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Förskolenämnden

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde,
torsdagen den 16 september 2021 kl. 15:00. Sammanträdet kommer att hållas
digitalt från Utgårdsgatan 9, Borås.
Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation med bland annat
redovisning av kvalitetsrapport Lek, kulturplanen och sommarförskolan.
Nämndsammanträdet startar klockan 17:00.
Förskolenämndens sammanträde är inte öppet för allmänheten.
Andreas Ekström
Förskolenämndens Ordförande

Ina Furtenbach
Förvaltningschef

Förhinder anmäls alltid till Ida Westin på 033-35 50 46 eller via e-post:
ida.westin@boras.se.
Gruppmöten

Mitt-S-samverkan har gruppmöte den 13 september kl. 17.00. Meddela eventuellt
förhinder till Andreas Ekström, tel. 0737-342736.
Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte den 13 september
kl.17.00. Meddela eventuellt förhinder till Marie Fridén, tel. 0734-32 70 95.
Sverigedemokraterna har gruppmöte den 14 september. Meddela eventuellt
förhinder till Leif Häggblom, tel. 0702-65 50 98.
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Sammanfattning
Förskolenämnden utredde under 2020 förutsättningarna för att driva kost och
lokalvård i egen regi. Förskolenämnden beslutade att fortsatt köpa kost och
lokalvård från nuvarande leverantörer (Grundskoleförvaltningen och Vård- och
äldreförvaltningen). För att säkerställa en kvalitativ kost och lokalvård
beslutades att ny samarbetsprocess ska arbetas fram med regelbundna
avstämningar mellan enhetschef för kost och lokalvård (enhetschef) och rektor.
Denna rapport är en aggregering av avstämningarna som skett på förskolenivå
under 2021.
Överlag är enhetscheferna och rektorerna nöjda med levererad kvalitet och
samarbetet mellan verksamheterna.
De utvecklingsområden utifrån enkätfrågorna och den följande gemensamma
analysen som lyfts av rektorer och enhetschefer är:


Arbetet med att minska matsvinnet i verksamheten.



Barnens delaktighet i måltidsverksamheten.



Arbetet med att minska hel- och halvfabrikat.



Ansvaret mellan verksamheterna avseende måltidsmiljön.



Dimensionering av kök och matsal.



Fortbildning av lokalvårdspersonalen.



Lokalvården i rum barn vistas i.



Samarbetet mellan personal (förskolepersonal och kost och lokalvårds
personal).
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1 Inledning och bakgrund
Förskolenämnden utredde under 2020 förutsättningarna för att driva kost och
lokalvård i egen regi. Förskolenämnden beslutade att fortsatt köpa kost och
lokalvård från nuvarande leverantörer (Grundskoleförvaltningen och Vård- och
äldreförvaltningen). För att säkerställa en kvalitativ kost och lokalvård
beslutades att en ny samarbetsprocess ska arbetas fram med regelbundna
avstämningar mellan enhetschef för kost och lokalvård och rektor, samt
avstämningar mellan verksamhetschef för kost och lokalvård och
Förskoleförvaltningens förvaltningsledning. Avstämningen avseende kost
bygger till stor del på Borås Stads Kostpolicy. Motsvarande dokument finns
inte för lokalvården, därför kretsar frågorna kring lokalvårdens upplevda
kvalitet.
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2 Kost och lokalvårdens organisering
Kost- och lokalvårdorganisationen under Grundskoleförvaltningen utgörs idag
av cirka 400 årsarbetare. Knappt 140 av dessa arbetar på förskolor (cirka 80
årsarbetare med kost och cirka 55 årsarbetare med lokalvård). Utöver de
medarbetare som arbetar på förskolor, betalar Förskoleförvaltningen för cirka
10 årsarbetare på Grundskolor som lagar mat till förskolor. Verksamheten leds
av en verksamhetschef som har stöd av två verksamhetsutvecklare som delas av
övriga Kost- och lokalvårdsorganisationer i staden och som organiseras under
Stadsledningskansliet. Det finns 13 enhetschefer och en biträdande enhetschef
som arbetar med kost och lokalvård, samt en enhetschef som arbetar med
vaktmästeri (ej Förskoleförvaltningens) och lokalvård. Enhetscheferna har
verksamhetsstöd av tre samordnare (2,5 heltidstjänster). Samtliga enhetschefer
arbetar mot förskola och grundskola. Respektive enhetschef har i sin
organisation köksmästare och lokalvårdssamordnare som utöver arbete inom
sin profession sköter planering, inköp och vikarieanskaffning. Generellt är
köksmästarna och lokalvårdssamordnarna placerade på grundskolor, men har
samordningsansvar för både förskola och grundskola. Medarbetarna inom
lokalvård arbetar i relativt hög utsträckning på flera enheter (förskolor och
grundskolor). Majoriteten av personalen arbetar antingen med kost eller med
lokalvård, men kombitjänster förekommer i varierande omfattning.
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3 Resultat
Uppföljningsmöten har för vårterminen 2021 hållits under perioden mars-maj.
Inför uppföljningsmötet har enhetschef respektive rektor fyllt i en blankett var
för sig. Därefter har de träffats, gemensamt gått igenom och diskuterat
resultatet samt gjort en gemensam analys.
På grund av sjukdom har enstaka förskolor inte kunnat genomföra
uppföljningsmötet, i vissa fall har rektor därför fyllt i blanketten för egen del. I
enstaka fall har rektor eller enhetschef valt två skattningsnivåer på samma
fråga1, i dessa fall har skattningen tolkats som det högre skattningsalternativet.
Sammantaget har uppföljningar gjorts avseende 63 förskolor (dygnet-runt
förskolornas uppföljning har gjorts gemensamt med rektors angränsande
enhet).
Sammanställning självskattning rektors nöjdhet avseende
kost- och lokalvårdsorganisationen
Rektors bedömning Instämme Instämme Instämme Instämmer i
r inte
r delvis
r i hög
mycket hög
alls/i liten
grad
grad/helt
grad
Jag är nöjd med
3
förskolans
lokalvårdsorganisation

7

25

28

Jag är nöjd med
förskolans
kostorganisation

9

29

24

1

Med några få undantag är rektorerna nöjda med hur kost- och
lokalvårdsorgansationen är organiserade på deras förskola/förskolor.
Rektorerna på de förskolor med mottagnings eller serveringskök är till 61 %2
nöjda med kostorganisationen. För förskolor med tillagningskök är 86 % nöjda
med kostorganisationen.
Mat och miljö
I Borås Stads kostpolicy framgår att:


Genom miljösmarta val och en ökad andel ekologiska inköp ska kosten
bidra till en hållbar framtid.



Matval ska göras med fokus på kvalitet, etik och miljö.



Råvaruvalen ska vara säsongsbetonade.



Möjligheten för närproducenter att leverera livsmedel ska öka.

Exempelvis kryssat Instämmer delvis och Instämmer i hög grad på samma fråga.
I hög grad eller i mycket hög grad/helt nöjda
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Matsvinn ska minimeras.
Sammanställning självskattning mat och miljö

Enhetschefs
bedömning

Fungerar Fungerar Fungerar Fungerar i
inte alls/i delvis
i hög
mycket hög
liten grad
grad
grad/helt

Svar
saknas

Matval görs
0
med fokus på
kvalitet, etik och
miljö

2

28

30

3

Råvaruvalen är
säsongsbetonade

0

5

41

14

3

Matsvinnet
minimeras i
verksamheten

1

14

32

12

4

Rektors
bedömning

Fungerar Fungerar Fungerar Fungerar i
Svar
inte alls/i delvis
i hög
mycket hög saknas
liten grad
grad
grad/helt

Matval görs med 0
fokus på
kvalitet, etik och
miljö

12

33

16

2

Råvaruvalen är
säsongsbetonade

0

15

32

13

3

Matsvinnet
minimeras i
verksamheten

1

19

31

10

2

3.2.2

Gemensam analys mat och miljö

Enhetscheferna skattar generellt mat och miljö högre än rektorerna, men en
klar majoritet av rektorerna anser att mat och miljö fungerar i hög grad eller
mycket hög grad/helt på förskolorna. Det område som är något sämre än
övriga är Matsvinnet minimeras i verksamheten. En stor andel av enhetschefer och
rektorer anser att arbetet med matsvinn inte fungerar fullt ut. Vissa rektorer
problematiserar själva målet och pekar på de utmaningar som följer då små
barn ska lära sig att äta nya smaker. Andra framhåller att det går att arbeta mer
lösningsfokuserat med frågan.
Nedan listas ett antal citat från de gemensamma analyserna. Alla citat kommer
från olika dialoger (citaten är i vissa fall redigerade för att öka läsbarheten).
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”Vi upplever att kost och lokalvården fungerar väldigt bra. Vi arbetar ständigt
med att minska matsvinnet både i kök och bland pedagoger. Vi arbetar med
pedagogiska luncher och hur vi kan vara bra förebilder i måltidssituationen.”
”Portionsberäkningen är snålt tilltagen ibland. Gäller särskilt när det serveras
fisk.”
”Vi har samsyn och det är hög kvalité på maten.”
”Fungerar i mycket hög grad”
”Matsedeln är säsongsbetonad och består av fyra perioder under året.
Kostpersonalen väger maten som slängs och sätter upp dokumentation på
väggen i matsalen. Detta inbjuder till diskussioner/ dialoger som barn,
kostpersonal och pedagoger för med varandra.”
”Vi ska försöka ha aktiviteter mot matsvinn. Avdelningar kan vara
lösningsfokuserade och kolla med varandras avdelningar om det finns mat
över.”
”I det stora hela har matens kvalitet, dess etiska- och miljöpåverkan förbättrats
genom åren. Exempelvis genom mindre halvfabrikat, mindre ris (miljö) samt
olika köttsorter som passar alla. Specialkost kan dock förbättras. Den behöver
vara mer variationsrik och mer likvärdig den övriga mat som serveras.”
”Matsvinnet påverkar verksamheten genom att försvåra lugn i barngrupp under
matsituationer då pedagogerna måste lämna för att hämta mer mat.”
”Visst matsvinn måste få förekomma på förskola anser rektor, då det är som
med annat som barn lär sig, de behöver få ta mat flera gånger som de kanske
inte tycker om innan de lär sig.”
Matkvalitet
I Borås Stads kostpolicy framgår att:


Maten ska vara näringsrik, god, omväxlande och anpassad efter
matgästens behov.



Maten tillagas så nära gästen och serveringstillfället som möjligt.



All personal tar ansvar för säker hantering av livsmedel.



Matgästen ges möjlighet till delaktighet i måltidsverksamheten.



Personal som arbetar i måltidsverkamheten har hög kompetens och
fortbildas kontinuerligt i frågor om kost, hälsa och hållbar utveckling.



Hel- och halvfabrikat används i så liten utsträckning som möjligt.
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Sammanställning självskattning matkvalitet

Matkvalitet
enhetschefs
bedömning

Fungerar Fungerar Fungerar i Fungerar i Svar
inte alls/i delvis
hög grad mycket
saknas
liten grad
hög
grad/helt

Maten är
näringsrik, god,
omväxlande och
anpassad efter
barnets behov.

0

0

34

25

4

Maten tillagas så 2
nära barnet och
serveringstillfället
som möjligt.

7

13

37

4

All personal tar
ansvar för säker
hantering av
livsmedel

3

21

36

3

Barnet ges utifrån 21
ålder möjlighet till
delaktighet i
måltidsverksamheten

25

10

1

6

Personalen som
0
arbetar i
måltidsverksamhe
ten har hög
kvalitet och
fortbildas
kontinuerligt i
frågor om kost,
hälsa och hållbar
utveckling

6

29

25

3

Hel- och
halvfabrikat
används i så liten
utsträckning som
möjligt

7

34

19

3

0

0
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Fungerar Fungerar Fungerar Fungerar Svar
inte alls/i delvis
i hög
i mycket saknas
liten grad
grad
hög
grad/helt

Maten är näringsrik, 1
god, omväxlande
och anpassad efter
barnets behov

11

33

18

0

Maten tillagas så
nära barnet och
serveringstillfället
som möjligt

5

12

18

28

0

All personal tar
ansvar för säker
hantering av
livsmedel

0

7

22

31

3

All pedagogisk
0
personal tar ansvar
för säker hantering
av livsmedel när
maten kommer till
avdelningarna

2

34

26

1

Barnet ges utifrån
ålder möjlighet till
delaktighet i
måltidsverksamheten

25

17

3

0

Personalen som
3
arbetar i
måltidsverksamhete
n har hög kvalitet
och fortbildas
kontinuerligt i
frågor om kost,
hälsa och hållbar
utveckling

6

31

18

5

Hel- och
halvfabrikat
används i så liten
utsträckning som
möjligt

16

29

12

1

18

5
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Gemensam analys matkvalitet

Enhetscheferna skattar generellt matkvaliteten högre än rektorerna, men även
rektorerna är överlag nöjda. Avseende matkvalitet är rektorer och enhetschefer
mer nöjda på de förskolor som tillagningskök Många rektorer (oavsett kökstyp)
anser också att det används för mycket hel- och halvfabrikat i
måltidsverksamheten. Generellt upplevs matkvaliteten som sämre på förskolor
med serverings-, eller mottagningskök av rektorerna. Det kan antas att det är
svårt att få till samma kvalitet på maten när den inte lagas på plats.
Coronapandemin har försvårat barnen delaktighet i måltidsverksamheten.
Nedan listas ett antal citat från de gemensamma analyserna. Alla citat kommer
från olika dialoger (citaten är i vissa fall redigerade för att öka läsbarheten).
” Vi upplever att maten för det mesta är näringsrik, god, omväxlande och
anpassad efter barnens behov. Andelen halvfabrikat gör bedömningen något
lägre. Maten smakar för det mesta väldigt bra.
Vi anser att både kostpersonal och pedagogisk personal hanterar maten säkert
för god hygien. Det har dock uppstått något tveksamt tillfälle där vi ansett att
kostpersonal inte hanterat maten på ett säkert sätt.
Under coronapandemin har pedagogerna börjat servera barnen mat istället för
att de tar till sig det de önskar själva. Detta gör att vi bedömer barnens
delaktighet något lägre.
Vi har tyvärr ingen kännedom om kostpersonalens utbildning eller
vidareutbildning.
Vi upplever att det förekommer ganska stor del halvfabrikat”
”Förskolan är nöjd med maten som serveras och ser att det finns en vilja till att
försöka laga mer mat från grunden. Kostpersonalen ser till de yngre åldrarna då
det gäller mat som kan vara svårsmält för dem och erbjuder något mer
anpassat. Genom barnråd på förskolan deltar barnen med sina önskemål på
önskeveckan gällande lunch. Under tiden med pandemi har barnen inte kunnat
delta i lika stor utsträckning som vanligt med att ta sin egen kost.”
”Innan pandemin fick barn vara med och duka och själva ta mat vid borden
men nu serverar personalen. Barnen får inte gå in i köket.”
”Köttbullar, fiskpinnar, fiskbullar etc. är halvfabrikat. Det pågår en förändring
om att få mat från en annan skola.”
”Kost och förskola har gemensamma kostmöten 1 ggr/termin, där
verksamhetsnära frågor lyfts. Detta gynnar barnen, samt ökar förståelsen och
inblicken i varandras verksamheter och uppdrag.”
”Hel- och halvfabrikat påverkas av utrustningen i köket. Köket är inte anpassat
till att laga mat på det vis som görs idag.”
”I och med att förskolan äter skolans mat är den mer anpassad för äldre barn.
Om det är någon mat som man anser är mindre lämpad för de yngre barnen
kan förskolan ha en dialog med kök/enhetschef kring detta. Med anledning av
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covid-19 är barnens möjlighet till delaktighet i måltidsverksamheten mycket
begränsad i nuläget.”
”Det är bra kvalitet på maten. Vi önskar mer färska grönsaker. Det upplevs att
avdelningarna får för lite grönsaker. Barnen är delaktiga på avdelningen när det
gäller maten. De är med och hämtar, presenterar för sina kompisar och ställer
fram på borden. Barnen är inte delaktiga i köket.”
”Det är hög kvalitet på maten och kostpersonal är kunnig och engagerad.
Barnen är inte delaktiga i köket men har en god relation med kostpersonalen.”
”Vid ett mottagningskök är det svårt att uppnå att maten lagas nära barnen.
Efter de förutsättningar som är bedömer vi ändå att maten lagas så nära barnen
som möjligt. Önskvärt hade såklart varit att vi haft ett eget tillagningskök på
förskolan.”
”Utvecklingsområdet ligger i att skapa förutsättningar för barns delaktighet.
Förslaget är att låta barnen få välja mat vid ett tillfälle under terminen. Det ska
också framgå tydligt att det är barnens val som gjorts denna dag. Dessutom
skulle inköp av kökskläder kunna göras, där de äldsta skulle kunna ges möjlighet
att exempelvis vara med och hacka grönsaker. Vi tar med oss idén, funderar
vidare och lyfter frågan till pedagoger och kostpersonal.”
”Gällande mängd mat och grönsaker, kost och lokalvårdspersonal har en dialog
dag för dag gällande detta. Förskolan upplever att det är ojämn mängd mat.
Ibland får vi för mycket av kolhydrater tillexempel ris, bulgur. Det är en stor
svinnkälla. I dagsläget tillagas maten så nära barnen som möjligt.”
”För att tillgodose att pedagogisk personal har tillräcklig kunskap om
livsmedelshantering finns en webbutbildning som enhetschefen
rekommenderar.”
”Maträtterna styrs av bestämd matsedel. Den är inte alltid varierande utan
liknande rätter samma vecka, kan detta ses över?”
Måltidsmiljö
I Borås Stads kostpolicy framgår att:


All personal har kännedom om grunderna för trevliga måltider samt en
god servicekänsla för att skapa en lugn och trevlig måltidsmiljö.



All personal har den kunskap som krävs för att kunna främja goda
matvanor hos sin målgrupp och därmed bidra till att skapa
förutsättningar för en god hälsa.



Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan verksamheterna när
det gäller miljön i matsalen eller restaurangen.
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Sammanställning självskattning måltidsmiljö

Måltidsmiljö
enhetschefs
bedömning

Fungerar inte
alls/i liten
grad

Fungerar Fungerar i Fungerar i
delvis
hög grad mycket hög
grad/helt

Svar
saknas

All personal har 0
kännedom om
grunderna för
trevliga måltider
samt en god
servicekänsla för
att skapa en lugn
och trevlig
måltidsmiljö

8

20

29

6

All personal har 0
den kunskap som
krävs för att
kunna främja
goda matvanor
hos
sin målgrupp och
därmed bidra till
att skapa
förutsättningar
för en god hälsa

7

26

25

5

Det ska finnas en 0
tydlig
ansvarsfördelning
mellan
verksamheterna
när det gäller
måltidsmiljön

5

25

24

9
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Fungerar Fungerar i Fungerar i
delvis
hög grad mycket hög
grad/helt

Svar
saknas

All personal har 0
kännedom om
grunderna för
trevliga måltider
samt en god
servicekänsla för
att skapa en lugn
och trevlig
måltidsmiljö

6

30

27

0

All personal har 0
den kunskap som
krävs för att
kunna främja
goda matvanor
hos
sin målgrupp och
därmed bidra till
att skapa
förutsättningar
för en god hälsa

8

36

19

0

Det ska finnas en 0
tydlig
ansvarsfördelning
mellan
verksamheterna
när det gäller
måltidsmiljön

8

26

25

4

3.4.2

Fungerar inte
alls/i liten
grad

Datum

Gemensam analys måltidsmiljö

Generellt uppfattar såväl enhetschefer som rektorer att måltidsmiljön fungerar
väl. Gällande måltidsmiljö behöver vissa förskolor tydliggöra ansvarsfördelningen
mellan verksamheterna. Tydliggörandet görs lämpligen utifrån gällande
överenskommelse i dialog mellan enhetschef och rektor.
Nedan listas ett antal citat från de gemensamma analyserna. Alla citat kommer
från olika dialoger (citaten är i vissa fall redigerade för att öka läsbarheten).
”Utifrån kostmöten mellan förskolan och kost har kommunikationen blivit
bättre. Vi behöver fortsätta med att hålla i denna dialog. Det finns en
ansvarsfördelning.”
”Verksamheterna har en god dialog vilket leder till att dessa områden fungerar
mycket väl.”
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”Rektor och enhetschef pratar med respektive medarbetare för en bättre
ansvarsfördelning.
Det är en fin teamkänsla och alla arbetar mot samma mål.”
”Det finns ingen skriven ansvarsrutin, vad ska den innehålla?”
”Enda svåra är när kost och lokalvård är sjuka, vem som har ansvar för vad och
förväntningar.”
”Pedagogiska samtal kring mat är ett utvecklingsområde, likaså ett mer
omfattande inspirerande pedagogiskt arbete.”
”Det fungerar bra, men allt kan bli ännu bättre.”
”Måltiderna sker på avdelningarna, kockarna har i dagsläget ingen påverkan på
miljön på avdelningen. Det är pedagogernas ansvar.”
”Personen som arbetar på plats är inte endast i köket och har fler andra
uppgifter under kort tid, 4 timmar.”
Maten och arbetsmiljön
I Borås Stads kostpolicy framgår att:


Restaurang, kök, kaféer eller matsalar ska vara rätt dimensionerade och
utformade.



Arbetsmiljön ska vara säker för personalen.

3.5.1

Sammanställning självskattning maten och arbetsmiljön

Måltidsmiljö
rektors
bedömning

Fungerar
inte alls/i
liten grad

Fungerar Fungerar Fungerar i Svar
delvis
i hög
mycket hög saknas
grad
grad/helt

Kök och
2
matsal är rätt
dimensionerade
och utformade

14

26

18

3

Arbetsmiljön är 2
säker för
kostpersonalen

4

18

36

3
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Fungerar Fungerar Fungerar i
delvis
i hög
mycket hög
grad
grad/helt

Svar
saknas

Kök och matsal 3
är rätt
dimensionerade
och utformade

12

27

20

1

Arbetsmiljön är 3
säker för
kostpersonalen

4

20

34

2

3.5.2

Fungerar
inte alls/i
liten grad

Datum

Gemensam analys maten och arbetsmiljön

Generellt uppfattar såväl enhetschefer som rektorer att maten och arbetsmiljön
fungerar väl. Flera lyfter dock att kök och matsal (om matsal finns) inte är rätt
dimensionerade och utformade. Nedan listas ett antal citat från de
gemensamma analyserna. Alla citat kommer från olika dialoger (citaten är i vissa
fall redigerade för att öka läsbarheten).
”Det är funktionellt och anpassat till verksamhetens behov.”
”Köket är litet, det saknas en kokgryta.”
”Vi anser att vi har en god måltidsmiljö och förbättrat med inköp av möbler till
matsalen. Det är dock trångt mellan borden eftersom vi behöver ha plats för
minst två grupper som äter samtidigt.
Det är inte optimalt att köra mat mellan enheterna men det fungerar. Blir något
högre arbetsbelastning med att alla leveranser som skall fördelas till intilliggande
förskola, lite mer pack och plock. Kan eventuellt arbeta på samverkan och
förbättra organisationen.”
”Gemensam matsal för förskola/skola som vid vissa tider och situationer
upplevas som liten. Förskolan anpassar med stolar till barnen vid behov. Yngre
barns avdelning äter på sin avdelning.”
”Arbetsmiljön för kostpersonalen är ansträngd då köket är mycket trångt i
förhållande till antal barn. Det finns inget varuintag. Förskolan har ingen
matsal. Mat lagas för flera portioner med vegetariskt som alternativ. Tillagning
av flera rätter innebär arbetsställningar som sliter. En större kokgryta till
önskas.”
”Köket är litet och inte anpassat för mottagning av varor/transport. Förskolan
har i dag ingen matsal.”
”Det finns ingen matsal då barngrupperna äter på sina avdelningar.”
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Lokalvård
Borås Stad har ingen lokalvårdspolicy. Självskattningsfrågorna kretsar därför
framförallt kring lokalvårdens upplevda kvalitet.
3.6.1

Sammanställning självskattning lokalvård

Lokalvård
enhetschef
bedömning

Fungerar Fungerar Fungerar Fungerar Svar
inte alls/i delvis
i hög
i mycket saknas
liten grad
grad
hög
grad/helt

Personalen som
0
arbetar i lokalvårdsverksamheten har
hög kvalitet och
fortbildas
kontinuerligt i
frågor om lokalvård

8

34

18

3

Lokalvården i rum
där barn vistas,
matsal/torg

1

5

29

24

4

Lokalvården i
0
kontor/expedition/
arbetsrum/
konferensrum

4

27

28

4

Lokalvården i
entré/kapprum/
vindfång/
korridorer

1

4

28

26

4

Lokalvården på
toaletter och i
hygienutrymmen

1

2

27

29

4
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Fungerar Fungerar Fungerar Fungerar i Svar
inte alls/i delvis
i hög
mycket
saknas
liten grad
grad
hög
grad/helt

Personalen som
1
arbetar i
lokalvårdsverksamh
eten har hög
kvalitet och
fortbildas
kontinuerligt i
frågor om lokalvård

13

28

19

2

Lokalvården i rum 2
där barn vistas,
matsal/torg

9

28

24

0

Lokalvården i
1
Kontor/expedition
/arbetsrum/
konferensrum

7

27

28

0

Lokalvården i
Entré/Kapprum/
Vindfång/
korridorer

1

7

29

26

0

Lokalvården på
Toaletter och
hygienutrymmen

2

7

26

28

0

Generellt uppfattar såväl enhetschefer som rektorer att lokalvårdens kvalitet är
tillräcklig. De områden som rektorerna anser fungerar sämst är Personalen som
arbetar i lokalvårdsverksamheten har hög kvalitet och fortbildas kontinuerligt i frågor om
lokalvård. Viss fortbildning har under året skjutits upp med hänvisning till
Corona. det område som flest rektorer upplever brister i avseende städningen är
Lokalvården i rum där barn vistas, matsal/torg. Vissa rektorer lyfter i den
gemensamma analysen att de vill att lokalerna ska storstädas två gånger per år,
vilket också är ett krav från Miljöförvaltningen. Kost och lokalvård arbetar för
att det ska kunna bli ytterligare storstädning.
Nedan listas ett antal citat från de gemensamma analyserna. Alla citat kommer
från olika dialoger (citaten är i vissa fall redigerade för att öka läsbarheten).
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Gemensam analys lokalvård

”Vi är i stort nöjda med lokalvården, dock är vikarier ej kunniga och trasor
mellan toalett och handfat har blandats samt handskar har ej använts som de
skall under coronapandemin. Städningen har vid ett par vikarietillfällen varit
undermålig. Vår lokalvårdare är bra att samtala med och föra dialog med om vi
har frågor eller önskningar.
Lokalvårdaren kommer att få utbildning i höst.”
”Lokalvården fungerar i mycket hög grad.”
”Lokalvården kan ha svårt att lösa storstäd i pågående verksamhet. Eftersom
huset är p-märkt så ska det genomföras 2 ggr /år. Tillsammans försöker vi lösa
det så gott det går, men det är svårare exempelvis när förskolan har
sommarjour.”
”Förskolan har två lokalvårdare där vi ser skillnad mellan dem. Det är mycket
hög kvalité på resultatet i vänstra annexet, men de behöver arbeta på kvalitén i
högra annexet.”
”Det fungerar bra alla är nöjda”
”Verksamheten känner att det inte är rent. Vi behöver gå igenom städschema
tillsammans.”
”Lokalvårdaren kommer att få en utbildning till hösten. Det finns en bra dialog
lokalvård och förskola när det passar bäst att städa i lokalerna.”
”Kvalitén är lite varierande utifrån vem som städar. Men det fungerar i stort.”
”Rektor och enhetschef är eniga om att lokalvården inte fungerar
tillfredsställande och har dialog kring detta.”
”Det är svårt att hålla rent i avdelningarnas entréer/tamburer. Mycket sand dras
in.”
Samarbete personal
Hur samarbetet mellan verksamheterna ska vara regleras i Överenskommelser
för tjänsteköp.
I överenskommelserna framkommer att:


Utförare (Kost och lokalvård) och beställare (Förskola), bör när det är
praktiskt och kvalitetsmässigt möjligt för båda verksamheterna, sträva
efter att samutnyttja personal inom samma avtalsområde i syfte att
säkerställa en kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet.



Kost och lokalvårdens personal tillsammans med enhetschef bör bjudas
in till förskolans APT när gemensamma frågor diskuteras.
Eftersträvansvärt är att personalen bjuds in minst en gång per termin.



Vid personalaktiviteter uppmanas, om rektor bedömer det som
lämpligt, att bjuda med lokalvårdspersonalen.
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Sammanställning självskattning samarbete personal

Samarbete
personal enhetschefs
bedömning

Fungerar Fungerar Fungerar Fungerar Svar
inte alls/i delvis
i hög grad i mycket saknas
liten grad
hög
grad/helt

Vid gemensamma
frågor bjuds kostoch lokalvårdspersonalens
personal i till
förskolornas APT

18

20

11

6

8

Kost och
11
lokalvårdspersonalen bjuds in
till för förskolan
gemensamma
aktiviteter

16

19

13

4

Kostpersonalen
16
används i den
pedagogiska
verksamheten vid
ev. information om
matsvinn

22

15

5

5

Samverkan mellan
rektor och
enhetschef

3

29

25

4

2
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Samarbete
personal - rektors
bedömning

Fungerar Fungerar Fungerar
inte
delvis
i hög
alls/i
grad
liten grad

Fungerar i Svar
mycket
saknas
hög
grad/helt

Vid gemensamma
frågor bjuds kostoch lokalvårdspersonalens
personal in till
förskolornas APT

21

20

14

5

3

Kost och
13
lokalvårdspersonale
n bjuds in till för
förskolan
gemensamma
aktiviteter

12

23

15

0

Kostpersonalen
22
används i den
pedagogiska
verksamheten vid
ev. information om
matsvinn

18

17

6

0

Samverkan mellan
rektor och
enhetschef

4

30

28

0

1

Utifrån uppföljningen är det tydligt att samverkan mellan förskolorna och kost
och lokalvård behöver förbättras. Coronapandemin har inneburit att samverkan
försvårats. En del förskolor framhåller att de har andra forum än APT där de
samverkar med Kost och lokalvårds personal.
Nedan listas ett antal citat från de gemensamma analyserna. Alla citat kommer
från olika dialoger (citaten är i vissa fall redigerade för att öka läsbarheten).
3.7.2

Gemensam analys samarbete personal

”Har inte gått att genomföra gemensamma aktiviteter under pandemin.”
”Vi har gemensam samsyn. Vid behov bjuds kostoch lokalvård in till APT.”
”Samverkan har börjat komma igång mellan rektor och enhetschef.”
”Samverkan sker under andra former, det finns en god dialog. Kost och
lokalvård används med dess yrkesprofession vid olika aktiviteter på förskolan
där det finns möjligheter till samarbete tillexempel när det serveras
traditionsenlig mat som midsommar, påsk, jul.”
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”Vi har andra mötesformer än APT för samverkan. Daglig kommunikation,
goda relationer och tydliga rutiner mellan förskola, kost och lokalvård.
Gemensamma aktiviteter i form av planerad vårpromenad, uppvaktning av
jämna födelsedagar i huset.”
”Kost- och lokalvårdspersonal har vid inget tillfälle blivit inbjudna till
förskolans APT eller friskvårdande/personalvårdande aktiviteter. Samma
personalrum används och möjliggör småprat i anslutning till rast eller paus.
Upplever dock att kock inte tar rast (utanför köket/i personalrummet) vilket
gör att småpratet uteblir.”
”En kost- och lokalvårdspersonal som arbetar i båda organisationerna
(25%+75%) bjuds in till APT. På grund av Covid-19 så har det inte bjudits in
personal från kost och lokalvård till APT eller friskvårdsaktiviteter förutom
personal som arbetar i båda verksamheterna. Vi kommer bjuda in från
förskolan om det blir tillfälle och kostchef meddelar att han stöttar ekonomiskt
om det så behövs.”
”En förbättring kan ske inom detta område. I nuläget är dock möjligheterna
begränsade pga Covid 19. Kost och lokalvård bjuds in vid specifika tillfällen
t.ex. avtackning vid pensionsavgång. ”
”I och med att APT ligger kvällstid behöver vi hitta andra former för att
hantera gemensamma frågor”
”Samarbetet mellan rektor och enhetschef fungerar mycket bra. Eftersom
samarbetet mellan kostpersonal och pedagoger oftast flyter på bra så är det
sällan det är några extra frågor som behöver tas upp. Vi har bokat minst ett
möte per termin för att stämma av våra verksamheter.”
Synpunkter och idéer från dialogmötena
3.8.1

Ytterligare synpunkter enhetschef

”Jag har en plan på att det skall bli bättre och jämnare kvalitet på maten. Jag har
planer på lite aktiviteter där barnen involveras i köket och i maten på ett annat
sätt.”
”Avstämningsmötet är ett bra tillfälle att få diskutera frågor kring kost och
lokal.”
”Enhetschef och rektor anser att de har ett gott samarbete och att man
kontaktar varandra om det uppstår frågor eller synpunkter.”
”Detta möte har varit bra”
”Bra om vi tillsammans kommer igång med att jobba med ”matsvinnet” längre
fram.”
3.8.2

Ytterligare synpunkter rektor

”Upplever ett bra samarbete och lätt att höra av sig om det är något.”
”Saknar storstäd 2 gånger om året, enligt enhetschef så är det en arbetsgrupp
tillsatt som ser över detta.”
Rapport uppföljningsmöten kost och lokalvård

Borås Stad

Datum

Sida

2021-07-29

23(25)

”Vi har en stående punkt på våra koordinatormöten en gång i månaden där vi
diskuterar aktuella frågor kring kost och lokalvård.”
”Detta möte har varit jättebra där vi båda ser att vi har en hel del att jobba med
när det gäller kommunikation och samarbete mellan våra verksamheter. Det
kan bara bli bättre.”
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4 Analys och tolkning
Generellt är rekorena och enhetscheferna nöjda. De utvecklingsområden som
främst lyfts av rektorer och enhetschefer är:


Matsvinnet minimeras i verksamheten



Barnet ges utifrån ålder möjlighet till delaktighet i måltidsverksamheten



Hel- och halvfabrikat används i så liten utsträckning som möligt



Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan verksamheterna när
det gäller måltidsmiljön



Kök och matsal är rätt dimensionerade och utformade



Personalen som arbetar i lokalvårdsverksamheten har hög kvalitet och
fortbildas kontinuerligt i frågor om lokalvård



Lokalvården i rum barn vistas i



Samarbete mellan personal (förskolepersonal och kost och lokalvårds
personal)

Alla punkter förutom Kök och matsal är rätt dimensionerade och utformade (som
delvis är en lokalfråga) är punkter som rektorer och enhetschefer har
mandat att gemensamt arbeta med utifrån gällande överenskommelser. Två
punkter Barnet ges utifrån ålder möjlighet till delaktighet i måltidsverksamheten och
Personalen som arbetar i lokalvårdsverksamheten har hög kvalitet och fortbildas
kontinuerligt i frågor om lokalvård är områden som påverkats negativt av
coronapandemin. Förutsättningarna för att höja kvaliteten inom dessa
områden bör förbättras i takt med att pågående pandemi avtar.

Olof Fredholm
Chef administrativ funktion
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Bilagor
Bilaga 1 – Underlag uppföljningsmöte kost och lokalvård

Rapport uppföljningsmöten kost och lokalvård

Underlag uppföljningsmöte kost- och lokalvård
Förskolans namn:
Enhetschef:
Rektor:
Datum för uppföljningsmöte:
Anvisningar
Uppföljningsmöten hålls i mars-april och november. Enhetschef respektive rektor fyller inför
uppföljningsmöte i blanketten var för sig. Vid mötet gås resultatet igenom och en kortare
gemensam analys görs under respektive punkt. Rektor svarar för att lämna in sammanställt
material på J:\FF Samverkan\Uppföljningsmöten kost- och lokalvård senast 2021-05-02/202112-15. Materialet kommer att aggregeras och användas som diskussionsunderlag i
Förskoleförvaltningens ledningsgrupp, samt sammanställas i en rapport till Förskolenämnden.
Kost
Förskolan har (sätt kryss på rätt
alternativ):

Tillagnings Mottagningskök
kök
☐
☐

Serveringskök
☐

Antal barn på förskolan:
Antal hemvister:

Rektors sammantagna
bedömning
Jag är nöjd med förskolans
lokalvårdsorganisation
Jag är nöjd med förskolans
kostorganisation

Instämmer
inte alls/i
liten grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i hög grad

☐

☐

☐

Instämmer
i mycket
hög
grad/helt
☐

☐

☐

☐

☐

Fungerar
inte alls/i
liten grad

Fungerar
delvis

Fungerar
i hög
grad

Matval görs med fokus på kvalitet, etik och
miljö
Råvaruvalen är säsongsbetonade

☐

☐

☐

Fungerar
i mycket
hög
grad/helt
☐

☐

☐

☐

☐

Matsvinnet minimeras i verksamheten

☐

☐

☐

☐

Mat och miljö enhetschefs bedömning

Fungerar
inte alls/i
liten grad

Fungerar
delvis

Fungerar
i hög
grad

Matval görs med fokus på kvalitet, etik och
miljö
Råvaruvalen är säsongsbetonade

☐

☐

☐

Fungerar
i mycket
hög
grad/helt
☐

☐

☐

☐

☐

Matsvinnet minimeras i verksamheten

☐

☐

☐

☐

Fungerar
inte alls/i
liten grad

Fungerar
delvis

Fungerar
i hög
grad

☐

☐

☐

Fungerar
i mycket
hög
grad/helt
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Fungerar
inte alls/i
liten grad

Fungerar
delvis

Fungerar
i hög
grad

☐

☐

☐

Fungerar
i mycket
hög
grad/helt
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Mat och miljö rektors bedömning

Mat och miljö gemensam analys

Matkvalitet enhetschefs bedömning
Maten är näringsrik, god, omväxlande och
anpassad efter barnets behov.
Maten tillagas så nära barnet och
serveringstillfället som möjligt.
All personal tar ansvar för säker hantering av
livsmedel
Barnet ges utifrån ålder möjlighet till
delaktighet i måltidsverksamheten
Personalen som arbetar i
måltidsverksamheten har hög kvalitet och
fortbildas kontinuerligt i frågor om kost, hälsa
och hållbar utveckling
Hel- och halvfabrikat används i så liten
utsträckning som möjligt

Matkvalitet rektors bedömning
Maten är näringsrik, god, omväxlande och
anpassad efter barnets behov.
Maten tillagas så nära barnet och
serveringstillfället som möjligt.
All personal tar ansvar för säker hantering av
livsmedel (avseende kostpersonal på
förskolan)
All pedagogisk personal tar ansvar för säker
hantering av livsmedel, när maten kommer till
avdelningarna
Barnet ges utifrån ålder möjlighet till
delaktighet i måltidsverksamheten
Personalen som arbetar i
måltidsverksamheten har hög kvalitet och
fortbildas kontinuerligt i frågor om kost, hälsa

och hållbar utveckling
Hel- och halvfabrikat används i så liten
utsträckning som möjligt

☐

☐

☐

☐

Fungerar
inte alls/i
liten grad

Fungerar
delvis

Fungerar
i hög
grad

☐

☐

☐

Fungerar
i mycket
hög
grad/helt
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Fungerar
inte alls/i
liten grad

Fungerar
delvis

Fungerar
i hög
grad

☐

☐

☐

Fungerar
i mycket
hög
grad/helt
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Matkvalitet gemensam analys

Måltidsmiljö enhetschefs bedömning
All personal har kännedom om grunderna för
trevliga måltider samt en god
servicekänsla för att skapa en lugn och trevlig
måltidsmiljö
All personal har den kunskap som krävs för
att kunna främja goda matvanor hos
sin målgrupp och därmed bidra till att skapa
förutsättningar för en god hälsa
Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning
mellan verksamheterna när det gäller
måltidsmiljön

Måltidsmiljö rektors bedömning
All personal har kännedom om grunderna för
trevliga måltider samt en god
servicekänsla för att skapa en lugn och trevlig
måltidsmiljö
All personal har den kunskap som krävs för
att kunna främja goda matvanor hos
sin målgrupp och därmed bidra till att skapa
förutsättningar för en god hälsa
Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning
mellan verksamheterna när det gäller
måltidsmiljön
Måltidsmiljö gemensam analys

Maten och arbetsmiljön enhetschefs
bedömning
Kök och matsal är rätt dimensionerade och
utformade
Arbetsmiljön är säker för kostpersonalen
Maten och arbetsmiljön rektors
bedömning
Kök och matsal är rätt dimensionerade och
utformade
Arbetsmiljön är säker för kostpersonalen
Maten och arbetsmiljön gemensam analys

Fungerar
inte alls/i
liten grad

Fungerar
delvis

Fungerar
i hög
grad

☐

☐

☐

☐
☐
Fungerar Fungerar
inte alls/i
delvis
liten grad

Fungerar
i mycket
hög
grad/helt
☐

☐

☐

☐
☐
Fungerar Fungerar
i hög
i mycket
grad
hög
grad/helt
☐
☐

☐

☐

☐

☐

Fungerar
inte alls/i
liten grad

Fungerar
delvis

Fungerar
i hög
grad

☐

☐

☐

Fungerar
i mycket
hög
grad/helt
☐

☐

☐

☐

☐

☐
Lokalvården i
Kontor/expedition/arbetsrum/konferensrum

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Fungerar
inte alls/i
liten grad

Fungerar
delvis

Fungerar
i hög
grad

☐

☐

☐

Fungerar
i mycket
hög
grad/helt
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Lokalvård rektorns bedömning
Personalen som arbetar i
lokalvårdsverksamheten har hög kvalitet och
fortbildas kontinuerligt i frågor om lokalvård
Lokalvården i rum där barn vistas,
matsal/torg

Lokalvården i
Entré/Kapprum/Vindfång/korridorer
Lokalvården på Toaletter och
hygienutrymmen

Lokalvård enhetschefs bedömning
Personalen som arbetar i
lokalvårdsverksamheten har hög kvalitet och
fortbildas kontinuerligt i frågor om lokalvård
Lokalvården i rum där barn vistas,
matsal/torg
Lokalvården i
Kontor/expedition/arbetsrum/konferensrum
Lokalvården i
Entré/Kapprum/Vindfång/korridorer
Lokalvården på Toaletter och
hygienutrymmen
Lokalvård gemensam analys

Samarbete personal - rektors bedömning
Vid gemensamma frågor bjuds kost- och
lokalvårdspersonalens personal i till
förskolornas APT
Kost och lokalvårdspersonalen bjuds in till
för förskolan gemensamma aktiviteter
Kostpersonalen används i den pedagogiska
verksamheten vid ev. information om
matsvinn
Samverkan mellan rektor och enhetschef

Samarbete personal – enhetschefs
bedömning
Vid gemensamma frågor bjuds kost- och
lokalvårdspersonalens personal i till
förskolornas APT
Kost- och lokalvårdspersonalen bjuds in till
för förskolan gemensamma aktiviteter
Kostpersonalen används i den pedagogiska
verksamheten vid ev. information om
matsvinn
Samverkan mellan rektor och enhetschef
Samarbete personal gemensam analys
(beskriv här också om ni delar personal)
Ytterligare synpunkter enhetschef

Ytterligare synpunkter rektor

Fungerar
inte alls/i
liten grad

Fungerar
delvis

Fungerar
i hög
grad

☐

☐

☐

Fungerar
i mycket
hög
grad/helt
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Fungerar
inte alls/i
liten grad

Fungerar
delvis

Fungerar
i hög
grad

☐

☐

☐

Fungerar
i mycket
hög
grad/helt
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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Första kritiska dygnen vid misstanke om sexuella
trakasserier – matris
Medarbetare, rektor och verksamhetschef ska följa matrisen under de första
kritiska dygnen. Efter matrisen ges en närmare beskrivning av processen, och
de delar som ibland kan bli aktuella efter de första dygnet, fortsatt utredning av
händelsen, och uppföljning. Numreringen hänvisar till stycken i texten som
följer efter den här matrisen.
När en medarbetare får kännedom
om att ett barn kan ha utsatts för
sexuella trakasserier i
verksamheten
1.1 Om en medarbetare ser, eller ett barn
eller vårdnadshavare berättar, något som
kan innefatta sexuella trakasserier ska
förskolepersonal endast lyssna och dokumentera vad som sagts. Förskolepersonal
ska varken förhöra eller ställa ledande
frågor. Dokumentera skriftligt, vem som
sagt vad, vem som var närvarande samt i
vilken situation informationen har
framkommit.

1.2 Medarbetaren kontaktar omgående
rektor utan att varken prata med
medarbetaren som kan ha utsatt barnet för
sexuella trakasserier eller andra personer.
Stark sekretess råder!
1.3 Medarbetaren ska göra en muntlig
anmälan om sexuella trakasserier till rektor.
I anmälan ska det framgå vem som sagt
vad, vem som var närvarande samt i vilken
situation informationen har framkommit.
Medarbetaren ska även mejla anmälan till
rektor för dokumentation. Använd jobbmejlen. Spara mejlet.

1.4 När någon får kännedom om att ett
barn kan ha utsatts för sexuella trakasserier
ska rektor vara den som gör anmälan till
polisen.

När rektor får kännedom om att ett barn
kan ha utsatts för sexuella trakasserier
i verksamheten
2.1 Rektor kontaktar omgående
verksamhetschef som i sin tur kontaktar
förvaltningschef. Utifrån det som framkommit
övervägs vid behov akuta skydds- och
stödåtgärder för barnet.

När verksamhetschef får känne
dom om att ett barn kan ha utsatts för sexuella trakasserier i
verksamheten
3.1 Verksamhetschef kontaktar
förvaltningschef.
3.2 Verksamhetschef informerar
förvaltningsledningen.

2.2 Rektor samråder med verksamhetschef och
HR kring den arbetsrättsliga hanteringen och
om medarbetaren ska tas ur tjänst.
2.3 Rektor kontaktar polisen, 114 14 för
konsultation och gör anmälan.
2.4 Informera det berörda barnets
vårdnadshavare skyndsamt och under lugna
former. Använd framtagen checklista Rektor
får endast lämna information om vad som
hänt och att en utredning påbörjats. Stark
sekretess råder!
Informera också om möjligheten att
polisanmäla.
2.5 Efter samråd med verksamhetschef
återkopplar rektor till den som anmält
händelsen. Därefter informerar rektor
medarbetare på förskolan. Använd framtagen
checklista. Rektor och berörda medarbetare får
stöd av HR och företagshälsovården.
2.6 Rektor följer rutinen vid kränkande
behandling som även omfattar sexuella
trakaserier genom att först fylla i och skicka in
blanketten Bilaga A – Anmälan till huvudman
gällande kränkande behandling. Rektor fortsätter
sedan arbetet genom att följa rutinen och
påbörja arbetet med Bilaga B – utredning
gällande kränkande behandling.

3.3 Verksamhetschef tar beslut om
medarbetaren ska tar ur tjänst efter
samråd med HR. VC kontaktar
Förvaltningschef som formellt fattar beslut
om avstängning. HR informerar
huvudskyddsombud.
3.4 Verksamhetschef informerar
kommunikatör.

3.5 Verksamhetschef ska organisera
verksamheten så att rektor vid behov
frigörs för att kunna arbeta med ärendet
och eventuellt erbjuda stöd från en
rektorskollega.

3.7 Verksamhetschef ska vid behov
sammankalla rektor, kommunikatör och
HR till ett avstämningsmöte. En plan för
insatserna görs. Vid detta tillfälle bör tid
för fortsatt avstämning planeras.
3.8 Verksamhetschef och
Förvaltningschef sköter i samråd med
kommunikatör kontakten med media.
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1 När en medarbetare får kännedom om att ett barn
misstänks ha utsatts för sexuella trakasserier på
förskolan
Om ett barn eller en vårdnadshavare berättar
Om ett barn eller en vårdnadshavare berättar om misstänkta sexuella
trakasserier av med arbetare som kan ha skett på förskolan ska inte
förskolepersonal förhöra utan endast lyssna och dokumentera vad som sägs.
Använd inte ledande frågor. Samtalet ska dokumenteras skriftligt och i det ska
det framgå:




vem som sagt vad
vem som var närvarande
samt i vilken situation informationen har framkommit

Medarbetaren hänvisar vårdnadshavaren att kontakta rektorn som är den som
hanterar ärendet vidare.
Omedelbar kontakt med rektor
Medarbetaren ska omgående ta kontakt med rektor utan att prata med den
person som kan ha utsatt ett barn för sexuella trakasserier. Medarbetaren ska
heller inte prata med andra personer inom eller utanför förskolan om
händelsen. Om rektorn inte kan nås ska tillförordnad rektor i första hand
kontaktas därefter ska verksamhetschef omgående kontaktas. Om det är rektor
som kan ha utsatt ett barn för sexuella trakasserier ska medarbetaren kontakta
verksamhetschef.
Dokumentation av anmälan
Medarbetaren ska göra en muntlig anmälan om sexuella trakasserier till rektor.
Av anmälan ska framgå:




vem som sagt vad
vem som var närvarande
samt i vilken situation informationen har framkommit

Medarbetaren ska även mejla rektor vad hen sagt i anmälan för att få en daterad
och skriftlig dokumentation av anmälan. Medarbetaren måste mejla från sin
egen jobbmejl till rektors jobbmejl i Outlook på grund av säkerhetsskäl. Mejlet
ska sparas. Om rektor varit inblandad i händelsen eller inte går att nås ska
medarbetaren istället anmäla till verksamhetschef.
Kontaktuppgifter till rektor och verksamhetschef (namn, telefonnummer och
mejladress)

Rektor:
Eventuell tillförordnad rektor:
Verksamhetschef:
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2 När rektor får kännedom om att ett barn misstänks
ha utsatts för sexuella trakasserier på förskolan
Inledande arbetsrättslig hantering
När rektor får kännedom om att ett barn misstänks ha utsatts för sexuella
trakasserier av personal i förskolan ska rektor skyndsamt kontakta sin
verksamhetschef som i sin tur skyndsamt kontaktar förvaltningschef. Rektor
ska inte diskutera händelsen med sin personal. Utifrån det som framkommit
övervägs akuta skydds- och stödåtgärder för barnet, om möjligt utan att
förstöra bevisning.
Det är viktigt att känna till att innan dom har fallit så är den misstänkte
medarbetaren att betrakta som oskyldig i lagens mening. Därför måste
arbetsgivaren vara ytterst försiktig med hur information lämnas ut till
personalgrupp, föräldrar och barn. Alla berörda behöver dock få information
om att något har hänt.
Fortsatt arbetsrättslig hantering
Rektor samråder med HR och verksamhetschef om det som inträffat och
resonerar kring den omedelbara arbetsrättsliga hanteringen. Om bedömning
görs att det inte är lämpligt att medarbetaren är i tjänst ska verksamhetschef
kontakta förvaltningschef. Det är förvaltningschef som fattar beslut om
avstängning med lön. HR-chef informerar huvudskyddsombud. Om beslut om
avstängning tas ska rektor möjliggöra stöd till medarbetaren hos
företagshälsovården. Rektorn ska därtill upprätthålla en regelbunden kontakt
med medarbetaren. Medarbetaren är avstängs tills utredningen klarlagt vad som
har hänt.
Kontakt med polisen och Barnahus Borås
Vid behov kan rektor ta kontakt med Barnahus för konsultation. Där
samverkar socionomer, polis, åklagare, barnläkare och psykologer. Barnahus
Borås ger råd till professionella när det finns misstanke om att ett barn utsatts
för sexuella övergrepp, misshandel, kvinnlig könsstympning eller bevittnat våld
i nära relationer.
Rektor kontaktar polisen, på telefon: 114 14 för konsultation. Rektor gör
en anmälan om misstanke kvarstår efter samråd med polis.
Kontaktuppgifter Barnahus Borås

Telefon 0768-88 51 38
E-post: barnahus.alvsborg@boras.se
Information till vårdnadshavare
Förskolan har en plikt att informera direkt berörda vårdnadshavare till
drabbade barn. Rektor får endast lämna information om vilka misstankar som
har lett till att en anmälan eller avstängning av medarbetare har skett. Informera
det berörda barnets vårdnadshavare skyndsamt och under lugna former.
Använd framtagen checklista. Stark sekretess råder!
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Informera också om möjligheten att polisanmäla. Rektor kan vid behov ta stöd
av annan rektorskollega eller verksamhetschef vid samtalet med
vårdnadshavare.
Informationsplikten gäller dock bara vårdnadshavare till det barn som
misstänks vara utsatt. När det gäller föräldragruppen som kollektiv, ska
förskolan av sekretesskäl inte informera om enskilda barn eller medarbetare.
Detta enligt Offentlighets- och sekretesslagen kap. 23 1 §, med hänvisning till
barnet och förundersökningssekretess.
Återkoppling till anmälaren och information till medarbetare
Efter samråd med verksamhetschef och kommunikatör återkopplar rektor till
den som anmält händelsen. Rektor ska inte delge personen några detaljer i
utredningen. Därefter informerar rektor personal på förskolan. Använd
framtagen checklista som stöd vid samtalet med personalen. Medarbetarna på
förskolan kan få stöd av företagshälsovården.
Utredning och anmälan till huvudman
Rektor följer rutinen vid kränkande behandling som även omfattar sexuella
trakasserier genom att först fylla i och sedan skicka in blanketten Bilaga A –
Anmälan till huvudman gällande kränkande behandling, blanketten mejlas till
forskola@boras.se Rektor fortsätter sedan arbetet genom att följa rutinen och
påbörja arbetet med Bilaga B – utredning gällande kränkande behandling.
Efter utredningen - utlämnande av handlingar
Om det står klart att det inte förekommit sexuella trakasserier

Om utredningen kommer fram till att det inte förekommit några sexuella
trakasserier ska inga uppgifter lämnas till vårdnadshavare om vilken personal
det handlar om. (Offentlighets- och sekretesslagen 39 kap. 2 § ). HR-funktionen
ansvarar för att ta kontakt med nämndsekreteraren för rådgivning kring gallring.
Om det skulle stå klart att det förekommit sexuella trakasserier

Om det efter avslutad utredning skulle stå klart att det har förekommit sexuella
trakasserier kommer ett disciplinärende att upprättas hos förvaltningen.
Disciplinärenden skyddas inte av sekretess i enlighet med 39 kap. 2 § andra
stycket i Offentlighets- och sekretesslagen. Vilket innebär att vårdnadshavaren i
detta skede kan få ta del av uppgiften om vem som står bakom de sexuella
trakasserierna. Om den misstänkte döms för brottet blir domen offentlig.
Därmed blir det även svårt att hävda sekretess för uppgifter hos förvaltningen.

Sida
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Datum

Instans

2021-09-16

Förskolenämnden
Dnr FN 2021-00125 3.5.2.0

Miljörapport tertial 2 2021
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden godkänner upprättad Miljörapport för tertial 2 2021 och
översänder den till Miljö-och konsumentnämnden.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige antog 2018 nya Miljömål för Borås Stad.
Kommunfullmäktige har beslutat att dessa miljömål gäller till och med 2021.
Förskolenämndens arbete med Borås Stads miljömål redovisas två gånger per år
till Miljö- och konsumentnämnden. Miljö- och konsumentnämnden
sammanställer sedan en rapport till Kommunstyrelsen. Uppföljningen beskriver
hur långt nämnden har kommit i sitt arbete med de av Kommunfullmäktige
beslutade målen.
Prövning av barns bästa
Kommuner har i skyldighet att beakta barnets bästa i beslut som rör barn.
Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ art då det är en Uppföljning av
Förskolenämndens arbete med miljömålen. Barnperspektivet beaktas löpande
inom de områden som redovisningen berör.
Beslutsunderlag
1. Miljörapport Tertial 2 2021
Samverkan
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den XX september 2021.
Beslutet expedieras till
1. Miljö- och konsumentnämnden

Andreas Ekström
Ordförande
Ina Furtenbach
Förvaltningschef

Förskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

forskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Miljörapport Tertial 2 2021
Förskolenämnden

Innehållsförteckning
Inledning ................................................................................................. 3
Hållbara perspektiv ................................................................................ 3
Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom
miljöområdet .......................................................................................................... 3
Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion ..................................................... 5
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Inledning
Förskolenämndens arbete med Borås Stads miljömål redovisas två gånger per år till Miljö- och
konsumentnämnden. Miljö- och konsumentnämnden sammanställer sedan en rapport till
Kommunstyrelsen. Uppföljningen beskriver hur långt nämnden har kommit i sitt arbete med de av
Kommunfullmäktige beslutade målen. I miljörapport Tertial 2 2021 följs två etappmål upp.

Hållbara perspektiv
Beskrivning
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en
hållbar samhällsutveckling.

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög
kompetens inom miljöområdet
1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha
ett miljöledningssystem.
Indikatorer
Har förvaltningen / bolaget ett
certifierat miljöledningssystem?

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Ja

Ja

Ja

Kommentar Förskoleförvaltningen är miljödiplomerade genom Miljöstrategen i Jönköping.
Har förvaltningen / bolaget ett
miljöledningssystem som inte är
certifierat?

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Kommentar Förvaltningen har ett certifierat miljöledningssystem genom miljödiplomering. Det är därför
inte aktuellt att följa upp miljöledningssystem som inte är certifierade.

Förskolenämnden, Miljörapport Tertial 2 2021
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1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha
system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg.
Indikatorer
Andel förskolor, grundskolor och
gymnasieskolor som har ett
miljöledningssystem.

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

100

100

100

Kommentar
Miljöarbetet ingår i samtliga förskolors systematiska kvalitetsarbete och redovisas i kvalitetsrapport
Naturvetenskap och teknik. Arbetet ingår i läroplansuppdraget och förskolorna planerar arbetet som en del
i undervisningen. Målen i läroplanen som är kopplat till miljöarbetet lyfter att förskolorna ska ge varje barn
förutsättningar att skapa förståelse för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra samt hur
människors olika val kan bidra till en hållbar utveckling.
I undervisningen på våra förskolor får barnen exempelvis erfara och uppleva källsortering. Arbetslagen
undersöker tillsammans med barnen vad som händer med olika produkter som lämnas i naturen ges
barnen möjlighet att ställa nyfikna frågor och de följer olika nedbrytningsprocesser. Barngrupperna
besöker återvinningsstationer i förskolans närhet för att barnen ska erfara, uppleva och ges möjlighet till
nyfikna frågor. Våra förskolor bedriver undervisning utanför förskolornas gårdar i bl.a skogen. I skogen ges
barnen möjlighet att undersöka och upptäcka naturens olika kretslopp. Arbetslagen är medupptäckare och
lyssnar aktivt nyfiket på barnens frågor, vad som fångar deras uppmärksamhet, ibland är det barnen som
tar bilder på olika upptäckter. Efter mötena i skogen fortsätter arbetslagen med lärprocesserna på
förskolan, där barnen exempelvis undersöker olika fenomen genom digitala verktyg eller söker fakta via
olika media. Barnen ges också möjlighet att återskapa sina upplevelser i skogen med hjälp av material
och eller andra estetiska uttryckssätt. Vid förskolornas måltider pågår samtal mellan barnen och lärarna
om matens väg. Vid samtalen ges barnen möjlighet att med stöd av lärarna reflektera över var maten
kommer ifrån och hur olika mat påverkar miljön. Genom att lärarna observerar barnens nyfikenhet kan de
därefter lyfta in processen i undervisningen. Här ges barnen möjlighet att fortsätta undersöka och
upptäcka matens väg genom exempelvis olika faktaböcker och genom olika experiment.
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion
2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa
och miljö.
Lägesbeskrivning
Beskriv åtgärder som vidtagits sedan 2019 för att minska exponering av farliga kemikalier i
förskolor.
Kommentar
Målet bedöms vara nått 2021.
På förskolorna i Borås Stad byts befintligt material successivt ut för att minska exponering av farliga
kemikalier. I upphandling av lärmaterial och möbler till förskolorna finns idag kriterier som möjliggör att
köpa giftfria material till förskolornas miljöer. I förskolornas lärmiljöer används idag mer ostrukturerat- och
natur-material än förut. Många av våra förskolor väljer bort att köpa in klassiska ”leksaker” av fler olika
anledningar. En anledning är att förskolorna vill minska antalet leksaker gjorda av plast i lärmiljöer, på
grund av att plast ibland kan innehålla miljöfarliga ämnen även om de inte klassas som gift. I
undervisningen på förskolorna har användandet av återvinningsmaterial ökat de senast åren. Barnen ges
möjlighet att skapa förståelse för hållbart förhållningssätt och återbruk. Genom att arbetslagen presenterar
återvinningsmaterial som inte innehåller gifter får barnen erfara vilka material som är lämpliga att använda
för återvinning. Barnen ges möjlighet att undersöka olika återvinningsmaterial exempelvis hur hållbara de
är, vad de innehåller och dess olika egenskaper.
I Förskoleförvaltningens rutin för nybyggnation och ombyggnation beskrivs att samtliga material och
produktval ska göras enligt gällande riktlinjer och miljökrav för Borås Stad. Samt att gällande lagkrav för
hälso- och miljöaspekter ska följas. I rutinen förordas även naturliga markmaterial som grus, gräs, bark,
stock och sten i enlighet med gällande regler.
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Tertialrapport 2 2021
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden beslutar att godkänna tertialrapport 2 2021.
Ärendet i sin helhet
Förskolenämnden redovisar ett resultat på +22 761 tkr i förhållande till
periodens budget. Prognosen för helåret är i nuläget +3 000 tkr.
Förskolenämnden har beslutat att nyttja 5 500 tkr från Förskolenämndens
buffert till satsningar på pedagogiska miljöer i förskolan. Förskolenämnden har
även beslutat att fördela 2 600 tkr ur bufferten för tilläggsbelopp för barn i
behov av särskilt stöd. Nämndens buffert på 8 100 tkr för året är därmed
förbrukad.
Nämnden gör ett överskott avseende personalrelaterade kostnader med ca 18
700 tkr för perioden. Till allra största del kan överskottet härröras till effekter
av rådande pandemi i form av bland annat högre frånvaro av personal.
Förskolenämndens ram inför 2021 räknades ned med 0,12 % avseende volym,
baserat på befolkningsprognos framtagen i april 2020. Antalet inskrivna barn i
våra egna förskolor har under perioden januari-augusti varit 60 färre än under
motsvarande period förra året. Pandemin har gjort att vårdnadshavare valt att
senarelägga inskolningar och därmed har mängden inskrivna barn minskat.
Antalet barn i fristående förskolor har varit 16 barn färre under januari-augusti
2021 än under motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg
har minskat med fem platser jämfört med motsvarande period förra året.
Kostnaderna för köpta platser är nästan 1 mnkr lägre under januari-augusti
2021 jämfört med motsvarande period förra året.
Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med,
har Förskolenämnden betalningsansvar för 90 färre barn under januari-augusti
2021 än under motsvarande period 2020.
Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa
innebär en avsevärt högre lokalkostnad.
Prövning av barnets bästa
Kommuner har i skyldighet att beakta barnets bästa i beslut som rör barn.
Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ art då, månadsuppföljningarna
per april och augusti är nämndens rapport till Kommunfullmäktige;
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tertialuppföljningar. Dessa uppföljningar, tillsammans med en analys av
kommunens och bolagens ekonomi, blir delårsrapporter till
Kommunfullmäktige. I nämndens tertialuppföljning framgår analys av ekonomi
och verksamhet samt måluppfyllelse. Barnperspektivet beaktas löpande inom de
områden som rapporten berör.
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1 Inledning
Förskoleförvaltningens viktigaste uppdrag de kommande åren är att fortsätta arbetet med att skapa en
likvärdig förskoleverksamhet med god kvalitet. Enligt förskolans läroplan ska förskolan lägga grunden
för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn. Förskolan är en
nationellt styrd verksamhet i en kommunal organisation vilket innebär att uppdraget formuleras dels i
nationella styrdokument och dels i den kommunala målstyrningen. Förskolan arbetar därför utifrån två
parallella styrmodeller. Det systematiska kvalitetsarbetet beskrivs i de nationella styrdokumenten. Borås
Förskoleförvaltning har tagit fram en modell för det systematiska kvalitetsarbetet där varje förskola
planerar, följer upp, dokumenterar, utvärderar och utvecklar sin verksamhet utifrån de nationella målen.
Andra underlag i arbetet är den årliga klimatenkäten, Kompetensförsörjnings/hälsoplanen och inkomna
synpunkter.
Förvaltningen har tagit fram en övergripande verksamhetsplan som identifierar de gemensamma
utvecklingsområdena för 2021-2022:
· Kvalitet i utbildningen - en god och likvärdig kvalitet i alla förskolor
· Kompetensförsörjning - kvalitativ och långsiktig kompetensförsörjning
· Förvaltningens processer – goda förutsättningar för verksamheterna och underlag för beslut
Förskolenämnden redovisar ett resultat på +22 761 tkr i förhållande till periodens budget, varav 9 mkr
är ännu inte använt statsbidrag för juli/ augusti. Prognosen för helåret är i nuläget +3 000.

2 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
2.1 Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.

2.1.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag
Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med
Förskolenämnden pröva möjligheten att införa någon
form av integrerad verksamhet för barn och äldre, till
exempel på Kristineberg.

Förskolenämnden, Tertial 2 2021

Status T2 2021
Delvis
genomfört

Kommentar
Förskolenämnden har påbörjat dialog med Vård- och
äldrenämnden för att skapa förutsättningar där
verksamhet för barn och äldre kan mötas när den
nya förskolan på Kristineberg planeras.
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2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andelen föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på
förskolan ska öka, %.
Utfall År 2019
95,7
Utfall År 2020
96
Utfall T2 2021
95,8

Andelen föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan ska
öka, %.
Andelen vårdnadshavare som känner sig trygga ligger kvar på samma nivå som föregående år. De allra
flesta vårdnadshavare, 96 %, anger att de känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan. Sett
över en treårsperiod är resultatet konstant. Det är svårt att nå 100 % då vårdnadshavare kan svara även
på faktorer utanför Förskolenämndens kontroll som tex upplevd trygghet i närområdet. Enskilda
förskolor kan också uppleva personalbyten vid den tidpunkt då enkäten besvaras. Enheterna analyserar
de kommentarer som eventuellt finns kopplade till frågan samt vidta åtgärder för att alla
vårdnadshavare ska kunna känna sig trygga. Arbetet följs upp på rektorernas kvalitetsdialoger. Ett gott
bemötande och ett professionellt förhållningssätt till barn och vårdnadshavare lägger grunden för en
känsla av trygghet, detta arbetar enheterna löpande med under verksamhetsåret. Samverkan i olika
former med vårdnadshavarna är också en viktig faktor för att vårdnadshavarna ska känna sig trygga när
de lämnar sitt barn på förskolan.
Under 2021 minskade andelen som deltog i enkäten till 50% från tidigare års 85 %, detta beror
sannolikt på pandemin. Tidigare år har det vid hämtning och lämning på förskolorna funnits möjlighet
för vårdnadshavare att besvara enkäten på plats via en surfplatta. 2021 har inte detta varit möjligt att
genomföra på grund av pandemin. Detta medförde att enkäten fick genomföras på ett annat sätt
genom att en länk med lösenord skickades ut till den enskilda vårdnadshavaren.

2.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T2 2021

Förskolenämnden uppdras att tillsammans med
Arbetslivsnämnden se till att samhällsintroduktion
erbjuds på alla familjecentraler.

Delvis
genomfört
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Kommentar
Uppdraget genomfördes under 2019. 2020 skulle
Arbetslivsförvaltningen göra om utbildningen då det
var svårt att rekrytera deltagare. 2020 har pandemin
hindrat vidare insatser. Arbetslivsförvaltningen
ämnar under hösten 2021 starta en omarbetad
samhällsintroduktion. Antal familjecentraler som
kommer att delta beror på antal anmälningar i de
olika områdena. Förskoleförvaltningen bistår med
rekrytering av deltagare samt utifrån behov med
lokaler.
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Uppdrag
Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med
Grundskolenämnden, Förskolenämnden och
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under
2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt
belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när
det inte bedrivs någon utbildning i dem.

Status T2 2021
Delvis
genomfört

Kommentar
Förskolenämnden samnyttjar i dagsläget skollokaler
på flera orter tillsammans med grundskolan. Ett möte
har genomfört mellan Lokalförsörjningsförvaltningen,
Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen,
Gymnasium- och vuxenutbildningsförvaltningen och
Fritids- och folkhälsoförvaltningen. En grupp
representanter kommer att arbeta vidare med
uppdraget genom arbetsmöten under hösten.

2.3 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %.
Utfall År 2019
25
Utfall År 2020
23,6
Utfall T2 2021
23,8

Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %.
Närproducerade livsmedel är inte inlästa i det nya upphandlingsdatasystemet Hantera. Rapportering av
närproducerade livsmedel kan därför ske först när aktuella data är tillgängliga. Andel närproducerade
livsmedel ligger därför i rapporteringen kvar på samma nivå som för april.
Kostverksamheten ligger organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen och köper in livsmedel ifrån
upphandlade leverantörer. Arbetet med att öka andelen närproducerade livsmedel sker framförallt
tillsammans med koncerninköp vid upphandlingsskeendet. 2019 var det första året som årsstatistik för
närproducerade livsmedel kunde tas fram och sett till trenden har andelen närproducerade livsmedlen
inte ökat sedan dess.
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2.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får
en hälsosam och god miljö.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %.
Utfall År 2019
50,4
Utfall År 2020
49,2
Utfall T2 2021
45,8

Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %.
Målvärdet är inte uppnått.
Det aktuella utfallet är framtaget ur upphandlingsdatasystemet Hantera och gäller för januari - juli 2021.
Andel ekologiska livsmedel har inte ökat jämfört med utfallet för tertial 1.
Kostverksamheten ligger organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen och köper in ekologiska
livsmedel ifrån upphandlade leverantörer. Kostverksamhetens ambition är att, inom ramen för
livsmedelsbudgeten, maximera inköpen av ekologiska livsmedel. Livsmedelspriserna har kraftigt ökat
sedan den 1 maj 2019, då det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. De ökade livsmedelspriserna kan
framförallt härledas till finansieringsmodellen för distributionscentralen. Livsmedelsavtalet säkerställer
en viss ambitionsnivå vad gäller ekologiska livsmedel utifrån att vissa produktgrupper enbart är
upphandlade som ekologiska, exempelvis mejeriprodukter. Prisökningarna på livsmedel har inneburit
en ekonomisk utmaning för verksamheten under 2020 och så även under första delen hittills under
2021.

2.5 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.
Utfall År 2019
9,6
Utfall År 2020
11,6
Utfall T2 2021
11,6

Förskolenämnden, Tertial 2 2021

6(18)

Kommunfullmäktiges indikatorer
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.
Utfall År 2019
86,7
Utfall År 2020
50,6
Utfall T2 2021
65,5

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.
Sedan senaste rapporteringen har sjukfrånvaron stabiliserat sig. Verksamheten är fortfarande påverkad
av pandemin men det går inte längre att se en ökande sjukfrånvarokurva. Den totala sjukfrånvaron den
senaste 12-månadersperioden ligger på 11,6%, vilket är i paritet med de tidigare mätperioderna.
Sjukfrånvaron speglar dock inte personalens totala frånvaro, då även mycket tillfällig föräldrapenning
(VAB) sker och påverkar verksamheten.
Barnens frånvarotal har hållit motsvarande höga nivå som personalens vilket gjort att förskolorna trots
frånvarotalen kunnat upprätthålla en god verksamhet för de närvarande barnen.
Förvaltningen har under våren fortsatt arbeta med skyddsåtgärder för medarbetarna, och varje förskola
har tagit fram åtgärder som anpassats efter enheternas förutsättningar, bland annat kan nämnas
användning av skyddsutrustning, hämtning/lämning utomhus, digitala lösningar på personal- och
vårdnadshavarmöten. Förvaltningen har också under våren använt stadens möjlighet att testa personal
på plats för att snabbt bryta smittkedjor.
Framgent kommer förvaltningen att fortsätta den täta dialogen med rektorerna och deras
arbetsmiljöarbete med bland annat hälso- och kompetensförsörjningsplanerna, för att stötta rektor och
anpassa insatser efter enhetsspecifika behov. Beredskapen på behovet av rehabilitering efter pandemin
är fortsatt hög.
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.
Senaste uppföljningen av behovet visar att användandet av timanställda fortsatte öka under hela våren
2021, med upp till strax över 2000 beställningar under maj. Under sommarmånaderna var, av förklarliga
skäl, behov mindre.
Bemanningsenheten uppvisar fortfarande en hög procentuell täckningsgrad, med över 90% varje
månad. Användandet av timvikarier var låg under första delen av pandemin men behovet att täcka
frånvaroluckor med kort varsel har ökat successivt. Det arbete för att minska användandet av
timanställda som initierades 2019 men på grund av pandemin har pausats, kommer att fortsätta under
senare delen av 2021 och början av 2022.

Förskolenämnden, Tertial 2 2021

8(18)

2.5.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag
När Borås Stads nämndorganisation gjordes om
stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller
B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden och Vård- och
äldrenämnden utvärdera det valda alternativet.
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021.

Status T2 2021
Delvis
genomfört

Kommentar
Förskolenämnden gjorde 2020 en omfattande
utredning av förutsättningarna att driva kost- och
lokalvård i egen regi. För att säkerställa en kvalitativ
kost- och lokalvård har en ny samverkansprocess
arbetats fram. Under våren 2021 har enhetschefer
och rektorer träffats för uppföljningsmöten avseende
kost och lokalvård. Utifrån mötena har en rapport
arbetats fram. I rapporten identifieras
utvecklingsområden, men överlag är enhetscheferna
och rektorerna nöjda med levererad kvalitet och
samarbetet mellan verksamheterna.
Det centrala arbetet med Kommunfullmäktiges
uppdrag fortlöper, en rapport kommer inom kort att
lämnas över till Kommunfullmäktige.
Förskoleförvaltningen har varit med i arbetsgruppen
kring uppdraget, men rapporten tas fram av
Stadsledningskansliet.

3 Intern kontroll
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom nämndens
verksamhetsområde. Detta ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en intern kontrollplan för
att följa upp att nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer
nämnden ett antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret.
I denna rapport har nämnden följt upp riskbilderna Risk för att i planarbetet hänvisa till närliggande förskolor
som redan är fulltecknade och Risk för brist på vikarier.
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3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal,
tertial eller halvår
Verksamhet / Process

Riskbild

Kontrollmoment med analys

Åtgärd

Lokaler

Risk för att i planarbetet
hänvisa till närliggande
förskolor som redan är
fulltecknade

Kontroll av antal detaljplaner på
remiss till nämnden som hänvisar
till närliggande förskolor som
redan är fulltecknade.

Åtgärder vidtas inom
nämndens process för
detaljplaneyttranden.

Kontroller av inkomna detaljplaner
på remiss till nämnden har
genomförts för att följa upp antalet
remisser som hänvisar till
närliggande förskolor som redan är
fulltecknade. Vid uppföljning per
augusti för tertial 2 har samtliga
inkomna detaljplaner som skickats
på remiss till nämnden för yttrande
kontrollerats, perioden januariaugusti.
Det har under perioden januariaugusti inkommit totalt
fyradetaljplaner, varav en av dessa
hänvisar till en fulltecknad förskola
och två hänvisar till att det finns
förskolor som inte nämns vid namn
inom en kilometer från planområdet.
Den fjärde detaljplanen handlade om
möjliggörandet av byggnation av ny
grundskola och inte
bostadsbyggnation. I det fall
detaljplanen hänvisar till fulltecknad
förskola eller där närområdet inte
kan omhänderta ett ökat behov har
Förskolenämnden vid samtliga svar
lyft fram behovet av att vid
bostadsbebyggelse i området är det
nödvändigt att även planera för
utbyggnad av ny förskola och
möjliggöra för etablering av
förskoleplatser.
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Verksamhet / Process

Riskbild

Kontrollmoment med analys

Vikarier

Risk för brist på vikarier

Kontroll av tillgången till
timvikarier i verksamheterna.

Åtgärd

Statistik från bemanningsenheten
följs upp varje månad.
Täckningsgraden under andra
tertialen av 2021 ligger mellan 95100%, vilket visar att
bemanningsenheten gör ett bra jobb
att täcka de luckor som finns i vår
verksamhet. Antalet beställningar
under andra tertialen ligger mellan
ca 2000 (maj) och ca 420 (juli)
(augusti månads uppgifter finns
ännu inte tillgängliga) och utifrån det
går det att konstatera att behovet av
vikarier är högt under de månader
som traditionellt också har hög
frånvaro bland personalen i form av
sjukfrånvaro och tillfällig
föräldrapeng (VAB).
Vad som även är viktigt att ha i
åtanke är att i den redovisade
täckningsgraden i % inte synliggörs
de pass där behovet inte täckts fullt
ut, vilket gör att det kan finns en
diskrepans mellan statistikens
redovisning av täckningsgrad och
upplevelsen av täckt behov.
En avstämning om upplevelsen av
tillgängligheten på vikarier kommer
att genomföras med alla rektorerna
under hösten 2021 och kommer att
redovisas vid årsuppföljningen av
intern kontrollplan.
Kundfakturor

Risk för felaktig hantering av
kundfakturor

Kontroll av att hantering av
kundfakturor sker i enlighet med
regelverket.
Under våren 2021 har någon
rotering av hanteringen av
kundfakturor skett vid personals
frånvaro. Samordnarna har
omorganiserats i arbetsgrupper och
en grupp har särskilt ansvar för
kontroll. Bedömningen är att dessa
naturliga roteringar motsvarar
kontrollmomentet i
internkontrollplanen, detta då
samtliga samordnare vid minst en
gång under terminen varit inne och
skött andras kontrolluppgifter.
Mindre avvikelser har konstaterats
inom kontrollen av sammanboende
vårdnadshavare. Åtgärder har
vidtagits för att korrigera
felaktigheterna och förebygga att
felen uppstår framöver.

3.2 Antal anmälda bisysslor
Under perioden september 2020 till augusti 2021 har 19 medarbetare på Förskoleförvaltningen anmält
bisyssla.
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4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall janaug 2020

Nämndbudget
2021

Budget janaug 2021

Utfall janaug 2021

Avvikelse
jan-aug
2021

Prognosavvikelse

Statsbidrag

54 135

83 285

56 674

58 835

2 161

1 850

Avgifter och övriga intäkter

46 355

74 216

48 172

50 829

2 657

1 670

100 490

157 501

104 846

109 664

4 818

3 520

-415 885

-671 245

-449 737

-431 010

18 727

13 830

-64 175

-99 994

-66 663

-66 014

649

0

-127 689

-182 155

-124 114

-125 556

-1 442

-14 350

-610

-1 500

-1 000

-991

9

0

-608 359

-954 894

-641 514

-623 571

17 943

-520

22 761

3 000

Tkr

Summa intäkter
Personal
Lokaler
Material och tjänster
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat jämfört med
kommunbidrag

-8 100
-507 869

-805 493

-536 668

-513 907

527 495

805 493

536 668

536 668

19 626

0

0

22 761

3 000

22 761

3 000

Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat
Godkända "öronmärkta" projekt
Resultat jfr med tillgängliga medel
Ackumulerat resultat

19 626
13 719

16 719

Resultatanalys
Förskolenämnden redovisar ett resultat på +22 761 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen
för helåret är i nuläget +3 000 tkr. 9 mkr utgörs av riktade statsbidrag för minskade barngrupper,
utdelade under juli och augusti. Förskolorna har inte använt dem ännu eftersom förskolan är stängd
under juli och delvis i augusti, samt att barnen skolas in gradvis under augusti och september.
Förskolenämnden har beslutat att nyttja 5 500 tkr från Förskolenämndens buffert till satsningar på
pedagogiska miljöer i förskolan. Förskolenämnden har även beslutat att fördela 2 600 tkr ur bufferten
för tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. Nämndens buffert på 8 100 tkr för året är därmed
förbrukad.
Nämnden gör ett överskott avseende personalrelaterade kostnader med ca 18 700 tkr för perioden. Till
allra största del kan överskottet härröras till effekter av rådande pandemi i form av bland annat högre
frånvaro av personal.
Förskolenämndens ram inför 2021 räknades ned med 0,12 % avseende volym, baserat på
befolkningsprognos framtagen i april 2020. Antalet inskrivna barn i våra egna förskolor har under
perioden januari-augusti varit 60 färre än under motsvarande period förra året. Pandemin har gjort att
vårdnadshavare valt att senarelägga inskolningar och därmed har mängden inskrivna barn minskat.
Antalet barn i fristående förskolor har varit 16 barn färre under januari-augusti 2021 än under
motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har minskat med fem platser jämfört
med motsvarande period förra året. Kostnaderna för köpta platser är nästan 1 mnkr lägre under
januari-augusti 2021 jämfört med motsvarande period förra året.
Förskolenämnden, Tertial 2 2021
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Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden
betalningsansvar för 90 färre barn under januari-augusti 2021 än under motsvarande period 2020.
Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa innebär en avsevärt högre
lokalkostnad.

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall janaug 2020

Nämndbudget
2021

Budget janaug 2021

Utfall janaug 2021

Avvikelse
jan-aug
2021

Prognosavvikelse

7

0

0

0

0

0

Kostnad

-7 269

-11 901

-7 697

-8 189

-492

-600

Nettokostnad

-7 262

-11 901

-7 697

-8 189

-492

-600

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-1 152

-2 292

-1 528

-1 390

138

0

Nettokostnad

-1 152

-2 292

-1 528

-1 390

138

0

99 496

156 010

103 853

108 420

4 567

3 420

Kostnad

-591 907

-936 198

-623 868

-605 505

18 363

180

Nettokostnad

-492 411

-780 188

-520 015

-497 085

22 930

3 600

14

84

55

3

-52

-40

Kostnad

-2 484

-3 667

-2 486

-2 104

382

400

Nettokostnad

-2 470

-3 583

-2 431

-2 101

330

360

975

1 407

938

1 241

303

140

Kostnad

-5 550

-8 936

-5 935

-6 383

-448

-500

Nettokostnad

-4 575

-7 529

-4 997

-5 142

-145

-360

Intäkt

0

0

0

0

0

0

Kostnad

0

0

0

0

0

0

Nettokostnad

0

0

0

0

0

0

100 492

157 501

104 846

109 664

4 818

3 520

Kostnad

-608 362

-962 994

-641 514

-623 571

17 943

-520

Nettokostnad

-507 870

-805 493

-536 668

-513 907

22 761

3 000

Tkr
Central administration
Intäkt

Politisk verksamhet
Intäkt

Förskoleverksamhet
Intäkt

Öppen förskola
Intäkt

Familjecentral
Intäkt

Buffert

Totalt
Intäkt

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +22 761 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen
för helåret är i nuläget +3 000 tkr. I prognosen ingår nämndens buffert, som helt nyttjats under året.
Central administration
Budgetavvikelsen är för perioden -492 tkr. Helårsprognos -600 tkr.
Politisk verksamhet
Budgetavvikelsen är för perioden +138 tkr. Utfallet kan variera mellan månaderna. Helårsprognos
Förskolenämnden, Tertial 2 2021
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enligt årsbudget.
Förskoleverksamhet
Budgetavvikelsen är för perioden +22 933 tkr. Helårsprognos +3 600 tkr. Det ekonomiska utfallet är
fortsatt positivt och förklaringen är spåren av pandemin. Personalkostnaderna är fortsatt lägre än
budgeterat på grund av bl.a en hög frånvaro hos barnen samt en högre andel vab hos personalen. Den
högre frånvaron har inneburit att frånvarande personal inte har ersatts i lika hög grad som före
pandemin. Vikariekostnaderna har varit lägre. Rektorerna har under perioden utvecklat sina strategier
för att leda och fördela personal vid en hög frånvaro bland både personal och barn. Samtidigt som de
har balanserat för att vidhålla Folkhälsomyndighetens och förvaltningens restriktioner gällande
pandemin, med fokus på att minimera nya kontakter.
Statsbidraget för minskade barngrupper i sin nuvarande form kommer att försvinna 2022. Detta har
rektorerna fått information om under perioden och under hösten kommer dialoger genomföras för att
stötta rektorer som eventuellt behöver minska personal och förändra i sin organisation vårterminen
2022. En stor oro finns inom förvaltningen kring att statsbidraget upphör till årsskiftet 21/22. För
hösten 2021 har nämnden erhållit ca 26 mnkr i statsbidrag för minskade barngrupper.
Ett fortsatt arbete med att nybyggnation, ombyggnation och renovering av icke ändamålsenliga lokaler.
Varje ny eller upprustad förskola innebär högre lokalkostnader. Inför varje ny planlagd förskola görs en
noggrann behovsanalys, eftersom det finns en oro över de högre lokalkostnader de medför.
Under perioden har rektorerna gjort analyser i sitt systematiska kvalitetsarbete och därefter satt upp mål
och förväntade effekter inför kommande läsår. I analysen har flertalet rektorer lyft hur pandemin
påverkat kvalitetsarbetet och strukturen i undervisningen. De beskriver vikten av att ha förskollärare på
plats för att planera, bedriva och följa upp undervisningen. Det här har inneburit att en del rektorer valt
att fortsätta arbeta mot 2021 års mål och endast utveckla de förväntade effekterna inför kommande
läsår. Vid fastställandet uttryckte samtliga rektorer att de har funnit en struktur och förtrogenhet i sitt
systematiska kvalitetsarbete. I verksamhetsplanerna har vi sett att rektorerna identifierat olika
målområden såsom: lärmiljö fokus utom- och inomhusmiljö, digital kompetens, barns språkutveckling
och kommunikation, lekens betydelse samt samverkan med vårdnadshavare. Under läsåret kommer
rektorerna följa upp de förväntade effekterna inom de olika målområdena.
Utbildningsnivå har betydelse för hur det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas och fortskrider.
Rektorer betonar förskollärarens roll i det systematiska kvalitetsarbetet. Där det saknas förskollärare på
avdelning/hemvist har det systematiska kvalitetsarbetet inte kommit lika långt. Förvaltningen har
genomfört olika insatser på förskolor och arbetslag för att dels öka kunskapen kring systematiskt
kvalitetsarbete och dels för att utveckla modeller för arbetet på enhetsnivå. Riktade
kompetensutvecklingsinsatser, tjänster och resurser syftar till att öka likvärdigheten.
Förskoleförvaltningen har planerat för och genomfört olika insatser på förskolorna gällande Aktiva
åtgärder för likabehandling/ mot diskriminering i det systematiska kvalitetsarbetet med betoning på
synliggörande, fortlöpande dokumentation och uppföljning. Ett antal förskolor har utvecklat ett
systematiskt arbete när det gäller Aktiva åtgärder.
Under perioden har leken följts upp i det systematiska kvalitetsarbetet på förskolorna och området
lärmiljöer har redovisats till nämnden. Flera förskolor har haft lärmiljöer som prioriterat område under
20/21, vilket har resulterat i att begrepp som tillgänglighet, barns inflytande, mötesplatser, integration
av läroplansmål har problematiserats och diskuterats mellan rektorer och pedagoger på förskolorna.
Rapporten 2021 visar att förskolorna har utvecklat förskolans lärmiljöer sedan föregående år. Det
återstår att utveckla möjligheterna i lärmiljöerna på ett motsvarande sätt utomhus.
Förskolor har vidare i sitt systematiska kvalitetsarbete utvecklat hur lärmiljöer kan organiseras samt vad
som behöver utvecklas vidare utifrån läroplanen och barns intressen. Genom pedagogisk
dokumentation har förskolor uppnått att barns delaktighet och inflytande har ökat i organisering och
förändring av lärmiljöer. Flera förskolor har utvecklat arbetet med aktiva åtgärder under året vilket
bland annat har resulterat i att pedagoger uppmärksammat de könsstereotypa uppfattningar som finns
på förskolan och hur de kan bli mer jämställda. Utemiljön kvarstår som utvecklingsområde.
Förskolenämnden, Tertial 2 2021
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Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen för området lärmiljöer god i förskolorna i Borås.
Det positiva ekonomiska resultatet har gett förvaltningen möjlighet att göra satsningar på lärmiljön.
Rektorerna har uttryckt att denna satsning kommer utveckla lärmiljöerna ytterligare både inom- och
utomhus. De ser även att satsningen ligger väl i linje med deras mål.
Upphandling av ny lärplattform är klar och förvaltningen arbetar med att implementera den på
pilotförskolor och planerar för breddinförande till årsskiftet. En ny lärplattform kommer att möjliggöra
ett bättre stöd i det systematiska kvalitetsarbetet och underlätta för vårdnadshavare att få möjlighet att
vara delaktiga i utbildning och undervisning.
I rektors arbetsmiljö har förvaltningen under perioden genomfört en enkät kring rektors psykosociala
arbetsmiljö. Resultatet visade en trötthet och ansträngdhet kopplat till pandemin. Rektorerna har
beskrivit att de behövt vara ännu mer tillgängliga för personalen för att leda i förskolornas organisation
då frånvaron varit högre hos personal och barn, med ibland dagliga omorganisationer.
Pandemirestriktionerna har fortsatt och rektorerna har genomfört många samtal med vårdnadshavare i
syfte att de ska förstå restriktionerna och dess konsekvenser. Rektorerna saknar fysiska samtal och
möten med kollegor och chef. Till hösten kommer rektorernas psykosociala arbetsmiljö fortsatt följas
upp.
Under perioden har specialpedagoger i barnhälsan till största del arbetat digitalt med handledningar och
konsultationer för arbetslag samt utbildningar för hela förskolor. Även möten där vårdnadshavare har
deltagit har till största del genomförts digitalt. Under kommande period kommer barnhälsan att
återuppta arbetet med observationer av barn i verksamheten för att kunna stödja pedagoger ytterligare.
Öppen förskola och familjecentral
Budgetavvikelsen är för perioden +184 tkr. Helårsprognos 0 tkr.
Den öppna förskolan har under perioden arbetat med att möta barn och familj utomhus och digitalt.
Från september kommer även viss verksamhet starta inomhus, men fortfarande med anpassningar av
tex antal pga Corona.
Under perioden har de olika professionerna vid familjecentralerna, i samverkan, genomfört
gemensamma utbildningar digitalt för vårdnadshavare så som babymassage, sångstund, bebis på G och
ABC. Verksamheten har också erbjudit besökarna att hämta bokpåsar och aktivitetspåsar för barnen.
Buffert
Nämndens buffert för året är +8 100 tkr och har helt nyttjas under året för satsningar i pedagogiska
miljöer i förskolan samt för tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd.

5 Konsekvenser av coronaviruset
Förvaltningens arbete har fokuserat på att minska smittspridning på olika sätt. Under perioden har stöd
från Kvalitet och utveckling och Barnhälsan såsom handledning och utbildning till förskolor till stora
delar skett digitalt. Förskolorna har fortsatt att beställa skyddsutrustning genom Borås Stads centrala
organisation. Administrativ personal har till största delen arbetat hemifrån.
Verksamhet / Händelse

Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr

Personalrelaterade kostnader

16 000

Barnomsorgsintäkter

-1 500

Summa

14 500
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6 Verksamheten 2021
Kommunfullmäktige fastslog i Budget 2021 att följande ska gälla för Förskolenämndens verksamhet:
Förskolenämnden har sedan tidigare ett uppdrag att se till att fördelningen mellan förskollärare och
barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent och i övrigt att all personal har relevant utbildning.
Arbetet med detta ska fortsätta under 2021. Under 2021 har Förskolenämnden fortsatt med olika
valideringsutbildningar för att bereda plats för anställda att kunna vidareutbilda sig till barnskötare
respektive förskollärare. Förskoleförvaltningen arbetar med att med litteratur och tid stötta de
medarbetare som validerar. Varje rektor anmäler intresserade medarbetare till utbildningen som har
kontinuerlig antagning under året. Samarbetet med Högskolan i Borås och Almåsgymnasiet fortsätter
och ekonomiska resurser tillsätts för att stötta personal i att vidareutbilda sig.
Förskolenämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga godkända
betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, får
provanställning. Nämnden arbetar för att kvalitetssäkra rekryteringar och attrahera nya medarbetare
genom att utveckla den arbetsplatsförlagda utbildningen, vilket också gör elever som har gått ut med
fullständiga, godkända betyg eller diplom inom barn- och fritidsprogrammet eller vård och
omsorgsprogrammet anställningsbara.
Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Förskolenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. Utbildning för rektorer i hedersrelaterat
våld är under planering och kommer att genomföras under våren 2022.
För förskola i Borås gäller fastställd avgift, men därutöver tas inga extra kostnader ut av barnens
vårdnadshavare.

7 Jämställdhetsperspektivet
Nämnden har tagit fram en plan för jämställdhetsintegrering med tre målsättningar. Dessa integreras i
förvaltningens verksamhetsplaner och följs upp i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.
1. Alla barn oavsett kön ska få en likvärdig utbildning i förskolan. Riktade medel för särskilt stöd ska följas upp
ur könsperspektiv för att säkra en likvärdig fördelning. Efter årets orienteringsmöten med rektorer görs
en sammanställning utifrån könsperspektiv gällande tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd.
2. Flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Förskolornas skötrum och toaletter
har integritetssäkrats.
3. Nämnden ska arbeta för att fler män i förskolan. Det finns ett nätverk för kollegialt lärande och stöd för
manliga pedagoger.
Med hjälp av den värdegrundsplattform som implementerades under 2019 kan verksamheten ytterligare
utveckla sitt arbete med bland annat jämställdhetsperspektivet. Demokrati i förskolan och barns
inflytande och delaktighet är mål i läroplanen och prioriterat i förskolornas arbete. Det förebyggande
och främjande arbetet mot kränkande behandling och aktiva åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna
följs upp och stöttas av avdelningen för Barnhälsa och Kvalitet och utveckling.
Det dagliga arbetet genomsyras av att barnen i de olika undervisningsprocesserna får ta del av och
arbeta med hur könsroller kan se ut och därmed minska risken för att göra rollerna stereotypa.
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8 Verksamhetsmått
8.1 Förskola
8.1.1 Förskola
8.1.1.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

Utfall Aug 2020

Utfall 2020

Budget 2021

Utfall Aug 2021

5 682

5 841

5 970

5 546

varav barn i fristående
verksamhet

442

452

480

434

Antal barn per
årsarbetare i egen regi

4,8

5

5,3

4,7

Utfall Aug 2020

Utfall 2020

Budget 2021

Utfall Aug 2021

Andel förskollärare, %

45

49

50

47

Andel barnskötare, %

26

29

30

30

Antal inskrivna barn
från kommunen

8.1.1.2

Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått

9 Investeringar
9.1 Sammanställning Investeringsvolymer
Godkänd
utgift
Investeringar årliga
anslag

Budget 2021

Utgift aug
2021

Avvikelse
2021

Prognos

1 800

0

1 800

1 800

1 800

0

1 800

1 800

Investeringar som löper
över flera år
Summa
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9.2 Investeringar, årliga anslag
Investeringsprojekt
Tkr

Budget 2021

Utgift aug 2021

Avvikelse 2021

Prognos 2021

Inventarier nya förskolor

1 800

0

1 800

1 800

Summa

1 800

0

1 800

1 800

Analys
Inventarier till ny förskola på Bergsäter samt utökning av förskoleplatser i Viskafors och på Hulta enligt
stadens regler.

9.3 Investeringar som löper över flera år
Tkr

Godkänd utgift

Budget 2021

Utgift aug
2021

Prognos 2021

Totalprognos
projektet

Projekt
status

Summa

Förklaring projektstatus
0: Ej påbörjat projekt
1: Förstudie
2: Pågår
3: Klart för ekonomisk slutredovisning

Analys
Lokalförsörjningsnämnden har erhållit investeringsmedel för satsning på förskolornas utemiljöer med
15 mnkr över tre år.
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Instans
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Förskolenämnden
Dnr FN 2021-00064 1.1.3.25

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte
ingår i budget, augusti 2021
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden har inga uppdrag utanför budget per augusti 2021, skrivelsen
översänds till Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Enligt rutinen för redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår
i budget ska Förskolenämnden redovisa status för nämndens uppdrag två
gånger per år.
Vid tidpunkten för 2021 års andra uppföljning har Förskolenämnden inga
uppdrag från Kommunfullmäktige som inte ingår i budget.
Prövning av barnets bästa
Kommuner har i skyldighet att beakta barnets bästa i beslut som rör barn.
Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ art då det är en uppföljning av
uppdrag.
Samverkan
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den X september 2021.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Andreas Ekström
Ordförande
Ina Furtenbach
Förvaltningschef

Förskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

forskola@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Datum

Instans

2021-09-16

Förskolenämnden
Dnr FN 2021-00124 1.1.3.25

Ing-Marie Samuelsson
Handläggare

Svar på remiss - Borås Stads handlingsprogram för
säkerhet 2019-2022
Förskolenämndens beslut
Att Förskolenämnden tillstyrker remissens förslag till handlingsprogram för
säkerhet med nedan angivna förslag till tillägg och ändringar.
Att översända svaret till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Borås Stads
Handlingsprogram för Säkerhet 2019-2022 och Bilaga till Borås Stads
Handlingsprogram för Säkerhet 2019-2022. Handlingsprogrammet med bilaga
tillstyrks med nedan angivna förslag till tillägg och ändringar:


Målen bör tydliggöras i handlingsprogrammet under rubriken 1 Mål och
inriktning för säkerhetsarbetet.



I handlingsprogrammet och i bilagan finns flera exempel på
upprepningar av samma text. Texterna bör förenklas genom att de inte
upprepas på olika ställen i dokumenten.



Stadsdirektörens roll bör särskiljas från kommunstyrelsens genom att
den beskrivs i ett eget stycke under avsnittet 2 Styrning av säkerhetsarbetet i
handlingsprogrammet.



Handlingsprogrammet bör utifrån tillitsbaserad styrning och ledning
betona och beskriva dialogen mellan Stadsledningskansliet och nämnder
när det gäller avsnitt som kopplar till uppföljning och utveckling.

Ärendet i sin helhet
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Borås Stads
Handlingsprogram för Säkerhet 2019-2022 och Bilaga till Borås Stads
Handlingsprogram för Säkerhet 2019-2022. Handlingsprogrammet beskriver att
kommunen ansvarar för att ta fram ett styrdokument för kommunens arbete
med krisberedskap. Handlingsprogrammet består av en övergripande del som
omfattar det samlade området Säkerhet, samt två delprogram för dels Beredskap
och dels Internt skydd. Handlingsprogrammet kompletteras med bilaga till Borås
Stads handlingsprogram för säkerhet 2019-2022 vilken beskriver
handlingsprogrammets utgångspunkter, ger fördjupade beskrivningar och är

Förskolenämnden
Postadress

Besöksadress
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033-35 70 00 vxl
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tänkt att placera inriktningarna i ett sammanhang. Bilagan är delegerad till
stadsdirektören att fastställa.
Handlingsprogrammet inleds med syfte, upplägg och utgångspunkter.
Förskolenämnden tycker att programmet ramas in på ett tydligt sätt i
inledningen och att ett antal centrala begrepp inom området definieras.
Under rubriken 1 Mål och inriktning för säkerhetsarbetet anser Förskolenämnden att
det inte tydligt framgår vilka mål och inriktningar som finns för arbetet.
Avsnittets första del (s 6) lyfter fram utgångspunkter för arbetet och
Förskolenämnden anser att avsnittet med fördel kan sammanfogas med avsnitt
1 i bilagan (s 5). De olika avsnitten beskriver i stort samma sak. Mål och
inriktning finns däremot angivna under avsnitt 2.2. Förskolenämnden föreslår
att målen tydligt bör framgå under rubriken 1 Mål och riktlinjer för säkerhetsarbetet.
Det finns upprepningar av text i handlingsprogrammet och i bilagan. På s 6 i
handlingsprogrammet och i bilagan på s 6 beskrivs med samma text vad arbetet
med internt skydd och arbetet med beredskap omfattar. Förskolenämnden
anser att det blir otydligt vad som är huvuddokumentet och vad som är en
bilaga med syfte att fördjupa. I inledningen till handlingsprogrammet beskrivs
även att planen beslutas av Kommunstyrelsen och att bilagan fastställs av
stadsdirektören. Om uppräkningar kring vad olika arbeten innehåller finns på
båda ställena så kan det uppstå otydlighet kring vem som beslutar om vad.
Under rubriken 2 Styrning av säkerhetsarbetet i handlingsprogrammet beskrivs
roller och ansvar. Förskolenämnden ser att det finns upprepningar av en del
textavsnitt och att det är svårt att utifrån texterna veta vilket dokument som ger
en heltäckande bild av rollerna. Uppräkningen av roller i handlingsprogrammet
synkroniserar inte med samma uppräkning i bilagan s 7 där stadsdirektören har
ett eget avsnitt, men inte i själva handlingsprogrammet. Samma textavsnitt finns
även i handlingsprogrammet s 8 men återfinns då under kommunstyrelsens
avsnitt. Förskolenämnden föreslår att avsnittet om stadsdirektörens ansvar
tydliggörs i ett separat stycke i handlingsprogrammet. I bilagan under avsnittet
som handlar om kommunstyrelsen föreslår Förskolenämnden att det andra
stycket, som handlar om instruktionen för stadsdirektören, flyttas till
programmet som är huvuddokumentet utifrån att det är kommunstyrelsen som
ger uppdraget. Under hela avsnittet 2.1 bör texten ses över för att undvika att
de är identiska i handlingsprogrammet och i bilagan.
Under avsnittet 2.2 Styrning i handlingsprogrammet menar Förskolenämnden att
mål och inriktning är tydligt och strukturerat beskrivna. Bilagan med sina
fördjupningsdelar skapar ökad förståelse inom samma område och ger mer
information. Förskolenämnden tycker dock att det är svårt att få en överblick
över respektive mål, eftersom det kräver läsning i två olika dokument. Därför
föreslås att avsnitten slås ihop i handlingsprogrammet.
I bilagans 2.2.2 Uppföljning och Utveckling beskrivs behovet av uppföljning av
verksamheternas arbete. Förskolenämnden instämmer i skrivningarna men vill
samtidigt utifrån tillitsbaserad styrning och ledning betona vikten av dialog med
verksamheterna så att uppföljningen inte endast sker i form av slutrapport från
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nämnd eller förvaltning till Stadsledningskansliet. Det är också viktigt att i
programmet förtydliga begreppen uppföljningsverktyg, utvecklingsarbete och
slutrapport. Beskrivningar av utvecklingsbehov måste följas av reellt stöd till
förvaltningar i säkerhetsarbetet.
Gällande 2.3 Robust Organisation vore det bra att förtydliga vad som menas med
förmågor, resurser och kritiska leveranser. Avsnittet är inte fördjupat i bilagan.
3 Delprogram Internt Skydd i handlingsprogrammet har ingen motsvarighet i
bilagan. En skrivning i bilagan skulle kunna lyfta fram metoder för hur mål och
inriktning kan genomföras.
4 Delprogram beredskap i handlingsprogrammet och 3 Delprogram beredskap i
bilagan inleds båda med identisk text, vilket inte är nödvändigt för förståelsen
av avsnitten. Under 4.1 i handlingsprogrammet tydliggörs förväntningar på
verksamheternas arbete när det gäller krisberedskap. Förskolenämnden tycker
att dessa är uttryckta på ett tydligt och konkret sätt, men att det kan vara klokt
att skriva ut förkortningar och förtydliga begreppet kontinuitetshantering.
Bilagan fördjupar området risk- och sårbarhetsanalys på ett utförligt sätt. 4.3 i
handlingsprogrammet tar upp utbildning och övning men fördjupning saknas i
bilagan. Förskolenämnden menar att utbildning och övning är viktigt för att
hela organisationen ska ha tillräcklig förmåga att agera i krissituationer och
anser därför att en utbildningsplan bör bifogas i bilagan.
4.7 Planeringsunderlag i handlingsprogrammet och 3.2.1 i bilagan innehåller i
stort sett identiska texter.
Prövning av barnets bästa
Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som
rör barn. I detta ärende där Förskolenämnden ombetts yttra sig över en remiss
är nämnden inte beslutande instans. Det är således upp till beslutade nämnd att
beakta barnperspektivet i ärendet. Förskolenämnden vill dock starkt poängtera
vikten av att barnkonventionen och barnets bästa beaktas inför slutgiltigt beslut
i ärendet.
Beslutsunderlag
1. Borås Stads handlingsprogram för säkerhet 2019-2022
Samverkan
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 9 september 2021.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Andreas Ekström
Ordförande
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Ina Furtenbach
Förvaltningschef

Strategi
• Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Bilaga till Borås Stads
Handlingsprogram
för Säkerhet, 2019–2022
fördjupningsunderlag

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Diarienummer: 2021–00549
Fastställd av: Stadsdirektör		
Datum: 2021-XX-XX
För revidering ansvarar: Stadsdirektör
För uppföljning ansvarar: Stadsdirektör
Dokumentet gäller för: Borås Stads Kommunstyrelse
Dokumentet gäller till och med: 2022
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Bilaga till Borås Stads handlingsprogram för säkerhet,
2019–2022
Krisberedskap handlar dels om att förebygga störningar i sin verksamhet, dels om att kunna
hantera händelser som ändå inträffar. Krisberedskapsarbetet berör hela den kommunala koncernen,
från fullmäktige, styrelsen och nämnderna till kommunala bolag och kommunalförbund.
Kommunernas uppgifter inom krisberedskapen utgår från lagen (2006:544) och förordningen
(2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap (LEH). Kommunens åtaganden enligt LEH utgår från begreppet extraordinär
händelse i fredstid som det är definierat i 1 kap. 4. I ”Överenskommelsen om kommunernas
krisberedskap 2019–2022” mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beskrivs uppgifter, den ersättning kommunerna
får för att utföra uppgifterna, och statens stöd för arbetet med krisberedskap under perioden.
Av överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) framgår att kommunerna ska ta fram ett styrdokument för
kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska beslutas i Kommunfullmäktige
och ska ange en strategisk inriktning för arbetet. Borås Stad möter kravet på Styrdokument
genom ”Borås Stads Handlingsprogram för Säkerhet 2019–2022”. ”Bilaga till Borås Stads
handlingsprogram för säkerhet, 2019 –2022” beskriver Handlingsprogrammets utgångspunkter
och ger fördjupade beskrivningar, samt placerar inriktningarna i ett sammanhang.
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1 Mål och inriktning för säkerhetsarbetet
1.1 Utgångspunkter
Borås Stads arbete ska öka stadens förmåga att förebygga, motstå och hantera oönskade
störningar. Utgångspunkten för arbetet med krisberedskap ska bidra till såväl individens som
samhällets och nationens säkerhet. De värden som ska skyddas utgår från målen formulerade
av riksdagen och regeringen:

• Människors liv och hälsa. Fysisk och psykisk hälsa hos dem som drabbas direkt
eller indirekt av en händelse. Omfattar alla människor som har Sverige som
hemvist eller uppehåller sig i Sverige eller är svenska medborgare och uppehåller sig
utomlands. Människor i andra länder som inte är svenska medborgare eller som inte
har Sverige som hemvist omfattas i vissa fall.

• Samhällets funktionalitet. Funktionalitet och kontinuitet i det som direkt eller
indirekt starkt påverkar samhällsviktig verksamhet och därmed får konsekvenser för
människor, företag och andra organisationer.

• Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Människors tilltro
till demokratin och rättsstaten samt förtroende för samhällets institutioner och det
politiska beslutsfattandet, ledningsförmåga på olika nivåer, avsaknad av korruption
och rättsövergrepp

• Miljö och ekonomiska värden. Miljön i form av mark, vatten och fysisk miljö,
biologisk mångfald, värdefulla naturoch kulturmiljöer samt annat kulturarv i form
av fast och lös egendom. Ekonomiska värden i form av privat och offentlig lös och
fast egendom samt värdet av produktion av varor och tjänster.

• Nationell suveränitet. Kontroll över nationens territorium och över de
politiska beslutsprocesserna i landet samt säkrande av nationens försörjning med
förnödenheter. Nationell suveränitet kan ses som en förutsättning för att kunna
värna övriga värden.
Därutöver tillkommer Borås Stads interna skydd av verksamheter och personal:
• Internt skydd. Kommunens arbete med internt skydd syftar till att förbygga och
förhindra störningar och konflikter så att kommunens uppdrag kan genomföras
med minimal nivå av störningar och avbrott. Arbetet syftar även till att skapa och
bibehålla en god organisation med en stark hanteringsförmåga när väl situationer
uppstår där tryggheten för anställda, brukare och egendom hotas.
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1.2 Säkerhet
Det finns ingen enhetlig definition kring vad som ingår i begreppet Säkerhet och är upp till
varje kommun att utifrån sina förutsättningar bedöma vilka områden som bör samordnas.
Handlingsprogrammet Säkerhet 2019-2022 utgår från Kommunstyrelsens uppdrag inom
Säkerhetsområdet.
1.2.1 Internt skydd

Kommunstyrelsen arbetar för ett systematiskt säkerhetsarbete i alla kommunens verksamheter.
Syftet är att förebygga och undvika olyckor och incidenter, öka förmågan att kunna hantera
incidenter och händelser, samt lära av och vidta åtgärder efter inträffad händelse. Kommunstyrelsen
ska kontinuerligt följa upp och utveckla arbetet med internt skydd.
Arbetet med Internt skydd omfattar:

•
•
•
•
•

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Teknisk säkerhet
Hot och våld
Försäkringsfrågor
Bevakningsrelaterade tjänster

1.2.2 Beredskap

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att
förebygga och hantera samhällskriser och krig. Grunden för samhällets krisberedskap finns i
kommunerna. Borås Stad driver många verksamheter som måste fungera även under samhällskriser.
Det kan till exempel vara skola, räddningstjänst, äldreomsorg och vattenförsörjning.
Det finns många verksamheter utanför kommunens organisation som är viktiga för
krisberedskapen. Det kan vara myndigheter, företag, frivilligorganisationer, trossamfund
och föreningar. Kommunens uppgift är bland annat att bygga nätverk, så att det finns ett
fungerade samarbete mellan de inblandade när en kris uppstår.
Borås Stads krisberedskap ska öka förmågan att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar
och extraordinära händelser.
Det återupptagna arbetet med civilt försvar innebär att kommuner och regioner får ett större
behov av att arbeta med säkerhetsskydd. Borås Stad har valt att inkludera även civilt försvar
och säkerhetsskydd i Handlingsprogrammet.
Arbetet med beredskap omfattar:

•
•
•
•
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Civilt försvar
Säkerhetsskydd
Evenemangssäkerhet
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2 Styrning av säkerhetsarbetet
2.1 Fördjupning – roller och ansvar
Roller och ansvar inom säkerhetsområdet i Borås Stad har sin grund i lagstiftning och annat
regelverk, samt de dokument som kommunen själv har antagit och som styr arbetet. Följande
beskrivningar utgår från Borås Stads reglementen, instruktioner och andra styrande dokument

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt, och
beslutar således om inriktningarna i Handlingsprogrammet för Säkerhet.
Fullmäktige beslutar också om kommunens budget som kan innehålla åtgärder för att öka
krisberedskapsförmågan.
Varje ny mandatperiod ska fullmäktige besluta om nämndens reglemente, inklusive
krisledningsnämndens reglemente. Fullmäktige utser även ledamöter och ersättare till
krisledningsnämnden.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret i Borås Stad för att arbetet inom säkerhets
området drivs framåt. Kommunstyrelsen leder, samordnar och inriktar arbetet.
Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur Stadsdirektören ska leda förvaltningen
under kommunstyrelsen. Instruktionen ska också fastställa Stadsdirektören övriga uppgifter
(7 kap. 2 § kommunallagen). I denna instruktion bör styrelsen ta ställning till vilken roll
som Stadsdirektören ska ha avseende kommunens arbete med krisberedskap. Rollen kan både
avse det förberedande arbetet och kommunens organisation för krisledning. Stadsdirektören
behöver inte nödvändigtvis ha en specifik roll i krisberedskapen.
Stadsdirektören ansvarar för att det finns en ändamålsenlig krisberedskap i kommunen.
Stadsdirektören ska, i syfte att minska sårbarheten i verksamheten, tillse att det finns en
organisation som har god förmåga att hantera krissituationer i fred samt därigenom uppnå en
grundläggande förmåga till civilt försvar. I ansvaret ingår att säkerställa att kommunen har
nödvändiga styrdokument eller liknande avseende säkerhetsarbete inklusive informationssäkerhet,
krishantering, civilt försvar samt säkerhetsskyddsarbete.
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Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) och
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap beskriver kommuners organisation för ledning och kommunikation vid
samhällsstörningar och extraordinära händelser. Av planen framgår stadsdirektörens roll
och vad uppdraget avser.
Enligt ”Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022” ska kommunens
plan för hantering av extraordinära händelser respektive utbildningsoch övningsplanen som
lägst beslutas av Stadsdirektören.
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, agerar stödjande och
lärande samt skapar strategiska och taktiska förutsättningar för ett väl fungerande säkerhetsarbete.
Arbetet sker genom ett nära samarbete och samverkan med berörda verksamheter, inom ramen
för ett kontinuerligt uppföljnings- och utvecklingsarbete.
Alla kommuner är skyldiga att ha en funktion med erforderlig kompetens för samordning
av kommunens uppgifter i krisberedskapssystemet. Kommunen väljer själv hur arbetet ska
samordnas för att utföra krisberedskapsuppgifterna.
Nämnderna förväntas tillse att förvaltningarna deltar i det samlade säkerhetsarbete som
Kommunstyrelsen leder, samordnar och inriktar. Av gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen
och övriga nämnder i Borås Stad framgår att nämndernas verksamhet ska samordnas med
stadens övriga verksamheter när så är möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta
gäller särskilt i samband med samhällsstörningar eller extraordinära händelser i kommunen,
men gäller även i ett förberedande och förebyggande skede samt omfattar hela området säkerhet.
Nämnderna (förvaltningen) omfattas bland annat av styrdokumentet för kommunens arbete
med krisberedskap under mandatperioden liksom nämndens reglemente.
Vid extraordinära händelser får kommunens nämnder, med undantag av krisledningsnämnden,
ingen annan roll. Nämnderna har samma ansvar som till vardags och ansvaret framgår av
nämndens reglemente.
Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning om kommunen drabbas av
en extraordinär händelse. Nämnden har det övergripande yttersta ansvaret för hanteringen.
Krisledningsnämndens uppgifter regleras i lag samt framgår av nämndens reglemente.
Kommunala bolag förväntas delta i arbetet med krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd
som Kommunstyrelsen leder, samordnar och inriktar. Av det gemensamma ägardirektivet för
Borås Stads Bolag framgår att bolagen ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är
möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt under samhällsstörningar
eller extraordinära händelser i kommunen, men gäller även i ett förberedande och förebyggande
skede.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) ska stödja Borås Stad i arbetet med
krisberedskap och civilt försvar.
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2.2 Styrning
Borås Stad ska genom sin styrning säkerställa att arbetet med Säkerhet får genomslag i hela
verksamheten. Kommunstyrelsens ledningsfunktion skapar förutsättningar för verksamheternas
arbete genom att stödja dem att vidta rätt åtgärder och ge möjligheter för att arbetet ska kunna
ske på ett så enhetligt sätt som möjligt. Ansvaret för att vidta de åtgärder som krävs åligger
Borås Stads verksamheter.

Borås Stad ska under mandatperioden arbeta för att:
MÅL: Arbetet med säkerhet får genomslag i Borås Stads verksmaheter.
Inriktning

Genomfört

Kommunstyrelsen ska:

2021

•

etablera former för övergripande, kontinuerlig information inom säkerhetsområdet till berörda mottagare inom Borås Stad.

•

etablera en struktur för uppföljning och utveckling gällande säkerhetsfrågor.

2.2.1 Fördjupning – Informationsdelning

Enligt kommunallagen ska Kommunstyrelsen leda, samordna och följa upp förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnder och kommunala bolags verksamhet, så
kallad uppsiktsplikt. Syftet med Kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att styrelsen ska övervaka att
kommunens verksamhet och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet med kommunens
styrdokument och beslut samt att lagar och förordningar efterlevs. Stadsledningskansliets
uppföljning av säkerhetsarbetet är en viktig del av styrningen. En kontinuerlig och strukturerad
informationsdelning från Stadsledningskansliet till Kommunstyrelsen är en viktig förutsättning för
att kunna leva upp till uppsiktsplikten. Men det är också en förutsättning för att Kommunstyrelsen
ska kunna ta det övergripande ansvaret för att arbetet med säkerhet drivs framåt. I dagsläget
sker en nära och god dialog mellan Stadsledningskansliet och Kommunstyrelsen. Dialogen kan
dock med fördel struktureras och formaliseras genom till exempel regelbundna informationseller redovisningstillfällen.
Utöver Kommunstyrelsen behöver Borås Stads verksamheter ta del av en samordnad information
inom säkerhetsområdet. På så vis ökar förutsättningarna för att rätt aktiviteter kan planeras
och genomföras på ett enhetligt sätt.
2.2.2 Fördjupning – Uppföljning och Utveckling

Kommunstyrelsen huvudsakliga fokus är i dagsläget att stödja Borås Stads verksamheter
med utvecklingsfrågor. Utvecklingsarbetet sker löpande mot förvaltningarna. För att skapa
förutsättningar för att arbetet inom säkerhetsområdet ska få genomslag i hela verksamheten
finns ett behov av att strukturera arbetssättet mot verksamheterna, och tydligare inkludera ett
uppföljande perspektiv. Därför behöver en struktur för utveckling och uppföljning etableras.
Genom olika uppföljningsverktyg kan verksamheternas arbete följas upp. Det kan till exempel
röra sig om digitala redovisningar och uppföljningsbesök. Det kontinuerliga utvecklingsarbete
som sker idag ska fortsätta i strukturerad form. Därutöver ska en slutrapport per nämnd
tas fram, som en del i det strukturerade arbetssättet för uppföljning och utveckling inom
säkerhetsområdet. Redovisningen ska beskriva verksamheternas status på arbetet och beskriva
de utvecklingsbehov som identifierats.
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Redovisningen kan bli ett underlag till flera intressenter. Kommunstyrelsen får tydligare
förutsättningar för sin uppsiktsplikt och att övergripande ansvara för att driva området framåt.
Stadsledningskansliet får ett tydligare underlag att planera stödinsatser och får förutsättningar
ta ett helhetsgrepp kring hela staden. Verksamheterna får förutsättningar för att tydligare
planera de insatser som krävs utifrån de utvecklingsbehov som redovisas i slutrapporten.
Nedan visas en modell för hur arbetet skulle kunna utformas.

3 Delprogram beredskap
Kommunens arbete med beredskap syftar bland annat till att:

• ha en väl förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att
samordna kommunens insatser för att begränsa konsekvenserna och lindra
effekterna av samhällsstörningar och extraordinär händelser.

• ha en i förväg utsedd, utbildad, övad och flexibel organisation. Den ska kunna
hantera olika typer av händelser som spänner över flera verksamheter.

• bedriva ett systematiskt förebyggande och förberedande arbete som utgår från
tillämpliga lagar och regelverk samt från kommunens risk- och sårbarhetsanalys,
säkerhetsskyddsanalys etc.
3.1 Risk- och Sårbarhetsanalys
3.1.1 Utgångspunkter

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett första steg i en kedja som syftar till att reducera risker,
minska sårbarheter i samhället och att förbättra vår förmåga att förebygga, motstå, och hantera
kriser och extraordinära händelser.

10
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Samtliga kommuner ska ställa samman och rapportera resultatet av sitt arbete med riskoch sårbarhetsanalys till Länsstyrelsen. Genom inrapporteringen till Länsstyrelserna bidrar
kommunens RSA till att ge en samlad riskbild för hela samhället. Syftet med att genomföra
en risk- och sårbarhetsanalys är även att:

• ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga,
• ge ett underlag för information om samhällets risker till allmänheten,
• ge underlag för samhällsplaneringen.
3.1.2 Fördjupning – Risk- och Sårbarhetsanalys

Det traditionella riskhanteringsarbetet blir allt bredare och mer mångfacetterat som en följd
av en omvärld i förändring med nya hot och riskbilder. För att riskhanteringen inte ska bli
en isolerad fråga krävs att det finns en förankring i Borås Stads olika verksamheter. Frågor
och bedömningar som handlar om risker, sårbarheter och behov av åtgärder ska göras av den
som känner verksamheten bäst. Processen bygger på ett aktivt deltagande från Borås Stads
förvaltningar, identifierade bolag samt räddningstjänsten. Förvaltningar och bolag ansvarar för
att underlag finns framtaget, och hålls reviderat. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna
och driva processen, samt sammanställa den kommunövergripande rapporteringen.
Under hösten 2019 gjorde Borås Stad ett omtag av RSA processen och genomförde en workshopserie
i tre delar. Workshopserien är startskottet till en kontinuerlig process, för att med risk- och
sårbarhetsanalysen som utgångspunkt stärka kommunens förmåga och minska sårbarheten
i händelse av extraordinära händelser och samhällsstörningar.
Rapporteringen ger en nulägesbild och en övergripande temperaturmätare kring kommunens
risker och sårbarheter, samt identifierade behov av åtgärder. Genom processen skapas ett tydligt
samband mellan identifierade risker, sårbarheter och slutligen behov av åtgärder för att öka
förmågan. Erfarenheter från inträffade händelser och lärdomar från övningar är kunskap som
kontinuerligt ska integreras i processen.
Rapporteringen ger en kommunövergripande beskrivning, men processen genererar även
organisationsvisa och mer detaljerade underlag än vad den kommunövergripande rapporteringen
visar. Underlagen är grunden till fördjupade insatser för att stärka respektive verksamhets
förmåga.
Fokus för innevarande mandatperiod har hitintills varit att etablera RSA-processen i kommunens
egen organisation. Analysen identifierade emellertid samhällsviktig verksamhet inom kommunens
geografiska område och påvisade ett behov av att utveckla en samverkan med denna verksamhet
och av att utvidga kommunens RSA-process till att även inkludera den. Genom detta skapas
förutsättningar för att fördjupad samverkan med berörda aktörer såsom Polismyndigheten,
Västra Götalandsregionen eller samhällsviktiga företag kring gemensamma riskbilder, eller
utveckla särskilda förmågor såsom en samlad lägesbild eller samlad information till allmänheten.
Av rapporteringen för mandatperioden 2019-2022 framgår att Borås Stad sammantaget bedöms
ha en god förmåga att hantera extraordinära händelser och samhällsstörningar. Det finns en
förberedd plan för hur kommunen ska hantera samhällsstörningar och extraordinära händelser
samt ett planverk för kriskommunikation. Kommunen har en funktion för Tjänsteman i
Beredskap samt andra viktiga krisberedskapsresurser inom kommunens egen organisation.
Handlingsprogrammet beskriver därutöver strategiska inriktningar med utgångspunkt i de
identifierade brister och behov av åtgärder som Risk- och sårbarhetsanalysen påvisat.
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Övergripande behövs insatser för att implementera planverken och skapa en trygghet i den
kommunövergripande styrningen och ledningen. Övning och utbildning är en sådan åtgärd.
Därutöver har kommunen flera områden som behöver särskilda insatser framöver. Det gäller
bland annat insatser kring det civila försvaret, antagonistiska hot och de särskilt utsatta
områdena i Borås, översvämningsrisken och klimatrelaterade risker, samt hur en utvidgad
zon för kärnkraftberedskapen skulle påverka Borås Stad.
3.2 Planeringsunderlag
3.2.1 Utgångpunkter

Styrdokumentet ska enligt kraven innehålla vilken planering som kommunen ska ta fram eller
uppdatera under mandatperioden. Med planering avses här processen att klargöra hur Borås
Stad ska nå olika typer av mål som anges i regelverket. Planeringen kan sedan dokumenteras
i till exempel en plan, riktlinje, rutin, och ska följa Borås Stads riktlinjer för Styrdokument.
När Handlingsprogrammet antas har halva mandatperioden passerat. Arbetet med att ta fram
planeringsunderlag pågår kontinuerligt och flertalet dokument är därför redan fastställda,
medan andra är under framtagande. Följande är en beskrivning kring status på arbetet med
att ta fram planeringsunderlagen enligt delområde krisberedskap, civilt försvar inklusive
säkerhetsskydd.
3.2.2 Planering som ska tas fram eller uppdateras under mandatperioden

Beskrivningarna nedan anger de dokument som redan är fastställda, ska revideras, alternativt
ska tas fram och fastställas. Utöver dessa, kan det finnas andra dokument som revideras
utifrån behov.

12

Borås Stad | Bilaga till Borås Stads Handlingsprogram för Säkerhet, 2019-2022

Borås Stad | Bilaga till Borås Stads Handlingsprogram för Säkerhet, 2019-2022

13

Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

Strategi
• Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Handlingsprogram
för Säkerhet
2019–2022

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Diarienummer: 2021–00549
Fastställd av: Kommunfullmäktige		
Datum: 2021-XX-XX
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För uppföljning ansvarar: Kommunstyrelsen
Stadsledningskansliet uppdaterar bilaga
Dokumentet gäller för: Borås Stads nämnder, bolag och Räddningstjänst
Dokumentet gäller till och med: 2022

2

Borås Stad | Handlingsprogram för Säkerhet, 2019-2022

Innehåll
Om Handlingsprogram Säkerhet
Centrala begrepp och Relaterade dokument

4
5

1 Mål och inriktning för säkerhetsarbetet

6

2 Styrning av säkerhetsarbetet
2.1 Roller och ansvar
2.2 Styrning
2.3 Robust Organisation

7
7
9
9

3 Delprogram Internt Skydd
3.1 Utbildning och Övning

10
10

4 Delprogram beredskap
4.1 Särskilda förväntningar inom Krisberedskap
4.2 Samverkan kring Höga flöden och Översvämningar
4.3 Utbildning och Övning
4.4 Risk- och Sårbarhetsanalys
4.5 Geografiskt Områdesansvar
4.6 Befolkningsskydd
4.7 Planeringsunderlag

11
11
11
12
12
13
14
14

Borås Stad | Handlingsprogram för Säkerhet, 2019-2022

3

Om Handlingsprogram Säkerhet
Av överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) framgår att kommunerna ska ta fram ett styrdokument för
kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska beslutas i Kommunfullmäktige
och ska ange en strategisk inriktning för arbetet. Styrdokumentet ska enligt överenskommelsen
innehålla följande:

• Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under
mandatperioden

• Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar,
bolag och kommunalförbund

• Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
• Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar
• Vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska
ta fram eller uppdatera under mandatperioden.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanar till att ta ett helhetsgrepp om
säkerhetsarbetet och samordna olika typer av säkerhetsarbete. Borås Stad arbetar med säkerheten
för kommuninvånarna samt Borås Stads verksamheter och personal ur flera olika perspektiv.
Handlingsprogrammet för mandatperioden 2019–2022 möter det grundläggande kravet på
styrdokument för krisberedskap, men det tar samtidigt även höjd för det bredare området
Säkerhet utifrån Kommunstyrelsens uppdrag i Borås Stad.
Handlingsprogrammet består av en övergripande del som omfattar det samlade området
Säkerhet, samt två delprogram för Beredskap respektive Internt skydd.
Handlingsprogrammet ska omfatta mandatperioden. Då programmet fastställs 2021 kommer
inriktningarna i praktiken att avse 2021–2022. Handlingsprogrammet ska även utgöra grund
för nästkommande mandatperiod, efter erforderliga revideringar.
Handlingsprogrammet kompletteras med ”Bilaga till Borås Stads handlingsprogram för säkerhet,
2019–2022”. Dokumentet beskriver utgångspunkter för Kommunstyrelsens arbete och ger en
mer utförlig beskrivning av förutsättningarna, samt sätter inriktningarna i Handlingsprogrammet
i ett sammanhang. Bilagan delegeras att fastställas av Stadsdirektör.
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Centrala begrepp och Relaterade dokument
Nedan definieras särskilt centrala begrepp.

• Extraordinär händelse, avser en händelse som avviker från det normala, innebär
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region.
Lag (2006:544) Om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap.

• Samhällsstörning, saknar motsvarande definition i lag, men kan sägas innebära
en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och hotar
grundläggande värden och funktioner, händelsen medför dels ett tillstånd som inte
kan hanteras med normala resurser och organisation, händelsen är även utanför det
vanliga och vardagliga och som fordrar samordnade åtgärder från flera aktörer, samt
medför ett ökat behov av samordning.

• Säkerhet, avser i Handlingsprogrammet Kommunstyrelsens övergripande uppdrag
inom området, och omfattar delområde Internt skydd och delområde Beredskap.

• Delområde Internt skydd, avser i Handlingsprogrammet Kommunstyrelsens
uppdrag inom
¡

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

¡

Teknisk säkerhet

¡

Hot och våld

¡

Försäkringsfrågor

¡

Bevakningsrelaterade tjänster

• Delområde Beredskap, avser i Handlingsprogrammet Kommunstyrelsens uppdrag
inom:
¡

Krisberedskap

¡

Civilt försvar

¡

Säkerhetsskydd

¡

Evenemangssäkerhet

Relaterade dokument med särskild vikt för Handlingsprogrammet:

• ”Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022, Borås Stad”1, är en viktig grund
till Handlingsprogrammet. Strategiskt viktiga åtgärder från analysen samlas i
Handlingsprogrammets olika inriktningar för stadens arbete med säkerhet för
mandatperioden.

• ”Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser –
Ledning och information”2 beskriver kommunens organisation för ledning och
kommunikation vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.

1
2

Risk- och sårbarhetsanalys, 2019-2022 Borås Stad, Diarienummer 2019–00795 3.2.2.0
Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser – Ledning och information, fastställd 19 juni 2019
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1 Mål och inriktning för säkerhetsarbetet
Borås Stads arbete med säkerhet ska öka stadens förmåga att förebygga, motstå och hantera
oönskade störningar. Utgångspunkten i arbetet är samhällets skyddsvärden3 enligt följande:

•
•
•
•
•

Människors liv och hälsa
Samhällets funktionalitet
Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
Miljö och ekonomiska värden
Nationell suveränitet

Därutöver tillkommer Borås Stads interna skydd av verksamheter och personal:

• Internt skydd
En utgångspunkt för Handlingsprogrammets strategiska inriktningar är de identifierade
brister och behov av åtgärder som Risk- och sårbarhetsanalysen påvisat för innevarande
mandatperiod. Åtgärderna från Risk- och sårbarhetsanalysen har även synergier med fler
utvecklingsområden som identifierats inom Säkerhetsområdet. Samlat utgör detta underlag
till de strategiska inriktningar som föreslås i Handlingsprogrammet. Detaljerade beskrivningar
över hur inriktningarna ska genomföras kommer inte redovisas i detta handlingsprogram.
Risk- och sårbarhetsanalysen visade ett behov av att säkerställa att arbetet inom säkerhetsområdet
får ett tydligt genomslag i hela verksamheten. Det är därför en viktig del i de åtgärder som
behöver vara i fokus för resterande delen av mandatperioden.
Arbetet med delområde Internt skydd omfattar:

•
•
•
•
•

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Teknisk säkerhet
Hot och våld
Försäkringsfrågor
Bevakningsrelaterade tjänster

Arbetet med delområde Beredskap omfattar:

•
•
•
•

Krisberedskap
Civilt försvar
Säkerhetsskydd
Evenemangssäkerhet

Utöver Handlingsprogrammets mer övergripande strategiska inriktningar fortsätter arbetet
parallellt inom Kommunstyrelsens olika uppdrag med säkerhetsfrågor. Borås Stad bedöms generellt
sätt ligga väl till i att uppfylla de åtaganden som regelverket ställer inom t.ex. krisberedskapen.

3

6

Värden formulerade av regering och riksdag som ska skyddas i arbetet med samhällsskydd och beredskap. (www.msb.se)
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2 Styrning av säkerhetsarbetet
Kommunen ska genom sin styrning av förvaltningar, bolag och kommunalförbund säkerställa
att arbetet får genomslag i hela verksamheten, samt se till att personalen är utbildad och övad
för sin uppgift.
Borås Stad följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps framtagna principer vid
hantering av samhällskriser och extraordinära händelser:

• Ansvarsprincipen, Den som har ett ansvar för en verksamhet under normala
förhållanden har motsvarande ansvar även under krissituationer. Ansvaret
inkluderar att vidta de åtgärder som krävs för att både skapa robusthet och
krishanteringsförmåga. Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för varje aktör att
samverka med andra.

• Närhetsprincipen, Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Med detta
avses att den ledningsnivå eller instans som närmast berörs av det akuta krisförloppet
normalt ska svara för ledningen av de åtgärder som erfordras för att man ska kunna
hantera krisen på ett effektivt sätt.

• Likhetsprincipen, Verksamhetens organisation och lokalisering ska så långt som
möjligt överensstämma i fred, kris och krig.
Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna uppgifter inom säkerhetsområdet.
Arbetet ska skapa strategiska och taktiska förutsättningar samt agera stödjande och lärande
i syfte att säkerställa ett väl fungerande säkerhetsarbete. Ansvaret för att vidta de åtgärder
som krävs i såväl det förberedande skedet, som under och efter en samhällsstörning, åligger
Borås Stads verksamheter.
2.1 Roller och ansvar
Roller och ansvar inom säkerhetsområdet i Borås Stad har sin grund i lagstiftning och annat
regelverk, samt de dokument som kommunen själv har antagit och som styr arbetet. Följande
beskrivningar utgår från Borås Stads reglementen, instruktioner och andra styrande dokument.
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Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt, och
beslutar således om inriktningarna i detta Handlingsprogram för Säkerhet.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret i Borås Stad för att arbetet inom säkerhetsområdet
drivs framåt. Kommunstyrelsen leder, samordnar och inriktar arbetet.
Stadsdirektören ansvarar för att det finns en ändamålsenlig krisberedskap i kommunen.
Stadsdirektören ska, i syfte att minska sårbarheten i verksamheten, tillse att det finns en
organisation som har god förmåga att hantera krissituationer i fred samt därigenom uppnå en
grundläggande förmåga till civilt försvar. I ansvaret ingår att säkerställa att kommunen har
nödvändiga styrdokument eller liknande avseende säkerhetsarbete inklusive informationssäkerhet,
krishantering, civilt försvar samt säkerhetsskyddsarbete.
Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) och
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap beskriver kommuners organisation för ledning och kommunikation vid
samhällsstörningar och extraordinära händelser. Av planen framgår stadsdirektörens roll
och vad uppdraget avser.
Nämnderna förväntas tillse att förvaltningarna deltar i det samlade säkerhetsarbete som
Kommunstyrelsen leder, samordnar och inriktar. Av gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen
och övriga nämnder i Borås Stad framgår att nämndernas verksamhet ska samordnas med
stadens övriga verksamheter när så är möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta
gäller särskilt i samband med samhällsstörningar eller extraordinära händelser i kommunen,
men gäller även i ett förberedande och förebyggande skede samt omfattar hela området säkerhet.
Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning om kommunen drabbas av
en extraordinär händelse. Nämnden har det övergripande yttersta ansvaret för hanteringen.
Krisledningsnämndens uppgifter regleras i lag samt framgår av nämndens reglemente.
Kommunala bolag förväntas delta i arbetet med krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd
som Kommunstyrelsen leder, samordnar och inriktar. Av det gemensamma ägardirektivet för
Borås Stads Bolag framgår att bolagen ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är
möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt under samhällsstörningar
eller extraordinära händelser i kommunen, men gäller även i ett förberedande och förebyggande
skede.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) ska stödja Borås Stad i arbetet med
krisberedskap och civilt försvar.
Följande dokument ska revideras för att ge en tydlighet i ansvar och roller, samt ge förutsättningar
för Säkerhetsområdet att få genomslag i hela verksamheten.
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Styrande dokument

Åtgärd

Gemensamt reglemente för
Kommunstyrelsen och övriga
nämnder i Borås Stad

Justeras till att tydligare beskriva ansvar enligt kraven i kap 2.2

Gemensamt ägardirektiv för
Borås Stads bolag

Justeras till att tydligare beskriva ansvar enligt kraven i kap 2.2

Instruktion för Stadsdirektör

Tydliggör vilka uppdrag Stadsdirektör ska ha inom området
säkerhet. Styrning
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2.2 Styrning
MÅL: Arbetet med säkerhet får genomslag i Borås Stads verksmaheter.

En kontinuerlig och strukturerad informationsdelning är en viktig förutsättning för Kommun
styrelsens ansvar att driva arbetet med kommunövergripande säkerhetsfrågor framåt. Därutöver
behöver Borås Stads verksamheter få ta del av en samordnad och kontinuerlig information
inom säkerhetsområdet. På så vis ökar förutsättningarna för att rätt aktiviteter kan planeras
i verksamheterna och att de genomföras på ett enhetligt sätt.
Kommunstyrelsen stödjer Borås Stads verksamheter med utvecklingsfrågor. Det är ett
utvecklingsarbete som sker löpande mot förvaltningarna. För att skapa förutsättningar för
att arbetet inom säkerhetsområdet ska få genomslag i hela verksamheten finns ett behov av
att strukturera arbetssättet mot verksamheterna, och tydligare inkludera ett uppföljande
perspektiv. Därför behöver en struktur för utveckling och uppföljning etableras. ”Bilaga till
Borås Stads handlingsprogram för säkerhet, 2019–2022” beskriver hur Kommunstyrelsen
kan forma en sådan struktur.
Inriktning

Genomfört

Kommunstyrelsen ska:

2021

•

etablera former för övergripande, kontinuerlig information inom säkerhetsområdet till berörda mottagare inom Borås Stad.

•

etablera en struktur för uppföljning och utveckling gällande säkerhetsfrågor.

2.3 Robust Organisation
MÅL: En robust organisation med säkerställd kapacitet att operativt stödja och försörja Borås
Stads verksamheter med nödvändiga förmågor och resurser under en samhällsstörning och
under höjd beredskap

Borås Stad behöver utveckla sin förmåga att hantera kriser när de uppstår, genom att säkerställa
ett operativt stöd till såväl stadens egna verksamheter som till övriga aktörer inom det geografiska
områdesansvaret. För att säkerställa krishanteringsförmågan i fredstid och höjd beredskap
måste viktiga operativa förmågor och resurser finnas i egen regi. Många av de viktiga förmågor
och resurser som behövs för att försörja Borås Stads verksamheter läggs idag ut på entreprenad.
Det omfattar även kritiska leveranser vid en samhällsstörning och under höjd beredskap. Det
är svårare att säkerställa tillgängligheten av resurser och förmågor på entreprenad, som kan
tvingas till prioriteringar mellan olika huvudmän under en samhällsstörning. Det finns ett
behov av att trygga försörjningen av dessa kritiska leveranser för att säkerställa långsiktighet
och kontinuitet.
Inriktning

Genomfört

Kommunstyrelsen ska:

2021

•

genomföra en översyn av hur Borås Stad kan bibehålla och utveckla kritiska
förmågor och resurser som krävs för hantering av händelser vid en samhällsstörning och under höjd beredskap.
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3 Delprogram Internt Skydd
Kommunens arbete med internt skydd syftar till att:

• säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och
egendomsförluster som möjligt,

•
•
•
•

arbeta för färre oönskade händelser, och minska konsekvenserna av sådana händelser,
förebygga eller minimera skador på och störningar i kommunens verksamheter,
bidra till en trygg och säker arbetsmiljö för medarbetare, brukare och besökare,
bedriva ett systematiskt arbete, utgå från tillämpliga lagar och regelverk samt från
kommunens riskanalyser.

Följande strategiska inriktning gäller för åren 2021–2022.
3.1 Utbildning och Övning
MÅL: Förvaltningsledningar i Borås stad har den utbildning och övning som behövs för att de
ska kunna lösa sina uppdrag kring hot och våld samt systematiskt brandskyddsarbete.

Kommunstyrelsen agerar stödjande och lärande genom att bland annat erbjuda förvaltningsled
ningar utbildningar inom hot och våld, samt systematiskt brandskyddsarbete. Det åligger
varje förvaltnings att i sin tur säkerställa så att berörd personal är utbildad och övad.
Säkerhetssamordnare med ansvar för Borås Stads förvaltningar har genom sitt arbete identifierat
ett behov av kontinuerlig utbildning inom dessa områden.
Inriktning

Genomfört

Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar för en övad och utbildad personal i
Borås Stad genom att erbjuda berörda förvaltningsledningar utbildning i:

2022

•
•

10

Systematiskt brandskyddsarbete
Hot och våld
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4 Delprogram beredskap
Kommunens arbete med beredskap syftar bland annat till att:

• ha en väl förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att
samordna kommunens insatser för att begränsa konsekvenserna och lindra
effekterna av samhällsstörningar och extraordinär händelser.

• ha en i förväg utsedd, utbildad, övad och flexibel organisation. Den ska kunna
hantera olika typer av händelser som spänner över flera verksamheter.

• bedriva ett systematiskt förebyggande och förberedande arbete som utgår från
tillämpliga lagar och regelverk samt från kommunens risk- och sårbarhetsanalys,
säkerhetsskyddsanalys etc.
Följande strategiska inriktningar gäller för åren 2021–2022.
4.1 Särskilda förväntningar inom Krisberedskap
Handlingsprogrammet ska tydliggöra vilka krav som ställs på verksamheternas arbete med
krisberedskap. Förvaltningar, bolag och kommunalförbund inom Borås Stad förväntas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

delta i kommunens övergripande RSA-arbete,
vid anmodan delta i olika typer av kommunövergripande planering,
vid anmodan delta i kommunövergripande övningar,
vid anmodan delta i regional utbildnings- och övningsverksamhet,
rapportera vid förestående eller inträffad händelse,
vid behov delta i den centrala krisledningsorganisationen vid inträffad händelse,
utvärdera efter inträffad händelse eller åtgärdsplan efter övning,
tillse att det finns en beredskapsfunktion med viss tillgänglighet när så krävs,
kontinuerligt bedriva självständigt arbete med till exempel risk- och
sårbarhetsanalys, planering, utbildning och övning

• bedriva självständigt arbete med kontinuitetshantering,
• årligen rapportera arbetet, till exempel av genomförda åtgärder.
4.2 Samverkan kring Höga flöden och Översvämningar
MÅL: Etablerad samverkan kring höga flöden och översvämningar, som inkluderar
Kommunstyrelsens uppdrag.

Borås Stad är med anledning av närheten till Viskan ett av de elva områden längs vattendrag
som identifieras ha betydande översvämningsrisk av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap. Av risk- och sårbarhetsanalysen framgår att arbetet som sker utifrån kommunstyrelsens
uppdrag tydligare behöver inkludera översvämningsrisker. I detta arbete bör det även tas höjd
för andra klimatanpassningsaspekter.
Det finns ett väl fungerande mer operativt arbete kring höga flöden och översvämningar i Borås
Stad. Genom en samverkan kring dessa frågor kan synergieffekter uppnås. Med anledning
av det ska Kommunstyrelsen under mandatperioden initiera samverkan, i syfte att uppnå
samordning med nämnder och styrelser som har angränsande uppdrag.
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Inriktning

Genomfört

Kommunstyrelsen ska initiera samverkan för att uppnå synergieffekter och
samordning med nämnder och styrelser som har angränsande uppdrag vid översvämningar och höga flöden.

2022

4.3 Utbildning och Övning
MÅL: Förvaltnings- och bolagsledningar, samt förtroendevalda med uppdrag i krisledningsnämnden och/eller Kommunstyrelsen har den utbildning och övning som behövs för att de ska
kunna lösa sina uppdrag vid extraordinära händelser och samhällsstörningar, samt vid höjd
beredskap.

Utbildning och övning ger Borås Stad förutsättningar att öka sin förmåga att hantera störningar.
Genom dessa insatser kan förmågan både prövas och utvecklas. En kontinuerlig och systematisk
utbildnings- och övningsverksamhet är viktig för att kunna utveckla organisationens kunskap
och förmåga samt att kunna samverka med andra. För krisberedskapsområdet formuleras
detta i lag.
Kommunstyrelsen ska ge förvaltnings- och bolagsledning samt ledamöter i krisledningsnämnden
förutsättningar för sitt uppdrag vid extraordinära händelser och samhällsstörningar, samt vid
höjd beredskap. För höjd beredskap ska även Kommunstyrelsen ha erforderlig utbildning.
Det åligger varje förvaltnings- och bolagsledning att i sin tur säkerställa så att berörd personal
är utbildad och övad.
Risk- och sårbarhetsanalysen för innevarande mandatperiod påvisade ett behov av att det
genomförs utbildningar och övningar enligt de olika scenarier som hanterades i analysen, i
syfte att öka förmågan vid en inträffad händelse. Genom att öva och utbilda enligt Borås Stads
plan för extraordinära händelser och samhällsstörningar ökar tryggheten i organisationen
kring hur styrning och ledning går till i samband med en samhällsstörning.
Inriktning

Genomfört

Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar för en övad och utbildad personal
i Borås Stad genom att erbjuda förvaltnings- och bolagsledningar samt ledamöter i krisledningsnämnden den utbildning och övning som behövs för att de ska
kunna lösa sina uppdrag vid extraordinära händelser och samhällsstörningar.
För höjd beredskap ska även Kommunstyrelsen ha erforderlig utbildning.

2022

4.4 Risk- och Sårbarhetsanalys
Risk- och sårbarhetsanalysen ska vara ett verktyg i en kontinuerlig process i Borås Stad.
Rapporteringen ger en nulägesbild och en övergripande temperaturmätare kring kommunens
risker och sårbarheter, samt identifierade behov av åtgärder. Genom processen skapas ett
tydligt samband mellan identifierade risker, sårbarheter och slutligen behov av åtgärder för
att öka förmågan. Processen bygger på ett aktivt deltagande från Borås Stads förvaltningar,
identifierade bolag samt räddningstjänsten. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna och
driva processen, samt sammanställa den kommunövergripande rapporteringen.

Borås Stads process för risk- och sårbarhetsanalys följer Myndigheten för Samhällsskydd och
beredskaps tankemodell.4

4.5 Geografiskt Områdesansvar
MÅL: En etablerad samverkan med relevanta aktörer inom det geografiska området för ett
aktörsgemensamt agerande såväl under en extraordinär händelse eller samhällsstörning, som i
ett förebyggande och förberedande.

Borås Stad ingår i en samverkanskonstellation med kommunerna i Sjuhäradsnätverket. Nät
verket har i huvudsak arbetat inom ramen för krisberedskapsområdet för att samverka och
stödja varandra genom planeringsarbetet i det förberedande skedet. Det finns emellertid även
förutsättningar för samverkan under en faktisk händelse. Nätverket har därutöver påbörjat
en samverkan kring det civila försvaret som kommer intensifieras under återstående delen av
mandatperioden. Borås Stad deltar aktivt i detta arbete.
Risk- och sårbarhetsanalysen för innevarande mandatperiod påvisade ett behov av att utveckla
samverkan med andra samhällsviktiga verksamheter inom det geografiska området. Genom
fördjupad samverkan med berörda aktörer såsom Polismyndigheten, Västra Götalandsregionen
eller samhällsviktiga företag skapas förutsättningar för gemensamma riskbilder, och ytterligare
utveckla särskilda förmågor såsom samlad lägesbild eller samlad information till allmänheten.
Samverkan behöver omfatta såväl samordning i det planerande och förberedande skedet, som
samordning av olika aktörers åtgärder under en händelse. En åtgärd som lyftes i risk- och
sårbarhetsanalysen var behovet av att upprätta en lokal inriktning- och samordningsfunktion.
Den syftar till att åstadkomma inriktning och samordning vid samhällsstörningar utifrån det
lokala geografiska områdesansvaret och består av en grupp representanter för olika aktörer som
har till uppgift att träffa överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning av
åtgärder. Funktionen ska prioritera åtgärder och resurser till de mest angelägna hjälpbehoven..
Inriktning

Genomfört

Kommunstyrelsen ska etablera en lokal inriktnings- och samordningsfunktion
med relevanta aktörer inom det geografiska området som ska kunna agera under
en extraordinär händelse eller samhällsstörning.

2022

Det ska även utredas hur funktionen kan användas för aktörsgemensam planering i det förebyggande och förberedande skedet.

Handbok i Kommunal krisberedskap – 1. Övergripande processer, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Publikationsnummer:
MSB1575 - maj 2020
4
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4.6 Befolkningsskydd
MÅL: Skapa förutsättningar för samverkan enligt befolkningsskyddet.

Det finns ett behov av att Borås Stad sätter ramarna för det kommunala arbetet med
befolkningsskyddet. Detta är ett arbete som redan pågår nationellt för att stärka Sveriges
förmåga att hantera kriser och krig. Befolkningsskyddet handlar om att skydda och rädda
civilbefolkningens liv, enskild egendom och civil allmän egendom. För kommunens del behöver
man samverka med relevanta aktörer i syfte att identifiera sårbarheter, samt vad som behövs
för att stärka förmågan. Befolkningsskyddet är även identifierat som en viktig utgångspunkt
för arbetet med det civila försvaret.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap menar att detta arbete behöver göras utifrån
en gemensam inriktning mellan många aktörer i samhället och kommer att kräva många och
stora åtgärder under lång tid.
Inriktning

Genomfört

Kommunstyrelsen ska under mandatperioden identifiera viktiga förmågor inom
ramen för befolkningsskyddet. Man ska också etablera ett samarbete med relevanta aktörer i syfte att säkerställa att förmågorna finns vid behov.

2022

4.7 Planeringsunderlag
Handlingsprogrammet ska enligt kraven innehålla vilken planering som kommunen ska ta
fram eller uppdatera under mandatperioden.

När detta Handlingsprogram antas har halva mandatperioden passerat. Arbetet med att ta
fram planeringsunderlag pågår kontinuerligt och flertalet dokument är därför redan fastställda,
medan andra är under framtagande. Följande är en beskrivning kring status på arbetet med
att ta fram planeringsunderlagen. Eventuella tillägg eller förändringar kommer att ske till
nästa mandatperiod.
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

Sida

SKRIVELSE

Ina Furtenbach
Handläggare

1(2)

Datum

Instans

2021-09-16

Förskolenämnden
Dnr FN 2021-00101 1.1.3.1

Svar på Initiativärende - Engångskostnader för
nyttjande av nämndens ackumulerade resultat
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden avstyrker initiativärendet: Engångskostnader för nyttjande
av nämndens ackumulerade resultat.
Ärendet i sin helhet
Leif Häggblom (SD) har vid sammanträdet 2021-06-17 lagt fram
initiativärendet: Engångskostnader för nyttjande av nämndens ackumulerade
resultat. Han yrkar att uppdra förvaltningen att snarast framställa
engångskostnader under 2021 som kan finansieras genom nämndens
ackumulerade resultat. Förskolenämnden beslutade på sammanträdet 2021-0617 att skicka initiativärendet för beredning till Förskoleförvaltningen.
Förskolenämnden har under 2021 haft en god ekonomi där nämnden har
använt bufferten för engångssatsningar. Förskolorna har också fått möjlighet att
utnyttja delar av sitt överskott. Med hänsyn till osäkerheten kring det riktade
statsbidraget för minskade barngrupper ser Förskolenämnden att behovet av
ekonomiska resurser kommer bli större under 2022. Förskolenämnden ser att
initiativärendets intentioner är goda men anser inte att det är befogat att ta fram
engångskostnader för nyttjande av nämndens ackumulerade resultat i och med
de utmaningar som nämnden står inför 2022.
Prövning av barnets bästa
Kommuner har i skyldighet att beakta barnets bästa i beslut som rör barn.
Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ art. Barnperspektivet beaktas
löpande inom verksamheten
Beslutsunderlag
1. Initiativärende: Engångskostnader för nyttjande av nämndens
ackumulerade resulta
2. Förskolenämndens beslut 2021-06-17 § 77 Initiativärende Engångskostnader för nyttjande av nämndens ackumulerade resultat
Samverkan
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 9 september 2021.

Förskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

forskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Andreas Ekström
Ordförande
Ina Furtenbach
Förvaltningschef

Förskolenämnden
Initiativärende

Förändrade förutsättningar
Kommunfullmäktige fattade 2021-05-20 beslut om att Förskolenämnden tillåts nyttja sitt
ackumulerade kapital. Förskolenämnden beslutade 2021-05-17 om en hemställan till
kommunfullmäktige att ta i anspråk 2 500 tkr från nämndens ackumulerade kapital för
utbetalning av engångsbelopp. Dessa medel har nämnden nu mandat att disponera, med
villkoret att Kommunstyrelsen ska informeras kring hur pengarna avses att nyttjas.
Sverigedemokraterna ser positivt på kommunfullmäktiges beslut, men önskar att nämnden
parallellt med detta beslut ser över vilka andra engångsbelopp som kvalificerar för att nyttja
ackumulerat kapital. På detta sätt kan nämnden arbeta med den utbildningsskuld som
uppkommit inom nämndens verksamhet, där bland annat nämndens beslut under 2020 om
att inte erbjuda förskola för ’15-timmars barn’ lett till en form av skuld. I detta exempel vore
det lämpligt om nämnden omfördelade resurser från det ackumulerade kapital med syftet
att stärka språkutvecklingen hos barnen som förlorat vistelsetid till följd av covid-19.
Sverigedemokraterna föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med
engångskostnader som finns upptagna i budget, samt i den tilläggsbudget som nu är
beslutad, som med fördel kan finansieras genom det ackumulerade kapitalet. På detta sätt
kan nämnden med fördel arbeta med den skuld som uppkommit i samband med covid-19.

Sverigedemokraterna föreslår Förskolenämnden besluta,
Att

uppdra förvaltningen att snarast framställa engångskostnader under 2021 som
kan finansieras genom nämndens ackumulerade resultat.

För Sverigedemokraterna,

Leif Häggblom (SD)
Ledamot

Käthy Johansson (SD)
Ersättare

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-17
Förskolenämnden

§ 77

Dnr FN 2021-00101 1.1.3.1

Initiativärende - Engångskostnader för nyttjande av
nämndens ackumulerade resultat
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden beslutar att initiativärendet: Engångskostnader för nyttjande
av nämndens ackumulerade resultat skickas till Förskoleförvaltningen för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Leif Häggblom (SD) lägger inför dagens nämndsammanträde fram
initiativärende: Engångskostnader för nyttjande av nämndens ackumulerade
resultat (bilaga 2 till protokollet). Han yrkar att uppdra förvaltningen att snarast
framställa engångskostnader under 2021 som kan finansieras genom nämndens
ackumulerade resultat.
Beslutsunderlag
Initiativärende: Engångskostnader för nyttjande av nämndens ackumulerade
resultat
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Datum

Instans

2021-09-16

Förskolenämnden
Dnr FN 2021-00132 1.1.3.25

Svar på hemställan för utökade insatser för att
motverka otillåten påverkan och självcensur mot
chefer, medarbetare och förtroendevalda i Borås stad
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden beslutar att godkänna upprättat svar på hemställan och
översänder det till Centrum för kunskap och säkerhet (CKS).
Sammanfattning
Det har från flera håll uppmärksammats att olika former av påverkan från
kriminella nätverk och extremister mot anställda i kommuner har ökat. I en
nyligen publicerad rapport från Göteborgs stad har olika former av påverkan
mot både chefer och medarbetare identifierats.
Att anställda och förtroendevalda i kommuner utsätts för olika former av
påtryckningar i sin yrkesutövning eller politiska uppdrag från kriminella
och/eller extremister är ytterst allvarligt och ett hot mot både demokratin och
rättssäkerheten såväl som för arbetsmiljön.
Förskolenämnden har därför blivit ombedd att svara på fyra frågor om vilka
risker för de tre påverkansformerana vi ser i vår verksamhet.
Ärendet i sin helhet
Det har från flera håll uppmärksammats att olika former av påverkan från
kriminella nätverk och extremister mot anställda i kommuner har ökat. I en
nyligen publicerad rapport från Göteborgs stad har olika former av påverkan
mot både chefer och medarbetare identifierats.
Att anställda och förtroendevalda i kommuner utsätts för olika former av
påtryckningar i sin yrkesutövning eller politiska uppdrag från kriminella
och/eller extremister är ytterst allvarligt och ett hot mot både demokratin och
rättssäkerheten såväl som för arbetsmiljön.
Förskolenämnden har därför blivit ombedd att svara på fyra frågor om vilka
risker för de tre påverkansformerana vi ser i vår verksamhet.
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Inom vilka områden/verksamheter bedömer ni att risken för påverkan är
som störst?

Förskolenämnden ser utifrån sitt perspektiv som nämnd att en viss risk kan
förekomma när nämnden fattar beslut, exempelvis om tillstånd att bedriva
verksamhet, när någon blir nekad det en person anser sig ha rätt till eller vid
placering av barn.
Exempelvis nu i pandemin kan vårdnadshavare skicka påtryckningar via epost
att inte stänga en förskola eller för 15-timmars barn. Kan också förekomma vid
besparingar eller om en förskola ska läggas ned.
Vid inköp av tjänster och material kan det också finnas risk för påverkan eller
vid ärenden till IFO.
En del av nämnden har svårt att se hur vi som förtroendevalda skulle kunna
påverkas ur de aspekter som definieras av CKS. Anledningen till detta är att
ärendena bereds av förvaltningen och att en ensam ledamot har svårt att
påverka enskilda beslut då nämnden har delegerat myndighetsutövningen till
förvaltningen. I mer principiella övergripande beslut finns det möjligtvis en liten
risk, men alla beslut bereds och motiveras innan beslut tas.
I vilka beslut och/eller åtgärder bedömer ni att risken för påverkan är som
störst?

Se svar på tidigare fråga.
Förskolenämnden ser att risk för påverkan är som störst vid all form av
ekonomiska beslut som kan påverkas av individen, placering i förskola,
nybyggnation och ansökan om tillstånd för fristående verksamhet.
Upplever ni att medarbetare, chefer och förtroendevalda har bra kunskap
om de rutiner och kontaktvägar som finns i Borås Stad om de utsätts för
påverkan?

Ja. Många vet nog att CKS finns men kanske inte på vilket sätt de kan ge stöd
om man upplever sig trängd eller hotad.
Vad anser ni är viktigast för att motverka alla former av otillåten påverkan,
självcensur och otillbörlig påverkan? Ge gärna exempel.

Nämnden behöver ha ett öppet och tillitsfullt samtalsklimat inom såväl
partigrupperna och på nämndsammanträden. Att vi har respekt för allas olika
åsikter och roller och vågar lyfta svåra frågor. Öppenhet, transparens samt
utbildning i ämnet är av stor vikt.
Tydlighet i alla beslut som fattas. Dessutom är kunskapen hos tjänstepersoner
mycket viktig. Exempelvis kan det handla om att alla ska veta att de kan vända
sig till en överordnad om något felaktigt skulle upptäckas. Det ska till exempel
vara lätt att rapportera incidenter som inträffar.
I övrigt så är hot/våld/påverkan svår att stoppa i förväg då detta oftast sker i
affekt. Många gånger kan allmänhetens beteende utgå från bättre vetande. Hade
kunnat underlätta med info på nämnders och förvaltningars hemsidor om hur
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man kan lämna synpunkter, förslagsvis i ett formulär så att personen får hjälp
att formulera sig samt att det ska finns info om vad som faktiskt gäller.
Viktigt att flera personer är med och tar beslut samt att det finns controllers.
Viktigt är också att invånare ifrån andra länder, i ett tidigt skede lär sig landets
demokratiska process, samt att det finns skyldigheter och inte bara rättigheter.
Det är också bra om det finns en tydlig plan på hur man går tillväga om något
sådant skulle ske. Att personen som utsatts för påtryckningar får det stöd som
situationen kräver.
Prövning av barnets bästa
Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som
rör barn. I det här ärendet har Förskolenämnden ombetts att yttra sig över vilka
risker som kan förekomma i deras egna roller som förtroendevalda. Nämnden
är inte verkställande instans och avgör inte vilka utökade förebyggande insatser
det kommer resultera i. Det är således upp till beslutade instans att beakta
barnperspektivet i ärendet. Förskolenämnden vill dock starkt poängtera vikten
av att barnkonventionen och barnets bästa beaktas inför slutgiltigt beslut i
ärendet
Beslutet expedieras till
1. Centrum för kunskap och säkerhet (peder.englund@boras.se)

Andreas Ekström
Ordförande
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Stadsledningskansliet
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS)
Peder Englund
Avdelningschef

Till samtliga nämnder/styrelser, förvaltningar och bolag i
Borås stad

Planering för fortsatta och utökade insatser för att
motverka otillåten påverkan och självcensur mot
chefer, medarbetare och förtroendevalda i Borås stad.
Det har från flera håll uppmärksammats att olika former av påverkan från
kriminella nätverk och extremister mot anställda i kommuner har ökat. I en
nyligen publicerad rapport från Göteborgs stad har olika former av påverkan
mot både chefer och medarbetare identifierats.
Att anställda och förtroendevalda i kommuner utsätts för olika former av
påtryckningar i sin yrkesutövning eller politiska uppdrag från kriminella
och/eller extremister är ytterst allvarligt och ett hot mot både demokratin och
rättssäkerheten såväl som för arbetsmiljön.
Denna påverkan kan kort beskrivas på följande sätt:
Otillåten påverkan
När någon med våld eller hot om våld försöker påverkar någon i sin
yrkesutövning eller förtroendeuppdrag att fatta eller inte fatta beslut eller
åtgärd.
Självcensur
När medarbetare eller förtroendevalda har kunskap om att någon har tex
våldskapital eller tillhör en kriminell- eller extremiststruktur och därför avhåller
sig från att fatta beslut och/eller åtgärd utan att direkt blivit utsatt.
Otillbörlig påverkan
Någon försöker, utan hot eller våld, påverka invånare, medarbetare och
förtroendevalda att följa en annan samhällsordning än demokrati, rättssäkerhet
och mänskliga rättigheter.
I Borås Stad har Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och
säkerhet (CKS) pågående och kontinuerliga utbildnings- och
informationsinsatser till olika verksamheter och förtroendevalda om hot och
våld, konflikthantering, bemötande och mot våldsbejakande extremism samt
förtydliganden av de rutiner som gäller när man utsätts eller bevittnar brottsliga
gärningar.
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I detta arbete har det vid flera tillfällen framkommit att medarbetare och
förtroendevalda utsatts för någon av de tre påverkansformerna i sin
yrkesutövning eller förtroendeuppdrag. Många chefer, medarbetare och
förtroendevalda i Borås Stad rådfrågar CKS och dessutom polisanmäler dessa
händelser enligt de rutiner som finns.
Eftersom det uppmärksammats att olika former av påverkan mot anställda i
kommuner har ökat planeras för utökade förebyggande insatser mot främst de
tidigare angivna tre påverkansformerna i Borås Stad och dess bolag.
För planering och prioriteringar behöver vi kunskap om vilka risker för
de tre påverkansformerna ni ser i era verksamheter, nämnder och
styrelser.
Vi hemställer om att ni senast den 24 september mailar svar på
nedanstående frågor till peder.englund@boras.se


Inom vilka områden/verksamheter bedömer ni att risken för
påverkan är som störst ?



I vilka beslut och/eller åtgärder bedömer ni att risken för
påverkan är som störst ?



Upplever ni att medarbetare, chefer och förtroendevalda har bra
kunskap om de rutiner och kontaktvägar som finns i Borås Stad
om de utsätts för påverkan ?



Vad anser ni är viktigast för att motverka alla former av otillåten
påverkan, självcensur och otillbörlig påverkan ? Ge gärna
exempel.

Peder Englund
Avdelningschef CKS
0768-887755

Rangbar Mohammad
Säkerhetschef CKS
0768-887281
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Anmälningsärenden
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden beslutar att godkänna redovisning av anmälningsärenden för
perioden 16 augusti – 8 september 2021.
Anmälningsärenden
1. Beslut från Miljö- och konsumentnämnden, §142 Planprogram för
kvarteret Nornan
Dnr 2021-00130
2. Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter i
Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad
med anledning av Coronapandemin
Dnr 2020-00170
3. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och
Förskolenämnden augusti 2021
Dnr 2021-00003
4. Kommunfullmäktiges beslut 2021-08-26 § 140 Delårsrapport januari april 2021 för nämnderna
Dnr 2021-00082
5. Inkomna synpunkter augusti
6. Kommunfullmäktiges beslut 2021-08-26 § 141 Tydliggöra arbetet med
landsbygdsutveckling. (Budgetuppdrag 2019)

Andreas Ekström
Ordförande
Ina Furtenbach
Förvaltningschef
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Redovisning av delegationsbeslut
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden beslutar att godkänna redovisning av delegationsbeslut för
perioden 16 augusti – 8 september 2021.
Ärendet i sin helhet
Förskolenämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till
tjänstepersoner och ledamöter i enlighet med nämndens delegationsordning.
Där framgår det även vilka delegationsbeslut som ska redovisas till nämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer
delegationsbesluten.
Delegationsbeslut
1. Utökad tid löpnummer 22–41
Dnr 2021-00075
2. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 36-38
Dnr 2021-00005
3. Utredning av kränkande behandling löpnummer 36-38
Dnr 2021-00005
4. Delegationsbeslut att starta riktad tillsyn - Pyramidens förskola
Dnr 2021-00129
5. Tillsvidareanställningar augusti 2021
Dnr 2021-00013
6. Tidsbegränsade anställningar augusti 2021
Dnr 2021-00013
Andreas Ekström
Ordförande
Ina Furtenbach Linden
Förvaltningschef
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