsa - pärmregister
Länkat till detta pärmregister under gemet finner du bilagor till flikarna nedan. Gallras
efter 2 år (obs punkt 3).
1. Egenkontroll Miljö & Hälsa – central rutin
2. Egenkontroll Miljö & Hälsa – information från Miljöförvaltningen
Genom att sätta aktuell information från Miljöförvaltningen under denna flik säkerställs att
förskolan har aktuell information från Miljö & Hälsa i förskolans kommun.
3. Egenkontroll Miljö & Hälsa - myndighetsdokumentation
Genom att sätta alla handlingar, bl a tillstånd från tillsynsmyndigheter samt protokoll från
tillsyner, samlade under denna sidan säkerställs att förskolan har aktuell dokumentation från
tillsynsmyndigheter. Läggs även i Skylandia – enhet – ledare. Gallras efter 5 år.
4. Egenkontroll Miljö & Hälsa – ansvarsfördelning
Fyll i aktuell ansvarsfördelning för förskolan på denna mall, gör lokala tillägg.
Fördelningen av ansvaret mellan fastighetsägaren och verksamhetsutövaren ska vara tydligt
och dokumenterat. Här ska finnas tydlig ansvarsfördelning för drift och skötsel av viktiga
delar i verksamheten, t.ex. ventilationsanläggningen. Det ska även tydliga framgå vem som
ska kontaktas vid underhållsarbete, kontroller, reparationer mm.
Dokumentation ska finnas under denna flik, bifoga gärna gränsdragningslista.
5. Drift- och skötselrutiner för utrustning
Under denna flik kan drift- och skötselrutiner för utrustning i verksamheten förvaras.
6. Egenkontroll Miljö & Hälsa – städning central rutin
7. Egenkontroll Miljö & Hälsa – städrutiner checklista
Fyll i checklistan och sätt under denna flik för att säkerställa att städrutiner följs.
8. Egenkontroll Miljö & Hälsa – städschema
Varje enhets lokala städschema ska finnas här och vara känt för alla. Frågorna vem, hur, hur
ofta och var ska besvaras kopplade till den vardagliga städningen. Finns det avtal med
städbolag ska det också sitta här.
9. Egenkontroll Miljö & Hälsa – storstädning
Varje enhets lokala storstädsschema ska finnas här och vara känt för alla. Frågorna vem, hur,
hur ofta och var ska besvaras kopplade till storstädning. Finns det avtal med städbolag ska
det också sitta här.
10. Hygienråd i förskolan
Detta dokument finns länkat även i denna mapp från sin plats i boxen ”Kris, skador &
sjukdomar” i mappen ”Smitta och sjukdomar.
11. Egenkontroll Miljö & Hälsa – rökpolicy
2020-03-22 12:20:39
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12. Egenkontroll Miljö & Hälsa – OVK
Sätt protokoll från OVK bakom detta dokument i fliken.
Dokumentera även maximalt personantal/rum, ex på en ritning, under denna flik. Ta fram
uppgiften tillsammans med fastighetsägaren.
13. Egenkontroll Miljö & Hälsa – radonmätning
Sätt protokoll från radonmätning bakom detta dokument i fliken
14. Egenkontroll Miljö & Hälsa – avfall
Fyll i denna checklista och sätt under denna flik för att säkerställa hantering av avfall
15. Egenkontroll Miljö & Hälsa – inomhusmiljö
Fyll i denna checklista och sätt under denna flik för att säkerställa inomhusmiljön
16. Egenkontroll Miljö & Hälsa – utomhusmiljö
Fyll i denna checklista och sätt under denna flik för att säkerställa utomhusmiljön

Riskbedömningar
Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt undersöka, bedöma och åtgärda brister
och risker riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Ett sätt att följa upp
riskerna kan vara att samordna skyddsronder för miljöbalkens krav på egenkontroll och
arbetsmiljölagens krav på systematiskt arbetsmiljöarbete. Gör varje år barnsäkerhetsrond,
allergirond och skyddsrond.
17. Egenkontroll Miljö & Hälsa - allergirond
På denna flik sätts ifyllda mallar från allergironder in. Ronderna ska göras 1g/år
18. Egenkontroll Miljö & Hälsa - barnsäkerhetsrond
På denna flik sätts ifyllda mallar från barnsäkerhetsronder in. Ronderna ska göras 1g/år
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Egenkontroll Miljö & Hälsa - utomhusmiljö
Denna dokumentation fylls i för att säkerställa att all dokumentation finns på plats
samt att rutiner finns kring nedanstående områden.

Dokumentation

Kommentar

All dokumentation kring utomhusmiljö finns
samlad och tillgänglig för alla berörda.

Ja / Nej

Rutiner för regelbunden kontroll tillgänglig
lekyta finns.

Ja / Nej

Rutiner för återkommande kontroll av säkerhet
vid lekredskap finns.

Ja / Nej

Rutin för att skydda sand i sandlådor mot
föroreningar finns.

Ja / Nej

Rutin för återkommande byte av sand i
sandlådor finns.

Ja / Nej

Rutin för daglig kontroll av skaderisker i
utemiljön finns.

Ja / Nej

Rutin för att kontrollera att verksamheten inte
stör omgivningen genom t ex buller.

Ja / Nej

Rutin för hur barn ska skyddas mot uv-strålning
sommartid finns.

Ja / Nej

Rutin för att utveckla/bibehålla en utemiljö som
erbjuder lekmöjligheter både i sol och skugga.

Ja / Nej
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Egenkontroll Miljö & Hälsa – central
rutin
SYFTE: Att säkerställa god och säker kvalitet av miljö
TILLÄMPNINGSOMRÅDE: Egenkontroll Miljö & Hälsa
ANSVAR: Rektor är ansvarig för att det finns en rutin för egenkontroll Miljö & Hälsa
och att all personal på förskolan är informerade om hur egenkontrollen fungerar.
GENOMFÖRANDE
Egenkontrollen ska innehålla:
• Egenkontrollpärmen kallad ”Egenkontroll Miljö & Hälsa” ska alltid finnas
tillgänglig. All personal bör veta var den finns och vad som står i den.
Blanketter och mallar finns att tillgå i systemet. Se innehåll i ”Egenkontroll
Miljö & Hälsa - pärmregister”.
• Det är viktigt att egenkontrollen alltid hålls aktuell och uppdaterad. Den ska
vara väl integrerad i verksamheten och en hjälp i det dagliga arbetet.
• Gå regelbundet igenom materialet och kontrollera att rutiner är aktuella och
följs, och att all nödvändig dokumentation är utförd och i god ordning. Kom
ihåg att avvikelser ska rapporteras i systemet och att planerade åtgärder i ska
finnas dokumenterade.
Referenser: Miljöbalken, förordningen om egenkontroll 1998:901
2 § Miljöbalken
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig
den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning
för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
4 § Egenkontrollförordningen
För varje verksamhet skall finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det
organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt miljöbalken samt
föreskrifter, domar och beslut som meddelats med stöd av denna.
6 § Egenkontrollförordningen
Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna
med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och
bedömningar skall dokumenteras. Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande
händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall
verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta.
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Egenkontroll Miljö & Hälsa - inomhusmiljö
Denna blankett säkerställer att rutiner finns för inomhusmiljön när det gäller luft,
ljud, fukt, temperatur, ljus, radon, elektromagnetisk strålning och lokalanvändning.

Dokumentation

Kommentar

Luft

Alla lokaler som används av barn/elever är
märkta med det antal personer som maximalt
får vistas i lokalen samtidigt med avseende på
att god luftkvalitet kan erhållas.

Ja / Nej

Dokumentationen rörande luftkvaliteten och
flödena är samlad och finns tillgänglig för alla
berörda. Exempel på dokument: OVK,
dimensionering av luftflöden mm.

Ja / Nej

Rutin finns för ommärkning av personantal
lokalerna är anpassade för i samband med
ombyggnation av lokaler eller
ventilationsändringar

Ja / Nej

Rutiner finns för vädring.

Ja / Nej

Rutin finns för att säkerställa att alla berörda
vet hur ventilationssystemet fungerar

Ja / Nej

Ljud
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Dokumentation kring ljudnivåer i verksamheten
finns samlat och tillgängligt för alla berörda.

Ja / Nej

Återkommande uppföljningar av ljudnivåerna
görs i verksamheten.

Ja / Nej

Fukt

Dokumentation kring fukt finns samlad och
tillgänglig för alla berörda.

Ja / Nej

Rutiner finns för att uppmärksamma och
åtgärda eventuella fuktproblem.

Ja / Nej

Temperatur

All dokumentation kring inomhustemperatur
finns samlad och tillgänglig för alla berörda.

Ja / Nej

Rutiner finns för att säkerställa tillfredställande
inomhustemperatur.

Ja / Nej

Ljus

All dokumentation kring ljusmiljön finns samlad
och tillgänglig för alla berörda.

Ja / Nej
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Ja / Nej

Radon

All dokumentation kring radon finns samlad och
tillgänglig för alla berörda

Ja / Nej

Elektromagnetisk strålning

All dokumentation kring elekromagnetisk
strålning finns samlad och tillgänglig för alla
berörda

Ja / Nej

Lokalanvändning

Dokumentation gällande antalet toaletter,
handtvättställ mm/barn finns samlat och
tillgängligt för alla berörda.

Ja / Nej

Rutin för att kontrollera att användningen av
lokalerna stämmer med lokalernas
förutsättningar till exempel när det gäller
maxantal personer i respektive rum.

Ja / Nej

Rutin för att bedöma behov av till exempel
städning för lokaler som används utanför
ordinarie verksamhetstider.

Ja / Nej

Rutin finns för genomförande av olika ronder,

Ja / Nej
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allergirond, barnsäkerhetsrond, skyddsrond,
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Egenkontroll Miljö & Hälsa - barnsäkerhetsrond
Förskola…………………................
Datum………………………………….
Ange
rum

Ja

Nej

Åtgärd

Vem
ansvarar

Klart

Är glas i fönster av 3 mm
härdat glas, 5 mm planglas
eller laminerat glas? Detta
gäller fönster på lägre höjd
än 60 cm och ytterdörrar
på lägre höjd än 1,5 m
mellan glasyta och golv, så
väl inom som utomhus.
Är allt glas i invändiga
glaspartier, skåp och
dörrar av 3 mm härdat eller
5 mm planglas?
Är speglar av 6 mm
planglas eller av rostfri
plåt? Är de fäst i överkant
så att de inte kan hakas
av?
Har öppningsbara fönster
som sitter lägre än 1,8 m
över golvet godkänt
säkerhetsbeslag?
Har fönster och
balkongdörrar
spärranordning så det bara
går att öppna i
vädringsläge max 10 cm?
Finns klämskydd eller
dörrbroms på ytterdörrens
insida och på alla
innerdörrar där uppenbara
klämrisk finns?
Finns elementskydd till
element som blir varmare
än 60°C?
Finns skydd så att vassa
hörn försvinner på
element, bord, hyllplan
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etc.?

Ange
rum

Ja

Nej

Åtgärd

Vem
ansvarar

Klart

Är eluttag jordade och
petskyddade? Tänk särskilt
på grenuttag och
skarvsladdar.

Är vägglampor väl
fastsatta, barnsäkrade och
helst anslutna i takets
eluttag?
Är alla sladdar och annan
el utrustning hela?
Är hyllor, skåp, torkskåp
förankrade i väggen för att
förhindra tippning?
Har utrymmen som kyl och
frys en
stängningsanordning som
möjliggör att dörren/locket
kan öppnas inifrån av ett
barn?
Har spisen tippskydd,
ugnslucksskydd samt
spärrar?
Har spisen hällskydd som
är minst 10 cm högt och
täcker minst 20 cm in på
spisen om det finns bänk
vid sidan, annars spisens
hela bredd?

Har tvättmaskin
huvudströmbrytare eller är
den placerad i låsbart
utrymme?

Är torkskåp utrustade med
tillräcklig utsug?
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Ange
rum

Ja

Nej

Åtgärd

Vem
ansvarar

Klart

Är vattentemperaturen max
38°C?

Är trappräcke till trappor,
loftgångar och balkonger
1,1 m högt? Är vertikala
öppningar i trappräcket
högst 10 cm breda och inte
klättringsbara? Öppning
mellan räckets underkant
och trappan får inte
överstiga 5 cm öppningar
mellan trappsteg bör vara
högst 10 cm.
Finns det grind till trappa?
Där det finns små barn ska
det finnas grindar både
uppe och nere. Det ska
inte gå att klättra på
grinden och den ska öppna
utåt.
Går källardörr att låsa?
Misstänks fuktskada?
Förekommer konstig eller
besvärande lukt
någonstans i lokalerna?
Om ja, var?
Är inomhustemperaturen
lagom?
Har OVK utförts och har
ev. brister åtgärdats?
Om filter vid tilluften finns,
byts det tillräckligt ofta?
Finns timer till
kaffebryggare/vattenkokare
och vissa köksmaskiner?
Står kaffebryggare &
vattenkokare och
köksmaskiner på en plats
där barn inte når dem eller
sladden?
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Ange
rum

Ja

Nej

Åtgärd

Vem
ansvarar

Klart

Har alla lampor skydd för
lysröret/glödlampan?
Finns halkskydd i trappor
och entréer samt under
små mattor och i badrum?
Är persiennsnören
uppfästa alternativt itu
klippta så att barn inte kan
fastna i dessa?
Är hoppmattor förankrade,
t.ex. under ribbstolar?
Är hälsofarliga kemiskatekniska preparat så som
maskindiskmedel,
grovrengöringsmedel etc.
inlåsta?
Är mindre hälsofarliga
preparat som disk- och
tvättmedel placerade i
bänkskåp med
säkerhetsbeslag?
Förvaras mediciner i låda
med säkerhetsbeslag?
Förvaras knivar och vassa
föremål i lådor med
barnsäkerhetsspärr?
Är barnvagnars bromsar,
hopfällningsmekanik och
sufflett kontrollerade?
Är akvarium placerade på
ett stadigt och säkert sätt
så det inte tippar samt med
säkra elektriska
anslutningar?
Testas smådelar och
småleksaker i testcylinder?
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Ange
rum

Ja

Nej

Åtgärd

Vem
ansvarar

Klart

Förvaras smådelar och
småleksaker på ett
betryggande sätt utom
räckhåll för de yngsta
barnen?
Tas trasiga leksaker bort?
Kontrolleras och rengörs
leksaker med jämna
mellanrum?
Används endast
vattenbaserade pennor,
färger, lim, klister m.m.
Förvaras utrustning i
snickarrum och målarrum
på ett tryggt och säkert
sätt?
Är trehjulingar utformade
så att risk för tandskador
minimeras? (inga
Ovadderade bågar)
Används hjälmar vid
vintersporter och cykling?
Kontrollera att dessa
hjälmar passar och sitter
rätt.
Är golven fria från
leksaker, prylar, kuddar,
dynor, stolar, sladdar m.m.
när det ska städas?
Finns det ett tillgängligt
städschema?
Finns bra
förvaringsutrymmen ur
damm- och
säkerhetssynpunkt, t.ex.
skåp med dörrar (ej glas)?
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Ange
rum

Ja

Nej

Åtgärd

Vem
ansvarar

Klart

Har dynor och kuddar
avtagbar klädsel och finns
det tvättschema för dessa?
Används parfymfria
rengöringsmedel?
Fungerar städningen?
Utförs storstädning minst
en gång per år?

Utförs tvätt/byte av textilier
som gardiner, mattor m.m.
minst en gång per termin?
Utförs rengöring av
ventilations från luftdon
samt tvätt av tak/vägg
kring dessa minst en gång
per år?

Utförs rengörning av
utrymmen bakom/under
skåp, kylar, frysar etc.
minst en gång per år?

Finns utrymningsplan? Har
all personal kännedom om
den?
Är utrymningsvägarna fria
enligt utrymningsplanen?

Har utrymningsvägarna
enligt utrymningsplanen
lättöppnade dörrar (ska
inte behövas nyckel)?
Är alla utrymningsvägar
utmärkta och väl synliga?
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Ange
rum

Ja

Nej

Åtgärd

Vem
ansvarar

Klart

Finns en utmärkt
återsamlingsplats?
Är dörrar i brandcellsgräns
stängda?
Finns det erforderlig
brandskyddsutrustning?
Finns det fungerande
brandvarnare och rutiner
för att testa dessa med
jämna mellanrum?
Finns det brandsläckare
och syns de väl?
Överrensstämmer
brandsläckares placering
med utrymningsplanen?

Kontrolleras brandsläckare
av serviceföretag med
jämna mellanrum?
Sitter
”plomberingssprinten” på
plats på alla
brandsläckare? (om inte
måste de bytas ut)
Vet all personal var
brandsläckarna är
placerade och hur man
använder dem?
Finns det en
ansvarsfördelning när det
kommer till
brandskyddsfrågor?
Ges information om
instruktioner och rutiner
kring brandskydd till
nyanställd samt
vikarierande personal?
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Ange
rum

Ja

Nej

Åtgärd

Vem
ansvarar

Klart

Finns dokumentering om
vem som har ansvar för att
titta över utrymningsvägar
någon gång per månad
Placeras levande ljus och
tändstickor utanför barnens
räckvidd (ljus får inte
lämnas utan att vuxen
finns i rummet)?
Är ljusstakarna av icke
brännbart material?
Används brännbart
material som dekoration i
närheten av värmekälla
som spotlights och
element?
Förvaras material ovanpå
torkskåp, något som
medför brandrisk?
Finns rutiner för att
elektronisk utrustning
stängs av, lampor släcks
m.m. när förskolan stängs?
Finns rutiner för tillsyn av
gården som alla känner
till?
Finns rutiner för tillsyn av
gården före användning
som alla känner till?
Finns grindar till gården
som är inåtgående och har
fungerande lås, helst med
tvåhandsgrepp?
Är grindarna och dess lås
utformade så att man inte
kan klämma sig?
Finns grind till både
inomhus och
utomhustrappor både uppe
och nere?

8
83

Ange
rum

Ja

Nej

Åtgärd

Vem
ansvarar

Klart

Finns handledare på
barnhöjd i trappor?
Finns staket runt hela
utomshusområdet?
Staketet ska vara minst 1
m högt och inte
klättringsbart. Maskvidd
40x40 m.m. vid
nivåskillnad > 1m eller vid
starkt trafikerad gata ska
stakethöjden vara 1,4 m.
Avstånd staket/mark max
10 cm. Störande trafik kan
kräva bullerplank.
Återgärdas
vattensamlingar på gården
och i dess närhet som är
djupare än 10 cm?
Har eventuella brunnar
erforderliga
säkerhetsanordningar så
att de inte är öppningsbara
av barn?
Har giftiga och taggiga
växter avlägsnats?
Är uppfart och
utomhusplats
tillfredställande plogad och
sandad vintertid?
Är farliga sluttningar
säkrade?

Besiktas lekredskap en
gång per år av
besiktningsorganisation?

Finns det en underhållsoch utbytesplan för
lekredskap?
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Ange
rum

Ja

Nej

Åtgärd

Vem
ansvarar

Klart

Är lekredskapen utformade
enligt gällande normer?

Byts sanden eller
kompletteras den 1 ggr/år
och luckras den vid behov?
Kontrolleras sandlådan
regelbundet så att det inte
finns vassa föremål i den?
Är sandlådan placerad så
att någon del alltid är
skuggad eller finns annat
solskydd?
Finns det godkänt
fallskyddsunderlag vid
lekställningar, gungor,
klätterträd m.m.?
Finns tillräckligt
säkerhetsavstånd vid
lekställningar, gungor,
klätterträd m.m.
Har rutschkanor skugga så
de inte blir för varma, samt
finns bromssträcka?

Är alla lekställningar och
annat utomhusmaterial
tillräckligt fastsatta?
Är eventuella utstickande
detaljer på lekställningar
och annat utomhusmaterial
skyddade så barnen inte
skadar sig?
Är bultar och skruvar
ordentligt tilldragna samt
spikar ordentligt islagna i
lekställningar och annat
utomhusmaterial?
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Ange
rum

Ja

Nej

Åtgärd

Vem
ansvarar

Klart

Är alla böjbara delar och
fjädrar på lekställningar
samt annat
utomhusmaterial fastsatta
så att de inte kan klämma
eller klippa av fingrar?
Är lekställningar samt
annat utomhusmaterial
konstruerat så barn inte
kan fastna i dem?
Är själva gungan eller
gungbrädet utformat i ett
stötdämpande material
t.ex. bildäck?
Är gungor och gungstativ
placerade så de inte
kommer i konflikt med
andra lekaktiviteter på
gården?
Hänger gungornas sittyta
minst 35 cm från marken
samt är de omgärdade av
ett inspringningsskydd 6080 cm högt?
Blir lekutrustning av trä
regelbundet kontrollerat att
det inte är angripet av röta
och/eller slitage?

Blir lekutrustning av järn
regelbundet kontrollerat att
det inte är angripet av rost,
brott och/eller slitage?

Blir ”nät”, linor, hängbroar,
bultar och
upphängningsanordningar
regelbundet kontrollerade
så att de inte är utslitna?
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Ange
rum

Ja

Nej

Åtgärd

Vem
ansvarar

Klart

Är nät och repstegar
fastsatta i båda ändar?
Har alla nät godkänd
maskstorlek? Maskorna
måste antigen vara mindre
än 9 cm eller större än 23
cm.

Närvarande vid denna barnsäkerhetsrond: ………………………………………………….

Ansvarig: ……………………………………………………………………………………………………..

Följ upp detta ca 1 månad efter ronden för att se att alla åtgärder är gjorda.
Uppföljning gjord
Datum: ………………………………………………………………………………………………………
Ansvarig: …………………………………………………………………………………………….........
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Akutpärm - pärmregister
Det ska finnas en pärm per arbetslag
1.

2.
3.

Krishantering - viktiga telefonnummer
Denna kompletterar ni lokalt med telefonnummer som gäller just er förskola samt telefonnummer till
nära anhöriga
Kris- och beredskapsplan Norlandia Sverige
Kompletteras med namn och telefonnummer och gör till förskolans lokala kris och beredskapsplan
Första hjälpen och krisstöd – central rutin

Skador och olycksfall
4. Första hjälpen – central rutin
5. Skador och olycksfall – central rutin
6. Skador och olycksfall - brännskador
7. Skador och olycksfall - blödningar och sår
8. Skador och olycksfall - näsblod
9. Skador och olycksfall - slag mot huvudet
10. Skador och olycksfall - tandskador
11. Skador och olycksfall - ögonskador
12. Skador och olycksfall - klämskador och människobett
13. Skador och olycksfall - om barn sätter i halsen
14. Skador och olycksfall - förgiftning
15. Skador och olycksfall - sol och kyla
16. Skador och olycksfall - kramper och epilepsi
17. Skador och olycksfall - allergisk chock
Brand
18. Systematiskt brandskyddsarbete - utrymningsplan vid brand
Finns en central som kompletteras för att passa er förskola
19. Systematiskt brandskyddsarbete - krishantering
Dödsfall och svår skada
20. Om barn, anhörig eller personal avlider eller skadas svårt - central rutin
Krishantering
21. Hot och våld – central rutin
22. Krishantering - om barn försvinner
23. Krishantering - problem i samband med hämtning av barn
24. Anmälningsskyldighet, misstankar och oro för barn – central rutin
25. Inrymningsplan
Sjukdomar
26. Smitta och sjukdom – central rutin
27. Smitta och sjukdom - när ditt barn blir sjukt
28. Viktigt om barn med specialkost/allergier/sjukdom
Här sätter ni in information kring barn med specialkost/allergier/sjukdom som är bra att veta
Rapportera

29. Tillbud och olycksfall – rapporteringsskyldighet – central rutin
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Kris- och beredskapsplan
NORLANDIA SVERIGE

”En organisation, institution eller ett företag befinner sig i en kris när omständigheter uppstår som
hotar eller kan hota kärnverksamheten och/eller organisationens trovärdighet.”
Källa: DSB
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1. Inledning
Norlandia Health & Care Group (Norlandia) Kris- och beredskapsplan är framtagen för att samtliga
anställda inom koncernen ska kunna hantera olyckor och krissituationer.
Under avsnittet Definitioner definieras begreppen ytterligare. Vi har valt att använda begreppet kris.
Begreppet kris i Kris- och beredskapsplanen innefattar alla händelser som normalt definieras som kris
eller katastrof.
Norlandia är ett privat företag som tillhandahåller tjänster till den offentliga sektorn och våra kunder
är barn inom förskolor, hotellgäster inom patienthotell och boende inom äldreomsorg. Norlandia kan
drabbas av kriser direkt eller indirekt genom de tjänster som tillhandahålls.
Ledningen och de anställda måste vara beredd på nödsituationer, och vår Kris- och beredskapsplan
är ett hjälpmedel och stöd i en krissituation. Oavsett var eller vilken kris som inträffar ska samtliga
kunder omhändertas.
Norlandia bedriver verksamheter i Norge, Sverige, Finland och Nederländerna. Sammantaget är
Norlandia-koncernen representerad på över 145 olika platser runtom i Nord-Europa. Norlandia har
ca 6000 anställda.
Bilaga 1: Kontaktinformation alla enheter

1.1 Överordnat mål
• Norlandia ska aktivt förebygga potentiella kriser.
Kris- och beredskapsplanen redogör för att:
• Chefer ska vara insatta i Kris- och beredskapsplanen och deras ansvarsområde under en kris
• De anställda ska vara väl insatta i rutinerna kring anmälan och rutiner för informationsåtergivning
vid en kris
• Skadan begränsas av krisen
• Öka säkerheten för varje anställd vid kris
• De anställda har kännedom om sin roll och respektive ansvarsområde vid en kris
• Alla våra kunder (barn på förskolor, hotellgäster på patienthotell, boende på äldreboende och
uppdragsgivare) får nödvändig och tillräcklig information

1.2 Definitioner
Katastrof: Allvarligt negativ händelse som drabbar många människor eller flera delar av en
verksamhet (mer än en enhet)
Kris: Allvarligt negativ händelse som påverkar individer eller små delar av verksamheten (en
avdelning eller en enhet inom en verksamhet). Ett nyhetsuppslag i media kan också leda till en kris.
Affärsområde: Norlandia har tre affärsområden: Äldreboende, Förskolor och Patienthotell
Enhet: Exempel på enheter inom Norlandia-koncernen: Ett äldreboende, ett patienthotell, en
förskola, ett administrativt kontor
Avdelning: En grupp/avdelning på en förskola, patienthotell och äldreboende
Nyckelpersoner: Anställda som på kort sikt är svåra att ersätta (chefer, medarbetare med
specialistuppdrag, övriga)
Kunder: Barn och föräldrar inom Förskolor, hotellgäster med anhöriga inom Patienthotell, boende
och anhöriga inom Äldreomsorg
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1.3 Vad är en kris?
Nedan är exempel på händelser som för Norlandia är en kris eller händelser som kan utvecklas till en
kris:
• Pandemier som påverkar anställda, kunder eller samhället - kan leda till förändringar i
verksamheten och som måste hanteras snabbt
• Terrorism som riktas mot Norlandia-koncernen, en del av Norlandia-koncernen eller samhället
• Brand/betydande skador på byggnader verksamheten ifråga kan inte bedrivas under normala
omständigheter. Betydande skador på byggnader kan medföra att Norlandia blir anmodade av
uppdragsgivare att flytta verksamheten till en annan angiven plats med kort varsel. Detta får till följd
att verksamheten måste drivas under nya och annorlunda förutsättningar
• Dödsfall hos anställda, kunder eller besökare kan leda till en krissituation
• Olyckor arbets- och/eller privatrelaterade olyckor som drabbar nyckelpersoner, kunder eller
nyckelpersoner hos leverantörer eller uppdragsgivare
• Illojalitet känslig information som äventyras, medvetet eller omedvetet
• Kris skapat av media baserad på mindre allvarliga händelser
• Brott mot infrastruktur/arbetsredskap Data/IT-intrång, sabotage på larm, telefon och övriga
kommunikationsverktyg
• Kriser hos underleverantörer: Kriser som drabbar underleverantörer vilket kan få till följd att
avtalade leveranser av varor och tjänster negativt kan påverka Norlandias förmåga att leverera
• Kriser i konkurrerade verksamheter – negativa händelser som drabbar en konkurrerande
organisation inom Norlandias bransch vilket kan få till följd att Norlandia drabbas indirekt.
• Samhällsförändringar: Politiska beslut kan medföra att organisationen på kort sikt måste genomgå
förändringar
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1.4 Riskanalys
Norlandia har genomfört en riskanalys på övergripande nivå baserad på potentiella allvarliga scenarier
som kan drabba Norlandias organisation. Respektive verksamhet inom Norlandia-koncernen ska
genomföra en riskanalys på lokal nivå. Riskanalysen baseras på en femgradig skala, 1-5, där 1
motsvarar en låg potentiell konsekvens för verksamheten och där 5 motsvarar en hög potentiell
konsekvens för verksamheten. Riskanalysen finns tillgänglig i TQM.

Utkast från koncernens riskanalyser juni 2013

Illustrationen ovan visar en bild av riskanalysen i TQM.
Initial risk visas i den första kolumnen. Initial risk är potentiell risk förutsatt att åtgärder ej vidtas för
att förebygga uppkommen kris. Siffrorna i rutorna, risktal, är högsta risken för de sex områden som
tros påverkas av vår verksamhet. Dessa sex områden är: anställda, rykte, barn/hotellgäster/boende,
kunder, föräldrar/anhöriga och ekonomi. Genom att multiplicera sannolikheten att ett scenario
kommer att inträffa med sceneriets konsekvenser som följd erhålles ett risktal.
Exempel: Ett scenario som förmodas inträffa 1-2 gånger per år (blir sannolikheten = 2) multiplicerat
med konsekvensen (mycket svår = 5) 2 x 5 = 10 (10 är risktalet). Dessa siffror är definierade i
systemet i förväg.
Faktisk risk, som visas i den sista kolumnen, ändras när åtgärder är genomförda och godkända av
koncernledningen. Slutlig risk är den faktiska risken för en verksamhet.
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2.0 Principer och ansvar

2.1 Anmälningsförfarande
Information om kriser ska följa den normala rutinen för informationsåtergivning i organisationen. Vid
incidenter av mer allvarlig karaktär krävs snabbare agerande av informationsåtergivning uppåt och
nedåt i organisationen. Om en medarbetare i en verksamhet upptäcker en potentiell kris eller en redan
inträffad kris ska medarbetaren omedelbart kontakta ansvarig chef och/eller arbetsledare. Om
medarbetaren ej får kontakt med ansvarig chef eller arbetsledare, kontakta ansvarig chef på nästa
nivå. När det gäller information om en potentiell eller pågående kris till kunder, anhöriga,
uppdragsgivare och andra externa aktörer, ansvarar den lokala beredskapsledningen för fortsatt
planering och delegering av information.

• SLÅ LARM OCH ANMÄLA – den medarbetare som har information har ansvaret för att anmäla/
larma
• INFORMERA – Informationsansvarig i Norlandia-koncernens Kris- och beredskapsledning innehar
ansvaret för att informera på övergripande nivå
2.1.1 Interna nyckelpersoner som ska informeras vid kris

Händelser och/eller situationer som kan utveckla sig till en kris eller om en kris redan uppstått i en
verksamhet ska anmälas snarast möjligt av den person som upptäckt krisen till ansvarig chef och/eller
arbetsledare. Kris- och beredskapsledare underrättas omedelbart. Om du inte får direkt kontakt med
ansvarig nyckelperson i Kris- och beredskapsledningen, anmäl då till en annan nyckelperson i Kris- och
beredskapsledningen.
2.1.2 Kris- och beredskapsledning
Högst ansvarig
Kerstin Stålskog – VD & Kris- och beredskapsledare Mob: 076-549 22 06
E-post: kerstin.stalskog@norlandia.com
Sekreterare
Bernitha Karlsson
Mob: 076-5403073
E-post: bernitha.karlsson@norlandia.com
Informationsansvarig
Gabriella Reuterswärd
Mob: 070 7211014
E-post: gabriella.reutersward@norlandia.com
Kontaktpersoner vid incidenter
Förskolor – Johannes Stiigh
Mob: 072-205 47 20 E-post: johannes.stiigh@norlandia.com
Förskolor - Ingmarie Lagne
Mob: 0703348471 E-post: ingmarie.lagne@norlandia.com
Förskolor - Christina Nylund
Mob: 0761380324 E-post: christina.nylund-karlsson@norlandia.com
Förskolor - Eva-Lotta Kling von Schmalensee, SC
Mob: 0761357179
E-post: eva-lotta.kling.von.schmalensee@norlandia.com
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Förskolor
- Jennie Gränsbacke, SC
Förskolor
- Jonas Åkesson, SC
Förskolor
- Ulla Dunell Svensson, SC
ulla.dunell.svensson@norlandia.com

Patienthotell
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
ÄO/Fsk
ÄO/Fsk

Mob: 070 491 72 78 E-post: jennie.gransbacke@norlandia.com
Mob: 073 091 67 81 E-post: jonas.akesson@norlandia.com
Mob: 072 500 18 74 E-post:

- Kerstin Stålskog
- Anna Lindström, RC
- Dusanka Reljanovic, RC
- Bruno Petersson, RC
- Carin Johansson, RC
- Lena Andersson, RC
- Lars Henningson, HR
- Christoffer Herou, CFO

Mob: 076-549 22 06
Mob: 076-501 30 23
Mob: 076-549 33 28
Mob 072-205 27 05
Mob: 072-248 07 73
Mob: 072-582 00 32
Mob: 070-230 23 26
Mob: 072-582 86 16

E-post: kerstin.stalskog@norlandia.com
E-post: anna.lindstrom@norlandia.com
E-post: dusanka.reljanovic@norlandia.com
E.post: bruno.petersson@norlandia.com
E-post: carin.johansson@norlandia.com
E-post: lena.andersson@norlandia.com
E-post: lars.henningson@norlandia.com
E-post: christoffer.herou@norlandia.com

Mob:
Mob: 073-3403359
Mob: 073-3401850
Mob: 0704-917278
Mob:
Mob:

E-post:
E-post:anitha.ronnersjo@norlandia.com
E-post:ebba.rhenman@norlandia.com
E-post:jennie.gransbacke@norlandia.com
E-post:
E-post:

2.1.3 Lokala ledningspersoner

(fylls i på lokal nivå)
Namn
1) Chef: Anitha Ronnersjö
2) Tillförordnad chef: Ebba Rhenman
3) Skolchef Jennie Gränsbacke
4) Kontaktperson uppdragsgivare:
5) Ev. ytterligare kontaktpersoner

2.1.4 Ägare
Kristian Adolfsen
Roger Adolfsen
2.1.5 Styrelse
Yngvar Tov Herbjørnssønn
Olav Braaten
Kerstin Stålskog
Johan Assarsson
Carl Lindstrand
Christoffer Herou

Mob: +47 98 22 25 22
Mob: +47 98 22 25 00

E-post: kristian@norlandia.no
E-post: roger@norlandia.no

Mob: +47 91 83 71 89 E-post: Yngvar.Tov.Herbjornssonn@norlandia.com
Mob +47 41 31 90 31
E-post: olav@norlandia.com
Mob: 076-549 22 06
E-post: kerstin.stalskog@norlandia.com
Mob: 070-354 50 24
E-post: johanassarsson@hotmail.se
Mob: 070-552 14 45
E-post: carl.lindstrand@lindstrand.se
Mob: 072-5828616
E-post: christoffer.herou@norlandia.com

2.1.6 Övriga aktuella telefonnummer
SOS Alarm
Information vid olyckor och kriser

Tel-nr: 112
Tel-nr: 113 13

Polisens nummer vid icke-akuta händelser
Sjukvårdsrådgivning

Tel-nr: 114 14
Tel-nr: 1177

Bilaga 1: Kontaktinformation alla enheter
Bilaga 2: Kontaktinformation kunder och uppdragsgivare
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3.0 Organisering av kris- och beredskapsarbete
3.1 Kris- och beredskapsledning
Norlandia-koncernens Kris- och beredskapsledningen består av medarbetare från koncernledningen
och medarbetare från den lokala ledningen. Det kan vara aktuellt att utvidga Kris- och
beredskapsledningen genom samverkan med andra aktörer.
Aktuella aktörer som Kris- och beredskapsledningen ska överväga att samarbeta med beroende på
vilken typ kris:
- Fastighetsägaren
- Uppdragsgivare
- Underleverantörer
- Skyddsombud
- Andra offentliga organ:
(polis, sjukhus, kommun etc.)

3.2 Kris- och beredskapsledningens uppgifter
Kris- och beredskapsledningen ansvarar för att, baserad på aktuell information, säkerställa den bästa
möjliga lösningen på situationen på kort och lång sikt för företaget och de inblandade.
3.2.1 Huvudmål:

• Minska personskador
• Säkerställa korrekt stöd och uppföljning av de drabbade
• Begränsa omfattningen av skadorna
- Miljö
- Tillgångar (materiella)
- Rykte (immateriella)
• Säkerställa tillgångar
Kris- och beredskapsledningen har befogenhet att vidta de åtgärder som krävs för att leda företaget
genom och ut ur krisen.
3.2.2 Uppgifter
Kris- och beredskapsledare

Huvuduppgifter
- Leda Norlandia och Kris- och beredskapsledningen genom krisen
Fas 1 Krisen inträffar (akut)
- Sammankalla Kris- och beredskapsledningen
- Helt fokusera på att hantera och leda Norlandia ut ur krisen
- Projektleda samtliga interna informationskanaler och mötesstruktur
- Skaffa information om krisen, vad hände? Vad är olycksrisken? Var vi har resurser tillgängliga, hur
ska vi hantera krisen? Vad krävs av resurser?
- Kontinuerligt ge information till styrelsen och ägarna
Fas 2 Krisen pågår
- Inhämta information från berörd chef. Ansvara för att utvärdera informationen och initiera åtgärder
för att hantera krisen
- Initiera åtgärder för hanteringen av krisen
- Omfördela resurserna inom koncernen vid behov
- Stödja verksamhetschef och lokal ledningsgrupp i kontakt med uppdragsgivare
- Kontinuerligt ge information till styrelsen och ägarna
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Fas 3 Krisen är över
- Säkerställa uppföljning av alla berörda och nödställda inom och utanför organisationen
- Ansvara för utvärdering av krisen till styrelse och ägarna
Utvärdera krisen och hanteringen av krisen i sin helhet
Sekreterare

Huvuduppgift: Dokumentera och informera berörda leverantörer och övriga externa parter om hur
krisen utvecklar sig
Fas 1 Krisen inträffar (Akut)
- Föra protokoll från samtliga möten
- Kontakta de externa aktörer som behövs för att hantera krisen
- Stödja Kris- och beredskapsledaren
Fas 2 Krisen pågår
- Föra protokoll från samtliga möten
- Inhämta resurser från andra delar av företaget om så krävs
- Bedöma om underleverantörer måste involveras i arbetet och informera dem om detta
Fas 3 Krisen är över
- Informera underleverantörer om att arbetet med…… kan börja
- Följa upp säkerhetsarbetet
Ansvara för att upprätta en rapport och utvärdering av Kris- och beredskapsarbetet. Denna rapport
ska tilldelas nyckelpersoner inom Norlandia-koncernen så att alla kan lära sig och förhindra liknande
händelser i andra delar av koncernen.
Informationsansvarig

Huvuduppgift: Informera internt (anställda/anhöriga), uppdragsgivare, media och övriga aktörer
Fas 1 Krisen inträffar (Akut)
- Tänk på vad, hur och till vem det ska informeras?
- Se till att information om krisen når alla anställda, kunder och eventuella anhöriga
o Producera och skicka ut informationsblad
- Kontakt med media och andra externa parter som kan ha ett direkt intresse av krisen
o Kommunicera Norlandias syn på krisen - se Kommunikationspolicy
o Delta i intervjuer med media eller bistå medarbetare under intervjuer
o Producera och skicka ut pressmeddelanden
- Ansvara för att ha, eller stödja medarbetare som har, direkt kontakt med uppdragsgivaren
o I dialog med Kris och Beredskapsledaren, verksamhetschefen och lokal ledningsgrupp bistå med
information till uppdragsgivaren
Fas 2 Krisen pågår
- Ansvara för att information om krisen når alla anställda, kunder och deras anhöriga
o Producera och skicka ut informationsblad
- Kontakt med media
o Delta i intervjuer med media eller bistå medarbetare under intervjuer
o Producera och skicka ut pressmeddelanden
- Upprätthålla kontakt med uppdragsgivare genom krisen
Fas 3 Krisen är över
- Informera internt och externt om krisen och nästa steg
Utvärdera intern och extern information tillsammans med den lokala ledningsgruppen,
uppdragsgivaren och Kris- och beredskapsgruppen efter en kris.
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Ansvarig chef
Huvuduppgifter:
- Kontakta ut till lokal förvaltning, stödja lokala insatser, vara närvarande och vara en resurs för lokal
ledare
Fas 1 Akut
- Direkt dialog med den lokala ledningen för att samla och inhämta så mycket information som
möjligt till Kris- och beredskapsledningen. Kris- och beredskapsledningen har därmed större
förutsättningar att fatta väl underbyggda beslut om tillsättning av rätt resurser så fort som möjligt
- Löpande dialog med den lokala ledningen
- Upprätta en dialog med räddningstjänsten (brandkår, polis, vårdpersonal eller andra inblandade) i
samarbete med den lokala ledningen
- Vid behov, vara närvarande på plats och hjälpa till i hanteringen av krisen
Fas 2 Under den akuta fasen
- Vara på plats efter dialog med den lokala ledningen
- Stödja den lokala ledningsgruppen i det praktiska arbetet med att hantera krisen
- Informera Kris- och beredskapsledaren om utvecklingen och eventuellt behov av ytterligare hjälp
för att hantera krisen
- Dialog med räddningstjänsten (brand, polis, vårdpersonal eller andra inblandade)
- Utföra arbetsuppgifter för att stödja och underlätta för den lokala ledningen att hantera krisen
Fas 3 Efter den akuta fasen
- Informera Kris- och beredskapsledningen om status på krisen
- Tillsammans med den lokala ledningsgruppen vid behov kalla till informationsmöte
Utvärdera dialogen uppåt och nedåt i organisationen med lokala ledarskapet och lokal hantering av
krisen, liksom andra som har deltagit i räddningsarbetet.
Verksamhetschefen håller kontakt med den lokala räddningstjänsten och koordinerar och samordnar
hjälpinsatsen.
Kris- och beredskapsledningen samordnar interna resurser och stödpersonal som sätts in när "akuta"
fasen är över.

10
98

4.0 Information och kommunikation under kriser
Under en kris- eller katastrofsituation är information viktigt. Informationen ska delges omedelbart,
vara tydlig och lättillgänglig för alla berörda medarbetare och övriga aktörer.
Norlandia har utvecklat en Kommunikationspolicy med riktlinjer och rutiner för kommunikation
under en kris eller katastrof. Chefer och nyckelpersoner inom Norlandia-koncernen ska vara väl
insatta i Kommunikationspolicyns samtliga riktlinjer och rutiner. Särskilt viktigt är den interna
kommunikationen samt extern kommunikation mot massmedia.

4.1 Målet med kommunikation
• Målet är att förmedla en gemensam förståelse av de utmaningar vi möter och hur detta ska
hanteras.

4.2 Du ska ta ställning till:
Vad ska kommuniceras

När ska det kommuniceras

Vem ska det kommuniceras till

• Frekvens: Hur ofta ska det informeras
• Information: Vad är tillräckligt med information
• Form: I vilken form ska det informeras på
- Skriftligt
 Skriftligt, e-post, SMS
- Muntligt
- Media
- Social medier
Beslut att kontakta pressen beslutas av Kris- och beredskapsledningens informationsansvarige

Norlandia har ett avtal med StrandbergHaage, rådgivare inom PR och opinionsbildning, för att bistå
Norlandia Sverige i krissituationer. Kris- och beredskapsledningen ansvarar för att bedöma behov av
stöd och hjälp.
Sten Haage
www.strandberghaage.se

Mob: 0709 955 275 E-post: sten.haage@strandberghaage.se
Kontorsnummer: 08 410 129 00
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Bilaga 3: Mall för intern information
Bilaga 4: Mall för extern information
Bilaga 5: Mall på pressmeddelande
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5.0 Uppföljning av berörda
Norlandia har ett stort ansvar i det uppföljande arbetet av våra anställda, barn, hotellgäster, boende
och anhöriga i en krissituation. Det är viktigt med att ta ett övergripande ansvar för situationen och
bedriva ett aktivt uppföljningsarbete. Berörda personer reagerar på olika sätt och det är svårt och
förutse de personliga reaktioner som sker under och efter en kris.

5.1 Uppföljning av anställda under och efter krissituationer
Norlandias medarbetare är våra viktigaste resurser under och efter en krissituation. Det är därmed av
yttersta vikt att medarbetarnas arbete under och efter en krissituation underlättas i alla aspekter.
Dessutom måste ledningen ta hänsyn till att de anställda kan reagera olika och behöver olika stöd
och hjälp under och efter en krissituation.
Debriefing under och efter en kris ska genomföras. Arrangemang sker i form av raster, matpauser
och samtal. Information om utvecklingen och initiativen måste vara tydligt och ske så tidigt som
möjligt. Chefer på alla nivåer måste säkerställa att de anställda har tillräckligt säkra
arbetsförhållanden så långt som möjligt så att de kan hantera krisen.
Ledarskapet under en krissituation ska vara tydligt samtidigt som stor omsorg ska visas. Behöver du
externa eller extra resurser ska detta rapporteras till Kris- och beredskapsledningen som har i
uppdrag att säkerställa erforderliga och nödvändiga resurser.

5.2 Uppföljning av kunder under och efter krissituationer
Norlandias kunder ska följas upp efter en krissituation. Kunderna ska alltid få god information under
krisen.
Kris- och beredskapsledningen har det övergripande ansvaret för att se till att kunderna är
informerade och skyddade. Lokala chefer är den primära informationskanalen för Kris- och
beredskapsledningen att nå ut till alla kunder med relevant och nödvändig information.
Vid större och mer allvarliga kriser bör övervägas att upprätta ett Kris- och beredskapscenter för att
säkerställa ett optimalt flöde av information till de berörda. Kris- och beredskapsledningen ska
bedöma behovet av externt stöd och hjälp för att på så sätt underlätta för kunderna och deras
situation.
Alla enheter ska ha god överblick över kontaktinformation till alla kunder. Dessa måste vara
tillgängliga under en krissituation för att snabbt kunna komma i kontakt med alla kunder.
Det måste beaktas i varje krissituation vilken informationskanal som ska användas för att nå ut till
samtliga kunder som befinner sig i en kris.
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6.0 Revision, utbildning och övning av Kris- och beredskapsplan
6.1 Revision av Kris- och beredskapsplan
Norlandias Kris- och beredskapsplan ska revideras årligen. Kris- och beredskapsplanen kommer också
att utvärderas efter det att den tagits i bruk under en kris- eller katastrofsituation. Ändringar som anses
nödvändiga genomförs kontinuerligt. Alla som är involverade under en kris eller katastrof ska delta i
utvärderingen.
Kris- och beredskapsplanen finns tillgänglig i Norlandias Kvalitetsledningssystem TQM. En ny
uppdaterad version av Kris- och beredskapsplanen laddas upp i TQM efter uppdatering av planen.
Ansvarig för revision av Kris- och beredskapsplanen är VD och Koncernchef.

6.2 Utbildning och övningar
Alla anställda ska ha tillgång till Kris- och beredskapsplanen. Vid nyanställning av chefer ska planen
ingå som ett utbildningsområde under introduktionen. Alla chefer ska ha god kännedom om Kris- och
beredskapsplanen och dess innehåll och ska följas i alla krissituationer.
Norlandia-koncernen ska en gång per år genomföra en övning som syftar till att testa att Kris- och
beredskapsplanen fungerar i verkligheten.
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7.0 Bilagor
Koncernnivå
Bilaga nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Namn på bilaga

Koncern

Enhet

Kontaktinformation alla enheter
Kontaktinformation kunder/uppdragsgivare
Intern information – mall
Extern information – mall
Pressmeddelande – mall
Översikt över alla anställda och anhöriga
Allvarlig skada dödsfall anställda – checklista
Allvarligt skadade anställda - checklista
Kommunikationspolicy

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Beredskapsplan – Pandemi

X

X
X
X

Lokal nivå
Bilaga nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Namn på bilaga

Enhet

Kontaktpersoner enhet
Kontaktpersoner kunder/uppdragsgivare
Instruktion brand
Instruktion utrymning

X
X
X
X
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SKA – Systematiskt kvalitetarbete på huvudmannanivå – central
rutin
SYFTE:
Denna rutin säkerställer hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på huvudmannanivå.

TILLÄMNINGSOMRÅDE:
Denna rutin gäller huvudmannen Norlandia Förskolor

ANSVAR:
Enligt skollagen ska kvalitetsarbetet bedrivas både på huvudmannanivå och på varje förskoleenhet.
Huvudmannen ansvarar för att organisera verksamheten samt för att följa upp och utvärdera
måluppfyllelsen för att vid behov kunna förbättra verksamheten så att målen uppfylls. Huvudmannen
ska se till att utbildningen och omsorgen är av en jämn och hög kvalitet, så att alla barn ges
förutsättningar att utvecklas i enlighet med de nationella målen och att utbildningen därmed
kompenserar för barns skiftande förutsättningar och behov. Genom att arbeta för detta ser
huvudmannen till att alla barn får en likvärdig utbildning och omsorg.
Huvudmannen är ytterst ansvarig för verksamheten och ska se till att det finns förutsättningar att
bedriva ett kvalitetsarbete som säkerställer kvalitet och likvärdighet.

GENOMFÖRANDE:
Kvalitetsarbetet bedrivs utifrån förskolans läroplan, Skollagen, Arbetsmiljölagen, Miljöbalken,
Barnkonventionen, Norlandias Utbildningsplan, Välkommen till oss samt Plan mot diskriminering och
kränkande behandling. Årshjul finns i syfte att tydligt visa med vilken frekvens samt när under året olika
aktiviteter ska följas upp, analyseras samt återrapporteras till huvudmannen.
Dokumentation:
Dokumentation av arbetet sker främst via Norlandias underlag som finns tillgängliga i Norlandias
kvalitetssäkringssystem TQM. Kvalitetsteamet ansvarar för att relevanta och uppdaterade underlag för
kvalitetsarbetet finns tillgängliga för alla medarbetare.
Händelseregistrering
Förskolan använder ett elektroniskt ledningssystem där man anmäler avvikelser och observationer samt
meddelar förbättringsområden. Dessa avvikelser, observationer, förbättringsområden följs upp veckovis
av kvalitetschefen, samt redovisas månadsvis för det centrala kvalitetsteamet i Norlandia Sverige.
Utifrån denna redovisningen beslutas åtgärder.
Kvalitetsteam
Norlandia förskolor har ett gemensamt kvalitetsteam. Teamet säkerställer kvaliteten och att de underlag
som används för utvärderingar, uppföljningar, gemensamma handlingsplaner, policys och rutiner följer
lagar och förordningar. De gör interna kvalitetsuppföljningar genom besök på förskolorna, återkoppling
till medarbetarna, rektor, skolchef och Country manager och ger förslag på åtgärder för ev.
förbättringsområden.
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Kvalitetsteamet bearbetar underlag för analyser och bistår med hjälpfrågor för att underlätta
rektorernas analyser och vad man på huvudmannanivå vill ha svar på. Analyser av utbildningsplan, olika
aktiviteter, resultat, måluppfyllelse, enkätsvar görs på respektive enhet och rapporteras in till
kvalitetsteamet av rektor i en kvalitetsrapport. Kvalitetsteamet gör sedan en samlad analys av
verksamhetsområdet utifrån enheternas enskilda analyser - kvalitetsbokslut.
Uppföljning av resultat och måluppfyllelse:
Huvudmannen använder olika metoder för att mäta och analysera måluppfyllelsen.
Ex på metoder och underlag som kontinuerligt används är:
• Utbildningsplan, Plan mot diskriminering och kränkande behandling
• Insynsbesök och internrevisioner på förskolorna
• Enkätundersökningar till medarbetare, barn och vårdnadshavare
• Arbetsmiljöronder, Allergironder, Barnsäkerhetsronder, Brandskyddsronder
• Lokala metoder för kvalitetssäkring, t.ex. BRUK, KUL, QUALIS
Norlandias förskolor är ISO-certifierade och kontrolleras även årligen av externa revisorer med
skolexpertis för att se att förskolorna håller hög kvalitet.
Analys och bedömning av utvecklingsbehov
Utifrån de analyser som gjorts enhetsvis och rapporterats in till kvalitetsteamet görs en sammanfattad
analys och bedömning i ett kvalitetsbokslut som synliggör behov som finns i utbildningen och vad som
behöver prioriteras.
I de fall ytterligare information behövs för att göra dessa bedömningar kan denna begäras in från
enskilda eller samtliga enheter. Med hänsyn till det som framkommit vid ovanstående analys gör
kvalitetsteamet en bedömning över vilken omfördelning av resurser eller ansvar som kan vara aktuella
för att tillmötesgå de behov som finns.
Planering och genomförande av utbildning
En fördelning av utvecklingsresurser inom de utvecklingsområden som framkommit görs i dialog mellan
huvudmannen och rektorer. Syfte samt tydliga mål, såväl kort- som långsiktiga, tas fram för respektive
utvecklingsområde. Detta sammanfattas i ett kompetensutvecklingsprogram som årligen revideras.
Kvalitetsteamet i samarbete med skolchefen följer upp att beslutade utvecklingsinsatser genomförs
genom kontinuerliga kontakter med ansvariga för respektive utvecklingsområde. Detta sker i
månadsmöten mellan skolchefer och rektorer där man följer upp enhetens BR- Business Rewiew.
Följande punkter följer huvudmannen upp:
• Personal - kompetensutveckling
• Ekonomi - resurser
• Kvalitet - måluppfyllelse, trygghet, kränkningar
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Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) på enhetsnivå – central
rutin
SYFTE
Denna rutin säkerställer hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på enhets- och gruppnivå. I SKAprocessen är undervisningsplanerna en metod för att säkerställa läroplanen där också
Kunskap & Innovation är en del. Se årshjulet och styrkedjan som beskriver PDSA-cykeln.
(Bild)
TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Denna rutin gäller alla rektorer och medarbetare i Norlandia.
ANSVAR
Enligt skollagen ska kvalitetsarbetet bedrivas både på huvudmanna- och enhetsnivå.
Huvudmannen ansvarar för att organisera utbildningen samt för att följa upp och utvärdera
måluppfyllelsen för att vid behov kunna förbättra utbildningen så att målen uppfylls.
Rektorer och medarbetare ansvarar för att tillämpa skollag, läroplan samt övriga
bestämmelser.
Rektor är ansvarig för enhetens kvalitetsarbete och för att det finns förutsättningar att
bedriva och utveckla utbildningen utifrån de nationella målen och riktlinjerna.
Medarbetarna ansvarar för att bedriva ett kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för
varje barn att utvecklas på bästa sätt.
GENOMFÖRANDE
Kvalitetsarbetet bedrivs utifrån Lpfö 18, Skollagen, Barnkonventionen och Norlandias
styrdokument.
Utbildningsplan görs årsvis och strategiskt på enhetsnivå.
Undervisningsplan görs på gruppnivå. Undervisningsplanerna följer utvärderingen,
utbildningsplanen och förskolans riktning

1. Grund
Innan undervisningsplan påbörjas ska följande grund ha genomförts:
•
•
•

Lokal organisationsstruktur
Utvecklings-, överlämnings-, och/eller uppföljningssamtal
Pedagogisk kartläggning
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2. Målkonferens
Efter att grunden har lagts och allt ovan skett, har varje avdelning en Målkonferens. Här går
arbetslaget igenom allt som kommit fram i underlagen ovan, reflekterar och beslutar om de
övergripande mål (förmågor och innehåll) som man ska arbeta med under terminen/perioden. Här
påbörjas undervisningsplaner skrivas och undervisningstillfällen börjar att planeras.
Rektor avgör (ev tillsammans med avdelningsansvarig) om hen behöver delta eller om arbetslaget
har målkonferens själva. Målkonferens kan ske på olika sätt, tex samtidigt i grupper vid ex APT.

3. Undervisningsplanens delar
Varje enhet gör en skriftlig dokumentation av kvalitetsarbetet som följer
undervisningsplanens delar.
•
•
•
•

UNDERVISNINGSPLAN – didaktisk planering av undervisning
UNDERVISNINGSPLAN – uppföljning och reflektion
UNDERVISNINGSPLAN – utvärdering, maj
UNDERVISNINGSPLAN – utvärdering, november

Den skriftliga dokumentationen behövs för att regelbundet kunna stämma av att
kvalitetsarbetet leder till en utveckling mot målen. I ett längre perspektiv är
dokumentationen en förutsättning för att kunna kartlägga verksamheten och identifiera
områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen. Den skriftliga
dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet ska förvaras i en pärm alternativt på
Skylandia. Se ”SKA – Systematiskt kvalitetsarbete – pärmregister” vad som ska ingå.

BILAGA
• Årshjul: I årshjulet Norlandia förskolor beskrivs det systematiska kvalitetsarbetet.
Årshjulet har tagits fram i syfte att tydligt visa med vilken frekvens samt när under
året olika aktiviteter ska göras, följas upp, analyseras samt återrapporteras till
huvudmannen. Se även SKA - årshjul styrkedjan. Kompletteras eventuellt lokalt.
• Utbildningsplan: utbildningsplan beskriver det systematiska kvalitetsarbetet,
kvalitetsmålen och aktiviteter som ska bedrivas på strategisk nivå på enheten under
året.
• Undervisningsplan: innehåller flera delar och säkerställer de målstyrda processerna
på gruppnivå.
o didaktisk planering av undervisning
o uppföljning och reflektion
o utvärdering, maj
2019-06-24 13:28:48
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o utvärdering, november
• Halvårsrapport och Kvalitetsrapport: Rektor sammanställer och analyserar resultatet
från förskolornas utvärderingar.
• Plan mot diskriminering och kränkande behandling: Denna plan innehåller arbetet
med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling, tillsammans med rutinerna för det åtgärdande arbetet upptäcka, utreda och åtgärd.
• Pedagogisk kartläggning se central rutin samt handlingsplan som ska göras.
• Lokal organisationsstruktur
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Klagomålshantering – central rutin

Vi vill uppmuntra vårdnadshavare till att komma med frågor, förslag och synpunkter. Positiva
omdömen är naturligtvis viktiga och välkomna och klagomål är också en möjlighet till
förbättring av vår verksamhet.
Vid klagomål - gör så här:
Steg 1
Ge i första hand dina klagomål direkt till den person eller avdelning det berör.
Om Du efter detta fortfarande inte blir nöjd, ta då kontakt med rektor. (Det kan Du
givetvis också göra om Du av någon anledning inte personligen vill kontakta den
problemet berör.)
Steg 2
Rektor antecknar Dina klagomål och kontaktar sedan berörd medarbetare för att få
deras bild av ärendet.
Rektor kallar till ett möte. Vid behov kan även andra stödpersoner delta.
Mötet dokumenteras och eventuell handlingsplan upprättas. Handlingsplanen skrivs
under av mötesdeltagarna.
Rektor ansvarar för att uppföljning och återkoppling görs till Dig snarast, senast inom
14 dagar. Ärendet avslutas när nödvändiga åtgärder vidtagits och Du får då en
återkoppling.
Klagomålet rapporteras i vårt kvalitetsledningssystem TQM och avidentifieras.
Steg 3
Om Du efter steg 2 upplever att ingen förändring skett kan Norlandias ledning
kontaktas. Ta då kontakt med respektive regionchef, se norlandiaforskolor.se
Norlandias ledning kallar samtliga berörda till samtal. Även detta samtal
dokumenteras. Ärendet avslutas när nödvändiga åtgärder vidtagits och Du får då en
återkoppling.
Steg 4
Om Du efter steg 3 fortfarande upplever att ingen förändring skett kan kommunen
kontaktas, se information på kommunens webbplats.

Vi välkomnar givetvis även förslag till förbättringar, samt positiv återkoppling på det du är
nöjd med!
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Blankett för klagomål
HÄR KAN DU LÄMNA DINA KLAGOMÅL:
Datum:
Mitt/vårt barn går på
denna förskola:
Barnets namn:
Mitt/våra namn:
Telefonnummer:
E-mail:
Mitt/vårt klagomål:

Mitt/vårt förslag till
förbättringar:

Jag har tidigare tagit upp
detta med (namn på
person)
Ifylls av personal/chef
Mottaget av:
Datum:
Åtgärder som vidtagits:

Uppföljning av ärendet:
Ärendet avslutat:
Anmälaren har fått
kopia. Datum:
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1. Varför en plan mot diskriminering och kränkande behandling?
2. Grunduppgifter
2.1 Vår vision
2.2 Barnens delaktighet
2.3 Vårdnadshavarnas delaktighet
2.4 Pedagogernas delaktighet
2.5 Förankring av planen
3. Definition av begrepp
3.1 Diskriminering
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3.3 Annan kränkande behandling
4. Kartläggning/nuläge
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4.2 Kön
4.3 Könsidentitet eller könsuttryck
4.4 Etnisk tillhörighet
4.5 Religion eller annan trosuppfattning
4.6 Funktionsnedsättning/variation
4.7 Sexuell läggning
4.8 Ålder
5. Kartläggning/åtgärder
5.1 Mål
5.2 Metod
6. Förebyggande aktiva åtgärder, främjande insatser
6.1 Kön
6.2 Könsidentitet eller könsuttryck
6.3 Etnisk tillhörighet
6.4 Religion eller annan trosuppfattning
6.5 Funktionsnedsättning/variation
6.6 Sexuell läggning
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7. Rutiner för akuta situationer
7.1 Rutiner för att upptäcka kränkande behandling och trakasserier
7.2 Barn-barn
7.3 Vuxen-barn
8. Dokumentation
9. Utvärdering/uppföljning av plan

2019-06-24 13:32:22

2/6

113

ID: 23602-3

Plan mot diskriminering och kränkning

Preschool Sweden

Process

Förskola gemensamt / Systematiskt kvalitetsarbete /
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Godkänt datum 2019-04-08 (Ingmarie Lagne)
Ändrat datum
2019-04-08 (Ingmarie Lagne)

Dokumentkategori
Mallar
Siste revision
2019-02-18
Nästa revisionsdatum 2019-02-15

1. Varför en plan mot diskriminering och kränkande behandling?
Enligt lag, diskrimineringslagen (2008:567 14 kap) och skollagen (2010:800) måste
förskolan arbeta aktivt för att förebygga och förhindra att barn utsätts för
diskriminering, trakassering och kränkande behandling. Förskolan ska också arbeta
aktivt med att främja barns lika rättigheter och möjligheter. Vi följer även FN:s
barnkonvention om barns rättigheter.
2. Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen är förskoleverksamhet. Ansvariga för planen är
förskolechef och alla pedagoger som arbetar på förskolan. Pedagogerna ska känna till
diskrimineringslagen, skollagen och förskolans värdegrund.
2.1. Vår vision
Vi har nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. Vi respekterar olikheter
och främjar allas lika värde.
2.1. Barnens delaktighet
2.2. Vårdnadshavarnas delaktighet

2.3. Personalens delaktighet

2.4. Förankring av planen

3. Definition av begrepp
3.1. Diskriminering
En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Enligt diskrimineringslagen
(2880:567) ska alla barn ha samma rättigheter och alla barn har rätt att vistas på förskolan
utan att utsättas för någon form av kränkande behandling eller trakasserier. De olika
grunderna för diskriminering som skyddas lagen är:
• Kön
• Könsidentitet eller könsuttryck
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionsnedsättning
• Sexuell läggning
• Ålder
Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling. En trygg vardag är en förutsättning för att lära och utvecklas.
I förskolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering
då barn inte kan diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.
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3.2. Trakasserier
Trakasserier är ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som ett har samband
med
• Kön
• Könsidentitet eller könsuttryck
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionsnedsättning
• Sexuell läggning
• Ålder
3.3. Annan kränkande behandling
Kränkande behandling är händelser eller uppträdande som kränker eller nedvärderar en
människas värdighet, men som inte behöver ha ett samband med de fem
diskrimineringsgrunderna. Det kan t ex handla om retningar, utfrysning eller att sabotera för
någon annan.

4. Kartläggning/nuläge
4.1. Platser att hålla särskild uppsikt över
4.2. Kön
4.3. Könsidentitet eller könsuttryck
4.4. Etnisk tillhörighet
4.5. Religion eller annan trosuppfattning
4.6. Funktionsnedsättning/variation
4.7. Sexuell läggning
4.8. Ålder

5. Kartläggning/åtgärder
5.1. Mål
Att alla barn ska vara trygga på alla platser och med alla individer på förskolan.
5.2. Metod

6. Förebyggande aktiva åtgärder, främjande insatser
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Hur och när utvärderar vi insatsen?
Beskriv hur arbetet kan göras främjande. Det handlar om förhållninngssätt, attityder, värdegrund, subtila
yttringar i tal, nyanser i språk osv, ofta medärvd och behövs medvetandegöras... Hur kan ni ha ett
förhållningssätt som hela tiden främjar. Vilken är er plan för det? Hur får ni syn på och hjälper varandra om hur
det yttras på förskolan?

6.1. Kön
6.2. Könsidentitet eller könsuttryck

6.3. Etnisk tillhörighet
6.4. Religion eller annan trosuppfattning
6.5. Funktionsnedsättning/variation
6.6. Sexuell läggning
6.7. Ålder

7. Rutiner för akuta situationer
7.1. Rutiner för att upptäcka kränkande behandling och trakasserier
Vi vuxna är medvetna och närvarande i barnens vardag…
7.2. Barn-barn
Vi samtalar med berörda barn, antingen i grupp och/eller enskilt. Informera vårdnadshavare
om händelsen och åtgärden. Vi använder oss av olika material som hjälpmedel. Tex
Kompisböckerna, stopptecken.
7.3. Vuxen-barn
Ta barnets parti och sen prata med den vuxna som är berörd. Informera förskolechef som
ansvarar och tar över ärendet.

8. Dokumentation
Vi gör en händelserapportering i TQM. Vi dokumenterar samtalen med minnesanteckningar
och gör eventuellt en handlingsplan.
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Minnesanteckningar, utskrift av händelserapport och handlingsplaner sätts in i barnpärmen
som förvaras inlåst.

9. Utvärdering/uppföljning av plan
REFERENSER
3 kap. 16 § diskrimineringslagen 2008:567
6 kap. Skollag (2010:800)
Allmänna råd
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Anmälningsskyldighet, misstankar och oro för barn – central rutin

SYFTE
Syftet är att säkerställa att medarbetare har en handlingsberedskap vid misstankar och oro för barn
samt att de fullgör sin anmälningsskyldighet.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Alla medarbetare

ANSVAR
Rektor

GENOMFÖRANDE
Misstankar och oro för barn
• Lyssna på barnet (använder barnet uttryck och ord som inte är vanliga för barn i den åldern?). Låt
barnet styra samtalet. Du skall inte förhöra barnet. Visa uppskattning för att barnet anförtrott sig åt
dig. Förmedla att DU (som vuxen) skall hjälpa barnet. Lägg aldrig över ansvaret på barnet genom att
fråga vad det vill att du ska göra. Om den som först talat med barnet har gått för långt med sina
frågor så kan det försvåra för den som ska utreda misstanke om övergrepp och för den som måste
genomföra ett förhör.
• Det är viktigt med dokumentation. Anteckna vad barnet berättade, när, var och hur berättelsen
kom. Citera helst barnets berättelse, då det annars är lätt att man berättar sin egen "tolkning".
• Iaktta barnets lekar och teckningar. Barn som far illa försöker meddela sig genom att berätta lite
grann. Orkar du ta emot budskapet berättar barnet troligen mer. Ta barnets berättelse på allvar,
förutsättningslöst.
• Övertolka inte symptom eller beteendestörningar.
• Förbli barnets trygga vuxenkontakt. Ditt agerande i inledningsfasen kan vara avgörande för hur
utrednings- och behandlingsmöjligheterna blir för barnet.
Misstag som kan försvåra utrednings- och behandlingsmöjligheterna eller t o m omöjliggöra dessa
kan vara:
• att inte genast reagera och agera
• att agera och reagera för starkt eller på fel sätt
• att skuldbelägga någon av de inblandade personer
• att bli chockad och inte veta vad som bör göras
• att inte klara av att höra beskrivningen av vad de varit med om
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• att förhöra barnet
• att visa sin tveksamhet
Anmäl
• Alla som arbetar i förskolan har anmälningsskyldig enligt socialtjänstlagen 14 kap 1 §. Om du
får kännedom om något som kan leda till att socialnämnden måste ingripa för att skydda ett
barn ska du genast göra en anmälan. Anmälningsskyldigheten innefattar att det räcker med
misstankar, oro för ett barn, för att göra anmälan. Tänk på att göra det skyndsamt då det kan
vara allvarliga situationer för enskilda barn.
• Du kan vara anonym om du vill rådfråga socialtjänsten kring en anmälan. Om du inte vill att
samtalet ska hanteras som en anmälan, ska du inte berätta vilket barn det handlar om.
Eftersom en anmälan ofta är en förutsättning för att socialtjänsten ska kunna agera är det
viktigt att tänka på att ett samtal inte ersätter en anmälan. Anmälan kan sen göras utefter
råden du fått av socialtjänsten.
• Vid misstanke om misshandel eller övergrepp av barn ska vårdnadshavarna inte meddelas.
Det kan försvåra utredningen.
• Du som personal tar hjälp av rektor när du gör anmälan. Den görs skriftligen till
socialkontoret i kommunen. Du kan inte ta tillbaka din anmälan. Nedanstående uppgifter är
viktiga att ha med:
- Personuppgifter till både barnet och vårdnadshavaren (namn, personnummer, adress,
telefon, förskola/skola). Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans, hos vem bor barnet?
- Ange tydligt varför anmälan görs just nu. Hur länge har oro funnits för barnet?
- Är barnet i akut fara? Om ja, motivera varför ni tror det.
- Beskriv barnet. Hur uppträder barnet i förskolan/skolan?
- Finns det andra barn i familjen som ni tror kan fara illa?
- Hur ser förskolans kontakt ut med barnet och vårdnadshavarna?
- Om barnet har berättat något, vad har barnet sagt och till vem? Ofta har flera i
personalen på förskolan upplevt och sett olika saker. Om möjligt, försök ange vem som
har sett vad.
- Vid anmälan om misstänkt barnmisshandel, har någon sett barnet bli slaget? Har någon
sett märken? Var befinner sig barnet nu?
- Är barnet eller vårdnadshavaren i behov av tolk?
- Finns det något socialsekreteraren ska tänka på när barnet och vårdnadshavaren
kontaktas?
- Har förskolan informerat barnet och/eller vårdnadshavare om att anmälan görs?
- Namn och telefonnummer till dig som gör anmälan, alternativt till en person som ska
vara kontaktperson för anmälan.
• Socialtjänsten utreder sen misstanken. Socialkontoret bekräftar att anmälan har tagits emot.
Därefter ska de inom 14 dagar besluta om utredning ska påbörjas eller ej. Anmälaren har
möjlighet att få information om vilket beslut som har fattats.
• Om du misstänker att ett barn har utsatts för ett brott är det viktigt att din
verksamhet också överväger att göra en polisanmälan.
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REFERENS
14 kap 1-2 § SoL
29 kap 13 § Skollagen
www.socialstyrelsen.se
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Tänkt organisation på förskolan

Gemensamma roller:
•
•

Kock och ev köksbiträde
Rektor

Grupper och avdelningar

Våning 1
Avdelning yngre (A)

Avdelning yngre (B)

33 barn

33 barn

Avdelningen består av 3 grupper och leds
av avdelningens förskollärare.
Grupp 1 = 11 barn med 1 fskl + 1 pedagog
Grupp 2 = 11 barn med 2 pedagoger.
Grupp 3 = 11 barn med 2 pedagoger.

Avdelningen består av 3 grupper och leds
av avd. förskollärare.
Grupp 1 = 11 barn med 1 fskl + 1 pedagog
Grupp 2 = 11 barn med 2 pedagoger.
Grupp 3 = 11 barn med 2 pedagoger.

Våning 2
Avdelning mellan (C)

Avdelning äldre (D)

42 barn

52 barn

Avdelning består av 3 grupper och leds av
avdelningens förskollärare.
Grupp 1 = 14 barn med 1 fskl. och 1 pedagog
Grupp 2 = 14 barn med 2 pedagoger
Grupp 3 = 14 barn med 2 pedagoger

Avdelning består av 3 grupper och leds av
avdelningens 2 förskollärare.
Grupp 1 = 16 barn med 1 fskl. + 1 pedagog
Grupp 2 = 18 barn med 1 fskl. +2 pedagoger
Grupp 3 = 18 barn med 3 pedagoger
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Fråga:
"Beskriv konkret hur verksamheten ska bedrivas för att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en
trygg omsorg. Av beskrivningen ska framgå;
a) arbetssätt och arbetsformer
b) hur man ska arbeta med angivna mål i läroplanen för förskolan såsom t.ex. språk, matematik, motorisk
utveckling och social gemenskap.
c)Hur man ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen"”

Svar:
Det finns olika arbetssätt/ arbetsformer och dessa anpassas utifrån vilka barn och grupper som skall
undervisas. Alla enheter arbetar medvetet utifrån FIRO teorin för att skapa trygghet för barnen och
pedagogerna. Detta innebär att när grupperna är nya så har pedagogerna en stor tydlighet och struktur för att
just skapa trygghet. Ofta används projektorienterat arbetssät och med fördel i mindre grupper. Det som
framgår av SKA processen/årshjul skall genomföras av alla Norlandias enheter.
Innehåll i det systematiska kvalitetsarbetet
· Årshjul: I årshjulet beskrivs det systematiska kvalitetsarbetet. Årshjulet har tagits fram i syfte att tydligt visa
med vilken frekvens samt när under året olika aktiviteter ska göras, följas upp, analyseras samt återrapporteras
till huvudmannen. Följande ska vara med i årshjulet: Planeringsdagar, avstämningar av kvalitetsarbetet fyra
gånger om året, personalmöten, utvärderingsdagar, samt det som förskolan bestämmer ska tillkomma.
-En god start som synliggör hur arbetet med introduktion går till med syfte till att skapa trygghet och trivsel.
-Lokal organisationsplan.
· Utbildningsplan: beskriver det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan, kvalitetsmålen och de aktiviteter
som ska bedrivas på förskolan/skolan under läsåret.
· Undervisningsplan: Avdelningarna gör undervisningsplaner som beskriver hur de arbetar med läroplansmålen.
Fyra gånger om året gör arbetslagen en avstämning av undervisningsplanerna. Detta följs upp av rektor.
Reflektionstid för arbetslagen ska finnas inplanerat i årshjul.
· Välkommen till oss: Förskolans beskriver sitt arbete med läroplanen och Norlandias styrdokument. Denna
uppdateras varje år.
· Plan mot diskriminering och kränkning: Denna plan beskriver arbetet med att främja likabehandling och
förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, tillsammans med rutinerna för det
åtgärdande arbetet (upptäcka, utreda och åtgärda). Denna plan ska upprättas i augusti varje år.
· Klagomålshantering: Blankett finns i förskolans hall samt på hemsidan, tillgänglig för vårdnadshavare att fylla i
vid synpunkter.
· Halvårsrapport och Kvalitetsrapport: Rektor sammanställer och analyserar resultatet från förskolornas
utvärderingar i juni samt december. Rapporten sänds skolchef två gånger per år.
Som grund i undervisningen utgår vi ifrån de förmågor som skall utmanas stimuleras hos barnen som
framkommit i dialog med VH/barnet under utvecklingssamtalet. Till dessa förmågor kopplar vi sedan på olika
lärandeobjekt tex. (det lutande planet osv hämtade från de olika ämnesområdena som framkommer av
läroplanen). Barnen utmanas, stimuleras utifrån var de befinner sig i den proximala utvecklingszonen.
Så här arbetar förskolan med barnens språkutveckling
Vi arbetar med språklig medvetenhet i alla situationer under dagen. Det betyder:
För barnen
· Att språket och leken utvecklas i ett ömsesidigt förhållande
· Att vi arbetar mångsidigt med språk genom till exempel samtal, högläsning, berättande, dramatisering, lek,
sånger, ramsor, användning av digitala verktyg.
För vårdnadshavarna
· Utvecklingssamtalen innehåller dialog om barnets språkutveckling.
Så här arbetar förskolan med barnens sociala förmåga och identitet
I utbildningen tas alla barns olika erfarenheter och kulturer tillvara. Vi arbetar med att skapa positiva möten
med olika kulturer och traditioner som finns i samhället. Vi arbetar även medvetet med genus. Det betyder:
För barnen
· Barnen är delaktiga och har inflytande över utformandet av arbetet i ämnesövergripande projekt, där alla
barnens erfarenheter och kulturer tas tillvara.
· Barnen möter ett genusmedvetet arbetssätt som handlar om att: Att tillföra - inte ta ifrån, att möta barnet där
det är, att förstärka det positiva och att få vara unik individ oberoende av könsstereotypa roller.
· Ett salutogent arbetssätt - där vi alltid utgår från det som fungerar och från barnens styrkor.
Så här arbetar förskolan att arbeta med motorik och hälsa (både fysisk som psykisk)
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Vår verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande synsätt vilket betyder:
För barnen
· Vi arbetar aktivt och dagligen med olika former av rörelse, utevistelse och andra motoriska aktiviteter under
temat ”Norlandiaskuttet”.
· En väl avvägd balans mellan avkoppling och aktivitet.
· Barnen får god och näringsriktig mat enligt vårt måltidskoncept. (Se nedan)
Så här arbetar förskolan med barnens skapande förmåga och estetiska uttrycksformer
Vi ser förskolan som en viktig kulturarena vilket betyder:
För barnen
· Vi arbetar aktivt med våra skapande uttryck och barnens egen kultur genom olika språk och med olika
estetiska uttryck.
.Barnen får materialkännedom av olika material och tekniker så som textil, bild och form, trä m.m
· Vi arbetar för att alla barn på förskolan under sin förskoletid ska få uppleva konst, dans, musik och andra
konstarter.
Så här arbetar förskolan med matematik
För barnen
· Genom att på ett lekfullt sätt arbeta med matematik i vardagsarbetet - grundläggande matematikkunskaper i
förskolan. Undervisningsmiljön erbjuder ett rikt utbud av material som främjar matematiskt tänkande.
Så här arbetar förskolan med naturvetenskap och teknik
Genom att pedagogerna fångar upp de situationer som vardagen erbjuder för att utforska och studera olika
naturvetenskapliga och tekniska fenomen, samt tillföra nya fakta och upplevelser som stimulerar till att nå
läroplanens samtliga mål i naturvetenskap och teknik.
För barnen
· Skapande och konstruerande genom återanvändning av olika returmaterial
· Forskande och experimenterande utifrån hur olika fenomen inom naturvetenskap och teknik påverkar oss i
vardagen
· Inspirerande natur och miljöarbete i samband med olika projektarbeten
· Källsortering
· Aktivt arbete och medvetenhet om minskat matsvinn
Så här arbetar förskolan med normer och värden
Vi arbetar utifrån målen i Lpfö 18 som förstärks genom Norlandias viktiga värden som beskrivs i Norlandias
värdegrundsbok. Det betyder:
För barnen
· De möter medvetna och professionella vuxna och blir bemötta med respekt och förståelse
· Barnen är delaktiga i förskolans arbete med planen mot diskriminering och kränkning
För pedagogerna
· Värdegrunden i vardagen är ett levande och ständigt pågående arbete där värdeorden lokalt omsätts till
förskolans praktik.
· Planen mot diskriminering och kränkning är ett levande dokument
· Varje möte upplevs som gott, flexibelt och professionellt med de individer och/eller den grupp man möter.
För vårdnadshavarna
· Vårdnadshavarna ges möjlighet till inflytande i arbetet med planen mot diskriminering och kränkning.
· En medvetenhet om ett förebyggande arbete mot diskriminering och kränkning finns med ända ifrån
byggplaneringen och in i förskolans pedagogiska vardagsarbete.
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Utevistelse
Fråga: ”Beskriv innehåll och omfattning gällande den dagliga utevistelsen vid den planerade verksamheten”
Svar:
”Förskolan kommer att ha HÄLSA som riktning vilket bland annat innebär att undervisningen till stor del
kommer att bedrivas utomhus. Det är av stor vikt att barnen får vistas utomhus för att kunna må bra och få
röra sig för att få ökad muskelmassa och ökad lungförmåga – något som i förlängningen leder till bättre hälsa
och livskvalitet.
Då vi vill arbeta i mindre grupper så kommer många av grupperna förflytta sig bort ifrån förskolans uterum till
när och fjärområdes olika möjligheter.
De äldre barnen kommer flera dagar per vecka vistas utomhus i skog, mark och även vid havet och idka
friluftsliv. Laga mat utomhus, ha planerade rörelsepass och bedriva undervisning enligt läroplanen.
De yngre barnen kommer att ha sin sovvila utomhus och vistas en del i förskolans uterum men också färdas via
el cyklar till närområdets möjligheter.
Barn på Norlandias förskolor skall vistas utomhus minst 2 gånger per dag á 30 minuter. Vi bedriver ett
samarbete med Generation Pep för hälsofrämjande förskolor med fysisk och psykiskt hälsa, vilket kallas
Norlandia Skuttet.”
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Investerings och etableringsutbetalningar
Norlandia planerar noga sin likviditet under pågående uppstart. Det innebär att beställningar,
leveranser och fakturering av exempelvis inventarier planeras att ske exakt i den takt som uppstarten
sker. I vissa fall kan leasing eller motsvarande användas för att minska likviditetsbelastningen.
Eftersom uppstarten sker inom ramen för Norlandia Förskolor AB vilket tillämpar gemensam
likviditetsplanering är detta dock sällan ett problem.
I detta projekt har vi antagit att 3 grupper öppnar under 2020 och därefter grupper successivt efter
barntillgång.

Investeringar
I princip sker investeringarna enligt följande ordningsföljd:
•
•
•

Gemensamma inventarier för kontorsutrymmen, matsal och lösa köksattiraljer.
Gruppvisa inventarier: stolar, bord, ipads, lekmaterial mm
Övriga investeringar, exempel uteleksaker mm

Kökets fasta utrustning tillhandahålls normalt av fastighetsägaren och ingår i hyran.

Initiala driftkostnader
•

•
•

•

Rektorn beräknas finnas tillgänglig 1-2 mån innan uppstarten sker och belastar därmed
kostnadsstället ”Charlottenberg” från och med detta. I nuläget är det inte klart om det blir en
befintlig rektor som byter enhet eller om en ny rekryteras.
Kocken anställs med några veckors framförhållning till driftstart för att kunna genomgå
utbildning, iordningställa kök mm.
Förskolelärare och barnskötare anställs och genomgår introduktion på arbetsplatsen vilket
gör en minimal belastning på likviditeten då den första löneutbetalningen sammanfaller med
erhållna bidrag.
Rörande hyran har vi här förutsatt att tillträde sker i direkt anslutning (veckor) innan
uppstarten. Det innebär en låg belastning på likviditeten.
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Lokal organisationsstruktur
Upprättad datum:
Förskola:
Tidsintervall på dagen:
Grupp:
BAKGRUND
Det är av yttersta vikt att varje pedagog i arbetslaget vid varje situation vet svaren på de didaktiska frågorna; VADVARFÖR-HUR-NÄR-VEM. Då skapas förutsättningar för att varje barn ska få det den har rätt till enligt läroplanen och
kunna utvecklas och lära i sin fulla potential. En förutsättning för detta är att skapa trygghet för varje barn, vilket
innebär att alla vet vad som gäller, och då till en början pedagogerna. Därför skrivs en lokal organisationsstruktur.
Trygghet är ett viktigt begrepp i Norlandia: ”För att barn ska kunna tillägna sig ny kunskap, utforska och vara
kreativa är det en förutsättning att de känner sig trygga. Vår kunskap om betydelsen för barnets utveckling och
lärande att skapa goda relationer och samspel med barnet, grundar vi på forskning.”
Häftet: Introduktion – en god start i förskolan
Mycket tid under en dag upptas av rutiner, övergångar och vardagsarbete. Naturligtvis ska den tiden medvetet tas
tillvara och användas för undervisning, utifrån målen i läroplanen. Det är särskilt viktigt att fokusera på vilka
förmågor som ska utmanas/stimuleras. Förmågorna finns i läroplanens mål tex. kommunikation, kreativitet,
motivation, samarbetsförmåga, noggrannhet och ansvarstagande. Dessa förmågor framstår enligt forskning som
särskilt betydelsefulla för att lyckas i livet.
Upprätta en kronologisk detaljplan/struktur, över dagen. Då barngruppen/arbetslaget är nytt är det särskilt viktigt
med tydlig struktur. Planering upprättas för varje rutin. Kanske behövs det en för hela förskolan, då ni på morgon
och eftermiddag samarbetar mellan grupperna, och en annan för varje grupp för tiden mitt på dagen, ex kl 9-14.
Tid (kl)kommuniceras
Aktivitet/Vad?
Hur?
Denna
med alla på förskolan, ses över ochVem?
utvärderas vid varje terminsstart.
Skrivfälten blir större vartefter du skriver. För att få fler rader infoga rad nedanför.
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Pedagogisk kartläggning – central rutin
SYFTE
Att kartlägga arbetet i barngruppen samt att i ett tidigt stadium skapa förutsättningar för utbildning
varje dag, för alla barn.
Underlag kring barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Alla förskolor inom Norlandia Förskolor AB

ANSVAR
Rektor och medarbetare
•
•
•

Om det framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd ska rektor se till att barnet ges
sådant stöd.
Barnets vårdnadshavare, och barnet ska ges möjlighet till att delta vid utformningen av de
särskilda stödinsatserna.
Varje förskola ska utforma arbetsgången utifrån lokala förutsättningar.

GENOMFÖRANDE
Första steget är att kartlägga verksamheten på organisation- och gruppnivå genom att använda
mallen för ”Pedagogisk kartläggning och Handlingsplan”, i vilken ni också ser över förskolans struktur
för vardagsarbetet. Mallen ligger i TQM under kärnprocess/barn och vårdnadshavare/barn i behov av
stöd. Detta skall göras i augusti varje år oavsett om oro över enskilt barn finns eller ej. Kartläggningen
med handlingsplan följs upp/revideras löpande med ett omtag i januari. Kartläggning på individnivå
görs endast efter att både kartläggning på organisation-och gruppnivå gjorts.
Om oron gäller ett enskilt barn:
• Gå igenom Kartläggning och handlingsplan. Om det fortfarande, efter att åtgärder gjorts i
miljö, arbetslag och organisation, finns behov av att titta på det enskilda barnet görs detta på
Individnivå i samråd med rektor, i samma dokument (se del 2. Kartläggning på individnivå).
• Diskutera vilka åtgärder och anpassningar ni själva kan göra på förskolan.
• Om oron kvarstår och era åtgärder inte hjälper, kontakta rektor och ALLTID vårdnadshavarna.
• Om ni tillsammans bestämmer att ni behöver ansöka om tilläggsbelopp, dvs. när de åtgärder
ni kan göra i den befintliga organisationen/miljön och gruppen inte räcker utan det krävs mer
resurser och flera åtgärder, skriver ni tillsammans en ansökan om detta och bifogar
handlingsplanen. Viktigt att veta att olika kommuner använder sig av olika
dokument/handlingsplaner och kan vilja att vi använder deras egna mallar för
Handlingsplan/Uppföljning, då resursstöd/tilläggsbelopp söks. Vi kan naturligtvis utgå från
vår egen handlingsplan.
• Åtgärderna i handlingsplanen följs upp med regelbundenhet, minst var 12:e vecka.
Om oron gäller flera barn eller en orolig barngrupp:
Ta hjälp av er lokala organisationsstruktur och Pedagogisk Kartläggning på Organisation-och
Gruppnivå.
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Pedagogisk kartläggning och
handlingsplan i förskola
På organisation- och gruppnivå samt individnivå
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INLEDNING
Utifrån Skollagen och läroplanens strävansmål ska utbildningen utformas i relation till miljö, samspel
och kompetens, så att den stimulerar och utmanar barns utveckling och lärande.
Skollag 2010:800 kap. 1 inledande bestämmelser
10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara
utgångspunkt. Med varje barn avses varje människa under 18 år. Barnets inställning ska så långt som
möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller
henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
Skollag 2010:800 kap. 8 Förskolan
9§ Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd
som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller
ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska
rektor se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid
utformningen av de särskilda stödinsatserna.
Läroplan för Förskolan, Lpfö 18
Utbildningen skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer
stöd och stimulans än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och
förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. Personalens förmåga att förstå och samspela
med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir meningsfull.
Övergång och samverkan
Förskollärare ska ansvara för att i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet,
utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa
sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt vid övergångar
särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling. Detta ska alltid ske i samråd
med vårdnadshavarna.
Rektors ansvar
Rektor ansvarar för att verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd, den hjälp och de
utmaningar de behöver. Rektor är ytterst ansvarig för hela processen kring arbetet med särskilt stöd.
Dokumentets upplägg
Dokumentet består av två delar:
Del 1: Kartläggning och handlingsplan på organisation- och gruppnivå med efterföljande utvärdering
Del 2: kartläggning och handlingsplan på individnivå med efterföljande utvärdering.
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Pedagogisk kartläggning med Handlingsplan

DEL 1. ORGANISATIONS- OCH GRUPPNIVÅ
Kartläggning av Organisation
Förskolans organisation (inget fokus på barnet/barnen). Fokus på hur utbildningen ska genomföras så att
den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande utifrån läroplanens strävansmål.

Aktiviteter
Här beskrivs hur vi pedagoger organiserar oss och följer upp om vår lokala organisationsstruktur fungerar.
Situation/rutin, reflektion, mål, förutsättning, metod (När, vad, vem, hur, varför).

Ankomst
MÅL - Effekt för barnet
Det barnen ska uppleva/lära i
situationen, utifrån Lpfö 18

Av-/påklädning
MÅL - Effekt för barnet
Det barnen ska uppleva/lära i
situationen, utifrån Lpfö 18

FÖRUTSÄTTNING

METOD

Antal barn, pedagoger, plats,
lärmiljö etc. Hur vi skapar de
bästa förutsättningarna utifrån
vår organisation

Hur fördelar sig och vad gör
pedagogerna?

FÖRUTSÄTTNING

METOD

Antal barn, pedagoger, plats,
lärmiljö etc. Hur vi skapar de
bästa förutsättningarna utifrån
vår organisation

Hur fördelar sig och vad gör
pedagogerna?

Måltider; frukost, lunch, mellanmål
MÅL - Effekt för barnet
FÖRUTSÄTTNING

METOD

Det barnen ska uppleva/lära i
situationen, utifrån Lpfö 18

Hur fördelar sig och vad gör
pedagogerna?

Antal barn, pedagoger, plats,
lärmiljö etc. Hur vi skapar de
bästa förutsättningarna utifrån
vår organisation
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Övergångar mellan aktiviteter
MÅL - Effekt för barnet
FÖRUTSÄTTNING

METOD

Det barnen ska uppleva/lära i
situationen, utifrån Lpfö 18

Antal barn, pedagoger, plats,
lärmiljö etc. Hur vi skapar de
bästa förutsättningarna utifrån
vår organisation

Hur fördelar sig och vad gör
pedagogerna?

FÖRUTSÄTTNING

METOD

Antal barn, pedagoger, plats,
lärmiljö etc. Hur vi skapar de
bästa förutsättningarna utifrån
vår organisation

Hur fördelar sig och vad gör
pedagogerna?

FÖRUTSÄTTNING

METOD

Antal barn, pedagoger, plats,
lärmiljö etc. Hur vi skapar de
bästa förutsättningarna utifrån
vår organisation

Hur fördelar sig och vad gör
pedagogerna?

Vila
MÅL - Effekt för barnet
Det barnen ska uppleva/lära i
situationen, utifrån Lpfö 18

Hygien
MÅL - Effekt för barnet
Det barnen ska uppleva/lära i
situationen, utifrån Lpfö 18

Avslut på dagen
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MÅL - Effekt för barnet

FÖRUTSÄTTNING

METOD

Det barnen ska uppleva/lära i
situationen, utifrån Lpfö 18

Antal barn, pedagoger, plats,
lärmiljö etc. Hur vi skapar de
bästa förutsättningarna utifrån
vår organisation

Hur fördelar sig och vad gör
pedagogerna?

Lek, samspel och kommunikation
Matematik, Skapande, Naturvetenskap och teknik, Språk och kommunikation, Kultur, IKT, bemötande

MÅL - Effekt för barnet

FÖRUTSÄTTNING

METOD

Det barnen ska uppleva/lära i
situationen, utifrån Lpfö 18

Antal barn, pedagoger, plats,
lärmiljö etc. Hur vi skapar de
bästa förutsättningarna utifrån
vår organisation

Hur fördelar sig och vad gör
pedagogerna?

Beskrivning av hur vår undervisningsmiljö är utformad
Beskrivning av hur var och en av oss tar ansvar för det pedagogiska ledarskapet.
Hur gör vi för att säkerställa att barnen får kännedom om dagarnas innehåll?
Vilka arbetsmetoder använder vi för att fånga barnens uppmärksamhet?

Vilka arbetsmetoder ser vi stimulerar och påverkar barnen positivt och bidrar till att skapa lust,
glädje och kreativitet?
Vilka arbetsmetoder ser vi skapar motstånd och olust hos barnen?

Vilka gemensamma strategier och gemensamma förhållningssätt använder vi vid konflikter?

Hur gör vi för att säkerställa att den pedagogiska kompetensen tas till vara på?

Kartläggning av hela barngruppen
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Hur organiserar vi undervisningsmiljön utifrån rådande barngrupp?

Vilka förutsättningarna i vår undervisningsmiljö ser vi stimulerar till lek, samspel och
kommunikation?

Hur kommunicerar barnen med varandra?

Hur samarbetar barnen med varandra?

Hur bildas grupper för lek och lärande? Barn/barn och barn/vuxen.

Hur kommunicerar och samspelar barnen och vi pedagoger med varandra?

Har vi redan gjort anpassningar på organisations- och gruppnivå?
Anpassningar på organisationsnivå:
Anpassningar på gruppnivå:

Samspelssituationer:

Dessa stödområden förs sedan över till en eventuell handlingsplan på individnivå.
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Handlingsplan på organisations- och gruppnivå
Bedömning av vilka anpassningar som är lämpliga, görs av rektorn och pedagogerna.
År/mån/dag:
Närvarande:

Uppföljning/utvärdering
År/mån/dag:

Vilka svårigheter visar kartläggningen på organisations- och gruppnivå

Vilka förändringar och anpassningar behöver göras vid rutin/utbildning/samspelssituationer

Ort - ÅÅ/MM/DD:
______________________________

_____________________________

Ansvarig pedagog

Rektor

_______________________________

_____________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Pedagogisk kartläggning med Handlingsplan

Del 2. Individnivå
Kartläggning individ (barnet)
Fokus på barnets situation i förskolans vardag.

Beskrivning av hur vi pedagoger organiserar oss för att ge barnet ledning och stimulans utifrån
sitt behov och förutsättningar för att utvecklas utifrån sin fulla potential.
Aktiviteter
Ankomst:
Av-/på klädning:
Måltider; frukost, lunch, mellanmål:
Övergångar mellan aktiviteter:
Vila:
Hygien:
Avslut på dagen:
Lek, samspel och kommunikation:
Matematik, Skapande, Naturvetenskap och teknik, Språk och kommunikation, Kultur, IKT, bemötande

När och hur ser vi:
-barnets intressen:
-att barnets nyfikenhet och lust att lära stimuleras:
-att barnets nyfikenhet och lust att leka och samspela stimuleras:
- hur barnet kommunicerar: för dialog, talar och lyssnar:
- hur barnet förstår begrepp och samband i vardagen:
-hur barnet uttrycker sin uppfattning och sina behov:
-hur barnet samtalar (påbörjar, genomför och avslutar samtal med bibehållet innehåll):
-hur barnet berättar/återberättar och reflekterar:
-hur barnet väljer, fokuserar, genomför och avslutar aktiviteter:
-hur barnet tar emot kännedom för att få vetskap om dagarnas innehåll:
2020-03-21 09:46:24
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-hur barnet hanterar förändringar och nya situationer:
-att barnet trivs:
-att barnet uttrycker sina känslor:
-vilka arbetsmetoder som stimulerar och påverkar barnet positivt och bidrar till att skapa lust,
glädje och kreativitet:
-vilka arbetsmetoder som skapar motstånd och olust hos barnet:

Barnets syn på sin situation i förskolan
I de fall barnet inte kan uttrycka sin uppfattning runt följande frågor, samtala om dessa i samverkan med
vårdnadshavare.

Samtal med barnet utifrån följande:
Vad tycker barnet om att komma till förskolan?
Starka sidor, vad tycker barnet att han/hon är bra på?
Vad tycker barnet är roligt på förskolan?
Var på förskolan leker barnet helst?
Vad vill barnet göra och lära mer om?
Känner barnet tillhörighet i gruppen?
Är det något på förskolan som barnet inte tycker om att göra?
Upplever barnet svårigheter på förskolan?
Övrigt?
Särskild hänsyn till barnets bästa
Skollagen 2010:800 kap. 1 Inledande bestämmelser
§10 I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn
avses varje människa under 18 år. Barnets inställning ska så långt som möjligt klarläggas. Barn ska ha möjligheter att
fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till
barnets ålder och mognad.

Vårdnadshavarna berättar om sin syn på barnets situation i förskolan
För att förskolan på bästa sätt ska kunna stödja barnet är det viktigt att ha ett nära och förtroendefullt
samarbete med barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavarna ska ha möjlighet att inom ramen för de
nationella målen vara med och påverka utbildningen i förskolan.
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Handlingsplan på individnivå
Utifrån kartläggning på organisations-/gruppnivå och individnivå. Bedömning av vilka insatser som är lämpliga,
görs av rektor, pedagoger och alltid i samverkan med vårdnadshavare.

Förskola:
Barnets namn:
Ansvarig pedagog:
År/mån/dag:

Avdelning:
Barnets personnummer:
Rektor:
Övrigt:

Närvarande:

Sammanfatta rutiner, aktiviteter och samspelssituationer som fungerar bra för barnet

Sammanfatta rutiner, aktiviteter och samspelssituationer där barnet behöver anpassningar.
OBS! Utgå ifrån kartläggning Del 1 och 2

Långsiktigt mål:
Metod:
Ansvarig:
Kortsiktiga mål (delmål) max tre stycken
Mål:
Metod:
Ansvarig:
Mål:
Metod:
Ansvarig:
2020-03-21 09:46:24
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Mål:
Metod:
Ansvarig:
-

Ort - ÅÅ/MM/DD:
_______________________________

_____________________________

Ansvarig pedagog

Rektor

_______________________________

_____________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ort - ÅÅ/MM/DD
________________________________

________________________________

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare

_______________________________

_______________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Utvärdering av Handlingsplan
på organisations-/ gruppnivå eller individnivå
Vårdnadshavare ska delta vid utvärdering på individnivå.

År/mån/dag:
Närvarande:
Utvärdera insatser och genomförande av handlingsplanens mål
Särskilj utvärderingen på organisations-/gruppnivå och individnivå

Reflektion
Vad var det som fungerade:
Vad var det som behöver utvecklas:
Analys

Fortsatta insatser
OBS! Fortsatta insatser ligger till grund för ny handlingsplan på organisations-/grupp- och eventuellt
individnivå.

Ort - ÅÅ/MM/DD:
_______________________________

______________________________

Ansvarig pedagog

Rektor

________________________________

_____________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ort - ÅÅ/MM/DD
_________________________________

______________________________

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare

_______________________________

_______________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Modersmålsplan – central rutin

Syfte: “barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både
det svenska språket och sitt modersmål...” Lpfö18
•
•
•
•

Att skapa samsyn för flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling.
Att utveckla interkulturellt förhållningssätt på förskolorna.
Att utveckla arbetet med att stödja barns modersmål och kultur samt uppmuntra en god
utvecklig i det svenska språket som en integrerad del av undervisningen.
Att utveckla arbetet kring vårdnadshavares delaktighet för att stödja barns modersmål och
kulturella identitet.

Tillämpningsområde: Barn med ett eller flera aktiva andra modersmål än svenska samt barn med
nationella minoritetsspråk.

Ansvar: Rektorer samt pedagoger
Genomförande:
Skolverket: “modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets-, och
tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar för att lära sig svenska, andra
språk och ämnen...”
På våra förskolor har vi ett förhållningssätt som kännetecknas av nyfikenhet, öppenhet och en vilja
att ta reda på mer om barnets språk och kultur som i sin tur ökar barnets möjlighet att utveckla sin
kulturella och språkliga identitet.
Inför/under introduktionen på förskolan gör pedagogerna tillsammans med barnets vårdnadshavare
en kartläggning och en plan för hur barnet kan få stöd i sin språkutveckling i alla sina språk, se bilaga.
Den följs sedan upp och revideras på utvecklingssamtalen. Vi uppmuntrar vårdnadshavare att dela
med sig av särskilda kulturella seder/traditioner om de vill/kan, till förskolan. Vi inkluderar barnens
modersmål i utbildningen, i vårt projektarbete samt i lärmiljön genom att t.ex.:
•
•
•
•
•
•

Ha en positiv attityd till flerspråkighet hos barn och vuxna, både vårdnadshavare och
pedagoger.
Uppmuntra och ta tillvara barnets flerspråkighet och vilja att delge gruppen.
Se flerspråkighet och mångfald som en tillgång, att olikheter berikar.
Informera vårdnadshavarna om fördelarna och betydelsen av att bevara och utveckla barnets
modersmål samt fördelarna med flerspråkighet.
Uppmuntra vårdnadshavarna att aktivt använda sitt modersmål när de kommunicerar med
barnet på förskolan.
Uppmuntra familjer/vårdnadshavare/barn med samma modersmål att knyta kontakt med
varandra.
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Ha en nära samverkan med barnets hem och uppmuntra vårdnadshavarna att på olika sätt
medverka i utvecklingen av barnets modersmål. Vi välkomnar bilder, länkar till sånger,
böcker mm och integrerar detta i den planerade undervisningen.
Flerspråkiga pedagoger uppmuntras att använda och synliggöra sin flerspråkiga och kulturella
kompetens. Att kommunicera sitt modersmål med barn som talar samma språk och dela med
sig av sin kulturs seder och traditioner.
Vid behov använda tolk för att underlätta kommunikationen.
Ta hjälp av digitala verktyg såsom appar, QR-koder och internet för att främja flerspråkighet.
Låta texter, bilder i t.ex. böcker, musik och material spegla olika kulturer och miljöer.
Vid utvecklingssamtalen varje år tillsammans med barnets vårdnadshavare följa upp och
planera för hur barnet kan få stöd i sin språkutveckling i alla sina språk, se bilaga.
Vi använder oss av Skolverkets material kring arbetet med modersmålsundervisning samt
skaffar oss fortlöpande fortbildning inom ämnet genom litteratur, bloggar mm.

Vägledning:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-iarbetet/flersprakighet-som-resurs-i-forskola-och-skola#Forskola

Referens:
Skollagen, (2010:800) Modersmål
10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla
både det svenska språket och sitt modersmål.

Lpfö 2018
Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och
sitt modersmål.

Bilaga
Kartläggning modersmål/Individuell språkplan
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Bilaga
Kartläggning modersmål/individuell språkplan
Syfte
Att säkerställa att alla barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det
svenska språket samt sitt modersmål.
Vilka?
Barn med annat modersmål än svenska som använder sitt modersmål aktivt i hemmet.
Hur?
En individuell språkplan görs i samråd med vårdnadshavare.
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År/datum: …………/………… Avdelning……………………………………………
Barnets namn: …………………………………………………………………………….
Modersmål: ……………………………………………………………………………
Språk som talas hemma: …………………………………………………………
Detta kan vi på förskolan stötta ert barn med – ge förslag på aktiviteter, material, plats, miljö:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
Detta kan vårdnadshavare göra/bidra med från hemmet, exempelvis böcker, bilder, information.
Samarbetet mellan förskola och hem kommer att gå till så här:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….................................................
…..............................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Vårdnadshavare: …...................................................Ansvarig pedagog:…................................................
Datum:…………………
Uppföljning den: …........................
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UNDERVISNINGSPLAN - didaktisk planering av undervisningstillfälle
VEM
VEM
NÄR
Pedagog/pedagoger (som genomför
undervisningstillfället):

Grupp/antal barn:

Vecka:
Dag:

VAD?

VARFÖR?

HUR?
Introduktion för barnen

Genomförande

Avslut - Reflektera och analysera tillsammans med barnen hur det blev med de önskad effekterna/lärandet.

Hur går jag vidare till nästa undervisningstillfälle?

Ansvarig förskollärare:

Datum:
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LATHUND
HALVÅRSRAPPPORT undervisning
Ansvarig: rektor
Summera HALVÅRET utifrån
förskolans Prioriterade mål.
Utgå ifrån:
• Undervisningsplaner
• Kärnprocessmätning
• Barnenkäten
• Brukarundersökning
• Tillsyn intern / extern
• Enkät: God start i
förskolan

Förskola:

Datum:

Läroplanens nationella målområden:
1. Normer och värden
2. Omsorg, utveckling och lärande
3. Barns delaktighet och inflytande
4. Förskola och hem
5. Övergång och samverkan
6. Uppföljning, utvärdering och utveckling
7.Förskollärarens ansvar i undervisningen

Norlandias styrdokument (GoGreen, NorlandiaSkuttet):
• Målen i aktuell regional BP inom området Kvalitet.

En kort övergripande och saklig genomgång av förskolans läge/resultat inom samtliga läroplansområden.
Baserat på analys av utvärderade undervisningsplaner, efter 5 månader.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
Resultat från regional BP (Kvalitet):

Måluppfyllelse/resultat inom förskolans olika Prioriterade mål
Relatera måluppfyllelsen till de nationella målen samt till ”effekten för barnet och undervisningen”.

1.
2.
3.
4.
5.
Analys:

1.
2.
3.

Jämför resultateten
Tolka och förklara resultateten
Problematisera och kritisk granska resultaten

Vad drar du för formativa slutsatser inom varje prioriterat mål inför hösten?

Beslut om nödvändiga utvecklingsåtgärder
Lärandemiljön:
Organisation:
Resurser:
Personal:
Ansvarig rektor:

Datum:
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Vår värdegrund
Med utgångspunkt i vår värdegrund CARE skapar vi framtidens förskolor. Genom
professionalism, innovation samt ett respektfullt förhållningssätt skapas en
lärmiljö där barnen utmanas till att bli sitt bästa jag. Vår värdegrund är en viktig
del i det dagliga arbetet på våra förskolor.
Competent

Vi kan mycket och vi vill ännu mer. Vår tjänst är kunskapsbaserad och vi är en
lärande organisation som utvecklar medarbetarnas kompetens.
Ambitious

Vi är innovativa och letar efter bra lösningar för våra kunder och medarbetare. Vi
är en positiv utmanare på marknaden och en viktig bidragsgivare när det gäller
vidareutveckling av tjänster.
Respectful

Vi tar utgångspunkt i den enskilda människans behov, önskemål och resurser. Vi är
öppna och lyhörda i alla våra relationer.
Energetic

Vi vet vad vi vill och vad som krävs. Vi arbetar målmedvetet för att lyckas med våra
uppdrag. Vi utstrålar energi och arbetsglädje.
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Etiska riktlinjer
Norlandias etiska riktlinjer andas genom hela vår verksamhet och är framtagna för
att vägleda våra medarbetare. Riktlinjerna diskuteras samt reflekteras
kontinuerligt runtom på våra förskolor för att på bästa sätt omvandlas till
praktiska handlingar. Riktlinjerna omfattar bland annat områdena kvalitet,
mänskliga rättigheter, hälsa, miljö och säkerhet.

147

Förutsättningar
Genom regelbundna uppföljningar i flera nivåer.
Förskolechef följer upp avdelningarnas arbeten, dels genom att ta del av avdelningarnas
veckoreflektioner och dels med det lokala kvalitetsteamet där en pedagog från varje
avdelning deltar. Skolchef följer upp de lokala teamen genom det regionala kvalitetsteamet
där alla förskolechefer i regionen deltar. Händelserapporteringar följs också upp varje månad
av förskolechef, skolchef, kvalitetschef och huvudman. Åtgärder vidtas utifrån vad som
framkommer och vid behov.
Utvärdering av verksamheten sker regelbundet och ligger till grund för utvecklingsområden
och säkerställning av att utbildningen uppfyller kraven.
Årshjulet ger ramarna till det systematiska kvalitetsarbetet.
Kompetensutveckling

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och ett gott ledarskap är vår främsta
framgångsfaktor. Vi arbetar målinriktat med kompetens och utveckling.
Förskolechefen (rektor) ansvarar för att all personal vid förskolan har de nödvändiga
kunskaper och insikter i de föreskrifter som gäller för förskolan. Vi arbetar utifrån en
kompetenspolicy och en kompetensutvecklingsplan.
För våra medarbetare betyder det:

•
•
•
•
•
•
•

Introduktionsprogram för nyanställda
Anpassat kompetensutvecklingsprogram för alla yrkesgrupper
Ledarskapsutvecklingsprogram på flera nivåer
Möjlighet till internationellt utbyte
Särskilt fokus på pedagogiskt ledarskapsutvecklingsprogram LUP
Samarbete med utbildningsinstanser
Systematisk reflektion och analys över den egna pedagogiska verksamheten
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Barn ges inflytande över utbildningen och vårdnadshavarna erbjuds
möjlighet till inflytande över utbildningen.
Föräldrar - inflytande och ansvar
En god samverkan med barnens vårdnadshavare kan inte nog poängteras. När
ett ömsesidigt förtroende skapas känner barnen en trygghet och glädje vilket
utgör grunden för att utvecklas på bästa sätt. Vår samverkan och samarbete
med föräldrarna ger dem möjlighet att vara delaktiga i verksamheten.
•
•
•
•

Information/kommunikation sker i en daglig dialog med vårdnadshavarna
Möjlighet till inflytande via föräldramöten, förskole råd och
utvecklingssamtal
Genom vår digitala plattform där vårdnadshavare har inloggning
dokumenteras barnens lärande och utveckling.
Via enkäter och utvärderingar får varje vårdnadshavare möjlighet till
inflytande och vi får feedback på hur vårdnadshavarna upplever vår
förskola

Barn-inflytande och ansvar
Förskolan kommer att arbeta aktivt med demokrati och inflytande utifrån Lpfö
18 samt FN s barnkonvention.
Varje barn ska ha möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten
genom att de få valmöjligheter utifrån sin individuella utveckling, sina intressen
och förmågor. Alla barn på förskolan vistas i mindre grupper under dagen för
att möjliggöra ökad delaktighet, möjlighet till inflytande, bli lyssnad på,
reflektera och uttrycka sig.
Materialet finns tillgänglig på avdelningen i genomskinliga lådor för att barnen
själva ska kunna ta för sig och välja vad de vill arbeta med. Vi har även barn råd
då vi samtalar kring olika ämnen, vilket kan vara både frågor som pedagogerna
vill lyfta med barnen och sådant som barnen själva vill prata om eller önskar
arbeta med.
Barnens bästa kommer i främsta rummet. Förskolan är en mötesplats för
gemensamt lärande där barnen är delaktiga. Pedagogerna lyssnar in barnens
intressen och tar utgångspunkt i det när de planerar utbildningen. Barnen får
med hänsyn till ålder och mognad, möjlighet till delaktighet och inflytande över
utformandet av arbetet i ämnesövergripande projekt, där alla barnens
intressen, erfarenheter och kulturer tas tillvara. Varje barn uppmuntras att
uttrycka sin mening. Genom de dagliga samtal och gemensam reflektion som
pedagogerna gör med barnen får de ansvar och inflytande i vardagen.
Barnen är även delaktiga i förskolans arbete med planen mot diskriminering och
kränkande behandling som arbetas fram i början av varje hösttermin.
Dessutom genomför vi årligen en särskild barnenkät där vi mäter barnens trivsel
genom systematiska samtal med våra äldsta barn upplever vår förskola.
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Bilaga Författningarnas krav

Förutsättningar så att utbildningen uppfyller författningarnas krav.

Förutsättningar
Genom regelbundna uppföljningar i flera nivåer.
Rektor/Förskolechef följer upp avdelningarnas arbeten, dels genom att ta del av
avdelningarnas veckoreflektioner och dels med det lokala kvalitetsteamet där en pedagog
från varje avdelning deltar. Skolchef följer upp de lokala teamen genom det regionala
kvalitetsteamet där alla förskolechefer i regionen deltar. Händelserapporteringar följs också
upp varje månad av förskolechef, skolchef, kvalitetschef och huvudman. Åtgärder vidtas
utifrån vad som framkommer och vid behov.
Utvärdering av verksamheten sker regelbundet och ligger till grund för utvecklingsområden
och säkerställning av att utbildningen uppfyller kraven.
Årshjulet ger ramarna till det systematiska kvalitetsarbetet.
Kompetensutveckling

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och ett gott ledarskap är vår främsta
framgångsfaktor. Vi arbetar målinriktat med kompetens och utveckling.
Förskolechefen (rektor) ansvarar för att all personal vid förskolan har de nödvändiga
kunskaper och insikter i de föreskrifter som gäller för förskolan. Vi arbetar utifrån en
kompetenspolicy och en kompetensutvecklingsplan.
För våra medarbetare betyder det:

•
•
•
•
•
•
•

Introduktionsprogram för nyanställda
Anpassat kompetensutvecklingsprogram för alla yrkesgrupper
Ledarskapsutvecklingsprogram på flera nivåer
Möjlighet till internationellt utbyte
Särskilt fokus på pedagogiskt ledarskapsutvecklingsprogram LUP
Samarbete med utbildningsinstanser
Systematisk reflektion och analys över den egna pedagogiska verksamheten
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Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek
och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö:
Norlandia följer de regler och riktlinjer som kommunen har, gällande intag av barn,
vistelsetider och kö regler. Barngrupperna har en lämpliga storlekar och
sammansättning. Vid intag och planering av grupper tar vi hänsyn till barnens olika
förutsättningar. Vi organiserar och bemannar utifrån barnens åldrar.
Regelbundet och vid särskild anledning ser vi över barngruppernas sammansättning och
förskolechef anpassar därefter förskolans resurser utifrån de inskrivna barnens behov.
Vi förhåller oss till barn med annat modersmål på ett uppmuntrande sätt. Vi ser det som
ett viktigt inslag i dessa barns utbildning. Vårt syfte i arbetet med barn med annat
modersmål är att:
• Att skapa samsyn för flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling.
• Att utveckla interkulturellt förhållningssätt på förskolorna.
• Att utveckla arbetet med att stödja barns modersmål och kultur samt uppmuntra
en god utvecklig i det svenska språket som en integrerad del av undervisningen.
• Att utveckla arbetet kring vårdnadshavares delaktighet för att stödja barns
modersmål och kulturella identitet.
Beskrivning av barngruppsstorlek och personaltäthet
Personalen kommer att ha en sådan utbildning eller erfarenhet att de tillgodoser
barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet. Personalen kommer vidare
att ha sådan erfarenhet att barnens behov av meningsfull fritid och stöd i utvecklingen
tillgodoses.
Totalt kommer varje förskola att kunna ha mellan 100-200 barn fördelade i många små
grupper. Den slutgiltiga storleken på respektive förskola bestäms i samverkan med
kommunen. Lokalerna kommer att vara utformade så att varje grupp anpassas efter att
det bedrivs verksamhet för ca 10–15 barn. Två grupper kommer att ha ett nära
samarbete med varandra och tillsammans utgör de ett arbetslag. Hela arbetslaget
kommer att ses som en undervisningsgrupp och samtliga i arbetslaget kommer att
arbeta med alla barn inom arbetslaget. Förskolan kommer att bestå av två arbetslag och
barnen kommer att delas in i så åldershomogena grupper som möjligt. Antalet barn inom
arbetslaget kommer att anpassas efter barnens ålder. De yngre barnen, 1–3 åringarna,
kommer att vara ca 11–12 per grupp, arbetslaget som de ingår i kommer bestå av ca 22–
24 barn. Barn som är ca 4–5 år kommer att vara i grupper med ca 14 barn, dvs, arbetslag
med ca 28 barn.
Vi ser regelbundet och vid särskild anledning över barngruppernas sammansättning,
rektor/förskolechef, anpassar därefter förskolans resurser utifrån de inskrivna barnens
behov. Huvudmannen följer upp barngruppernas sammansättning och förskolans
resursfördelning, genom kontinuerliga samtal mellan rektor och skolchef.

151

Ledningsorganisation

Ledningsorganisation:
Styrelse
Sverigechef
Ledningsgrupp: Sverigechef, Skolchef, kvalitetschef, controller.
Rektor
Lokalt kvalitetsteam: Förskolechef och representanter från varje avdelning
Huvudmannens ansvar
Huvudmannen följer kontinuerligt upp att förskolans verksamhet följer aktuella
styrdokument genom månadsmöten med förskolechefen. Huvudmannen följer upp att
verksamheten är öppen och tillgänglig för alla barn oberoende geografisk hemvist,
sociala och ekonomiska förhållanden.

Förskolechef som pedagogisk ansvarig
Den pedagogiska verksamheten leds och samordnas av en förskolechef (rektor) med
god pedagogisk insikt, pedagogisk utbildning och erfarenhet. Förskolechefen
beslutar om sin enhets inre organisation, fattar beslut och har det ansvar som krävs i
skollagen och andra författningar. Rektor ingår i en chefsgrupp tillsammans med
andra frektorer i respektive region, vilken leds av regionens skolchef. Rektor är också
med i Norlandias ledarskapsutvecklingsprogram med särskilt fokus på pedagogiskt
ledarskap.
Förskolechefs legitimation finns dokumenterad.

I en dialog mellan huvudmannen och förskolechefen görs en barnkonsekvensanalys
när man bestämmer storleken på en barngrupp och vid organisationsförändringar.
Denna ska dokumenteras.
I en barnkonsekvensanalys måste man ta hänsyn till flera olika faktorer, t.ex.
personalens kompetens, lokalernas storlek, miljöns utformning, barngruppens
sammansättning socialt, etniskt, köns- och åldersmässigt. Utifrån detta kan man
sedan avgöra hur stora grupperna ska vara och hur mycket personal det behövs i
gruppen. Om analysen visar att en barngrupp behöver vara mindre eller att det
behövs mer personal måste de ansvariga för förskolan vara beredda att genomföra
de förändringar som är nödvändiga för att ge barnen en bra förskola.
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Personalorganisation

Ledning: rektor
Rektor kommer att ha god pedagogisk insikt, pedagogisk utbildning och erfarenhet.
Vi ber om att få inkomma med namn, utbildning och erfarenhet när rekrytering är klar.
Registerutdrag (Skollagen 2 kap 31 §)
Registerutdrag och examensbevis skickas in när rekrytering är klar.
Personal som erbjuds anställning på förskolan ska alltid lämna utdrag ur
belastningsregistret innan anställningskontrakt skrivs på.
När förskolan är fullt utbyggd är intentionen att arbetslaget ska bestå av hälften
förskollärare och hälften barnskötare samt städ och kock. Då vi ännu inte rekryterat
dessa medarbetare ber vi om att få återkomma med deras anställningskontrakt,
legitimationer och utdrag ut belastningsregister.
Utbildningsbevis och beskrivning av erfarenhet för rektor
Ledning: rektor 75 %. Rektor kommer att ha god pedagogisk insikt, pedagogisk
utbildning och erfarenhet. Vi ber om att få inkomma med namn, utbildning och
erfarenhet när rekrytering är klar.
Beskrivning av personalens utbildning och erfarenhet
Den pedagogiska verksamheten leds och samordnas av en förskolechef (rektor) med
god pedagogisk insikt, pedagogisk utbildning och erfarenhet. Förskolechefen beslutar
om sin enhets inre organisation, fattar beslut och har det ansvar som krävs i skollagen
och andra författningar. Förskolans rektor ingår i en chefsgrupp tillsammans med
andra förskolechefer i respektive region, vilken leds av regionens skolchef. Förskolans
rektor är också med i Norlandias ledarskapsutvecklingsprogram med särskilt fokus på
pedagogiskt ledarskap.
Då vi ännu inte rekryterat våra medarbetare ber vi om att få återkomma med deras
anställningskontrakt, legitimationer och belastningsregister. Registerutdrag (Skollagen
2 kap 31 §) Examensbevis skickas in när rekrytering är klar. Personal som erbjuds
anställning på förskolan ska alltid lämna utdrag ur polisregistret innan
anställningskontrakt skrivs på.

Beskrivning av rutinerna för hantering av tystnadsplikt och anmälningsplikt
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De som är verksamma inom vår förskola omfattas av tystnadsplikt. Vid
anställningstillfället av tillsvidareanställda, vikarier och praktikanter, informerar
förskolechefen om tystnadsplikten och sekretessblankett skrivs på.
Finns särskild - Sekretess, rutin
Anmälningsplikt
Rektor har ett särskilt ansvar för att all personal vid anställningstillfället har fått
vetskap om sin skyldighet och sitt ansvar kring hur de ska agera vid misstanke om att
ett barn far illa. Förskolan har skriftliga rutiner för detta.
Beskrivning över hur villkoren avseende personalens anmälningsplikt till sociala ska
uppfyllas.
Norlandia ser till att personal som anställs får introduktionsutbildning och
kompetensutveckling samt har kunskap om och kan tillämpa sin skyldighet enligt
skollagen/socialtjänstlagen att anmäla misstanke om barn som far illa.
Introduktion av kandidater
När väl aktuell personal har rekryterats inleds en noga strukturerad process hos
Norlandia. Varje anställd får också ta del av våra interna introduktionsdirektiv och vad
som vi förväntas av dem. Detta gör vid vår kontraktsskrivning med den anställde, tid
en timme, och senare vid medarbetarsamtalen ca en timme.
Introduktionen ser till att personalen;
-får kunskap om lagar, författning och allmänna råd som gäller för verksamheterna
-får kunskap om vår gemensamma värdegrund/företagskultur
-får kunskap om säkerhetsrutiner på de olika arbetsställena
-lär sig rutinerna för uppvisande av belastningsintyg
-får kännedom om medarbetarskyldighet och sekretess
-förstår sitt åtagande som anställd
-får information om klagomål och avvikelsehantering
-möter föräldrar o barn på det sätt man kan förvänta sig
-tillägna sig och följa de riktlinjer, instruktioner och rutiner som gäller i den aktuella
kommunen
Varje anställds faktiska kompetens fastställs genom CV och referensgenomgång
Efter anställning
•
•
•

Varje rektor säkerställer att den anställde får det stöd som hen behöver.
Säkerställa Mandat och befogenheter
Uppföljning av kompetens

Efter avstämning med aktuell anställds faktiska kompetens mot kundens faktiska krav
sker en eventuell uppdatering eller kompetensinhämtning. Exempel på detta kan
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vara genomgång eller uppdatering hjärt- och lungräddning eller rutiner då misstanke
finns att något barn far illa.
Anmälningsplikt
Rektor har ett särskilt ansvar för att all personal vid anställningstillfället har fått
vetskap om sin skyldighet och sitt ansvar kring hur de ska agera vid misstanke om att
ett barn far illa. Förskolan har skriftliga rutiner för detta
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Preliminär exempel budget år 2020 räknat för 100 barn
Kommunalt bidrag Förskola
Helår
INBETALNINGAR:
Kommunalt bidrag för:
hel 1-2
hel 3-6
del 1-2
del 3-6
allmän
Socioekonomiskt tillägg
Tilläggsbelopp barn särskilda behov
Finansiering med egna medel
Föräldraavgifter
Kvalitetssäkringsbidrag
SUMMA INBETALNINGAR
UTBETALNINGAR:
Direkt lön,fsk
Direkt lön,bsk
Rektor 50%
Kock 100%
Personalsociala avgifter
Fortbildning
Övriga personalkostnader fr
Administration, tel o porto 1-3%
Lokalkostnad
Reparation och underhåll
Kontorsutrustning
Bokföring,deklaration och revision
Pedagogiskt material
Livsmedel 21250
Förbrukningsmaterial 1500
Transporter/resekostnader
Försäkringar
Diverse övriga kostnader fb
Ränta
Amortering
Lön till företagsledningen (vid AB)
Egenavgifter samt personlig skatt (AB)
Egna uttag (Enskild Firma)
Egenavgifter samt personlig skatt

SUMMA UTBETALNINGAR
Över/underskott

11 895 360
2 485 440
0
0
0
0
0
0
0
0
14 380 800

hel 1-2
hel 3-5
del 1-2
del 3-6
allmän
Totalt
Föräldravgift

Personalkostnader:
Årslön
Direkt lön , fsk
Direkt lön , bsk
Rektor 50%
Kock 100%

2019
148 692
124 272
99 852
85 200
0

0

348000
288000
270000
290000

Antal barn
80
20
0
0
0
100

25h=x 0,5

0

Ingår

Antal
7
12
1
1

2 436 000
3 456 000
270 000
290 000
3 226 000
150 000
210 000
40 000
2 750 000
40 000
10 000
100 000
105 000
595 000
150 000
30 000
30 000
200 000
0

14 088 000
292 800
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REGISTRERINGSBEVIS
AKTIEBOLAG

851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

Organisationsnummer

556576-2266

Org.nummer:

556576-2266

Företagsnamn:

Norlandia Care AB

Objektets registreringsdatum

Företagsnamnets registreringsdatum

1999-09-29

2009-09-15

Dokumentet nedladdat

Dokumentet visar senaste registreringen

2020-05-08

2020-05-04

Adress:
Industrigatan 2
511 62 SKENE
Säte:

Västra Götalands län, Mark kommun

Registreringslän:
Anmärkning:

Detta är ett privat aktiebolag.
BILDAT DATUM
1999-08-30
SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL
Aktiekapital:
Lägst.......:
Högst.......:
Antal aktier:
Lägst.......:
Högst.......:

1.000.000 SEK
500.000 SEK
2.000.000 SEK
10.000
5.000
20.000

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE
810525
Herbjørnssønn, Yngvar Tov, Hovseterveien 54 B, OSLO, NORGE
STYRELSELEDAMÖTER
810617-3951 Herou,
165 65
721017-0051 Widell
113 51

Christoffer Carl Johan, Bruksvägen 41,
HÄSSELBY
Lindstrand, Carl Henrik, Odengatan 22,
STOCKHOLM

STYRELSESUPPLEANT, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
580420-7560 Stålskog, Kerstin Birgitta, Backtimjegränd 17,
165 73 HÄSSELBY
EXTERN(A) FIRMATECKNARE
800416-7246 Freed, Jenny Emilia Lydia, Palm,
Mölndalsvägen 69 B Lgh 1501, 412 63 GÖTEBORG
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REGISTRERINGSBEVIS
851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

AKTIEBOLAG
Organisationsnummer

556576-2266
Objektets registreringsdatum

Företagsnamnets registreringsdatum

1999-09-29

2009-09-15

Dokumentet nedladdat

Dokumentet visar senaste registreringen

2020-05-08

2020-05-04

REVISOR(ER)
556043-4465 KPMG AB, Box 3018, 169 03 SOLNA
Representeras av: 641111-5576
HUVUDANSVARIG REVISOR
641111-5576 Ekberg, Anders Mikael, c/o KPMG AB, Box 11908,
404 39 GÖTEBORG
FIRMATECKNING
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
Freed, Jenny Emilia Lydia
Herbjørnssønn, Yngvar Tov
Herou, Christoffer Carl Johan
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder
FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER
Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter
med högst 5 suppleanter.
BOLAGSORDNING
Datum för senaste ändringen: 2020-03-31
VERKSAMHET
Bolaget skall bedriva managementverksamhet för koncern- och
systerbolag inom Sverige, projektering av bostäder och
patienthotell för såväl den privata som offentliga marknaden,
konsultuppdrag inom organisations- och ledarskapsområdet.
Bolaget skall bedriva vård, omsorg och service för äldre och
funktionsnedsatta inom särskilt boende, hemtjänst,
patienthotell och därmed förenlig verksamhet.
RÄKENSKAPSÅR
0101 - 1231
KALLELSE
Kallelse sker genom brev.
TIDIGARE FÖRETAGSNAMN
2000-06-07 Norlandia Omsorg AB
1999-09-29 Carlerlager nr 111 AB
****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket****
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Kristin Voldsnes
TÅSENVEIEN 88
0873 OSLO

Dato
12.05.2020

Vår referanse
2020131665

Deres referanse
13026345019

Ordinær politiattest
Navn:
Adresse:
Fødselsnummer:
Formålet med
attesten:
Hjemmel for
utstedelse av
politiattesten:

Kristin Voldsnes
TÅSENVEIEN 88
0873 OSLO
13026345019
Personer som trenger politiattest til formål der bestemmelser i andre land krever
dokumentasjon om hvorvidt en person har vært ilagt straff eller andre
strafferettslige reaksjoner.
Politiregisterloven § 38 første ledd.

Politiattesten viser strafferettslige reaksjoner med de begrensninger som følger av politiregisterloven § 40.

Med de begrensninger som følger av politiregisterloven § 40 er det om nevnte person
INTET Å BEMERKE
Politiattesten viser kun eventuelle reaksjoner for perioder hvor personen har oppholdt seg i Norge, eller
reaksjoner som for øvrig er registrert i norske politiregistre.
Politiattesten dokumenterer ikke hvilke perioder personen har oppholdt seg i Norge.
Sted og Dato

Stempel

Vardø 12.05.2020

Navn og Underskrift

Leif Sætrum
Seksjonsleder

Finnmark politidistrikt
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Post: Postboks 113, 9951 Vardø
Telefon: 78 98 93 60
E-post: politiattest@politiet.no

Saksbehandler: LSE011
Skrevet ut: 12.05.2020
Side 1 av 2
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Informasjon om politiattesten og veiledning om klageadgang:
En politiattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene.
Datagrunnlaget er hentet ut 12.05.2020 12:29.
Politiattesten kan bare skrives ut til de formål som er omtalt i lov eller forskrift, og gis bare ut til
konkrete formål, ikke på generelt grunnlag.
Hvis politiet ikke har hjemmel i lov eller forskrift for å utstede politiattest, vil søknad om
politiattest bli avslått.
Dersom du er uenig i hva som er tatt med i attesten, eller hvis du får avslag på søknaden om
politiattest kan du sende skriftlig klage.
Klagefristen er tre uker fra du mottar politiattesten.
Skriftlig klage skal sendes til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø
Tlf.: 78 98 93 60
E-post: politiattest@politiet.no

Hvis klagen blir tatt til følge, blir det utstedt ny politiattest. Blir klagen ikke tatt til følge, vil den
bli videresendt til Politidirektoratet for endelig avgjørelse.
Saksbehandlingstiden i klagesaker er inntil en måned. I tillegg kommer eventuell
saksbehandlingstid i Politidirektoratet.
Taushetsplikt
Politiattester skrives ut på grunnlag av opplysninger fra politiets registre. Vi understreker at
mottakeren av opplysninger ved vandelskontroll har taushetsplikt overfor uvedkommende, jf.
politiregisterloven § 47. Brudd på taushetsplikten straffes etter straffeloven 2005 § 209.
Politiattesten sendes til din digitale postkasse. Dersom du reserverer deg mot digital postkasse,
vil politiattesten sendes til adressen oppgitt i søknaden eller til folkeregistrert adresse med vanlig
post.
Politiattester sendes aldri på e-post, og det opplyses heller ikke om innholdet i politiattester på
telefon.
Innsyn i politiets registre
Hvis du er eller tror du er registrert i noen av politiets registre, har du rett til å be om innsyn i
hvilke opplysninger som er registrert om deg.
Skjema for begjæring om innsyn og informasjon om hvor begjæringen skal sendes finnes på
www.politi.no/om/innsyn-og-postjournal/innsyn-politiets-registre/.

Finnmark politidistrikt
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester

Saksbehandler: LSE011
Skrevet ut: 12.05.2020
Side 2 av 2

Post: Postboks 113, 9951 Vardø
Telefon: 78 98 93 60
E-post: politiattest@politiet.no
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:
måltidskoncept.pdf

Medborgarservice
Fri, 29 May 2020 07:23:53 +0200
ks_reg_drift@tierp.se
VB: Ansökningsbilagor Norlandia [2020KC22157]
ZBilaga B4 A°rsredovisning.pdf, ZBilaga 13 Mat med Smak - vårt

Från: Bengt.myhrman@norlandiaetablering.se
Skickat: den 28 maj 2020 19:20
Till: Tierps kommun, Kommunstyrelsens utskott för barn och ungdom
<kommunstyrelsen@tierp.se>
Ämne: Ansökningsbilagor Norlandia
Hej här kommer de sista två bilagorna
Mvh Bengt�

Bengt Myhrman
0763-985700
Norlandia etablering

______________________________________________________________________________________________
__

För mer information och spännande upptäckter

Norlandia Förskolor AB
Råsundavägen 18A

169 67 Solna
www.norlandia.se

Nya upptäckter – varje dag
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Mat med Smak
Vårt måltidskoncept
NORLANDIA FÖRSKOLOR
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VILKET ÄR DITT FÖRSTA MATMINNE?
Är det doften av nybakat bröd i din barndoms kök? Är det kanske smaken av solvarma
smultron på ett strå som du plockat en sommar för länge sedan?
Kanske har du ett överväldigande minne från ostaffären eller fiskhandlaren där doft
och synintryck blev nästan för mycket vid ett och samma tillfälle.
Minns du ditt första restaurangbesök med goda vänner och en rödvinssky eller en
Bearnaisesås, sprängfylld av täta och intensiva smaker?
Jag är säker på att vi alla har måltidsminnen från vår barndom och uppväxt som
påverkar oss än idag. Förskolan är en unik plats, där vi har möjlighet att skapa positiva
minnen och vårt uppdrag är viktigt.
Jag är övertygad om att vi kan hjälpa våra barn att bygga sina egna positiva
måltidsminnen. Vi vill att barn och föräldrar ska göra aktiva val när det gäller sin egen
gastronomiska resa.
Mat med Smak är Norlandias bidrag till livslånga positiva matvärderingar.

MÅLTIDSVISION

”Vi vill skapa
livslånga positiva
matvärderingar.”
PATRIK KARLBERG
Kost & måltidschef
Norlandia förskolor
2
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NORLANDIAS MÅLTIDSKONCEPT
Mat med Smak är vårt måltidskoncept som beskriver hur vi
arbetar med kost och måltider i Norlandia. Konceptet startade
i våra förskolor där vi såg ett ökande behov av ett gemensamt
synsätt och att ta tillvara alla goda idéer som hela tiden ppstår.
Att samla våra gemensamma tankar och principer i en konceptmanual är ett viktigt steg för att styra vår verksamhet mot våra
mål och vår vision.
Vi tror på ideén att mat som lagas med omtanke och nära där den skall serveras blir
både godare och nyttigare.
Vi ser på våra kockar, köksbiträden och pedagoger som fantastiska resurser som tillför
värde och trivsel i verksamheten och till måltidssituationen. För att skapa matglädje
och en bra upplevelse är det fokus på måltiden, och inte endast maten på tallriken
som är avgörande. Måltiden är ett större begrepp som innefattar grundläggande
värderingar om råvaran och tillagningen lika mycket som det också innefattar hur
maten serveras, i vilken miljö och med vilka människor. Det är när dessa parametrar
samverkar som måltiden fullt ut kan bli en livsviktig och livgivande komponent i en
liten eller stor, ung eller gammal, människas liv.
Vi vill, etablera livslånga positiva matvärderingar hos barnen på våra förskolor.
Grundläggande är självfallet att maten ger barnen den energi och den näring de
behöver, och att maten är lagad på bra råvaror, men vi vill också väcka barns
nyfikenhet kring spännande smaker. Vi vill utveckla deras sensoriska förmåga.
Matmedsmak bygger sin verksamhet på några viktiga idéer där måltiden, en tydlig
matprofil och ett genomtänkt system kring näringsriktighet, matglädje och hållbarhet
skapar en bas. Ett matkoncept där kompetenta och engagerade kockar får visionerna
och smakerna att bli verklighet.

Måltidskoncept – Mat med Smak

287

3

VÅRA GASTRONOMISKA RIKTLINJER
Våra gastronomiska riktlinjer är ett antal idéer och förhållningssätt som vi lutar oss
emot. Dom är framtagna tillsammans med våra kockar och bildar det ramverk som är
Mat med Smak.
Mätt på rätt sätt: Är ett begrepp vi använder för att påminna oss om att maten innehåller
rätt näringsämnen och inte innehåller saker som påverkar vår hälsa negativt. Det kan tex.
vara bra och nyttiga fetter, det kan också vara råvaror som främjar en jämn blodsockernivå.
Spännande och utmanande smaker i kombination med klassiska favoriter: Vi vill att
våra barn utvecklar sin nyfikenhet och intresse för mat. Såväl våra välkända klassiker
som modernare varianter.
Gemensam menyutveckling: Med gemensamma menyer som vi utvecklar och
provlagar tillsammans kvalitetssäkrar vi våra menyer och säkerställer att vi jobbar med
utveckling och förnyelse.
Bra matlagning på bra råvaror: Med detta menar vi, engagerade och kompetenta
kockar som använder noga utvalda råvaror.
Grönsaker och sallad till maten: Detta är en viktig del av vår pedagogik, på många
förskolor serverar vi en salladsbuffé där barnen tar sallad själva. På andra förskolor
ställer vi skålar på borden med varierad sallad som barnen tar själva från.
Fisk: Vi använder endast MSC märkt fisk.
Kött: Vi strävar mot att använda svenskt kött. I de fall vi använder importerat kött, skall
det vara från länder med god djurhållning som är jämförbar med svensk standard.
Matsvinn: Pedagogisk skapar det förståelse för en hållbar livsstil. Matsvinn är en viktig
pusselbit i det pedagogiska arbetet. Dessutom vill vi lägga resurserna där dom gör
mest nytta, nämligen på tallriken och i magen!
Ekologisk ambition: Vi strävar mot att minst 50–60 % av råvarorna skall vara ekologiska,
kravmärkta eller närodlade.
4
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Energi & näringsriktighet: Våra måltider är anpassade för barn mellan 1–6 år.
Säsongsvariation: Vi lagar och serverar den mat som är i säsong vilket oftast också
betyder att den är som godast, billigast och mest näringsriktig under dessa perioder.
Spännande och utvecklande smaksättning: vi lagar inte tillrättalagd, flörtig barnmat,
utan välkomponerade, välkryddade och smaksatta rätter. Skandinaviska klassiker,
thailändsk curry och allt däremellan.
Måltidspedagogik: Vid alla måltidstillfällen ges goda möjligheter för pedagoger att
etablera positiva matvärderingar kring allt som händer före, efter under en måltid.
Här kan barn och vuxna interagera, diskutera och resonera kring matens betydelse,
smaker, sensorik, matematik eller andra saker som kan kopplas till måltiden.
I måltidssituationen är det också enkelt att göra naturliga kopplingar till projekt eller
andra saker som barnen arbetar med på sina avdelningar.
Gastronomiskt årshjul: Matlagning och den gastronomiska medvetenheten är en
integrerad del av läroplanen. Varje förskola ansvarar själva för sitt pedagogiska årshjul.
På detta sätt säkerställer vi att maten och våra måltider blir en integrerad och naturlig
del av verksamheten.
Specialmat och allergikost: Specialmat och allergikost kräver stor noggrannhet vid
tillagning för att undvika kontaminering av allergener. Barn med behov av specialkost
har rätt till detta och vi erbjuder de flesta typer, baserade på medicinsk eller
diskrimineringsgrund.

Måltidskoncept – Mat med Smak

289

5

UTVECKLINGSARBETE MENYSTRUKTUR
Våra kockar är en del av Norlandias utvecklingsarbete. Kockarna ingår i ett nätverk och
deltar på våra menyseminarier. Här sker kompetensutveckling och vi säkerställer att bra
ideér genomförs och sprids till alla våra förskolor.
Vår menyutveckling skapar en bra variation och en effektiv hantering av menyerna. Fem
varierade måltider per vecka som rullar i ett sex veckors system innebär att det tar 6 veckor
innan samma rätt återkommer på menyn. Trettio genomarbetade rätter roterar i systemet
vilket skapar bra förutsättningar för god planering och vällagade måltider.
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Menybyte sker två gånger per år. I mars lanserar vi våra vår och sommarmenyer och i
oktober presenterar vi våra höst och vinter menyer. Grönsaker och tillbehör uppdateras
löpande för ytterligare säsongsanpassning. På våra menyseminarier arbetar vi också med
frukost, mellanmål och grönsaksutbud för att skapa variation även på dessa områden.
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TRENDER I VÅR OMVÄRLD
Måltiden och maten med dess råvaror är idag ett område som i hög utsträckning
intresserar medvetna människor, inte minst småbarnsföräldrar. Vi blir hela tiden
betydligt mer medvetna och kunniga konsumenter. Utvecklingen på detta område går
fort.
Vi är måna om vår hälsa och vi vill att våra barn skall få bästa möjliga förutsättningar
till ett hälsosamt liv. Träning och sunt leverne är i fokus.
Samtidigt och lite paradoxalt kan vi se ökande konsumtion av fett- och sockerrik
snabbmat. Vår genomsnittsvikt ökar och vi ser hur problem som funnits i USA sakta
söker sig över till Europa och Skandinavien.
Matmedsmak tar fasta på det positiva i dessa omvärlds faktorer och vill vara en röst
i debatten kring hur kosten påverkar vår hälsa. Vi vill påverka våra barn och föräldrar
i positiv riktning och tillsammans med oss bli medvetna konsumenter
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MATENS SAMMANSÄTTNING
Maten på våra förskolor skall kännetecknas av variations- och smakrik mat. Baserad
på goda och näringsriktiga råvaror. I tider då den ena trenden avlöser den andra vill vi
vara ett stabilt alternativ där alla näringsämnen, fett, proteiner och kolhydrater men
även vitaminer och mineraler spelar en viktig roll i barnets kosthållning. Det är dock
viktigt att vi använder bra fetter, och att det finns en vettig balans mellan kolhydrater,
fett och proteiner. Vi reducerar snabba kolhydrater till förmån för långsamma när det
är möjligt.
Vi försöker hela tiden minimera användandet av E-ämnen och andra onaturliga eller
onödiga konserveringsmedel och tillsatser.
Socker används i så liten utsträckning som möjligt och i de fall det behövs i
matlagningen som en smaksättare eller till balansering försöker vi använda ett mindre
raffinerat socker eller annan sötning som tex. honung.
Vi låter inte barnen ta med sig tårta, glass eller kakor på sina födelsedagar, här blir
istället spännande fruktsallader ett populärt inslag.
Vår policy handlar om att reducera slentrianmässigt och onaturlig användning av
socker, vilket skapar alltför hög konsumtion. Vi vill att förskolans måltider skall hjälpa
barnen att hålla en jämn blodsockerkurva över dagen och att föräldrarna kan hämta
pigga barn som har energi som räcker fram till middagen i hemmet.
Minikockar
Det finns många sätt att involvera barnen i förskolans matlagning. Att ibland få hjälpa
till i köket, baka med egen deg på avdelning eller hjälpa till med dukning och sallad är
några enkla exempel som våra minikockar brukar gilla att hjälpa till med.

10
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MAT MED SMAK, TA MED
Vi vill hjälpa våra barn och föräldrar med att ge barnen en god och näringsriktig kost i förskolan men också genom att erbjuda goda och vällagad mat som man kan ta med hem.
Våra helgmenyer är ett bra exempel på hur vi kan utnyttja våra kockars kompetens och
kapacitet i köket. Samtidigt som vi hjälper en stressad barnfamilj att få lite extra tid över
till annat. På många av våra förskolor erbjuder vi en eller flera av nedanstående menyer.
Vardagslådan: Dagens meny packas efter nedkylning i take away lådor.
Läggs i leveranskyl, redo för föräldrar att ta med hem vid hämtning på
förskolan. Matlådan kan fungera både som ”vardagsmiddag” eller som
nästa dags ”jobblunch”.
Helglådan: En gång per månad och vid högtider som påsk, midsommar
och jul erbjuds föräldrar att köpa en lite ”lyxigare” och mer restauranglik
helgmeny, fisk & skaldjursgryta, Wallenbergare eller grill kit marinerat
och klart är några exempel. Priset varierar med råvaran. Ofta gör vi en
trerätters helgmeny.
Frukostpåsen: Vi erbjuder föräldrar frukost i en smidig take away påse.
Kaffe och frukostfralla finns färdigt i samband med att föräldrar lämnar
på förskolan.
Ovan beskrivna föräldratjänster finns idag på ett antal av våra förskolor men inte på alla. För information om vilka förskolor
som erbjuder Mat med Smak, Ta med hänvisar vi till vår hemsida och lokala förskolor.

12
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RECEPT & INSPIRATION
Avslutningsvis vill vi bjuda på några av alla de recept vi använt
oss av genom åren. Vi vågar påstå att dom är kvalitetssäkrade av
noggranna kontrollanter. Ärliga barn är vår vardag och konstruktiv
dialog utvecklar vårt måltidskoncept.
Låt dig väl smaka!

14
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PULLED BEEF

4–6 personer

Pulled beef är som du förstår vår variant av pulled pork. Denna rätt blev snabbt
populär på våra förskolor, den är enkel att laga i stor volym och den får en fantastisk
textur och smak av den långa tillagningstiden. En roligare variant av fredags tacos!
METOD:

DU BEHÖVER:

Skär köttet i ca. 150g och långsmala bitar.
Blanda alla torra kryddor och gnid in köttet.
Bryn köttet i en stekpanna. Lyft över köttet till
en ugnsfast gryta med lock. Skiva lök och vitlök
och tillsätt i grytan tillsammans med den
krossade tomaten. Lägg på locket och ställ in
grytan i ugnen på 150 grader i ca 4 timmar.
Ta ut grytan och dra isär köttet med två gafflar.
Mixa avokadon med övriga ingredienser och
smaka av med salt och peppar.
Servera din makalösa pulled beef med
rostade rotfrukter eller ett mjukt tortillabröd
och sallad samt avokado crème

1 kg högrev
1 gul lök
1 vitlök king solo
1 burk krossade tomater
1 msk spiskummin
1 msk paprikapulver
1 msk rökt paprikapulver
1 msk vitlökspulver
1 msk lökpulver
Salt och svartpeppar
Till avokado créme:
2 urkärnade avokado utan kärna
1 dl. matl yoghurt
½ riven vitlök
½ pressad citron
Salt och vitpeppar
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GREKISKA KÖTTFÄRSBIFFAR

4–6 personer

Färsbiffar är alltid populärt, och just dessa kom till när vi ville variera oss lite från de
mest vanliga varianterna. Många tror att barn inte gillar oliver, men vår erfarenhet är
att de flesta barn älskar denna nyttighet när dom vågar prova och om man använder
goda Kalamata oliver.
METOD:

DU BEHÖVER:

Blötlägg havregrynen i vattnet och låt svälla.
Under tiden hackar du ost och oliver.
Blanda sedan färs med det blötlagda havregrynet, ost och oliverna.
Tillsätt ägg och oregano. Riv i vitlöken och
salta och peppra efter behag.
Blanda till en fast smet och forma till biffar.
Bryn biffarna i olja och smör i stekpanna.
För bästa resultat avslutar ni tillagningen
i ugnen.
120 grader till en innertemperatur på
ca. 70 grader.
Gör tzatzikin genom att riva gurkan och salta.
Pressa ur och skölj gurkan efter 10 minuter.
Blanda med övriga ingredienser. Gör gärna
tzatzikin en dag i förväg.
Servera biffarna med den goda tzatziki och
rostad klyftpotatis.

16

800 gram nötfärs
2st ägg
1dl havregryn
2dl vatten
100 gram fetaost
100 gram svarta kärnfria Kalamata oliver
1 vitlöksklyfta
1 msk oregano
Salt och Svartpeppar
Till tzatziki:
1 grovskalad, urkärnad gurka
3 dl grekisk matyoghurt
1 riven vitlöksklyfta
1 citron
Salt och vitpeppar
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UGNSBAKAD FISK MED KRISPIGT TÄCKE

4–6 personer

Vi har ingen lust att servera färdigpanerade frysta fiskpanetter, så detta fick bli vår variant. Dessutom är den danska remouladen minst dubbelt så god som en färdigköpt.
METOD:

DU BEHÖVER:

Dag 1
Gör remouladsåsen dagen före. Mixa picklesen.
Bryn curryn i lite neutral olja, men bränn inte
Blanda sedan i övriga ingredienser och rör om.
Om du inte använder färsk fisk så tina fisken
i kylskåp, över natten, på galler med handduk
över.
Dag 2
Ånga av fisken i 10 min.
Gör en ört och vitlöksolja genom att mixa vitlök,
persilja, basilika, italiensk salladskrydda, olja
och citronjuicen. Smaka av med salt och peppar,
när oljan blivit ordentligt grön och mixad.
Häll på ört och vitlöksoljan på fisken.
Strö sedan över att lager med riven ost och
ett lager med panko. kör fisken på varmluft
i 10 min på 220 grader.
Servera fisken med nykokt potatis citron och
färsk bladpersilja, citron samt curryremoulad.

Sej 800g
Persilja 100g
Basilika 100g
Italiensk salladskrydda 2 tsk
Citronjuice 2 msk
Rapsolja 2 dl
Vitlök 2 klyftor
Panko, japanskt ströbröd 100 g
Riven ost 100 g
Potatis 700 g
Salt 2 tsk
Peppar 1 tsk
Dansk remouladsås:
Pickels 200 g
Majonnäs 1,5 dl
Curry 2 msk
Rapsolja 3 msk
Citronjuice 1 msk
Salt 1 tsk
Till servering:
Delikatess potatis med skal
Citronklyfta
Bladpersilja
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LAXLASAGNE MED SPENAT OCH ÄRTOR

4–6 personer

En smakrik höjdare där vi har trollat ner både ärtor och spenat i. Dom flesta av våra
barn äter stora lass utav denna rätt som är enkel att förbereda och laga till många.
METOD:

DU BEHÖVER:

Finhacka och fräs den gula löken och vitlöken
i en kastrull på medelvärme till löken är
glansig. Tillsätt vinet och låt det koka.
Häll i 1 dl vatten och all grädde. Rör om och
låt det koka ihop. Red av med maizena
och låt koka tills att såsen tjock.
Sänk värmen till något lägre temperatur
och ha i laxen och spenaten.
Låt det puttra några minuten tills att laxen
blivit tillagad. Ta bort kastrullen ifrån plattan
och smaka av med salt vid behov.
Smörj en ugnssäker form och börja varva
med först laxsåsen, gröna ärtor och
lasagneplattor till önskad höjd, avsluta med
sås och den rivna osten. Kör lasagnen i ungen
på 190 grader i 45–55 min.
Servera med en god grönsallad och råkost.

18

Kallrökt lax 400 g
Grädde 3 dl
Gul lök 1 st
Vitlök 2 klyftor
Vitt vin 4 msk
Fryst spenat 300 g
Maizena 2 msk
Vatten
Salt
Gröna Ärtor 150 g
Riven ost 200 g
Matolja 1 msk
Lasagneplattor 400 g

Norlandia Förskolor

302

CHILI SIN CARNE OCH RIS

4–6 personer

Vegetariska rätter kan vara en utmaning. Denna Chili ”utan” kött smakar himmelskt
och innehåller massor av saker som är bra för barn och som ibland annars kan vara
svårt att få in i andra recept. Om du vill kan du byta ut sojafärs mot tex. quorn eller
utesluta helt. Tillsätt hackad färsk mynta, pressad citron och en gnutta honung i din
yoghurt som då blir ett ännu mer svalkande komplement.
METOD:

DU BEHÖVER:

Riv moroten fint. Finhacka och fräs löken och
vitlöken i en kastrull på medelvärme tills löken
är glansig. Tillsätt alla torra kryddor, sambal
oelek, grönsaksbuljong och riven morot,
fräs i 2 minuter och tillsätt sedan den krossade
tomaten och och låt det koka i 30 min.
Ha i linserna och soyafärsen och låt dom
koka 10 min. Avsluta med bönorna och rör om.
Koka riset. Servera denna vegetariska
anrättning med svalkande yoghurt eller
gräddfil och en grönsallad med god dressing.

Soyafärs 200g
Röda Linder 50 g
Röda kidney bönor 200 g
Krossad tomat 500 g
Gul lök 1 st
Vitlök 2 klyftor
Morot 200 g
Paprikapulver 1 msk
Chilipulver 1 msk
Sambal oelek 1 tsk
Grönsaksbuljong 1 tsk
Salt 1 tsk
Peppar 1 tsk
Ris 500 g

Måltidskoncept – Mat med Smak
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Vi vill skapa livslånga
positiva matvärderingar!
Denna trycksak beskriver Norlandias
gemensamma värdegrund kring maten.
Konceptuella olikheter kan förekomma,
baserat på lokala förutsättningar såsom
lokalutformning och demografi bland annat.
Norlandia strävar dock alltid efter att
uppfylla eller överträffa NNR 2012 och
Svenska livsmedelsverkets ”Bra måltider
i förskolan”.
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Norlandia Förskolor
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Medborgarservice
Wed, 10 Jun 2020 07:12:57 +0200
ks_reg_drift@tierp.se
VB: Hemställan om Markköp [2020KC23910]
image001.png, Hemställan Markköp Tierps kommun-signed.pdf

Från: Bengt <bengt.myhrman@norlandiaetablering.se>
Skickat: den 9 juni 2020 15:57
Till: Tierps kommun, Kommunstyrelsens utskott för barn och ungdom
<kommunstyrelsen@tierp.se>
Ämne: Hemställan om Markköp
Här kommer en hemställan som komplement till tidigare ansökan
Mvh Bengt �

Bengt Myhrman
0763-985700
Norlandia etablering

______________________________________________________________________________________________
__

För mer information och spännande upptäckter

Norlandia Förskolor AB
Råsundavägen 18A

169 67 Solna
www.norlandia.se

Nya upptäckter – varje dag
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Växjö

2020-06-07

Hemställan om markköp för förskola
Härmed hemställer etableringsbolaget AMW Partner AB/Norlandia Etablering om markköp för
förskole ändamål. Vår samarbetspartner Norlandia Förskolan AB har tillsammans med oss tidigare
gjort en formell ansökan till kommunen om att få bedriva förskoleverksamhet.
Det har genomförts samverkansmöten med representanter för kommunen angående ansökan och
hur Norlandia Förskolor AB skulle kunna komplettera kommunen inom er förskoleverksamhet.
Mötena gav vid hand att det finns ett gemensamt tydligt intresse för etablering.
Vid dessa tillfällen diskuterades olika placering och kommunens representanter har återkommit med
förslag på möjliga lösningar.
Markområdet som vi nu hemställer om är DP1058 Triangelparken område A
Området A möjliggör flerbostadshus och skola i högst
två våningar. Området är ca 5 075 kvm med en
byggnadsarea på 2000 kvm i två plan vilket ger en
byggrätt på totalt 4 000 kvm BTA vilket ger
en exploateringsgrad på 0,78.

I visshet om ett nära och ömsesidigt samarbete
Växjö 2020-06-07

_______________________________
Bengt Myhrman
AMW Partners/Norlandia Etablering
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-06-12

KS 2020/543

Åtgärder omställningskostnader - immateriell tillgång Tierp
Arena
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att kostnaden för en fullständig nedskrivning av värdet på den immateriella
tillgången Tierp Arena är att betrakta som omställningskostnad.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun köpte en immateriell tillgång när Tierp Arena först
öppnade i form av rätt till namnet. Bolaget försattas sedermera i konkurs
och rätten till namnet upphörde. Kostnaden uppgår till 700 tkr per år.
Kostnad för total inlösen av detta uppgår till 3 258 000.
Beslutsmotivering

För att frigöra utrymme ekonomiskt till de verksamheter som behöver det
så bör denna kostnad tas som en omställningskostnad. På så sätt kommer
den inte belasta driften kommande år.
Barnrättskonsekvenser

Om inte Tierps kommun kommer tillrätta med dessa kostnader som inte
tillför verksamheten något så kommer det i förlängningen att påverka
möjligheten att ge adekvat ekonomisk tilldelning och i förlängningen leda
till besparingskrav på kärnverksamheterna.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Då detta räknas som en omställningskostnad så ska detta inte återbetalas
och belastar inte heller årets utfall. Den totala kostnaden för detta blir
3 258 000 kr.
Kostnaden för denna och andra omställningskostnader inom kommunen
bokförs på ansvar 10101 (kommundirektör) och verksamhet 0260
(Omställningsåtgärder omorganisation)
Kommunens likviditet påverkas inte.
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Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Ekonomichef
Kommundirektör

I tjänsten
Randi Graungaard
Kommundirektör
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-06-01

KS 2020/538

Åtgärder omställningskostnader – Bergis Tegelbruksgatan
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att kostnaden för att slutbetala ombyggnation utav Bergis Tegelbruket
uppgående till 1 343 847 kr är att betrakta som en omställningskostnad
att ovanstående omställningskostnader ska flyttas från 8810 (IFO) till
10101 verksamhet 0260 omställningskostnader omorganisation och
att grundavtalet för Bergis Tegelbruksgatan flyttas flyttas från 8810 (IFO)
till 10101 verksamhet 0260 omställningskostnader omorganisation
Sammanfattning av ärendet

I samband med de stora flyktingströmmarna 2015-2016 anvisades många
ensamkommande barn till Tierps kommun. För att klara av att ta hand om
dessa barn byggdes lokalen på Tegelbruksgatan om till ett HVB för
ensamkommande. Dessa ombyggnationer kostar 28 262 kr per månad i
hyra utöver grundhyran. Detta finansierades av statliga medel under tiden
de ensamkommande bodde där. Verksamheten för ensamkommande på
Tegelbruksgatan har nu avvecklats. IFO har ingen budget för detta men
utfallet belastar IFOs resultat.
Just nu hyrs lokalen ut till ett byggföretag som har verksamhet i Siggbo.
Den hyra som företaget betalar kan inte finansiera tilläggshyran som löper
till 2024-12-31. Att slutbetala detta kostar 1 343 847 kr
Förslaget är att slutbetala tilläggsavtalen och att föra över grundavtalet till
kommundirektörens verksamhet för omställningskostnader.
Beslutsmotivering

För att frigöra utrymme ekonomiskt till de verksamheter som behöver det
så bör denna kostnad tas som en omställningskostnad. På så sätt kommer
den inte belasta driften kommande år.
Barnrättskonsekvenser

Om inte Tierps kommun kommer tillrätta med dessa kostnader som inte
tillför verksamheten något så kommer det i förlängningen att påverka
möjligheten att ge adekvat ekonomisk tilldelning och i förlängningen
besparingskrav på kärnverksamheterna.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Då detta räknas som en omställningskostnad så ska detta inte återbetalas
och belastar inte heller årets utfall. Den totala kostnaden för detta blir
1 343 847 kr.
Kostnaden för denna och andra omställningskostnader inom kommunen
bokförs på ansvar 10101 (kommundirektör) och verksamhet 0260
(Omställningsåtgärder omorganisation)
Kommunens likviditet påverkas men bedömningen är att det inte innebär
behov av upplåning. Samtidigt påverkas ABTBs likviditet i positiv riktning
med den delen som avser utköp av tilläggsavtal, nämligen 1 343 847 kr.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Blankett för omställningskostnad Bergis Tegelbruksgatan –
tilläggsavtal

Beslutet skickas till





Ekonomichef
kommundirektör
AB Tierpsbyggen och Tierps Kommunfastigheter AB

I tjänsten
Randi Graungaard
Kommundirektör
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Dokumentnamn

Hantering av
lokalomställningskostnader
Datum

2019-12-18

Hantering av lokalomställningskostnader
Tierps kommun har med anledning av den rådande ekonomiska situationen under
en period (t o m 2020-12-31) möjlighet till central finansiering av så kallade
lokalomställningskostnader.
Möjligheten syftar till att finansiera lokalomställningskostnader centralt i
kommunorganisationen i samband med att verksamheten aktivt och långsiktigt
söker sänka sina lokalkostnader. Den centrala finansieringen innebär att
verksamheten ser en effekt av en uppsägning av lokaler omgående även om
kontraktet för lokalen har längre uppsägningstid. Vid beslut om centralt
finansierad omställningskostnad hanteras kostnaden under uppsägningsperioden
centralt och belastar inte verksamheten.
Följande principer gäller för lokalkostnad ska betraktas som
omställningskostnad:
1.

Lokalkostnaden belastar Tierps kommun centralt i organisationen - vid beslut
om att omställningskostnad är aktuellt samt att lokalen inte längre används av
verksamheten. Lokalen skall även vara uthyrningsbar till annan verksamhet
från det datum beslutet gäller.

2.

Lokalen får inte ersättas av ny lokal av berörd verksamhet.

3.

Lokalförändringen innebär en kostnadsminskning för berörd enhet samt även
en långsiktig en kostnadsminskning för Tierp kommun som helhet.

4.

I vissa fall kan även uppsägning av del av lokal vara aktuell, om det går att
påvisa en kostnadsminskning genom denna lösning. Detta beslut bereds om så
är aktuellt i samråd med lokalstrateg och fattas slutgiltigt av ekonomichef.

5.

Huvudregeln är att omställningskostnaden – i och med beslut om
omställningskostnad är fattat – övergår från verksamhet till att hanteras
centralt. Vid långa uppsägningstider kan individuella överenskommelser
kring kostnadsfördelning behöva fattas.

6.

Lösningen är förankrad i samverkan med närmast överordnad chef och/eller
förvaltningschef.

7.

Ekonomichef har slutgiltigt godkänt förslaget till omställningskostnad för
lokaler.

Ekonomienheten
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Blankett för lokalomställningskostnad
Denna blankett används för att ansöka om central finansiering av lokalomställningskostnader.

Ifylls av ansvarig chef
1) Innebär åtgärden en besparing med anledning av Tierps
kommuns ekonomiska situation?

Ja ☒

Nej ☐

2) Beskriv verksamhetsförändringen/neddragningen och motivera på vilket sätt förändringen
innebär en besparing:
När Bergis på Tegelbruksgatan ställdes i ordning för att bedriva boende för
ensamkommande så tillkom en hel del kostnader för ombyggnationen. Det var två
tilläggsavtal till befintligt hyreskontrakt.
Sedan dess har omvärlden förändrats och verksamheten för ensamkommande har i
princip lagts ner och det finns ingen statlig finansiering kvar. Kostnaden för dessa två
tilläggsavtal uppgår till 339 148 kr/år. De tilläggsavtal som finns löper till 2024-12-31.
Att slutbetala dessa tilläggsavtal skulle kosta 1 343 847 kr. Hyran för Bergis finns inte
med i budget då verksamheten för ensamkommande har upphört. Däremot belastar de
utfallet för IFO.
Just nu är lokalen uthyrd till företag som bygger i Siggbo. Den hyra de betalar täcker
inte kostnaden för tilläggsavtalet.
Grundhyran uppgår till 408 411 kr/år.
Både grundavtalet för lokalen samt tillägget föreslås föras över till Ansvar 10101 och
verksamhet 0260 enligt nedan då verksamheten i lokalen idag inte hör hemma inom
IFOs område. Detta underlättar förutsättningen att hitta andra hyresgäster när nuvarande
externa flyttar ut.

3) Namn och objektnummer för aktuell lokal:
HVB Bergis – Tegelbruksgatan 50
4) Från vilket datum avser ansökan om lokalomställningskostnader att börja gälla?
20200101
5) Kommer lokalen vara tömd och utrymd från och
med ansökningsdatumet?
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Ja ☐

Nej ☒
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6) Kommer enhetens ram kunna minskas med motsvarande
kostnad som lokalkostnaden?

Ja ☐

Nej ☒

7) Om del av lokalen önskas kunna sägas upp – om så är möjligt- ; hur stor del blir en
besparing i kronor/månad? (Bifoga gärna ritning över del av lokal om verksamheten avser
säga upp endast del av lokal, där det framgår vilken del av lokal som avses)
Lokalen används numera till annat – och den höga tilläggshyran orsakades av att man
byggde om för att kunna bedriva HVB och kostnaden är numera inte i paritet till
användningsområdet.
8) Enhet/Ansvarsnummer:
88100
9) Kostnadsuppgifter
Hyra per månad för aktuell lokal:
Kostnad för tilläggsavtalen är 28 262 kr/månad
Lokalyta för den aktuella lokalen som avses sägas upp (alternativt del av lokal):
Antal månader som skulle behöva finansieras centralt:
48 månader
Total omställningskostnad hela omställningsperioden:
1 643 847 kr skulle ge en besparing på 339 148 kr/år hädanefter
Datum och underskrift, ansvarig chef:
___________________________________________________________________________

IFYLLS AV ÖVERORDNAD CHEF
Ovanstående förändring/neddragning har skett i samverkan med överordnad chef.
Datum och underskrift, överordnad chef:
___________________________________________________________________________

IFYLLS AV EKONOMICHEF
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Förslag om omställningskostnad för ovanstående tillstyrks

Ja ☒

Nej ☐

Ansvar som belastas: 10101 verksamhet 0260 omställningskostnader omorganisation
Datum och underskrift, Ekonomichef:
___________________________________________________________________________
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-06-01

KS 2020/537

Åtgärder omställningskostnader - Bäggeby
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anse att kostnaden för tomhyra avseende lokalen på Bäggeby för
perioden 1 januari – 31 mars 2020 uppgående till 621 771 kr är att betrakta
som omställningskostnad
att kostnaden för att slutbetala ombyggnation utav Bäggeby uppgående till
8 004 078 kr är att betrakta som en omställningskostnad och
att ovanstående omställningskostnader ska flyttas från 8810 (IFO) till
10101 verksamhet 0260 omställningskostnader omorganisation
Sammanfattning av ärendet

I samband med de stora flyktingströmmarna 2015-2016 anvisades många
ensamkommande barn till Tierps kommun. För att klara av att ta hand om
dessa barn byggdes lokalen på Bäggeby om till ett HVB för
ensamkommande. Dessa ombyggnationer kostar drygt 132 662 kr per
månad i hyra utöver grundhyran. Detta finansierades av statliga medel
under tiden de ensamkommande bodde där. Verksamheten för
ensamkommande på Bäggeby har nu avvecklats och AME flyttade in 1
april och lämnade i samband med det externa lokaler.
AME har ingen budget för att finansiera tilläggshyran som löper till 202604-14. Att slutbetala detta kostar 8 004 078 kr
Tomhyran för Bäggeby under perioden 20200101-20200331 uppgick till
207 257 kr/månad – totalt 621 771 kr
Beslutsmotivering

För att frigöra utrymme ekonomiskt till de verksamheter som behöver det
så bör denna kostnad tas som en omställningskostnad. På så sätt kommer
den inte belasta driften kommande år.
Barnrättskonsekvenser

Om inte Tierps kommun kommer tillrätta med dessa kostnader som inte
tillför verksamheten något så kommer det i förlängningen att påverka
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möjligheten att ge adekvat ekonomisk tilldelning och i förlängningen
besparingskrav på kärnverksamheterna.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Då detta räknas som en omställningskostnad så ska detta inte återbetalas
och belastar inte heller årets utfall. Den totala kostnaden för detta blir
8 625 849 kr.
Kostnaden för denna och andra omställningskostnader inom kommunen
bokförs på ansvar 10101 (kommundirektör) och verksamhet 0260
(Omställningsåtgärder omorganisation)
Kommunens likviditet påverkas men bedömningen är att det inte innebär
behov av upplåning. Samtidigt påverkas ABTBs likviditet i positiv riktning
med den delen som avser utköp av tilläggsavtal, nämligen 8 004 078 kr.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Blankett för omställningskostnad Bäggeby – tomhyra
Blankett för omställningskostnad Bäggeby – tilläggsavtal

Beslutet skickas till





Ekonomichef
kommundirektör
AB Tierpsbyggen och Tierps Kommunfastigheter AB

I tjänsten
Randi Graungaard
Kommundirektör
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Dokumentnamn

Hantering av
lokalomställningskostnader
Datum

2019-12-18

Hantering av lokalomställningskostnader
Tierps kommun har med anledning av den rådande ekonomiska situationen under
en period (t o m 2020-12-31) möjlighet till central finansiering av så kallade
lokalomställningskostnader.
Möjligheten syftar till att finansiera lokalomställningskostnader centralt i
kommunorganisationen i samband med att verksamheten aktivt och långsiktigt
söker sänka sina lokalkostnader. Den centrala finansieringen innebär att
verksamheten ser en effekt av en uppsägning av lokaler omgående även om
kontraktet för lokalen har längre uppsägningstid. Vid beslut om centralt
finansierad omställningskostnad hanteras kostnaden under uppsägningsperioden
centralt och belastar inte verksamheten.
Följande principer gäller för lokalkostnad ska betraktas som
omställningskostnad:
1.

Lokalkostnaden belastar Tierps kommun centralt i organisationen - vid beslut
om att omställningskostnad är aktuellt samt att lokalen inte längre används av
verksamheten. Lokalen skall även vara uthyrningsbar till annan verksamhet
från det datum beslutet gäller.

2.

Lokalen får inte ersättas av ny lokal av berörd verksamhet.

3.

Lokalförändringen innebär en kostnadsminskning för berörd enhet samt även
en långsiktig en kostnadsminskning för Tierp kommun som helhet.

4.

I vissa fall kan även uppsägning av del av lokal vara aktuell, om det går att
påvisa en kostnadsminskning genom denna lösning. Detta beslut bereds om så
är aktuellt i samråd med lokalstrateg och fattas slutgiltigt av ekonomichef.

5.

Huvudregeln är att omställningskostnaden – i och med beslut om
omställningskostnad är fattat – övergår från verksamhet till att hanteras
centralt. Vid långa uppsägningstider kan individuella överenskommelser
kring kostnadsfördelning behöva fattas.

6.

Lösningen är förankrad i samverkan med närmast överordnad chef och/eller
förvaltningschef.

7.

Ekonomichef har slutgiltigt godkänt förslaget till omställningskostnad för
lokaler.

Ekonomienheten
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Blankett för lokalomställningskostnad
Denna blankett används för att ansöka om central finansiering av lokalomställningskostnader.

Ifylls av ansvarig chef
1) Innebär åtgärden en besparing med anledning av Tierps
kommuns ekonomiska situation?

Ja ☒

Nej ☐

2) Beskriv verksamhetsförändringen/neddragningen och motivera på vilket sätt förändringen
innebär en besparing:
När Bäggeby ställdes i ordning för att bedriva boende för ensamkommande så tillkom
en hel del kostnader för ombyggnationen. Det var totalt fyra tilläggsavtal till befintligt
hyreskontrakt.
Sedan dess har omvärlden förändrats och verksamheten för ensamkommande har i
princip lagts ner och det finns ingen statlig finansiering kvar. Kostnaden för dessa fyra
tilläggsavtal uppgår till 1 592 000 kr/år. De tilläggsavtal som finns löper till 2026-0414.
Nu har AME lämnat externa lokaler för att flytta in i Bäggeby. Den tilläggshyra som
finns på Bäggeby finns inte med i budget för AME. Däremot belastar hyran utfallet för
IFO.
Att slutbetala dessa tilläggsavtal skulle kosta 6141 000 kr

3) Namn och objektnummer för aktuell lokal:
Bäggeby (den delen som tidigare var en del av HVB Bergis)
4) Från vilket datum avser ansökan om lokalomställningskostnader att börja gälla?
20200401
5) Kommer lokalen vara tömd och utrymd från och
med ansökningsdatumet?

Ja ☐

Nej ☒

6) Kommer enhetens ram kunna minskas med motsvarande
kostnad som lokalkostnaden?

Ja ☐

Nej ☒

7) Om del av lokalen önskas kunna sägas upp – om så är möjligt- ; hur stor del blir en
besparing i kronor/månad? (Bifoga gärna ritning över del av lokal om verksamheten avser
säga upp endast del av lokal, där det framgår vilken del av lokal som avses)
Lokalen används numera till annat – och den höga tilläggshyran orsakades av att man
byggde om för att kunna bedriva HVB och kostnaden är numera inte i paritet till
användningsområdet.
8) Enhet/Ansvarsnummer:
88100
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9) Kostnadsuppgifter
Hyra per månad för aktuell lokal:
Kostnad för tilläggsavtalen är 132 662 kr/månad
Lokalyta för den aktuella lokalen som avses sägas upp (alternativt del av lokal):
Antal månader som skulle behöva finansieras centralt:
60 månader
Total omställningskostnad hela omställningsperioden:
8 004 078 kr skulle ge en besparing på 1 592 000 kr/år hädanefter
Datum och underskrift, ansvarig chef:
___________________________________________________________________________

IFYLLS AV ÖVERORDNAD CHEF
Ovanstående förändring/neddragning har skett i samverkan med överordnad chef.
Datum och underskrift, överordnad chef:
___________________________________________________________________________

IFYLLS AV EKONOMICHEF
Förslag om omställningskostnad för ovanstående tillstyrks

Ja ☒

Nej ☐

Ansvar som belastas: 10101 verksamhet 0260 omställningskostnader omorganisation
Datum och underskrift, Ekonomichef:
___________________________________________________________________________
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Dokumentnamn

Hantering av
lokalomställningskostnader
Datum

2019-12-18

Hantering av lokalomställningskostnader
Tierps kommun har med anledning av den rådande ekonomiska situationen under
en period (t o m 2020-12-31) möjlighet till central finansiering av så kallade
lokalomställningskostnader.
Möjligheten syftar till att finansiera lokalomställningskostnader centralt i
kommunorganisationen i samband med att verksamheten aktivt och långsiktigt
söker sänka sina lokalkostnader. Den centrala finansieringen innebär att
verksamheten ser en effekt av en uppsägning av lokaler omgående även om
kontraktet för lokalen har längre uppsägningstid. Vid beslut om centralt
finansierad omställningskostnad hanteras kostnaden under uppsägningsperioden
centralt och belastar inte verksamheten.
Följande principer gäller för lokalkostnad ska betraktas som
omställningskostnad:
1.

Lokalkostnaden belastar Tierps kommun centralt i organisationen - vid beslut
om att omställningskostnad är aktuellt samt att lokalen inte längre används av
verksamheten. Lokalen skall även vara uthyrningsbar till annan verksamhet
från det datum beslutet gäller.

2.

Lokalen får inte ersättas av ny lokal av berörd verksamhet.

3.

Lokalförändringen innebär en kostnadsminskning för berörd enhet samt även
en långsiktig en kostnadsminskning för Tierps kommun som helhet.

4.

I vissa fall kan även uppsägning av del av lokal vara aktuell, om det går att
påvisa en kostnadsminskning genom denna lösning. Detta beslut bereds om så
är aktuellt i samråd med lokalstrateg och fattas slutgiltigt av ekonomichef.

5.

Huvudregeln är att omställningskostnaden – i och med beslut om
omställningskostnad är fattat – övergår från verksamhet till att hanteras
centralt. Vid långa uppsägningstider kan individuella överenskommelser
kring kostnadsfördelning behöva fattas.

6.

Lösningen är förankrad i samverkan med närmast överordnad chef och/eller
förvaltningschef.

7.

Ekonomichef har slutgiltigt godkänt förslaget till omställningskostnad för
lokaler.

Ekonomienheten
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Blankett för lokalomställningskostnad
Denna blankett används för att ansöka om central finansiering av lokalomställningskostnader.

Ifylls av ansvarig chef
1) Innebär åtgärden en besparing med anledning av Tierps
kommuns ekonomiska situation?

Ja ☒

Nej ☐

2) Beskriv verksamhetsförändringen/neddragningen och motivera på vilket sätt förändringen
innebär en besparing:
Tomhyra för Bäggeby under perioden när lokalen stod tom tills nytt ändamål för lokalen
hade identifierats. Under den tiden 1 januari 2020-31 mars 2020 har lokalen varit tom.
Det har inte funnits någon budget för lokalen då den tidigare har finansierats av medel
från Migrationsverket.

3) Namn och objektnummer för aktuell lokal:
Bäggeby (den del som tidigare var del av HVB-Bergis)
4) Från vilket datum avser ansökan om lokalomställningskostnader att börja gälla?
20200101 – 20200301
5) Kommer lokalen vara tömd och utrymd från och
med ansökningsdatumet?

Ja ☒

Nej ☐

6) Kommer enhetens ram kunna minskas med motsvarande
kostnad som lokalkostnaden?

Ja ☐

Nej ☒

7) Om del av lokalen önskas kunna sägas upp – om så är möjligt- ; hur stor del blir en
besparing i kronor/månad? (Bifoga gärna ritning över del av lokal om verksamheten avser
säga upp endast del av lokal, där det framgår vilken del av lokal som avses)

8) Enhet/Ansvarsnummer:
8821
9) Kostnadsuppgifter
Hyra per månad för aktuell lokal:
207 256 kr/månad (inkl. tilläggsavtalen)
Lokalyta för den aktuella lokalen som avses sägas upp (alternativt del av lokal):
100 %
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Antal månader som skulle behöva finansieras centralt:
3
Total omställningskostnad hela omställningsperioden:
621 771 kr
Datum och underskrift, ansvarig chef:
___________________________________________________________________________

IFYLLS AV ÖVERORDNAD CHEF
Ovanstående förändring/neddragning har skett i samverkan med överordnad chef.
Datum och underskrift, överordnad chef:
___________________________________________________________________________

IFYLLS AV EKONOMICHEF
Förslag om omställningskostnad för ovanstående tillstyrks

Ja ☒

Nej ☐

Ansvar som belastas: 10101 verksamhet 0260 omställningskostnader omorganisation
Datum och underskrift, Ekonomichef:
___________________________________________________________________________
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-06-12

KS 2020/542

Prognos maj 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen och
att uppdra till kommundirektören att fortsatt vidta åtgärder för att nå
budget i balans samt att återkomma med förslag till beslut vid
nästkommande KS med syfte att avveckla ytterligare
omställningskostnader
Sammanfattning av ärendet

Prognosen per 30 april visade på 1 mkr plus. Alltså drygt 23 mkr sämre än
budget. Arbete har pågått i verksamheterna för att komma tillrätta med
underskotten. Detta arbete fortgår. Per 31 maj har prognosen förbättrats
med drygt 8 mkr.
I prognosen har kompensation för sjuklönekostnader räknats in på
finansiering med 5,5 mkr. Kostnaden för sjuklöner belastar alltså
fortfarande respektive verksamhet.
Inom Vård och omsorg har kompensation för Corona- relaterade kostnader
motsvarande 2,9 mkr tom 31 maj inte beaktats.
I övrigt har utdelning från Kommuninvest på 1 mkr och senaste
statsbidraget på 6,1 mkr tillkommit sedan aprilprognosen.
Enligt uppdrag från senaste KS har arbetet med omställningskostnader
pågått och påverkan på respektive verksamhets resultat är inte med i
prognosen. Under förutsättning att KS beslutar enligt förslaget så förbättras
verksamheternas prognos med ytterligare drygt 7,2 mkr.
Fortsatt arbete med omställningskostnader kommer pågå under hösten.
Vissa delar beror på yttre omständigheter, t.ex. om det finns köpare till
fastigheter.
Beslutsmotivering

Prognosen per 31 maj 2020 tillsammans med redovisade
omställningskostnader och förväntade statliga bidrag för Corona-kostnader
ger ett resultat på +19,1 mkr. Övriga omställningskostnader förväntas
kunna ge ytterligare 3-4 mkr till resultatet.
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Barnrättskonsekvenser

Ett utfall i nivå med budget ger förutsättningar för en adekvat
resurstilldelning till kärnverksamheterna även kommande år.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Om Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar enligt förslagen
om omställningskostnader finns förutsättningar framåt att arbeta utifrån
verksamheternas faktiska behov och utfall.
Prognos utifrån ovanstående pekar på + 19,1 mkr. Ytterligare
omställningsåtgärder kan ge 3-4 mkr till.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Prognos per 31 maj 2020

Beslutet skickas till




Ekonomichef
Kommundirektör

I tjänsten
Randi Graungaard
Kommundirektör
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TIERPS KOMMUN
Resultaträkning med prognos maj 2020
Årsbudget

Taxor & avgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

18 023
141 389
159 412

17 108
147 772
164 880

-915
6 383
5 468

38 904
355 333
394 237

-2 252
8 131
5 879

37 085
371 631
408 716

Personalkostnader
Material
Tjänster
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Avskrivningar
Summa kostnader

-966 331 -420 137
-42 840 -17 842
-565 899 -223 698
-62 616 -26 861
-16 373
-6 812
-26 083 -10 796
-1 680 142 -706 145

-423 359
-16 848
-227 428
-24 754
-6 925
-10 209
-709 523

-3 222
994
-3 730
2 107
-113
587
-3 378

-955 717
-45 076
-595 845
-66 137
-17 732
-23 888
-1 704 395

10 614
-2 237
-29 946
-3 521
-1 359
2 195
-24 253

-936 452
-46 955
-604 104
-64 721
-20 286
-24 878
-1 697 397

Verksamhetens nettoresultat

-1 291 784 -546 733

-544 643

2 090

-1 310 158

-18 374

-1 288 681

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

41 156
347 202
388 358

Period Redovisat Period Årsprognos Årsavvikelse Resultat föreg år
budget perioden avvikelse
jan-dec 2019
Jan-maj Jan-maj Jan-maj

897 801
409 378

374 084
170 575

376 813
164 633

2 729
-5 942

865 999
438 323

-31 802
28 945

882 785
382 975

15 395

-2 075

-3 197

-1 122

-5 836

-21 231

-22 922

6 485
15 238
-12 729

2 702
6 349
-5 304

2 034
6 564
-2 430

-668
215
2 874

7 638
15 253
-7 933

1 153
15
4 796

9 357
20 286
-5 827

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

24 389
0
0

1 673
0
0

2 971
0
0

1 298
0
0

9 123
0
0

-15 266
0
0

895
0
0

Årets resultat

24 389

1 673

2 971

1 298

9 123

-15 266

895

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Interna kapitalinkomster
Finansiella kostnader
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TIERPS KOMMUN
Driftbudget netto, med prognos maj 2020
Årsbudget
Nämnd/Ansvarsområde
Revision
-1 125
Valnämd
-29
Jävsnämnd
-43
Lönenämnd
0
IT-nämnd
0
Kommunstyrelsen
Gemensam service
-64 795
Medborgarservice
-50 020
Produktion
Kultur och fritid
-77 609
Förskola
-139 673
Grundskola
-269 827
Gymnasieskola
-119 081
Äldreomsorg
-268 468
Funktionshindradeomsorg
-104 065
Individ och Familj
-136 628
Summa nettokostnad verksamheterna -1 231 363
Finansiering
1 255 751
Summa nettokostnad Tierps kommun
24 389

Period Redovisat
Period- Årsprognos Årsavvikelse Föregående Förändring
budget
avvikelse
prognos
prognos
jan-maj
jan-maj
jan-maj
-469
-91
378
-1 125
0
-1 125
0
-12
0
12
-11
18
-11
0
-18
-11
7
-43
0
-43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 633
4 633
0
0
0
0
0
-26 907
-30 457
-3 550
-69 306
-4 511
-68 538
-768
-23 329
-19 354
3 975
-54 805
-4 785
-54 998
193
0
-32 489
-29 788
2 701
-77 868
-260
-78 808
940
-60 211
-58 958
1 253
-139 567
106
-141 797
2 230
-116 709
-121 913
-5 204
-280 687
-10 860
-281 118
431
-53 461
-56 669
-3 208
-126 965
-7 884
-127 258
293
-107 195
-109 966
-2 771
-269 318
-850
-268 368
-950
-40 980
-41 548
-568
-103 715
350
-102 825
-890
-59 778
-57 885
1 893
-147 628
-11 000
-146 603
-1 025
-521 558
-522 007
-448 -1 271 038
-39 676
-1 271 492
454
523 231
524 978
1 746
1 280 161
24 410
1 272 527
7 634
1 673
2 971
1 298
9 123
-15 266
1 035
8 088

2
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TIERPS KOMMUN

Investeringsbudget netto, med prognos maj 2020

Kommunstyrelsen
Gemensam service
Medborgarservice
Produktion
Kultur och fritid
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg
Funktionshindradeomsorg
Individ och Familj
Summa nettokostnad

Årsbudget

Periodbudget
jan-maj

Redovisat

Periodavvikelse
jan-maj
jan-maj

Årsprognos

Årsavvikelse

-750
-64 435

-250
-11 919

0
-8 261

250
3 658

-100
-49 025

650
15 410

-1 250
-750
-3 500
-1 500
-1 500
-350
-350

-520
-309
-1 464
-625
-625
-147
-147

-725
-246
-208
0
-142
0
-335

-205
63
1 256
625
483
147
-188

-1 250
-750
-3 500
-1 500
-1 500
-350
-350

0
0
0
0
0
0
0

-74 385

-16 006

-9 917

6 089

-58 325

16 060

Kommentarer investeringsprognos maj
Medborgarservice:
Totalt +15 410 tkr på helåret baserat på framflyttande av större projekt
Investering i digitalisering av besöksnäringen kommer att förbrukas.
Kostenhetens investeringsbudget gällande Wesslandia på 500tkr berörs till stor del av beslut från TKAB om renoveringsbehov av lokalens golv.
Gällande hyresavtal gör att en investering kan utebli.
Samhällsbyggnad redovisar en årsprognos för investering/re-investering på -49 025tkr vilket är 15 410 tkr lägre än budgeterat. Främsta orsakerna
är att exploateringsprojekt samt nyinvesteringar senarelagts såsom Siggbo Trädgårdsstad, kvarteret Lejonet (Freedners Torg) samt
3

328

tillgänglighetsanpassade busshållplatser vid Tierps sjukhus.
Projekt 1709 Siggbo DP1036 Anl. Skede1
Projekt 1732 DP 1010 Lejonet
Projekt 1711 Siggbo-TriangDP1058 S1
Projekt 1022 Tillgängl busshlp 2020
Viss ombudgetering kommer ske inom ram

Kommentarer driftprognos maj
Gemensam service
Årsavvikelse
Kommundirektör inkl. Politiken,
Kommunikation
HR
Ledningsstöd
Lönecentrum exkl lönenämnd
Tierps del av Lönecentrum (nämnd) 49%
Ekonomi
Upphandling
Kvalitet och strategisk utveckling
Summa Gemensam service
Lönecentrum (nämnd)
IT-nämnd
Tierps del av IT-nämnd 27%
Summa Gemensam service inkl. IT

-5175

Årsavvikelse
föreg prognos
-5151

Förändring
avvikelse
-24

0
459
179
345
-1085
350
0
-4927
705
1535
414
-4511

0
466
240
333
-845
350
0
-4607
680
3197
863
-3744

0
-7
-61
12
-240
0
0
-320
25
-1662
-449
-768

4
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Förklaring till årsavvikelse
Kommundirektör beräknar avvika från budget med -5800 tkr beroende på att uthyrning av Högbergsparken inte har blivit av och inte heller
försäljning av gamla brandstationen. Hyreskostnaden för Högbergsparken beräknas ge ett underskott på -3 600 tkr, brandstationen -1 700 tkr och
crosshallen -500 tkr.
Politisk verksamhet beräknar ett överskott mot budget på 625 tkr främst beroende på att KF och KS halverar antalet närvarande ledamöter vid
sammanträden.
Ledningsstöd beräknar ett överskott mot budget på 466 tkr. Överskottet består huvudsakligen av förändrad organisation där större delen av
chefstjänst omvandlats till sekreterartjänst, samt minskning av administrativt stöd.
Ekonomienheten beräknar avvika från budget med -1 085 tkr på grund av kostnader för Stratsys som inte fanns med i tilldelad budget.
Bemanningen beräknar ett överskott mot budget på 179 tkr beroende på vakant tjänst del av år.
Lönecentrum (nämnd) beräknar ett överskott mot budget på 705 tkr varav Tierps del är 345 tkr (49%). Överskottet kommer av vakant tjänst samt
lägre kostnader för datakonsulter.

Åtgärd vid avvikelse
Fortsatt försök till uthyrning av Högbergsparken. I övrigt restriktivitet avseende kostnader.

Förklaring till förändring
Gemensam service har justerat prognosen med -320 tkr från föregående månad. Kostnaderna för Stratsys beräknas bli högre än vid föregående
prognostillfälle och bemanningen har fått ökade hyreskostnader i samband med ny hyresfördelningen av Möbeln.
IT-nämnden har justerat ned sitt beräknade överskott med -1662 tkr och Tierps andel av det är -449 tkr. Justeringen beror på en böter avseende
Microsoft-licenser som Tierp, Älvkarleby och Östhammar ska stå för samt den ”true up” som görs i alla 5 kommunerna.

5
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Medborgarservice
Årsavvikelse
Lilla Medborgarservice
Kostenheten
Samhällsbyggnadsenheten
Summa

319
927
-6032
-4785

Årsavvikelse
föreg prognos
151
330
-5460
-4978

Förändring avvikelse
168
597
-572
+193

Förklaring till årsavvikelse
Medborgarservice visar en årsavvikelse på -4 785tkr för perioden jan- maj.
Medborgarservice:
Årsavvikelsen mot budget är + 319tkr för lilla Medborgarservice.
Årsavvikelsen avser minskade intäkter gentemot budget för Bilpoolen samt ökade kostnader för intern ersättning it. Lokalhyror förväntas gå över
budget på grund av avtalet med Porten.
Personalkostnaderna prognostiseras få ett lägre utfall än budget på grund av föräldraledighet och vakans samt antagande av lägre
konsultkostnader vid slutet av året vilket bidrar till ett totalt plus.
Kostenheten:
Kostenheten visar en årsprognos på +1427 tkr med en årsavvikelsen mot budget med + 927tkr.
Kosten ser att det blir en negativ avvikelsen på årsbasis med -439 tkr gällande mindre intäkter på intern och extern försäljning (icke pedagogisk
lunch samt övrig intern försäljning utanför portionspris) under rådande omständigheter. Detta har vi så klart svårt att påverka.
En stor positiv avvikelse gentemot budget avser personalkostnader +2 037 tkr. Detta på grund av effektivisering, resursoptimering och vakanta
tjänster som inte är tillsatta.
Ytterligare en negativ årsavvikelse med -401tkr avser mattransporter. Kosten har fortsatt behov av att använda taxi och kostnaden har inte kunnat
reduceras enligt gällande sparkrav. Detta på grund av att bland annat Dagverksamheten inte har haft möjlighet att hjälpa i samma stora
6

331

utsträckning, som önskat. Sett till gällande sparkrav på 500 tkr så har 100tkr av dessa redan sparats med transport i egen regi. Vår förhoppning
blir att till hösten kunna lägga över fler mattransporter i egen regi, om inte pandemin fortsätter.
Kosten ser en negativ årsavvikelse med -221tkr gällande kostnader för livsmedel och material. Dock har det negativa resultatet blivit mindre mot
föregående år. Det politiska beslut som fattades under 2019 när livsmedelsbudgetramen för skolan och vården minskades med 2miljoner kronor
ser kostenheten fortfarande vara svårt att införliva. Även fast en pandemi som Corona har medfört en viss minskad tillagning av antal portioner,
så finns det andra faktorer som påverkar den totala livsmedelskostnaden. Inom detta år ser kosten ökade kostnader för livsmedel gällande
framtida prisjusteringar i tillfälliga livsmedelsavtal samt ökade kostnaden på grund av högre andel ekologisk mat.
Samhällsbyggnad:
Årsavvikelsen för Samhällsbyggnadsenheten är totalt - 6032 tkr för perioden jan-maj (inklusive exploateringsverksamheten med ca +4,5milj)
Årsavvikelsen för Chef tillväxt och samhällsbyggnad är totalt -1 411 tkr. Avvikelsen beror på intäkter som är budgeterade, men som inte
kommer att erhållas, samt kostnader som inte fanns med i tilldelad budget.
Årsavvikelsen för Chef planering och myndighet är totalt -2549tkr. Avvikelsen för intäkter avser planavgifter, strandskyddsavgifter, svartbyggen
och avvikelsen under kontogruppen tjänster avser utredningar som inte fanns med i tilldelad budget.
Årsavvikelsen för Chef förvaltning och genomförande är -1039tkr. Avvikelsen beror bland annat på Masugnen och att försäljning av
kanalisation inte kommer att ske enligt budget. ”Hyresmodellen” gentemot TKAB beräknas ge ett underskott på intäktssidan med -2,9miljoner,
vilket bidrar med avvikelsen.
Exploateringsverksamheten kommer per helår att kunna bidra med ett plus mot budget, men dess prognostiserade vinst på ca 4,5 miljoner ska
noteras och bör inte bidra till årsavvikelsen!
Årsavvikelsen för Chef Teknik och utveckling är -695tkr. Årsavvikelsen beror främst på ej budgeterad OH –kostnad TEMAB samt lägre
kostnader för vinterväghållning.
Årsavvikelsen för Chef Miljö och Hälsoskydd är totalt – 338kr tkr. Avvikelsen beror på lägre intäkt av årliga avgifter och samarbeten än budget.
Avvikelsen på intäktssidan vägs till viss del upp av ej tillsatta vakanser.
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Åtgärd vid avvikelse
”Lilla” Medborgarservice:
Den positiva årsavvikelsen bidrar till Medborgarservice totala årsavvikelse.
Kostenheten:
Den positiva årsavvikelsen bidrar till Medborgarservice totala årsavvikelse om inte annat beslut fattas.
Samhällsbyggnad:
Åtgärder som har vidtagits/ska vidtas:
-Omgående avbryta underhållet av belysningspunkter för de platser som ej uppfyller kriterier för kommunal belysning. Status är påbörjat.
-Omgående inleda översyn av Samhällsbyggnads organisation med syftet att effektivisera organisationen. Status är påbörjat.
-Omgående översyn av övriga kostnader inom Samhällsbyggnad för omedelbar åtgärd. Status är påbörjat.
-Omgående genomföra behovsanalys/kravspecifikation/upphandling för drift och underhåll inom Gata/Park 13104. Status är påbörjat.
-Översyn av taxefinansierad myndighetsutövning, motsvarar taxan kostnaderna för nedlagtid och övriga resurser. Status är påbörjat.

Förklaring till förändring
”Lilla” Medborgarservice:
+168tkr mot föregående prognos. Justerade personalkostnader samt antagande av lägre konsultkostnader vid slutet av året.
Kostenheten:
+597tkr mot föregående prognos (april). Har kunnat omplacera personal vid Corona och har därmed inte behövt ta in extra personal vid normala
förhållanden.
Samhällsbyggnad:
-572tkr mot föregående prognos (april). Mindre intäkter för bland annat årliga avgifter samt mindre intäkt för tillsyn av olovlig byggnation, pga.
resurs måste arbeta med bygglov.
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Kultur- och Fritid
Årsavvikelse
Administration
Kulturell verksamhet
Fritidsverksamhet.
Kulturskola
Summa

0
0
0
-260
-260

Årsavvikelse
föreg prognos
0
0
0
-1200
-1200

Förändring
avvikelse

940
940

Förklaring till årsavvikelse
Kulturskola – efter senaste prognosen så tillsattes en utredning gällande antal kvadrameter och hyror på kontoren i Kulturhuset möbeln. Kultur
och Fritid har optimerat kontorslokalerna. Utredningen med optimering av lokaler resulterade i ett bättre periodiserat resultat med en årsavvikelse
på endast – 260 tkr. En förbättring av föregående prognos som var – 1 200 tkr.

Åtgärd vid avvikelse
Kulturskola – ingen åtgärd i dagsläget då det är oklart hur hyran kommer att förändras efter TKAB:s rättstvist med Byggentreprenör på
Kulturhuset Möbeln.
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Förskola
Årsavvikelse
Förskoleområde 1
Förskoleomårde 2
Förskoleområde 3
Admin/ledning/måltider/lokaler
Summa

-1 630
2 302
434
1 000
106

Årsavvikelse Förändring
föreg prognos avvikelse
-2 399
769
582
1 720
1 013
-579
-1 320
320
-2 124
2 230

Förklaring till årsavvikelse
Förskolan prognostiserar ett överskott på 106 tkr.
Lägre barnantal ger minskat behov av bemanning men samtidigt genererar flera små enheter ökade personalkostnader för att täcka förskolornas
öppettider.
Förskoleområde 1 prognostiserar ett underskott på 1 630 tkr.
I området har öppnats ytterligare två avdelningar inom befintlig ram, en i Hållnäs under hösten 2019 och en på Olandersskolan nu i januari 2020.
Medel för uppstart i form av investeringar och förbruknings- och undervisningsmaterial finns inte med i tilldelad budget.
10 barn med behov av särskilt stöd, varav 2 barn med extraordinära behov vilka kräver sjukvårdskunnig personal. Detta resulterar i ett behov av
3,45 heltidstjänster. Ökade IT-kostnader sedan budgetering med 60 tkr. Den positiva förändringen gällande avvikelse beror på att genomlysning
av konteringar i personalsystemet visat en heltid varit felkonterad och inte skulle belasta området.
Förskoleområde 2 prognostiserar ett överskott på 2 302.
Barnantalet är något lägre än uppskattat inför budgetarbetet vilket möjliggör anpassningar som innebär en minskning med 2 heltidstjänster.
Långtidssjukskrivningar där området har vikarier ger en lägre lönekostnad.
Genomlysning av konteringar i personalsystemet har visat att tjänster varit felkonterade och inte skulle belasta område 2. Dessa har omfördelats
till område 3.
Förskoleområde 3 prognostiserar ett överskott på 434 tkr.
Genomlysning av konteringar i personalsystemet har visat att tjänster varit felkonterade och inte skulle belasta område 2. Dessa har omfördelats
till område 3 och leder till en negativ förändring av årsavvikelse för området..
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Barnantalet är något lägre än uppskattat inför budgetarbetet vilket möjliggör anpassningar av antalet tjänster. Lägre vikariekostnader än
budgeterat.
Administration/ledning/måltider/lokaler prognostiserar ett överskott på 1000 tkr.
Förändringen av prognostiserad avvikelse beror på att de prognostiserade intäkterna inte beräknas bli lika mycket lägre som vid tidigare prognos.
Lokalkostnader prognostiseras något lägre än budgeterat.
Centralt har gjorts effektiviseringar på två heltidstjänster vilka fördelas på respektive verksamhetsområde.
Kostnader för presentkort har belastat förskolan med 62 tkr.

Åtgärd vid avvikelse
Se över rätten till placering (tid) - politiskt beslut
Kortare öppettider - politiskt beslut
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Grundskola
Årsavvikelse
SO 1 Aspen och Kyrk
SO 1 Mehede och Bruks
SO 2 Örbyhus 7-9, Sirius
SO 2 Örbyhus F-6, Vendel
SO 3
SO 4
Admin/ledning/måltider/lokaler
Summa

-494
15
-1 776
-1 034
-1 177
-2 980
-3 415
-10 860

Årsavvikelse Förändring
föreg prognos avvikelse
-494
0
0
15
-1 675
-101
-1 858
824
-1 431
254
-2 554
-426
-3 280
-135
-11 292
-431

Förklaring till årsavvikelse

So1
Bruksskolan och Mehede skola prognostiserar budget i balans.
Aspen och Kyrkskolan prognostiserar ett underskott om ca 500 tkr beroende på ökade IT-kostnader om ca 550 tkr. Aktivt arbete med bemanning.

So2 prognostiserar ett underskott på 2 810 tkr vilket beror på deras höga personalkostnader. Området har haft för många elevassistenter under
längre tid. Deras underskott beror också på ökade IT-kostnader med 659 tkr. Underskottet fördela enligt nedan.
Vendels skola och Örbyhus F-6 har ett prognostiserat underskott på 1 034 tkr varav 367 tkr beror på ökade IT-kostnader.
Skolorna har minskat antalet visstidsanställningar avseende elevassistenter med ca 8 heltidstjänster (trots det finns bemanning för att säkerställa
att det finns två vuxna i varje klassrum) vilket ger en positiv förändring i avvikelse på 824 tkr.
Örbyhus 7-9 har ett prognostiserat underskott på 1 776 tkr varav ökade IT-kostnader om 292 tkr. 305 tkr avser ökade kostnader för Sirius.
Sammantaget är prognosen 101 tkr sämre än föregående månad. Vissa åtgärder har vidtagits men samtidigt har besparingar och ökade kostnader
tagit ut varandra.
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So3 prognostiserar ett underskott 1 177 tkr varav ökade IT-kostnader står för 647 tkr och utökade städkostnader med anledning av Corona står
för 216 tkr.
I övrigt är det främst på särskolan och särfritids som personalkostnaden har ökat till följd av ett ökat elevantal.

So4 prognostiserar ett underskott 2 980 tkr varav IT-kostnaderna är 317 tkr högre än budget.
Personalkostnader på ca 450 tkr har tillkommit när felkonterad personal från förskolan fördelats rätt. Underskottet för området beror i övrigt på
höga personalkostnader på grund av att samtliga skolor har små gruppstorlekar men inte tillräckligt små för att det ska vara möjligt att slå
samman till färre och effektiva grupper. På Olanderskolan finns plats för att utan att öka bemanningen ta emot samtliga elever på den minsta
skolan. Att bibehålla antalet skolor i området skulle kräva en större budgetram för So4.
Administration/ledning/måltider/lokaler prognostiserar ett underskott på 3 415 varav ökade IT-kostnader 228 tkr.
Kostnaderna för skolskjuts har i denna prognos ökat med 700 tkr och det finns risk att dessa när det faktureras i slutet av juni stiger ytterligare ca
2 000 tkr.
Antalet elever som lämnar åk 9 är många vilket medför en risk för ökade IKE-kostnader. Andelen elever som valt Högbergsskolan är i stort
oförändrad från föregående år men samtidigt är det ett större antal elever som valt annan kommun.
Skolmåltidskostnaderna prognostiseras öka med ca 700 tkr.
Kostnaderna för modersmålsundervisning prognostiseras ca 1 400 tkr högre än budget.
Ökade lokalkostnader på grund av nödvändiga till-/ombyggnader på ca 665 tkr
Centralt har gjorts effektiviseringar på två heltidstjänster vilka fördelas på respektive verksamhetsområde.
Kostnader för presentkort har belastat grundskolan med 103 tkr.
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Gymnasieskola
Årsavvikelse
Skolområde 6
Summa

-7 884
-7 884

Årsavvikelse Förändring
föreg prognos avvikelse
-8 177
293
-8 177
293

Förklaring till årsavvikelse
Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott på 7 844 tkr varav ökade IT-kostnader på 2 075 tkr.
Personalkostnaderna prognostiseras 2873 tkr över budget. Det är en minskning av prognostiserat underskott med ca 1 500 tkr till följd av
personalförändringar till följd av genomlysning av bemanning.
Prognostiserat underskott vad gäller intäkter är 2 052 tkr vilket är en förbättring på 268 tkr i förhållande till aprilprognosen.
IKE-kostnaderna har en prognostiserad ökning om 900 tkr och där finns en risk för ytterligare ökningar i höst när antalet elever som valt
gymnasium i annan kommun ökar.
Centralt har gjorts effektiviseringar på två heltidstjänster vilka fördelas på respektive verksamhetsområde.
Kostnader för presentkort har belastat grundskolan med 38 tkr.
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Äldreomsorg – Funktionshindradeomsorg
Årsavvikelse
Biståndsenheten
Äldreomsorg
Särskilt boende
Hemtjänst
Resurscentrum hälsa/rehab
Administration/ledning
Funktionshindradeomsorg
Gruppbostäder
Daglig verksamhet
Personlig assistans
Administration/ledning
Summa ÄO FHO

0
-850
-1270
50
-3650
4020
350
-2890
600
-360
3000
-500

Årsavvikelse Förändring
föreg prognos avvikelse
0
0
100
-950
-220
-1050
-200
250
-3500
-150
4020
0
1240
-890
-1390
-1500
530
70
-550
190
2650
350
1340
-1840

Förklaring till årsavvikelse
Äldreomsorgen: Särskilt boende: Ökade kostnader för införande av heltidsresan på Wesslandia. Hällbacka har inte kunnat reducera kostnaderna i
den omfattning som planerat. Danielsgården förväntades halvera sin verksamhet inför 2020 men var tvungen att öppna upp under hösten 2019.
Efter att utbrottet av Covid-19 passerat, kan förhoppningsvis reducering av verksamheten ske.
Kostnader för åtgärder kring Covid-19 har påverkat maj prognosen jämfört med föregående prognos, se redovisning under stycket förändring.
Funktionshindradeomsorg: Ökade kostnader för införandet av Heltidsresan inom gruppbostäderna. Service/gruppbostäderna har fortsatt höga
kostnader beroende på hög vårdtyngd, Personlig assistans; En kund avlidit, kostnader för medarbetarna kommer kvarstå i 3-5 månader innan
avslut/omplacering genomförts till fullo. Överskottet på ledning avser budget för ny gruppbostad som ännu inte har etablerats.
Kostnader för åtgärder kring Covid-19 har påverkat majs prognos jämfört med föregående prognos se redovisning under stycket förändring
avvikelse.
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Åtgärd vid avvikelse
Verksamheten har inte vidtagit åtgärder för att reducera kostnaderna då det är en ökad bemanning på grund av Covid-19. Däremot följs
kostnadsutvecklingen noggrant genom statistik över sjuktal och specifik kontering vid bemanning i samband med Covid-19. Alla
kostnadsökningar som relateras till Covid bokförs på aktivitet 020.

Förklaring till förändring
Förändringen beror på att samtliga verksamheter har månadsanställt extra personal maj-augusti på respektive enhet, detta för att minska risken
för smittspridning.
I prognos per maj har hänsyn tagits till uppkomna kostnader kopplade till covid-19, dock har inte hänsyn tagits till alla kommande kostnader då
det är oklart hur mycket verksamheten kommer att drabbas. Vi bedömer i dagsläget, trots all extra anställd personal, enbart en årsavvikelse om 500tkr då vi erhållit statsbidrag om 1500tkr, ej utnyttjat/kommer att utnyttja närvårdsplatser om 1500tkr samt ej har möjlighet att genomföra
uppdrag inom välfärdsteknik 600tkr.
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Individ- och Familjeomsorg
Årsavvikelse
Vuxenenheten
Familjecentral
Socialpsykiatri
AME
Ekonomiskt bistånd
Kontaktpersoner, ledsagare, avlösarservice
Barn och ungdomsenheten
Ungdomsenheten
Bergis
Administration/ledning inkl. Överförmyndare
Summa

1000
275
250
0
2000
250
-6000
0
-3043
-5732
-11000

Årsavvikelse
föreg prognos
1000
275
250
-500
2000
250
-4000
0
-3518
-5732
-9975

Förändring
avvikelse

500
-2000
475
-1025

Förklaring till årsavvikelse
Avvecklingskostnader för Bergis kvarstår innefattande hyror, ombyggnadskostnader och personalkostnader.
Stort antal placeringar för barn och unga. Sis placeringarna ökade under slutet av förra året, vilket fortsatt under 2020. Svårigheter att rekrytera
egna familjehem medför ökade kostnader för konsultstödda familjehem. Fortsatt stort nyttjande av konsulter. För närvarande täcks kostnaden upp
av vakanser på egen personal. Tyvärr stor personalomsättning på Barn och Unga, 8 personer har slutat under våren.
Minskade statsbidrag då färre personer ingår i etableringen i kombination med att ensamkommandegruppen minskar snabbt. (Avvecklingen av
verksamheten tar längre tid än bidragen räcker). Medför ett underskott på 8810 och 8821. Bergis förutspås belasta ekonomin något mindre än
beräknat på grund av minskade personalkostnader under avvecklingstiden, och vissa åtgärder som vidtagits kring fastigheter.
AME har tappat bidrag från arbetsförmedlingen men ser ut att nå budget ändå.
Vad gäller Ekonomiskt bistånd ser vi ännu ingen större Coronaeffekt. Samma gäller för våld i nära relationer. Finns en oro för att kostnaden ökar
framöver då vi ser en ökning av arbetslösheten i kommunen.
Missbruksvård vuxna. Ett strukturerat arbete med fokus på öppenvård har gett resultat.
17

342

Ekonomisk medvetenhet och personalvakanser ger ett smärre överskott på övriga delar.

Åtgärd vid avvikelse
Vi arbetar vidare med att förstärka öppenvårdsarbetet inom barn och unga. Vi uppvaktar arbetsförmedlingen för att försöka få till ett nytt
samarbete då arbetslösheten nu ökar. Restriktivitet vid tillsättning av tjänster, med undantag för myndighetssidan. Vad gäller lokalkostnader
pågår ett arbete med att försöka komma tillrätta med kostnader för dubbelhyror En ambition/önskan är att kunna lösa kostnader för
tilläggsarbeten för att slippa belasta driften med dessa kostnader. AME´s gamla lokaler övergår snarast till Vård och omsorg för att undvika
dubbelhyra. Ständigt pågående arbete för att försöka fasa ut konsulter och rekrytera egen personal.
Vakanshållande vid tjänstledighet av en chefstjänst. Ny organisation prövas under tjänstledigheten.

Förklaring till förändring
Prognosen har försämrats på grund av fortsatt kostnadsökning på HVB för barn och ungdom.
AME och Bergis har förbättrat sin prognos något, vilket medför att Barn och ungas kostnadsökning inte slår igenom fullt ut.

Finansiering
Prognosen för Finansieringsverksamhet är 24,4 (16,8) Mkr bättre än budget. Det beror främst på att nettokostnaden för sociala avgifter blir 19,2
Mkr lägre än budget och anledningen till det är att hela interna PO avseende arbetsgivaravgifter numera kommer Finansieringen till del.
Skatteintäkterna i prognosen är ca 9 mkr lägre än budgeterat, osäkerheten är dock stor hur utfallet tillslut kommer att bli. Prognosen baseras
också på att kommunen får Covid-19 relaterade generella statsbidrag på 49,1 mkr. Vidare beräknas lånekostnaderna bli 1,8 Mkr lägre än budget,
med reservation för eventuell nyupplåning. Prognosen innehåller också bidrag på 4,8 mkr för ersättning avseende sjuklönekostnader, vilket inte
finns med i budgeten. Jämfört med prognosen per sista april så har det i den här tillkommit 6,2 Mkr i generellt statsbidrag, samt 1,5 Mkr
avseende överskottsutdelning från Kommuninvest.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-06-01

KS 2020/535

Åtgärder omställningskostnader - Högbergsparken
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i förtid med omedelbar verkan säga upp kontraktet gällande
Högbergsparken och återföra fastigheten till AB Tierpsbyggen från och
med den 1 juli 2020 och
att motsvarande 42 månadshyror utbetalas till AB Tierpsbyggen som en
klumpsumma på 15,4 mkr förutom den hyran på 2,2 mkr som har betalats
för första halvåret 2020
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun hyr ett antal lokaler som inte behövs och därför inte nyttjas
av den kommunala verksamheten.
En av dessa är Högbergsparken som kostar kommunen 4,4 mkr per år.
Husen står tomma samtidigt som det är ett stort behov av bostäder.
Försök har gjorts att blockförhyra dessa till såväl privata intressenter som
andra bostadsföretag såsom t.ex. ägare av studentbostäder.
ABTB har beräknat att en kompensation motsvarande 21 mkr eller 57
månadshyror behövs för att möjliggöra uthyrning av lägenheterna i
Högbergsparken.
Enligt kommunens beräkningar bör 15,4 mkr motsvarande 42 månadshyror
räcka då ABTB har full rådighet över fastigheterna under
uppsägningstiden.
Beslutsmotivering

För att frigöra utrymme ekonomiskt till de verksamheter som behöver det
så bör denna kostnad tas som en omställningskostnad. På så sätt kommer
den inte belasta driften kommande år. Samtidig frigörs lägenheter som kan
möjliggöra en inflyttning till kommunen.
Barnrättskonsekvenser

Om inte Tierps kommun kommer tillrätta med dessa kostnader som inte
tillför verksamheten något så kommer det i förlängningen att påverka
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möjligheten att ge adekvat ekonomisk tilldelning och i förlängningen
besparingskrav på kärnverksamheterna.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kostnaden för den förtida hyran ska räknas som en omställningskostnad
och ska därför inte återbetalas och belastar inte heller årets utfall. Det
samma gäller hyran på 2,2 mkr för första halvåret minus den hyresintäkt
som har funnits för de elever på Högbergsskolan som har hyrt enstaka
lägenheter där. Hyran för Högbergsparken har inte funnits med i budget
2020 då det förväntades bli uthyrd från november/december 2019.
Detta innebär att årets balanskravsresultat blir 17,6 miljoner kronor sämre.
Men eftersom att detta är en omställningskostnad så behöver det inte
återställas enligt balanskravet under förutsättning att fullmäktige beslutar
att detta är synnerliga skäl. Detta beslut innebär även att kommunens
resultat kommer att påverkas negativt med totalt 17,6 miljoner kronor
under 2020.
Kommunens likviditet påverkas men bedömningen är att det inte innebär
behov av upplåning. Samtidigt påverkas ABTBs likviditet i positiv riktning
med motsvarande belopp
Kostnaden för denna och andra omställningskostnader inom kommunen
bokförs på ansvar 10101 (kommundirektör) och verksamhet 0260
(Omställningsåtgärder omorganisation).
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Blankett för omställningskostnad Högbergsparken

Beslutet skickas till





Ekonomichef
Kommundirektör
AB Tierpsbyggen och Tierps Kommunfastigheter AB

I tjänsten
Randi Graungaard
Kommundirektör
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Dokumentnamn

Hantering av
lokalomställningskostnader
Datum

2019-12-18

Hantering av lokalomställningskostnader
Tierps kommun har med anledning av den rådande ekonomiska situationen under
en period (t o m 2020-12-31) möjlighet till central finansiering av så kallade
lokalomställningskostnader.
Möjligheten syftar till att finansiera lokalomställningskostnader centralt i
kommunorganisationen i samband med att verksamheten aktivt och långsiktigt
söker sänka sina lokalkostnader. Den centrala finansieringen innebär att
verksamheten ser en effekt av en uppsägning av lokaler omgående även om
kontraktet för lokalen har längre uppsägningstid. Vid beslut om centralt
finansierad omställningskostnad hanteras kostnaden under uppsägningsperioden
centralt och belastar inte verksamheten.
Följande principer gäller för lokalkostnad ska betraktas som
omställningskostnad:
1.

Lokalkostnaden belastar Tierps kommun centralt i organisationen - vid beslut
om att omställningskostnad är aktuellt samt att lokalen inte längre används av
verksamheten. Lokalen skall även vara uthyrningsbar till annan verksamhet
från det datum beslutet gäller.

2.

Lokalen får inte ersättas av ny lokal av berörd verksamhet.

3.

Lokalförändringen innebär en kostnadsminskning för berörd enhet samt även
en långsiktig en kostnadsminskning för Tierps kommun som helhet.

4.

I vissa fall kan även uppsägning av del av lokal vara aktuell, om det går att
påvisa en kostnadsminskning genom denna lösning. Detta beslut bereds om så
är aktuellt i samråd med lokalstrateg och fattas slutgiltigt av ekonomichef.

5.

Huvudregeln är att omställningskostnaden – i och med beslut om
omställningskostnad är fattat – övergår från verksamhet till att hanteras
centralt. Vid långa uppsägningstider kan individuella överenskommelser
kring kostnadsfördelning behöva fattas.

6.

Lösningen är förankrad i samverkan med närmast överordnad chef och/eller
förvaltningschef.

7.

Ekonomichef har slutgiltigt godkänt förslaget till omställningskostnad för
lokaler.

Ekonomienheten
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Blankett för lokalomställningskostnad
Denna blankett används för att ansöka om central finansiering av lokalomställningskostnader.

Ifylls av ansvarig chef
1) Innebär åtgärden en besparing med anledning av Tierps
kommuns ekonomiska situation?

Ja ☒

Nej ☐

2) Beskriv verksamhetsförändringen/neddragningen och motivera på vilket sätt förändringen
innebär en besparing:
Tierps kommun hyr Högbergsparken av Tierpsbyggen. Årskostnaden uppgår till
4 400 000 kr. I samtal med ABTB så anser de att en förtida uppsägning av kontraktet
bör betalas med motsvarande 57 månaders hyra. Vår bedömning är att 41 månaders hyra
är tillräckligt då ABTB har full rådighet över lokalen under uppsägningstiden.
Kostnaden för lokalen fanns inte med i budget då extern hyresgäst var på väg in i
lokalen. Denne backade ut i sista stund.
I lokalen finns ett fåtal hyresgäster som går på Högbergsskolan. Intäkt från den hyran de
betalar in är inte inräknat.
Att betala bort detta innebär sänkning av framtida kostnader med 4,4 mkr per år.
Ev kan några av eleverna från Högbergsskolan vara kvar i sina lägenheter beroende på
hur deras kontrakt ser ut. Därav svar ”Nej” på punkten 5)
3) Namn och objektnummer för aktuell lokal:
Högbergsparken
4) Från vilket datum avser ansökan om lokalomställningskostnader att börja gälla?
20200701
5) Kommer lokalen vara tömd och utrymd från och
med ansökningsdatumet?

Ja ☐

Nej ☒

6) Kommer enhetens ram kunna minskas med motsvarande
kostnad som lokalkostnaden?

Ja ☐

Nej ☒

7) Om del av lokalen önskas kunna sägas upp – om så är möjligt- ; hur stor del blir en
besparing i kronor/månad? (Bifoga gärna ritning över del av lokal om verksamheten avser
säga upp endast del av lokal, där det framgår vilken del av lokal som avses)

8) Enhet/Ansvarsnummer:
10101
9) Kostnadsuppgifter
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Hyra per månad för aktuell lokal:
366 000
Lokalyta för den aktuella lokalen som avses sägas upp (alternativt del av lokal):
100 %
Antal månader som skulle behöva finansieras centralt:
41 månader
Total omställningskostnad hela omställningsperioden:
15,4 mkr + tomhyran för första halvåret 2020
Datum och underskrift, ansvarig chef:
___________________________________________________________________________

IFYLLS AV ÖVERORDNAD CHEF
Ovanstående förändring/neddragning har skett i samverkan med överordnad chef.
Datum och underskrift, överordnad chef:
___________________________________________________________________________

IFYLLS AV EKONOMICHEF
Förslag om omställningskostnad för ovanstående tillstyrks

Ja ☒

Nej ☐

Ansvar som belastas: 10101 verksamhet 0260 omställningskostnader omorganisation
Datum och underskrift, Ekonomichef:
___________________________________________________________________________
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