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Datum 

2019-09-12 
 

Instans 
Förskolenämnden 

 

 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde på 

Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena, torsdagen den 19 

september 2019 kl. 15:00. Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation 

med besök från revisorsgrupperna 15:00-16:00 och information om Tillitsresan 

16:00-16:45. Nämndsammanträdet startar 17:00. 

Förskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Andreas Ekström 
Förskolenämndens Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Ida Westin, 033-35 50 46 eller via e-post: 

ida.westin@boras.se 

 
Partigruppmöten för politisk beredning  
Mitt-S-samverkan träffas måndagen den 16 september kl. 17.00 i 
sammanträdeslokal Gingri, plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt 
förhinder till Andreas Ekström, tel. 0737-342736.  
 
Moderaterna och Kristdemokraterna träffas måndagen den 16 september kl. 17.00 i 
sammanträdeslokal Lugnet, plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt 
förhinder till Marie Fridén, tel. 0734-32 70 95.  
 
Sverigedemokraterna träffas tisdagen den 17 september. Meddela eventuellt 

förhinder till Leif Häggblom, tel. 0702-65 50 98. 

mailto:ida.westin@boras.se
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare  

2.  Godkännande av föredragningslista  

3.  Allmänhetens frågestund  

4.  Remiss - Strategi för Borås Stads friluftsliv 
Dnr 2019-00108 3.6.7.0 

 

5.  Remiss - Motion, Familjecentral i Serviceort 
Dnr 2019-00110 3.5.2.25 

 

6.  Miljörapport tertial 2 2019 
Dnr 2019-00143 3.5.2.0 

 

7.  Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2019 
Dnr 2019-00145 1.4.2.1 

 

8.  Initiativärende Vistelsetid förskola och pedagogisk omsorg 
Dnr 2019-00047 1.1.3.0 

 

9.  Motion - Den första jämställda generationen 
Dnr 2019-00157 1.2.3.0 

 

10.  Ansökan annan pedagogisk verksamhet - H&W Nation AB 
Dnr 2019-00156 714 

 

11.  Rapportering av kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 2019 
Dnr 2019-00158 1.2.4.25 

 

12.  Tertialrapport 2 2019 
Dnr 2019-00159 2.4.1.0 

 

13.  Backadalen förskola, Bergsäter, ny förskola 
Dnr 2019-00162 2.6.1.2 

 

14.  Framställan om renovering av Kvarngårdens förskola, Borås 
Centrum 
Dnr 2017-00156 714 

 

15.  Initiativärende - Delad förskoleplats 
Dnr 2019-00164 1.2.3.0 

 

16.  Yttrande över planprogram för Viskafors, Borås Stad 
Dnr 2019-00172 3.1.1.1 
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Ärende  

17.  Anmälningsärenden 
Dnr 2019-00011 1.1.3.0 

 

18.  Delegationsbeslut 
Dnr 2019-00012 1.1.3.0 

 

19.  Rapportering från kontaktpolitiker 
Dnr 2017-00199 000 

 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-09-19 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00108 3.6.7.0 
 

  

 

Yttrande över Strategi för Borås Stads friluftsliv 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Strategi för Borås Stads friluftsliv.  

Yttrandet översänds till Fritids- och folkhälsonämnden.              

Sammanfattning  

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Strategi för Borås Stads 

friluftsliv. Strategin anger avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att 

ligga till grund för det fortsatta konkreta arbetet.  

Förskolenämnden poängterar vikten av att kommunens pedagogiska 

verksamheter har beaktats i framtagandet av styrdokument. Strategin lyfter 

under Strategiska inriktningar fram att Borås Stad ska öka tillgången till ett 

varierat friluftsliv för alla genom att säkerställa tillgången till naturen för 

kommunens pedagogiska verksamheter. Vidare ska Borås Stad, för att utveckla 

tillgången till ett varierat friluftsliv, anpassa utbudet utifrån olika behov genom 

att tillsammans med de pedagogiska verksamheterna utveckla friluftsliv anpassat 

för barn och unga.             

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta 

fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har 

behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger 

avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det 

fortsatta konkreta arbetet. Strategin för Borås Stads friluftsliv har arbetats fram i 

samverkan med Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Miljöförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplanerings-

avdelningen, Mark och exploatering och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Strategi för Borås Stads 

friluftsliv.  

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 

befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som 

annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av 

olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och 

utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande 

generationer. För att utveckla friluftslivet i Borås Stad behövs en bred 
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samverkan mellan kommunala nämnder och bolag. Samverkan behöver också 

ske med andra aktörer som har relevant kunskap om friluftsliv, så som 

föreningsliv och andra ideella organisationer. 

Strategin har sex strategiska inriktningar vilka anger kommunens strategier för 

att säkerställa och utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv i olika miljöer och 

för olika målgrupper. Kommunens pedagogiska verksamhet beaktas under två 

av dessa, Ökad tillgänglighet för alla och Anpassa utbudet utifrån olika behov. 

Förskolenämnden poängterar vikten av att kommunens pedagogiska 

verksamheter har beaktats i framtagandet av styrdokument. Strategin lyfter fram 

att Borås Stad ska öka tillgången till ett varierat friluftsliv för alla genom att 

säkerställa tillgången till naturen för kommunens pedagogiska verksamheter. 

Vidare ska Borås Stad, för att utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv 

anpassa utbudet utifrån olika behov genom att tillsammans med de pedagogiska 

verksamheterna utveckla friluftsliv anpassat för barn och unga.       

Beslutsunderlag 

1. Strategi för Borås Stads friluftsliv                           

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 3 september 2019. 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Datum 
2019-05-14 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25 

  

 
 

Remiss: Strategi för Borås Stads friluftsliv 
 

Remissinstanser 
 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Vård- och äldrenämnden 

15. Kommunstyrelsen 

16. Överförmyndarnämnden 

17. AB Bostäder i Borås  

18. Borås TME 

19. Borås Djurpark 

20. Borås Energi och Miljö AB 

21. Borås Elnät 

22. Borås Parkerings AB 

23. Industribyggnader i Borås AB 
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24. Fristadbostäder AB 

25. Viskaforshem AB 

26. AB Toarpshus 

27. AB Sandhultsbostäder 

28. Borgstena IF 

29. Borås Fältrittklubb 

30. Borås Gif 

31. Borås Skidlöparklubb 

32. Bredareds IF 

33. Brämhults Ryttarsällskap 

34. Dalsjöfors Goif 

35. Hestra IF 

36. IK Ymer 

37. Kakas Ridklubb 

38. Rydboholms SK 

39. SOK 68 Sandared 

40. Tämta Ridklubb 

41. Boråskretsen av Scouterna 

42. Borgstena Hembygdsförening 

43. Bredareds Hembygdsförening 

44. Dannike Hembygdsförening 

45. Fristads Hembygdsförening 

46. Gingri Hembygdsförening 

47. Hedareds Byalag 

48. Hembygdsförengen Borgstena Framtid 

49. Kinnarumma Hembygdsförening 
50. Ljushults Hembygdsförening 

51. Rångedala Hembygdsförening 

52. Sandhults Hembygdsförening 

53. Seglora Hembygdsförening 

54. Tämta Hembygdsförening 

55. Viareds Natur och Hembygdsförening 

56. Vänga Hembygdsförening 

57. Äspereds Hembygdsförening 
58. Borås NSF-scoutkår 
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59. Kinnarumma Scoutkår 

60. Brämhults Scoutkår 

61. Dalsjöfors Scoutkår 

62. KFUM/K Scoutkår Borås  

63. KFUM/K Scoutkår Fristad 

64. S:T Örjans Scoutkår Borås 

65. Sandareds Scoutkår 

66. Stiftelsen Borås Scoutkår 

67. Viskafors Scoutkår 

68. Studiefrämjandet Sjuhärad 

69. Medborgarskolan  

70. Sensus Studieförbund 

71. Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad 

72. Friluftsfrämjandet Borås 

73. Odenslunds 4H-gård 

74. Unga Örnar Borås 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 
2019-09-30. Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se 
gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller 
remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2019-00047 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219

mailto:FF.diarium@boras.se
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501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
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Strategi för Borås Stads friluftsliv  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Strategi för Borås Stads friluftsliv 
och översänder remissen för yttrande till berörda nämnder och bolag.         

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta 
fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har 
behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger 
avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det 
fortsatta konkreta arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden översänder Strategi 
för Borås Stads friluftsliv för yttrande till berörda nämnder och bolag.  

Strategin för Borås Stads friluftsliv har arbetats fram i samverkan med Tekniska 
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplaneringsavdelningen, Mark och 
exploatering och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.  

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 
befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som 
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av 
olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och 
utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande 
generationer.                

Ärendet i sin helhet 
Strategin tar hänsyn till andra styrande dokument i staden, så som Vision 2025, 
Översiktsplanen, Grönområdesplanen, Borås stads miljömål, plan för spår och 
leder och cykelplanen. 
 
Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är ”Vistelse 
utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling”. Strategin bygger på de 10 nationella friluftsmålen.  

Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så 
vis vitt skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den 
bostadsnära naturen. För att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och 
bred samverkan avseende utbud. Strategin omfattar hela kommunens 
geografiska yta, både land och vatten.  
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För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan 
kommunala nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra 
aktörer som har relevant kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra 
ideella organisationer.  
 
Strategins inriktningar anger kommunens strategier för att säkerställa och 
utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv i olika miljöer och för olika 
målgrupper. Strategin fokuserar på att: 

- Öka tillgängligheten för alla 
- Planera rätt med friluftslivet i fokus 
- Vårda naturen och friluftsområdena 
- Anpassa utbudet utifrån olika behov 
- Anpassa informationen 
- Öka kunskapen om och förståelsen för naturen  

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Strategi för Borås Stads friluftsliv 
2. Missiv                                

Beslutet expedieras till 
1. Borås Stads nämnder och bolag  
 

 

 

Håkan Eriksson  
Ordförande 

Tommy Jingfors  
Förvaltningschef 
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Sida 
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Sammanträdesdatum 
2019-05-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 77 Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25 

Strategi för Borås Stads friluftsliv 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Strategi för Borås Stads friluftsliv 
och översänder remissen för yttrande till berörda nämnder och bolag.         

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta 
fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har 
behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger 
avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det 
fortsatta konkreta arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden översänder Strategi 
för Borås Stads friluftsliv för yttrande till berörda nämnder och bolag.  
 
Strategin för Borås Stads friluftsliv har arbetats fram i samverkan med Tekniska 
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplaneringsavdelningen, Mark och 
exploatering och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.  
 
Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 
befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som 
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av 
olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och 
utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande 
generationer.               

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Strategi för Borås Stads friluftsliv 

2. Missiv                  

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 
2019-05-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Justeras 2019-05-21.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-05-22. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 



• Strategi

Program

Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads

Strategi för  
Borås Stads friluftsliv
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: XXXX
För uppföljning och revidering ansvarar: Fritids- och 
folkhälsonämnden
Gäller för: XXXX 
Dnr:
Dokumentet gäller till och med: 2023

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
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Strategi för  
Borås Stads friluftsliv
Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. Frilufts- 
och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten, 
främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och mellan människor och natur. 
Friluftsområdena ger människor möjlighet att mötas, vilket skapar förutsättningar för 
ökad integration och social sammanhållning. 

Målet för Sveriges friluftslivspolitik är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen 
och utöva friluftsliv. Detta sker med allemansrätten som grund. Alla människor ska ha 
möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om 
natur och miljö. Friluftslivet är i förändring. Nya former av friluftsaktiviteter uppstår och 
nya grupper av människor gör olika val av aktiviteter i sitt umgänge med naturen.

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad befolkningsmängd 
och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som annars tas i anspråk när staden 
växer. När staden växer ökar konkurrensen av olika intressen för marken och strategin 
syftar därför till att säkerställa och utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens 
och kommande generationer. 

Borås har goda förutsättningar för ett varierat och rikt friluftsliv då kommunen består av 
varierad natur med olika karaktärer och utgör ett vackert mosaiklandskap med över 1 000 
vattenspeglar. Närheten till natur skapar goda förutsättningar för både det vardagliga och 
organiserade friluftslivet. Trots närheten till naturen begränsas ibland tillgängligheten på 
grund av barriärer, så som järnvägar och vägar.

Borås stads friluftsprogram bygger på de tio nationella friluftsmålen: 

Tillgänglig natur för alla 

Starkt engagemang och samverkan 

Allemansrätten 

Tillgång till natur för friluftsliv 

Attraktiv tätortsnära natur 

Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

Skyddade områden som resurs för friluftslivet

Ett rikt friluftsliv i skolan

Friluftsliv för god folkhälsa

God kunskap om friluftslivet
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Definition, avgränsning och ansvar
Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är:

”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling”. (SFS 2003:133)

Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så vis vitt 
skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den bostadsnära naturen. För 
att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och bred samverkan avseende utbud. 

Aktiviteter som inte är motorbundna ska gynnas. Miljölagen, Terrängkörningslagen och 
Sjölagen reglerar organiserad och oorganiserad motortrafik på land och i vatten. Buller och 
höga hastigheter stör djurlivet och är därför inte på naturens villkor. Strategin omfattar 
hela kommunens geografiska yta, både land och vatten. 

För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan kommunala 
nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra aktörer som har relevant 
kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra ideella organisationer. Fritids- och 
folkhälsonämnden ansvarar för att följa upp strategin. 

Strategiska inriktningar
Inriktningarna anger kommunens strategier för att säkerställa och utveckla tillgången till 
ett varierat friluftsliv i olika miljöer. 

För att säkerställa tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:

Öka tillgängligheten för alla genom att

• Prioritera aktiviteter som är kostnadsfria.

• Prioritera aktiviteter som inte kräver stora mängder utrustning.

• Prioritera aktiviteter som kan utövas av många.

• Säkerställa tillgången till naturen för kommunens pedagogiska verksamheter. 

• Samverka med befintliga föreningar och ideella organisationer. 

Planera rätt med friluftslivet i fokus genom att

• Säkerställa att hänsyn tas till viktiga natur- och rekreationsområden vid 
 framtagandet av detaljplaner.

• Identifiera och förvärva strategiskt viktiga områden för friluftsliv.

• Säkerställa att ekosystemtjänster alltid finns med tidigt i planeringen av  
bebyggelse och av friluftsområden.

Vårda naturen och friluftsområdena så att

• De är väl skötta utan att städa bort naturvärden.

• De är tillgängliga, attraktiva och användbara utifrån områdets karaktär.

• Områden där många rör sig, exempelvis vid entréer och gångvägar, prioriteras.
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För att utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:

Anpassa utbudet utifrån olika behov genom att

• Förstärka områdenas egenskaper och karaktär utifrån landskapstyp,  
kultur- och naturvärden. 

• Utveckla befintliga och nya friluftsområden med olika upplevelsekaraktär  
och svårighetsgrad.

• Tillsammans med de pedagogiska verksamheterna utveckla ett friluftsliv 
anpassat för barn och unga. 

Anpassa informationen genom att 

• Erbjuda information på olika språk och till invånare med särskilda behov.  

• Ha uppdaterad och gärna digital information på plats och i anslutning till 
naturområden och friluftsanläggningar. 

• Skapa tydliga entréer, skyltning och hänvisningar på området.

Öka kunskapen om och förståelsen för naturen genom att

• Sprida kunskap om Allemansrätten, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

• Samverka med civilsamhället för att nå fler invånare.
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Remiss - Motion, Familjecentral i Serviceort 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker motion ”Familjecentral i Serviceort” och 

översänder svaret till Kommunstyrelsen.         

Ärendet i sin helhet 

För närvarande finns det tre familjecentraler i Borås Stad som är placerade på 

Sjöbo, Norrby och Boda och som vänder sig till samtliga bosatta i Borås Stad. 

En fjärde centralt belägen familjecentral är planerad.  

På familjecentralerna bedrivs verksamheten i samverkan mellan fyra 

samlokaliserade basverksamheter; öppen förskola, socialtjänst med inriktning 

mot förebyggande arbete, mödrahälsovård och barnhälsovård. 

Familjecentralerna i Borås innehåller för närvarande även biblioteksverksamhet.  

Målsättningen med familjecentral och öppen förskola är att stödja föräldrar i 

föräldraskapet och främja en god och jämlik hälsoutveckling hos alla barn. 

Verksamheterna ska främja integration mellan olika folkgrupper och vänder sig 

främst till föräldrar som väntar barn eller har barn som ännu inte har börjat 

förskoleklass.  

 

Förskolenämnden avstyrker rubricerad motion med motiveringen att 
familjecentralerna ska serva alla. Det är viktigt att en familjecentral är belägen så 
att tillgängligheten är hög och likvärdig för alla. En centralt belägen 
familjecentral har därför nyligen startats. Det skulle inte vara likvärdigt eller 
ekonomiskt försvarbart att placera en Familjecentral i någon av Serviceorterna 
där färre har möjlighet att utnyttja den. Förslaget innebär även samverkan med 
andra aktörer och Förskolenämnden äger inte hela frågan.                      

Beslutsunderlag 

1. 1. Motion, Familjecentral i Serviceort                               

Samverkan 

Ärendet har samverkats på FSG 2019-09-03 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 



Från: ks.arende@boras.se 
Skickat: den 23 maj 2019 15:33 
Till: Förskolenämnden Diarium; Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Diarium 
Ämne: 2019-00530 1. Motion av Leif Häggblom (SD), Eva Eriksson (SD) och 

Anders Alftberg (SD) Familjecentral i Serviceort 
Bifogade filer: Missiv.doc; Motion_SD_Familjecentral i Serviceort.pdf 
 

Hej! 

  

Översänder remiss till era respektive nämnder för handläggning. 

Nämndernas synpunkter utgör underlag för Kommunstyrelsens svar på remissen. 

  

Jag ber att få era synpunkter på förslagen senast den 30 september 

  

Med vänlig hälsning 

Eva Andreasson 

Utvecklingsstrateg 

Borås Stad- Stadsledningskansliet-Kvalitet och utveckling 
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2019-05-23 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00530 1.1.1.1 

  

 

 

Remiss: Motion av Leif Häggblom SD, Eva Eriksson SD 

och Anders Alftberg SD, Familjecentral i serviceort:  

 

Remissinstanser 

1. Förskolenämnden 

2. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-09-30. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se 

 

Ange diarienummer KS 2019-00530 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220



 

Borås Kommunfullmäktige    
2019-05-23 

Motion: Familjecentral i Serviceort 

Familjecentralen är en hälsofrämjande arena och nära mötesplats för blivande 
föräldrar och barnfamiljer. Familjecentralen ha en viktig uppgift att ge kunskap  
och stöd till blivande föräldrar och småbarnsföräldrar. Kring barnfamiljen knyts 
flera olika  verksamheter såsom mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola 
och socialtjänst med inriktning att arbeta förebyggande. 

En grundprincip i kommunallagen är att alla medborgare ska behandlas lika. 
Landsbygd och stad har emellertid strukturella skillnader, som medför att de 
kommunala besluten får olika konsekvenser för medborgarna beroende på var i 
kommunen man har sin bostad. Ofta är utgångspunkten för beslut stadens struktur, 
vilket kan innebära att landsbygdens befolkning inte ges samma goda 
förutsättningar.  

Andelen unga är lägre på landsbygden, likaså finns det framförallt en större andel 
äldre män jämfört med staden. För att på sikt stärka landsbygdens och våra 
serviceorters framtid, är det av yttersta vikt att öka dess attraktionskraft hos våra 
barnfamiljer. För att leva upp till Kommunallagens intentioner och trygga 
landsbygdens fortlevnad, finns behov av att ytterligare utveckla den offentliga 
servicen för denna grupp. 

Kommunen har i nuläget tre familjecentraler belägna på Boda, Norrby och Sjöbo, 
vilket visar på en tydlig centralisering av dessa verksamheter, men som också starkt 
missgynnar de barnfamiljer som bor på våra mindre orter. Det är hög tid att leva 
upp till devisen Borås är större än staden. 

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige att besluta: 
  

Att Förskolenämnden i samverkan med Individ-och familjeomsorgsnämnden 
ska verka för att starta upp ytterligare en familjecentral på en av Borås 
serviceorter. 

För Sverigedemokraterna 

Leif Häggblom 

Eva Eriksson 

Anders Alftberg
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Miljörapport tertial 2 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad Miljörapport för tertial 2 2019 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 skall 

beskriva hur långt nämnden har kommit i sitt arbete med de av 

Kommunfullmäktige beslutade målen.            

Förskolenämnden ser svårigheter att nå målet med 100 procent avseende 

etappmål 1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. Idag har knappt hälften av förvaltningens tillsvidareanställda 

personal genomgått den miljöutbildning som Miljöförvaltningen erbjuder. 

Utbildningsformen är en halvdagsutbildning på Miljöförvaltningen alternativt 

att verksamheten bjuder in den tjänsteman som håller utbildningen och då 

håller utbildningen på en av förskolornas utvecklingsdagar, vilka är fem till antal 

per år. Övrig tid under året har anställda på stadens förskolor inte möjlighet att 

vara frånvarande under en halv dag. Nämnden framför önskemål om att 

utbildningen på sikt kan genomföras digitalt, för att på så sätt kunna möjliggöra 

för anställda i verksamheterna att gå en miljöutbildning.                    

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport Tertial 2 2019                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 3 september 2019. 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden 
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Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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Förskolenämnden 
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Inledning 

Miljömålsarbetet i Borås Stad ska bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen och de globala 
hållbarhetsmålen. Borås Stads miljömål 2018-2021 är beslutade av Kommunfullmäktige och är indelade 
i fyra perspektiv, Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt 
Borås och Hållbar natur. För varje perspektiv har ett antal mål och etappmål utarbetats. Miljömålen 
följs upp två gånger per år, i samband med tertial 2 och årsredovisningen. 

I denna Miljörapport redovisas nämndens arbete med Borås Stads miljömål 2018-2021, avseende 
etappmål 1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem, 1b) 
Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis 
Grön Flagg, 1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade och 2b) 
Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö. 

Förskolenämnden ser svårigheter att nå målet med 100 procent avseende etappmål 1d) Alla anställda 
och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade. Idag har knappt hälften av förvaltningens 
tillsvidareanställda personal genomgått den miljöutbildning som Miljöförvaltningen erbjuder. 
Utbildningsformen är en halvdagsutbildning på Miljöförvaltningen alternativt att verksamheten bjuder 
in den tjänsteman som håller utbildningen och då håller utbildningen på en av förskolornas 
utvecklingsdagar, vilka är fem till antal per år. Övrig tid under året har anställda på stadens förskolor 
inte möjlighet att vara frånvarande under en halv dag.  Nämnden framför önskemål om att utbildningen 
på sikt kan genomföras digitalt, för att på så sätt kunna möjliggöra för anställda i verksamheterna att gå 
en miljöutbildning. 
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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 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Förskoleförvaltningen arbetar enligt ett miljöledningssystem. Förvaltningen är certifierad 
sedan 2018, omdiplomering sker hösten 2019. 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Ej aktuellt 

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

1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 

system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

86,5 86,5 100 

Kommentar 
Miljöarbetet tas omhand i förskolornas systematiska kvalitetsarbete och kommer från och med 2019 att 
redovisas i kvalitetsrapporten Naturvetenskap och Teknik. Att arbeta med miljöfrågor åligger förskolorna 
enligt statliga styrdokument. Håll Sverige Rent, Grön Flagg har infört en medlemsavgift som är 1500 
kronor per förskola och år. Avgiften belastar den enskilda förskolans budget. Avgiften har medfört en 
minskning av antal förskolor som är med i Grön Flagg och det är idag 23 av 79 förskolor som är arbetar 
med Grön Flagg. Verksamheten upplever även att arbetet med Grön Flagg har blivit en parallell process 
till det miljöarbete och miljöuppföljningsarbete som genomförs inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Minskningen innebär alltså inte att förskolorna inte har ett system för arbete med 
miljöfrågor. 
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1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

80% 43% 45% 

Kommentar 

Vid årsskiftet 2018/2019 genomförde Förskoleförvaltningen en inventering för att ta reda på hur stor andel 
av förvaltningens tillsvidareanställda personal som genomgått en miljöutbildning. Resultatet visar att det är 
färre som har gått utbildningen än den andel som uppskattades gått utbildningen vid uppföljningen 2017. 

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

 0% 64% 

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 2018 för att minska exponering av farliga kemikalier i 
förskolor. 

Kommentar I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befintligt material ut kontinuerligt för att 
minska exponering av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna valt produkter som är giftfria. 
Förvaltningen upplever att det är enkelt att välja rätt nu då många företag redovisar att produkterna är 
giftfria. Dock lyfter några rektorer att det inte går att hitta en godkänd vaxduk. Under 2018 har de 
madrasser som inte varit bra bytts ut. Nu är alla madrasser utbytta. Några förskolor kommer under 2019 
att boka giftinventering, men verksamheten ser inte att fler åtgärder behövs i dagsläget. 
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Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad redovisning.         

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har ett gemensamt synpunktshanteringssystem, detta för att kunna 

erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.  

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 

inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 

redovisas för respektive nämnd.  

I redovisningen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 

perioden 1 januari till 30 juni 2019, samt fördelning över verksamhetsområden 

och kriterier. Kommunstyrelsen följer årligen upp synpunktsstatistiken utifrån 

sin uppsiktsplikt, denna uppföljning sker per helår.                 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2019                           

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 3 september 2019. 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 30 juni 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 

2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Verksamhet 17 Vanligaste inkomna synpunkter under januari - juni 2019 
för verksamhetsområde "Verksamhet" har varit gällande 
hur förskolornas avdelningar är organiserade avseende 
åldersgrupper, omsättning av vikarier, tak för vagnar, 
språkförbistring och behov av förskoleplats, samt 
synpunkter på angränsande omgivning till förskolan. 

HR 3 Vanligaste inkomna synpunkter under januari - juni 2019 
för verksamhetsområdet "HR" har varit önskan om arbete. 

Kvalitet och utveckling 1 Synpunkten gällande hur dokumentationen i Ping Pong 
förmedlas. 

Totalt för förvaltningen 21  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 0 1 0 5 6 

Information 0 3 0 1 4 

Tjänster 0 2 0 7 9 

Totalt 0 6 0 13 19 



Förskolenämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2019 4(4) 

För två inkomna synpunkter har ingen fördelning av kriterier gjorts, därav redovisas 19 i totalen istället för 21. 

4 Ständiga förbättringar 

De inkomna synpunkterna har blivit omhändertagna inom respektive verksamhet. Synpunkterna har 
inte resulterat i förändringar eller utveckling på övergripande förvaltningsnivå. I de fall synpunkter har 
berört fastighet eller angränsande omgivning till förskola har kontakt tagits med fastighetsförvaltare 
eller berörd förvaltning. 

  

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

juni 2019 

21 0 21 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Under 2019 har ett arbete skett för att implementera 
rutinen på förvaltningen. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 

 



FF-Statistik Ärenden 20190101-20190703 s. 1 (1)

Verksamhet Kategori Titel Starttid Sluttid Tidsåtgång d  h:min Tidsåtgång h:min:s Avslutas senast Tid kvar efter avslut (d h:min)Status Ändrat Ärendetyp Ärendenummer FF - Nivå 1 FF - Nivå 2 FF - Nivå 3

Ärenden»Förskoleförvaltningen Förskoleförvaltningen Förskoleförvaltningen 2019-06-25 20:12 2019-06-26 10:19 14:07 14:07:02 2019-07-10 10:10 13 dygn 23:50 Avslutat 2019-06-26 10:19 Synpunkt 1620282 Fråga Tjänst Övrigt

Ärenden»Förskoleförvaltningen» Inkorg Inkorg  Inkorg 2019-06-20 09:08 2019-06-20 09:12 00:04 0:04:25 2019-07-04 09:08 13 dygn 23:55 Avslutat 2019-06-20 09:12 Synpunkt 1614002 Fråga Fysisk miljö Trygghet och studiero

Ärenden»Förskoleförvaltningen» Inkorg Inkorg  Inkorg 2019-05-22 11:45 2019-05-29 09:35 6 dygn 21:50 165:50:50 2019-06-05 11:45 7 dygn 02:09 Avslutat 2019-05-29 09:35 Synpunkt 1572184 Klagomål Fysisk miljö Övrigt

Ärenden»Förskoleförvaltningen» Inkorg Inkorg  Inkorg 2019-05-20 12:38 2019-05-21 08:26 19:48 19:48:52 2019-06-03 12:38 13 dygn 04:11 Avslutat 2019-05-21 08:26 Synpunkt 1568406 Klagomål Tjänst Övrigt

Ärenden»Förskoleförvaltningen»Verksamhet 1Verksamhet 1 Ärenden5 årsgrupp- växthuset 2019-05-16 14:18 2019-05-17 13:51 23:32 23:32:30 2019-05-31 13:49 13 dygn 23:57 Avslutat 2019-05-17 13:51 Synpunkt 1563562 Klagomål Tjänst Organisation

Ärenden»Förskoleförvaltningen»Verksamhet 1Verksamhet 1 Ärendenvikarier 2019-05-16 14:07 2019-05-17 13:46 23:38 23:38:50 2019-05-31 13:41 13 dygn 23:54 Avslutat 2019-05-17 13:46 Synpunkt 1563537 Klagomål Tjänst Organisation

Ärenden»Förskoleförvaltningen»Verksamhet 1Verksamhet 1 Ärendeninfart Trollevi förskola 2019-05-16 13:58 2019-05-17 13:39 23:40 23:40:08 2019-05-31 13:36 13 dygn 23:56 Avslutat 2019-05-17 13:39 Synpunkt 1563511 Klagomål Fysisk miljö Övrigt

Ärenden»Förskoleförvaltningen»Verksamhet 1Verksamhet 1 Ärendeninfart 2019-05-16 13:56 2019-05-17 13:35 23:38 23:38:37 2019-05-31 13:32 13 dygn 23:56 Avslutat 2019-05-17 13:35 Synpunkt 1563508 Klagomål Fysisk miljö Övrigt

Ärenden»Förskoleförvaltningen»Verksamhet 1Verksamhet 1 ÄrendenSynpunkt inmatad från Intranätet2019-05-10 16:32 2019-05-14 10:37 3 dygn 18:04 90:04:50 2019-05-28 10:35 13 dygn 23:57 Avslutat 2019-05-14 10:37 Synpunkt 1555267 Klagomål Tjänst Trygghet och studiero

Ärenden»Förskoleförvaltningen»HR HR HR 2019-05-03 14:53 2019-05-08 13:37 4 dygn 22:43 118:43:35 2019-05-22 13:33 13 dygn 23:55 Avslutat 2019-05-08 13:37 Synpunkt 1544817 Fråga Tjänst Övrigt

Ärenden»Förskoleförvaltningen» Inkorg Inkorg  Inkorg 2019-05-03 09:13 2019-05-08 13:38 5 dygn 04:24 124:24:58 2019-05-17 09:13 8 dygn 19:35 Avslutat 2019-05-08 13:38 Synpunkt 1544042

Ärenden»Förskoleförvaltningen» Inkorg Inkorg  Inkorg 2019-04-25 14:32 2019-04-29 11:24 3 dygn 20:52 92:52:43 2019-05-09 14:31 10 dygn 03:06 Avslutat 2019-04-29 11:24 Synpunkt 1533790 Fråga Information Lokaler

Ärenden»Förskoleförvaltningen»Verksamhet 1Verksamhet 1 Verksamhet 1 2019-04-01 10:13 2019-04-08 08:40 6 dygn 22:26 166:26:46 2019-04-22 08:33 13 dygn 23:52 Avslutat 2019-04-08 08:40 Synpunkt 1498046 Klagomål Tjänst Trygghet och studiero

Ärenden»Förskoleförvaltningen»Verksamhet 2Verksamhet 2 Verksamhet 2 2019-03-12 09:11 2019-03-15 12:52 3 dygn 03:40 75:40:26 2019-03-29 12:24 13 dygn 23:31 Avslutat 2019-03-15 12:52 Synpunkt 1473442 Klagomål Tjänst Trygghet och studiero

Ärenden»Förskoleförvaltningen»Verksamhet 1Verksamhet 1 Verksamhet 1 2019-03-02 13:14 2019-03-12 16:34 10 dygn 03:20 243:20:39 2019-03-20 08:57 7 dygn 16:22 Avslutat 2019-03-12 16:34 Synpunkt 1463603 Klagomål Fysisk miljö Lokaler

Ärenden»Förskoleförvaltningen Förskoleförvaltningen Förskoleförvaltningen 2019-02-25 14:13 2019-02-25 14:15 00:01 0:01:26 2019-03-11 14:12 13 dygn 23:56 Avslutat 2019-02-25 14:15 Arbetsorder 1457211 Klagomål Fysisk miljö Trygghet och studiero

Ärenden»Förskoleförvaltningen»HR HR HR 2019-02-23 22:20 2019-02-25 08:34 1 dygn 10:14 34:14:02 2019-03-11 08:31 13 dygn 23:56 Avslutat 2019-02-25 08:34 Synpunkt 1455675 Fråga Information Övrigt

Ärenden»Förskoleförvaltningen» Inkorg Inkorg  Inkorg 2019-02-06 09:36 2019-02-06 14:19 04:42 4:42:58 2019-02-20 10:05 13 dygn 19:45 Avslutat 2019-02-06 14:19 Synpunkt 1433004

Ärenden»Förskoleförvaltningen»HR HR HR 2019-01-29 22:00 2019-01-30 11:03 13:03 13:03:06 2019-02-13 11:01 13 dygn 23:57 Avslutat 2019-01-30 11:03 Synpunkt 1421735 Fråga Information Övrigt

Ärenden»Förskoleförvaltningen»Verksamhet 1Verksamhet 1 Verksamhet 1 2019-01-23 08:40 2019-01-30 10:58 7 dygn 02:17 170:17:43 2019-02-06 08:40 6 dygn 21:41 Avslutat 2019-01-30 10:58 Arbetsorder 1414012 Klagomål Fysisk miljö Trygghet och studiero

Ärenden»Förskoleförvaltningen»Kvalitet och UtvecklingsenhetKvalitet och Utvecklingsenhet Kvalitet och Utvecklingsenhet 2019-01-23 08:29 2019-01-23 08:33 00:03 0:03:56 2019-02-06 08:28 13 dygn 23:54 Avslutat 2019-01-23 08:33 Arbetsorder 1413991 Klagomål Information Undervisning

Ärenden»Förskoleförvaltningen» Inkorg Inkorg  Inkorg 2019-01-05 19:53 2019-01-08 16:11 2 dygn 20:18 68:18:00 2019-01-22 10:08 13 dygn 17:56 Avslutat 2019-01-08 16:11 Synpunkt 1392766 Klagomål Tjänst Inflytande/delaktighet
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Svar på initiativärende: Vistelsetid förskola och 

pedagogisk omsorg 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att hantera fråga 

avseende rutin på verksamhetsnivå.  Initiativärendet anses därmed besvarat.          

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden beslutade den 28 februari 2019, § 29, att remittera 

initiativärende ”Vistelsetid förskola och pedagogisk omsorg” till 

Förskoleförvaltningen för beredning.      

Förskoleförvaltningen har ett upparbetat arbetssätt för hantering av scheman 

över vilka tider som barnet ska vara på förskolan. Vårdnadshavare ansvarar för 

att ändring av schema sker vid behov och ändringar görs i Borås Stads e-tjänst 

för förskola, fritidshem och skolval. Förvaltningen har här tillit till att 

vårdnadshavarna anmäler och registrerar gällande tider som barnet ska vara på 

förskolan och som överensstämmer med vårdnadshavarnas schema för 

arbetstid/studietid. Vid misstanke om att så inte är fallet genomförs kontroller.    

Förskoleförvaltningen har i beredningen av ärendet sett till Borås Stads 

riktlinjer för styrdokument för vägledning och konstaterat att en rutin är ett 

dokument som beslutas på verksamhetsnivå. En rutin behandlar hurfrågor, ofta 

i detalj, och ska enligt Borås Stads riktlinjer fastställas på tjänstemannanivå.      

Med bakgrund till ovan föreslås förvaltningschef hantera frågan på 

verksamhetsnivå, exempelvis genom stickprov.         

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 3 september 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Förskolenämndens beslut 2019-02-28 

2. Initiativärende Vistelsetid förskola och pedagogisk omsorg, 2019-02-27                              
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§ 29 Dnr FN 2019-00047 1.1.3.0 

Initiativärende: Vistelsetid förskola och pedagogisk 
omsorg 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att remittera initiativärende ”Vistelsetid förskola och 
pedagogisk omsorg” till Förskoleförvaltningen för beredning.       

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.  

Anne Rapinoja (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.      

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens nämndsammanträde lämnar Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) 
och Gunilla Christoffersson (KD) ett initiativärende ”Vistelsetid förskola och 
pedagogisk omsorg” (bilaga 6 till protokollet) där de yrkar på att 
Förskolenämnden beslutar att ge Förskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag på rutin för att föräldrar ska lämna in schema över arbetstid/studietid 
som underlag för barnens vistelsetid och att förslaget ska presenteras för 
nämnden under våren.     

Beslutsunderlag 

Initiativärende ”Vistelsetid förskola och pedagogisk omsorg”.      

Yrkanden 

Ordförande Andreas Ekström (S) yrkar att initiativärendet remitteras till 
Förskoleförvaltningen för beredning.  

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) yrkar 
att nämnden tillstyrker initiativärendet.  

Anne Rapinoja (V) yrkar att initiativärendet avstyrks. 

Ordföranden ställer det formella förslaget om remittering till 
Förskoleförvaltningen för beredning under proposition och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med förslaget.  

Omröstning begärs.     

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning.  
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JA innebär bifall till ordförandens förslag att remittera initiativärendet till 
Förskoleförvaltningen för beredning.  

NEJ innebär att initiativärendet inte remitteras till Förskoleförvaltningen för 
beredning utan ska avgöras idag.     

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Erik Johnson (MP), Eva Andersson (S), Leif 
Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L).    

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson 
(KD), Leif Häggblom (SD) och Anne Rapinoja (V).   

Förskolenämnden beslutar med 6 röster mot 5 i enlighet med ordförandens 
förslag.     

 

 

 



Initiativärende  Allianspartierna Borås 
Förskolenämnden  2019-02-27

   

Vistelsetid förskola och pedagogisk omsorg 

Borås Stads regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg antogs av Kommunfullmäktige 2011. 

Där kan man under rubriken vistelsetid läsa: 
”Barnens vistelsetid inom förskolan bör schemaläggas med 
barnperspektivet i fokus. Den lagstiftning som gäller vuxnas arbetstid 
och arbetsmiljö används som riktmärke. 

”Barn vars föräldrar arbetar eller studerar har vistelsetid i den 
omfattning närvaro på arbetsplats eller skola kräver. Restid och tid för 
sömn vid nattarbete eller arbetsrättslig ledighet samt studietid i 
hemmet under vardagar, dagtid, inräknas i den totala vistelsetiden.” 

Mot bakgrund av ovanstående tycker vi Moderater och Kristdemokrater  
det är rimligt att föräldrar lämnar in schema över arbetstid/studietid 
som underlag för beräkning av barnens vistelsetid.  

Vi föreslår Förskolenämnden besluta att: 
⁃ ge Förskoleförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag på en 

sådan rutin  
⁃ presentera förslaget för nämnden under våren 

Marie Fridén (M) 
Vivi Roswall (M) 
Gunilla Christoffersson (KD) 
Stefan Medin (M) 
Marcus Banér (M) 
Caroline Hansson (KD) 
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Motion - Den första jämställda generationen 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker motionen Den första jämställda generationen, där 

det föreslås en plan för fortbildning, kring jämställdhet och normkritik och att 

jämställdhetsarbetet följs upp i Förskolenämndens systematiska kvalitetsarbete.      

Sammanfattning 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen Den första 

jämställda generationen. Anledning till avstyrkan anges nedan. 

 Förskoleförvaltningen har med utgångspunkt i efterfrågan från rektorer 

och medarbetare arbetat fram en Plattform för värdegrund. 

Plattformens innehåll utgår från vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet i enlighet med Skollag och förskolans läroplan, Lpfö 2019. 

Plattformens struktur och innehåll ger möjlighet för pedagoger att 

fördjupa sig inom något område till exempel i arbetet kring normkritik 

och jämställdhetsarbete. 

 En av Förskoleförvaltningens utvecklingspedagoger har som främsta 

uppgift att implementera Plattformen för värdegrund. 

Implementeringen sker genom föreläsningar, workshops samt 

handledning och modellering, vilket även innefattar arbetet med 

jämställdhet och normkritik. Normkritik präglar genomgående alla 

föreläsningar och workshops. 

 Aktiva åtgärder är en del i Borås Stadstads förskolors Systematiska 

kvalitetsarbete. Eftersom arbetet med aktiva åtgärder numera, enligt 

skollag och diskrimineringslag, är en del av förskolans systematiska 

kvalitetsarbete, kräver det att pedagoger regelbundet agerar och 

reflekterar normkritiskt och normkreativt sitt arbete. 

 Förskolenämnden betonar att värdegrundsarbetet måste vara långsiktigt 

och inte hänvisas till enstaka inslag, därav sker regelbunden uppföljning 

av insats.  

 Förskolenämnden poängterar att arbetet med att implementera 

Plattformen för värdegrund har ett långsiktigt perspektiv. Ett sådant 

arbete förebygger att processer kring till exempel jämställdhet och 

normkritik enbart drivs av enstaka pedagoger.               
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Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen Den första 

jämställda generationen. Anledning till avstyrkan anges nedan. 

Förskoleförvaltningen har med utgångspunkt i efterfrågan från rektorer och 

medarbetare arbetat fram en Plattform för värdegrund. Arbetet med att ta fram 

Plattformen för värdegrund har pågått mellan hösten 2017 och våren 2019. 

Arbetsgruppen har bestått av fyra pedagoger från förskolan och en 

verksamhetsutvecklare från Kvalitet och utveckling. Under arbetets gång har 

arbetsgruppen fått återkoppling och synpunkter från en referensgrupp.  

Plattformens innehåll utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i 

enlighet med Skollag och förskolans läroplan, Lpfö 2019.  

Plattformen är indelad i tre delar: Rötter, Stam och Krona och utgår från teori 

och praktik. Plattformens struktur och innehåll ger möjlighet för pedagoger att 

fördjupa sig inom något område till exempel i arbetet kring normkritik och 

jämställdhetsarbete som motionen betonar.  

I samband med att Plattformen för värdegrund färdigställdes anställdes en 

utvecklingspedagog. Utvecklingspedagogens främsta uppdrag är att 

implementera Plattformen för värdegrund. Implementeringen sker genom 

föreläsningar, workshops samt handledning och modellering, vilket även 

innefattar arbetet med jämställdhet och normkritik. Samtal om normer präglar 

genomgående alla föreläsningar och workshops. Utvecklingspedagogen bevakar 

forskning och uppdaterar plattform och workshops utifrån senaste rön.  

I Plattformen för värdegrund ges exempel på hur förskolor praktiskt kan arbeta 

med aktiva åtgärder. Insats kring aktiva åtgärder, vilken ersätter tidigare arbete 

med Likabehandlingsplan, sker i form av workshops med arbetslag på 

förskolan. Eftersom arbetet med aktiva åtgärder numera, enligt skollag och 

diskrimineringslag, är en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete, kräver 

det att pedagoger regelbundet agerar normkritiskt och normkreativt sitt arbete. 

I insatsen Plattform för värdegrund betonas vikten av att följa upp pågående 

arbete och bevaka att värdegrunden genomsyrar all undervisning. Insatsen sker 

via förskolans verksamhetsplan och i samråd med rektor. Förskolenämnden 

betonar att värdegrundsarbetet måste vara långsiktigt och inte hänvisas till 

enstaka inslag. Det kan jämföras med motionen som lyfter att 

värdegrundsarbete och arbetet med normkritik och jämställdhet inte kan bära 

på att någon ”eldsjäl” driver frågorna. Förskolenämnden poängterar att arbetet 

med att implementera Plattformen för värdegrund har till syfte att motverka 

sådan försvagning och betona långsiktighet, från projekt till process. 

Beslutsunderlag 

1. Motion - Den första jämställda generationen                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan 2019-09-03 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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Remiss: Motion: Den första jämställda generationen 

 

Remissinstanser 

1. Förskolenämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 31 oktober 

2019. Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2019-00280 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165



 
Motion 
Den första jämställda generationen  
 
Genom mångårig kamp har kvinnor i Sverige erövrat samma formella rättigheter som män, 
men fortfarande är Sverige inte jämställt i praktiken. Enligt Nanna Gillberg, forskare vid 
Handelshögskolan i Göteborg, kommer det dock att dröja 186 år innan samhället är jämställt 
om förändring gällande exempelvis lön, fördelning av obetalt hemarbete, uttag av 
föräldraledighet och vård av barn fortsätter ske i samma takt som idag. Vänsterpartiet nöjer 
sig inte med denna utveckling, utan menar att vi genom kloka politiska beslut kan och ska 
höja ambitionerna för att uppnå jämställdhet snabbare. Som kommun är Borås Stad en viktig 
aktör som kan påverka utvecklingen för jämställdhet mellan flickor och pojkar, kvinnor och 
män. Det kan ske både i rollen som arbetsgivare och genom sättet kommunen erbjuder stöd 
och service till kommuninvånarna.  
 
Vänsterpartiet har målsättningen att den generation som föds idag ska bli den första jämställda 
generationen. Det ställer krav på oss som kommun att redan från förskolan möta alla barn 
utan könsspecifika förväntningar och att vi genom såväl förskola som skola liksom inom 
övriga kommunala verksamheter har ett normkritiskt förhållningssätt. 
 
Läroplanen för förskolan, Lpfö98, har reviderats och de nya skrivningarna träder i kraft 1 juli 
2019. I den reviderade versionen har bland annat skrivningar om jämställdhet förtydligats: 
”Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val 
och lärande.” I läroplanen pekas också personalens ansvar att aktivt verka för jämställdhet ut: 
”Det är viktigt att alla som arbetar i förskolan bidrar till att barnen oavsett könstillhörighet ges 
förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter. Förskolans 
miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att 
begränsas av könsstereotypa uppfattningar”. 
 
Vänsterpartiet ser mycket positivt på de skärpta skrivningarna i läroplanen och förutsätter att 
förskolorna i Borås Stad arbetar utifrån dessa. Att arbeta normkritiskt kräver dock både 
kunskap och ett systematiskt arbete. Alltför ofta är jämställdhetsarbete avhängigt om det finns 
en eldsjäl i verksamheten eller inte. Jämställdhet är en alltför viktig fråga för att behandlas så, 
för att uppnå målet att den generation som föds idag blir den första jämställda krävs större 
ansträngningar. 
 
Vänsterpartiet föreslår därför 

- att Förskolenämnden tar fram en plan för fortbildning om jämställdhet och normkritik 
för medarbetare på samtliga förskolor i Borås Stad 

- att jämställdhetsarbetet följs i Förskolenämndens systematiska kvalitetsarbete 
 
Borås 2019-03-08 
 
Ida Legnemark (V) 
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Ansökan annan pedagogisk verksamhet - H&W Nation 

AB 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker ansökan om bidrag till pedagogisk omsorg.        

Sammanfattning 

Förskolenämnden i Borås Stad har granskat er ansökan om bidrag till 

pedagogisk omsorg. Ansökan är inte komplett och följer inte Borås Stads 

ansökningshandlingar. Förskolenämnden avstyrker därför er ansökan.               

Ärendet i sin helhet 

Följande punkter ligger till grund för avslaget: 

Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. Lokalerna ska vara 

utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för att 

bedriva verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla 

de krav på säkerhet som ställs på motsvarande verksamheter i 

kommunen. Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i 

inne- och utemiljön. Huvudmannen ska kunna verifiera att eventuell 

hyresvärd har godkänt att verksamheten får bedrivas i fastigheten.  

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

- I ansökan finns ingen skrivning om lokaler.  

- Rutin saknas för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 

- Huvudmannen ska kunna verifiera att eventuell hyresvärd har godkänt 

att verksamheten får bedrivas i fastigheten. Intyg saknas. 

 

Verksamheten ska bedrivas i grupper med en lämplig sammansättning 

och storlek.  

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

- Det saknas en skrivning om hur många dagbarnvårdare och totalt antal 

barn ansökan omfattar. 

 

Huvudmannen ska ha en olycksfallsförsäkring för varje barn som är 

inskrivet i verksamheten. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 
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- I ansökan uppger huvudmannen att man kommer att ha en 

olycksfallsförsäkring för varje inskrivet barn. Det finns ingen skrivning 

om vad som ingår i försäkringen. 

 

Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets 

behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

Med god pedagogisk verksamhet avses att verksamheten ska stimulera 

barns utveckling och lärande. Verksamheten ska utformas så att den 

förbereder barnen för fortsatt lärande. För att bedriva verksamhet i 

enlighet med dessa krav ska det finnas personal med 

barnskötarutbildning eller annan pedagogisk utbildning eller med 

flerårig erfarenhet av arbete med barn.  

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

- Skrivningen om erfarenhet saknar ett förtydligande av vad 

huvudmannen anser vara relevant erfarenhet. 

 

Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har 

kunskap om och kan tillämpa sin skyldighet enligt Skollagen att anmäla 

misstanke om barn/elever som far illa till Förskolenämnden.  

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

- I bilaga 2 beskriver huvudmannen sin tolkning av anmälningsplikt och 

inte vilken rutin man avser arbeta utifrån för att informera 

Förskolenämnden om misstanke om att ett barn far illa. Skrivelsen i 

bilaga 2 svarar inte upp mot hur villkoren ska uppfyllas. 

  

Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska 

vidtas om det finns misstanke om övergrepp mot barn/elever.  

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

- Huvudmannen hänvisar till bilaga 3 som inte beskriver det som 

efterfrågas.  

- Skrivningen i bilaga 2 svarar bättre upp mot åtgärderna som efterfrågas i 

rubriken. I den skrivningen saknas information om när vårdnadshavare 

ska informeras och hur detta ska ske inför en anmälan. Det finns 

tillfällen inför en anmälan då vårdnadshavare inte ska informeras, detta 

nämns inte i skrivningen.  

 

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en 

översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 

kränkande behandling av barn och elever.  

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

- Huvudmannen hänvisar till bilaga 4 med rubrik Förebygga kränkningar. 

I denna bilaga beskrivs att den vuxne i verksamheten ska arbeta efter en 

värdegrund och människosyn som är bra. Vad detta innebär saknas 

dock i skrivningen. 

- Huvudmannen hänvisar till en trygghetsplan som föräldrar informeras 

om vid inskolning. Planen är inte bilagd i ansökan. 
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- Under rubrik Kartläggning beskrivs situationer då kränkning kan 

förekomma. Mål och åtgärder man hänvisar till för att förebygga 

kränkningar är att arbeta med turtagning. Detta är en väldigt snäv 

repertoar av mål och åtgärder som inte på något vis beskriver arbetet 

med normer och värden.  

- I bilaga 3, som enligt rubrik ska beskriva rutiner för åtgärder vid 

misstanke om övergrepp, beskrivs vad diskriminering och kränkning är 

men saknar en beskrivning av hur man ska arbeta för att förebygga dito.  

- I bilaga 3 framgår att det finns befogade tillsägelser. Citat – Förbudet att 

utsätta barn för kränkande behandling gäller naturligtvis inte 

tillrättavisningar som är befogade för att upprätthålla ordning och god 

miljö, även om barn kan uppleva tillrättavisningar som kränkande, slut 

citat. Detta är en skrivning som gör det möjligt för dagbarnvårdaren att 

kränka ett barn. Detta får på inga grunder förekomma och strider mot 

gällande lagstiftning.  

- Där beskrivning av kränkningsgrunderna finns så är materialet inte 

uppdaterat enligt den senaste lagtexten. 

- Aktiva åtgärder nämns inte i ansökan. 

 

En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt 

över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och 

möjligheter för de barn som deltar i eller söker till verksamheten.  

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

- Vid underrubrik ”Åtgärdsplan” beskrivs flödet i ett ärende och den talar 

endast om åtgärder på individnivå. Det saknas beskrivning av hur den 

pedagogiska verksamheten ska anpassas till barnets förutsättningar. 

Specialistkompetenser såsom specialpedagog kopplas in vid behov men 

nämns inte i sammanhanget där åtgärdsplan upprättas. 

 

För pedagogisk omsorg är läroplanerna vägledande. Skolverkets 

Allmänna Råd ska tillämpas.  

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

- Huvudmannen hävdar att det tillkommit ett nytt avsnitt i läroplanen 

som handlar om uppföljning, utvärdering och utveckling. Vad 

Förskoleförvaltningen erfar har denna rubriksättning funnits med i 

läroplanen sedan den reviderade utgåvan 2010. 

- I bilagan hänvisas endast till förskolans läroplan. Beskrivningen i bilagan 

om efterfrågad information är bristfällig och utgår inte från Skolverkets 

Allmänna råd för pedagogisk omsorg. 

 

Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör 
honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande 
till barnets ålder och mognad.  
Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

- Bilagan fokuserar inte vad Förskolenämnden efterfrågar.  

 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan verksamhetsformerna 
ska det finnas rutiner för samverkan med förskolan, förskoleklass, skola 
och fritidshem.  
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Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 
- Bilagan fokuserar inte vad Förskolenämnden efterfrågar.  

 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda 
klagomål mot verksamheten. Information om rutinerna ska lämnas på 
lämpligt sätt.  
Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

- Rutinen fokuserar endast vad som krävs av personalen vid ett klagomål 

och hur huvudman ska agera. Detta dokument ger inget stöd till 

vårdnadshavare som har klagomål på verksamheten.  

 
Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten.  
Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

- Texten i bilagan svarar inte upp mot vad som efterfrågas. 

 
 
Verksamheten som huvudmannen beskriver upplevs inte leva upp till Skollagen 
eller Skolverkets Allmänna råd.  
 
Vid granskning av inlämnat material anser Förskolenämnden att bristerna i 
ansökan är så omfattande att Förskolenämnden rekommenderas att avslå 
ärendet.  

Beslutsunderlag 

1. Ansökan annan pedagogisk verksamhet – H&W Nation AB                             

Samverkan 

Ärendet har tagits upp för samverkan 2019-09-03 

Beslutet expedieras till 

1. H&W Nation AB 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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Rapportering av kommunfullmäktiges uppdrag som 

inte ingår i budget 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av Kommunfullmäktiges uppdrag 

som inte ingår i budget för Förskolenämnden och beslutar att översända denna 

till Kommunstyrelsen för kännedom.         

Ärendet i sin helhet 

Enligt rutinen för redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår 

i budget redovisar Förskolenämnden status för nämndens uppdrag två gånger 

per år.  

Vid tidpunkten för 2019 års andra uppföljning har Förskolenämnden inga 

uppdrag från Kommunfullmäktige som inte ingår i budget utöver de uppdrag 

som getts i personalekonomisk redovisning.               

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2019, 

nämndens rapport.                                

Samverkan 

Ärendet har samverkats på FSG 2019-09-03.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

augusti 2019, nämndens rapport 

Förskolenämnden 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Delvis genomfört Studier från SKL visar att en god arbetsmiljö och bra 
arbetsförhållanden gör att fler planerar att arbeta längre. 
Förskoleförvaltningen jobbar systematiskt med 
arbetsmiljöarbetet för att skapa bra arbetsförhållande och 
välfungerande verksamheter. Utifrån heltidsbestämmelsen som 
finns i Borås Stad ges också möjlighet till stor valfrihet i hur 
mycket man vill jobba, vilket också är en faktor som gör att man 
vill stanna kvar i arbetslivet. 
 
Genom att vara anställd i bemanningsenheten ökar möjligheten 
att själva välja var och när man vill jobba, vilket skapar bra 
förutsättningar för de som tagit ut ålderspension att fortsätta vara 
verksamma inom våra verksamheter. Dessa personer, både de 
som tagit ut ålderspension, men även de som är kvar i sin 
ordinarie anställning efter 66 år fyllda, är en enormt viktig resurs 
på förvaltningen, vilket också visas i och med KAL-gruppens 
beslut om lönetillägg för personer över 66 år inom 
svårrekryterade grupper. 
 
Under våren 2019 startade ett övergripande arbete i Borås Stad 
med att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från 
HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett 
helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef 
från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av 
grupperna. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Genomfört För att motivera de som jobbar deltid att öka sin 
sysselsättningsgrad måste förvaltningen fortsätta arbetet med 
det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa goda 
arbetsvillkor i verksamheterna. 
 
I den senast genomförda medarbetarenkäten som gjordes under 
2017 angav 68,5% värde 4-5 på frågan "På min arbetsplats är 
det möjligt att förena arbete med familjeliv". Detta är troligtvis ett 
resultat som avspeglar möjligheten att i stor utsträckning själva 
välja sin sysselsättningsgrad. Genom att fortsätta arbeta för att 
skapa hållbara arbetsplatser med bra arbetsmiljöarbete och 
kompetenshöjande insatser är målet att öka %-andelen som 
anger 4-5 på frågan ovan men också att ge förutsättningar för de 
medarbetare som valt att gå ner i tid av olika anledningar att vilja 
arbeta mer. Nästa medarbetarenkät genomförs under hösten 
2019, och det blir intressant att följa resultatet på frågan som 
hänvisas till ovan. 
 
Under våren 2019 startade ett övergripande arbete i Borås Stad 
med att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från 
HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett 
helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef 
från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av 
grupperna. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Delvis genomfört Förskoleförvaltningen jobbar kontinuerligt med att följa upp och 
analysera sjukfrånvaron på individ- och enhetsnivå. HR-
specialister och ekonomer träffar förvaltningens chefer varje 
månad för att gemensamt föra dialog kring fortsatt arbete. Detta 
arbetssätt med kvalitetsdialogerna utvärderas och utvecklas 
löpande för att hitta bästa sätt för att stödja cheferna i det 
dagliga arbetet med rehabiliterings- och arbetsmiljöfrågor. I 
tillägg till detta så arbetar förvaltningen löpande med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, där bland annat kontinuerliga 
utbildningsinsatser genomförs för förskolecheferna som sedan 
för kunskapen och arbetssätten vidare i verksamheterna. 
 
Målet är att jobba på ett sådant sätt att fokus flyttas från att 
rehabilitera redan sjukskrivna till att skapa möjligheter att jobba 
förebyggande och främjande och på så sätt också minska 
sjukfrånvaron. 
 
Under våren 2019 startade ett övergripande arbete i Borås Stad 
med att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från 
HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett 
helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef 
från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av 
grupperna. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Delvis genomfört IST förskola underlättar för samordnarna genom att föräldrarna 
lägger in schematiderna samt inkomst- och kontaktuppgifter i 
IST. Detta har tidigare gjorts av samordnarna. Även ansökan om 
förskoleplats görs numer digitalt via IST förskola. Pingpong är ett 
annat digitalt verktyg som över tid bör underlätta inom 
verksamheten. Information kan enkelt förmedlas till 
vårdnadshavare genom pingpong. Pingpong kan även användas 
för att dokumentera och synliggöra barnens lärande, kan knytas 
till läroplanens mål och dokumentation över undervisning kan 
sedan förmedlas vidare till vårdnadshavare. Förvaltningen 
arbetar även med Heroma HälsoSAM vilket gör att 
rehabiliteringsärenden går att följa på ett överskådligt sätt för de 
professioner som är inblandade i ärendet. Vidare arbetar 
förvaltningen med Heroma VarSAM vilket underlättar 
rapporteringen och uppföljningen av arbetsskador och tillbud i, 
bland annat, samverkansgrupperna. Förvaltningen arbetar 
löpande med att säkerställa att verksamheterna har 
välfungerande digitala verktyg i sitt arbete. 
 
Under våren 2019 startade ett övergripande arbete i Borås Stad 
med att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från 
HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett 
helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef 
från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av 
grupperna. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Genomfört Förvaltningen fortsätter sitt arbete med ett antal 
valideringsinsatser för att kompetens höja redan anställda 
personer, både i vår förvaltning men även för personer som av 
olika anledningar behöver omplaceras till vår verksamhet från 
andra förvaltningar. 
 
Förvaltningen har stor hjälp av bemanningsenheten som är en 
väg in i Borås Stad. De följer upp och uppmärksammar 
medarbetarna på vilka utbildningskrav som finns för våra 
yrkesgrupper för att matcha verksamhetens behov så att de 
anställda i bemanningsenheten får kunskap om vilken 
kompetens som efterfrågas. Det är också av stor vikt att 
samtliga medarbetare på förskolorna tar hand om vikarier från 
bemanningsenheten på ett bra sätt för att öka attraktiviteten för 
yrkena i vår verksamhet. 
 
Under våren 2019 startade ett övergripande arbete i Borås Stad 
med att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från 
HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett 
helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef 
från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av 
grupperna. 
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Tertialrapport 2 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna Tertialrapport 2 2019.         

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -2 915 tkr i förhållande till periodens 

budget. Prognosen för helåret är -4 000. 

Utifrån det ekonomiska läget måste Förskolenämnden besluta om en 

åtgärdsplan för en ekonomi i balans enligt Borås Stads styrprinciper. 

Förvaltningen arbetar med att ta fram förslag på ett flertal åtgärder för att nå en 

ekonomi i balans 2019 men även inför 2020. Nivån på kost- och 

lokalvårdsverksamheten, avseende likvärdighet och en bemanning enligt behov 

för varje enhet, ses över tillsammans med Grundskoleförvaltningen. Detta då 

Förskoleförvaltningen köper kostverksamheten från Grundskoleförvaltningen. 

Åtgärder planeras utföras från och med hösten 2019, men kommer inte under 

innevarande år ge den effekt som krävs för att nå en budget i balans utan måste 

fortsätta under 2020. Under året har Förskoleförvaltningen vakanthållit två 

tjänster inom administration och minskat nivån på biträdande rektorer med 

motsvarande 2 000 tkr. 

Inför varje ny planlagd förskola kommer en noggrann behovsanalys göras, då 

dessa kan innebära en avsevärt högre lokalkostnad.               
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1  Inledning 

Ett övergripande mål i Förskoleförvaltningen 2019 är att arbeta med arbetsmiljön i våra verksamheter. 
Både genom att minska sjukfrånvaron men även att fortsätta med olika valideringsinsatser för att 
kompetenshöja personal i verksamheten. De kompetenshöjande insatserna innefattar validering till 
såväl barnskötare som till förskollärare. Under våren har ett antal personer gått en valideringsinsats på 
distans till barnskötare i tillägg till de som studerat till barnskötare via vuxenutbildningen och de som 
studerar till förskollärare på Högskolan i Borås. 

Arbetet med sjukfrånvaron är prioriterat och pågår löpande i form av tydliga uppföljningar av 
sjukfrånvarotalen på enhets- och individnivå både vid kvalitetsdialoger men även vid individuella 
avstämningar mellan HR-specialist och rektor, samt i olika forum, så som förvaltningsledning, träff med 
rektorerna och även under samtliga APT. 

Förskoleförvaltningens utvecklingsplan är framtagen för att utveckla kvaliteten på undervisningen i 
förskolan och därmed skapa en mer likvärdig förskola för alla barn i Borås stad. Det systematiska 
kvalitetsarbetet är ett fokusområde i utvecklingsplanen under 2019 och kommer att följas upp både 
individuellt och i grupp. 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -2 915 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är -4 000. Det prognostiserade underskottet föranleder att Förskolenämnden måste besluta om 
en åtgärdsplan för en ekonomi i balans enligt Borås Stads styrprinciper. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 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 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Utfall T2 

2019 

 Andel föräldrar som känner sig 
trygga när de lämnar sitt barn på 
förskolan, %. 

95,8 100 95,7 95,7 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %. 

Resultatet av 2019 års klimatenkät visar att 95,7 procent av vårdnadshavarna upplever att de känner sig 
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Målvärdet på 100 procent är inte uppnått. Sett över en 
femårsperiod är resultatet konstant samtidigt som andelen vårdnadshavare som svarat på enkäten ökat 
för varje år. Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till barn och vårdnadshavare 
lägger grunden för en känsla av trygghet. 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. 

Drygt 3% av de svarande, vilket är i likhet med 2018 men något mindre andel än 2017, har uppgett att 
de inte känner sig trygga när de lämnar sina barn, vilket pekar på att detta är ett fortsatt 
förbättringsområde på en del enheter. På enheter med sådant resultat är det extra viktigt att titta noga 
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på de kommentarer som eventuellt finns kopplade till frågan samt vidta åtgärder för att alla 
vårdnadshavare ska kunna känna sig trygga. I årets undersökning valde 5 056 vårdnadshavare att 
besvara enkäten, vilket motsvarar cirka 85 procent. Det är en ökning med nästan 10 procentenheter 
från 2018 då 4 700 vårdnadshavare besvarade enkäten. 

 
 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

Möjligheten att erbjuda 30 timmar i 
veckan för barn till föräldrar som är 
föräldralediga eller arbetslösa ska 
utredas. 

 Genomfört Uppdraget är genomförts och 
Förskolenämnden har den 13 juni 2019 
godkänt utredningen. Utredningen biläggs 
i Förskolenämndens rapport Tertial 2 
2019.  

Förskolenämnden ska redovisa hur 
Skolverkets riktlinjer, för barngruppers 
storlek, ska nås. 

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningen arbetar med att utreda 
uppdraget. 

2.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Utfall T2 

2019 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 20   

Andel närproducerade livsmedel, %. 

I nuläget finns inga uppgifter att tillgå avseende andel närproducerade livsmedel. 
 
Det nya grossistavtalet för livsmedel, som trädde i kraft 1 maj 2019, är 8 % dyrare än det tidigare 
avtalet. Det finns en oro för att denna kostnadsökning, som sannolikt är kopplad till den nya 
distributionscentralen, inte kompenseras för och därmed kommer att påverka skolornas matsedlar 
negativt. 
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2.3 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 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Utfall T2 

2019 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 49,9 50 50,8 50,7 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Utfall T2 2019 avser perioden januari-juni 2019. 
 
Det nya grossistavtalet för livsmedel, som trädde i kraft 1 maj 2019, är 8 % dyrare än det tidigare 
avtalet. Det finns en oro för att denna kostnadsökning, som sannolikt är kopplad till den nya 
distributionscentralen, inte kompenseras för och därmed kommer att påverka skolornas matsedlar 
negativt. 

 
 

2.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Utfall T2 

2019 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

9,3 7,5 9,5 9,6 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

88,1 75 91,6 92,9 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Ett tydligt arbete med rehabilitering och hälsofrågor kommer att fortsätta prioriteras under resterande 
del av 2019, så som det också har arbetats mycket med under tidigare. Vid de kvalitetsdialoger som 
genomförs varje månad förs dialog kring fortsatt arbete med sjukfrånvaron på enhets- och individnivå. 
Under första delen av 2019 har förvaltningen använt enheten Organisationshälsa för att göra 
screeningar på ett flertal förskolor, vilka nu har ett fortsatt arbete att göra tillsammans med medarbetare 
från Organisationshälsa för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron. Företagshälsovården 
FeelGood är också en samarbetspartner vilken används i den utsträckning som bedöms lämplig. 
 
Under perioden 180801-190731 anmäldes 77 tillbud som härrör till tidsbrist eller stress på grund av 
arbetsbelastning, vilket ställer stora krav på oss som arbetsgivare att ta arbetsmiljöarbetet på allvar. 
Detta görs bland annat genom att tydligt jobba med arbetsmiljöfrågorna som har sin utgångspunkt i 
den centralt fastställda SAM-almanackan där månatliga genomgångar erbjuds för förvaltningens chefer. 
 
Sjukfrånvaron i % av ordinarie arbetstid låg för Förskoleförvaltningen under perioden 180801-190731 
på ca 9,6 %. Siffran är högre än totalen i Borås Stad som under motsvarande period låg på 7,4%. En 
förändring som går att se på förvaltningsnivå är att sjukfrånvaron legat kvar på 9,6 de senaste tre 
mätperioderna, vilket är en skillnad mot tidigare då de ökat marginellt mellan mätperioderna. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Den arbetade tiden för timavlönade under perioden 180801-190731 motsvarade 92,9 årsarbetare, en 
siffra som minskat någon jämfört med föregående mätperiod. En viss andel timavlönade behövs för att 
ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro, och arbetet med att minska sjukfrånvaron är viktig för 
att bli mindre beroende av timavlönad personal. 
 
Kompetensförsörjningen är fortfarande en stor utmaning för förvaltningen och under året kommer 
samarbetet med bemanningsenheten att utökas för att hjälpas åt att hitta strategier för att rekrytera 
kompetenta vikarier. 
 
 

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 
följer nämnden upp riskbilderna Risk för att inte klara Skolverkets riktlinjer gällande barngruppernas storlek och 
Risk för brist på vikarier.  

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje 

kvartal, varje tertial eller varje halvår. 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Barngruppens storlek Risk för att inte klara 
Skolverkets riktlinjer 
gällande 
barngruppernas 
storlek 

Kontroll av 
barngruppernas storlek. 
 

Under perioden januari-juni 
hade våra förskolor i snitt 
15,3 barn per avdelning. 
Utredningen kring vilka 
förutsättningar som krävs för 
att nå Skolverkets riktmärken 
kring barngruppernas storlek 
kommer att slutföras under 
hösten. 

Arbete för att nå 
Skolverkets riktlinjer 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Vikarier Risk för brist på 
vikarier 

Kontroll av tillgången till 
timvikarier i 
verksamheterna. 
 

Analys 
Statistik från 
bemanningsenheten följs upp 
varje månad och i den kan, 
hittills under 2019, 
konstateras att 
täckningsgraden ligger 
mellan 93,32 % (mars) 
- 100% (augusti). Det är en 
hög täckningsgrad men visar 
ändock på att behovet är än 
större, då en viss procent 
inte får vikarier till sina 
beställningar. Vad som även 
är viktigt att ha i åtanke är att 
i den redovisade 
täckningsgraden 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. 
 
Antalet beställningar ligger 
mellan 1079 (augusti) och 2 
786 (mars). Medelvärdet 
under de första åtta 
månaderna är 2296 st 
beställningar/månad, vilket 
visar på ett stort behov av 
vikarier i verksamheten. 

Fortsatt kontinuerlig 
dialog och avstämning 
med 
bemanningsenheten. 
Fortsatta 
genomgångar och 
analyser av månatlig 
statistik gällande 
vikarietillsättningar och 
ett gemensamt arbete 
kring utveckling av 
arbetssätt och 
metoder. 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 60 305 49 850 49 715 79 181 29 466 

Avgifter och övriga intäkter 47 050 50 443 46 474 78 406 31 932 

Summa intäkter 107 355 100 293 96 189 157 587 61 398 

Personal -409 498 -426 841 -424 453 -639 663 -215 210 

Lokaler -55 525 -59 236 -59 972 -89 511 -29 539 

Övrigt -119 828 -121 916 -112 809 -185 638 -72 829 

Kapitalkostnader -234 -472 -212 -700 -488 

Summa kostnader -585 085 -608 465 -597 446 -915 512 -318 066 

Buffert (endast i budget)   -4 000  4 000 

Nettokostnad -477 730 -508 172 -505 257 -757 925 -252 668 

Kommunbidrag 481 553 505 257 505 257 753 925 248 668 

Resultat efter 
kommunbidrag 

3 823 -2 915 0 -4 000 -4 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

3 823 -2 915 0 -4 000 -4 000 

Ackumulerat resultat   -1 526 -5 526 -4 000 

Avgifter och övriga intäkter avser bland annat förskoleavgifter, sålda platser och erhållna medel från Omställningsfonden. Övriga kostnader avser 
bland annat kost, lokalvård, köpta platser, IT. 

Resultatanalys 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -2 915 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är ett underskott med -4 000 tkr. 

En stor del av att nämndens prognostiserade resultat förbättrats i förhållande till ekonomisk prognos 
efter juni månad är att personalkostnaderna varit lägre under juli och augusti, på grund av 
rekryteringsläget samt att besked kring statsbidrag inte kom förrän under första veckan av juli. 

Förskolenämndens ram inför 2019 räknades upp med 0,5 % avseende volym, baserat på 
befolkningsprognos framtagen i april 2018. Antalet inskrivna barn i våra egna förskolor under perioden 
januari-augusti har varit 52 barn färre än under motsvarande period förra året. Trots detta har 
volymtimmarna ökat med 1,5 % för motsvarande perioder mellan åren. Det blir av stor vikt att följa 
utvecklingen varje månad. 

Antalet barn i fristående förskolor är 5 barn fler under januari-augusti 2019 som under motsvarande 
period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har minskat med 8 platser jämfört med motsvarande 



Förskolenämnden, Tertial 2 2019 9(13) 

period förra året. Kostnaderna för köpta platser är ca 2 000 tkr lägre under januari-augusti 2019 än för 
motsvarande period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden 
betalningsansvar för 70 färre barn under januari-augusti 2019 än under motsvarande period 2018. 

Valideringsinsatserna är oerhört viktiga som ett led i att säkra kompetensförsörjningen. Under 2018 
kostade valideringsinsatserna förvaltningen drygt 6 000 tkr. Förvaltningen erhöll då 2 000 tkr från 
Stadsledningskansliet för utbildningsinsatserna. Valideringsinsatserna har utökats till 2019 och 
kostnaderna kommer därför också öka. Under 2019 erhåller förvaltningen 1 240 tkr från 
Stadsledningskansliet. Nämndens buffert har till viss del nyttjas för valideringsinsatser. Förvaltningen 
har sökt och erhållit medel från Omställningsfonden för de valideringsinsatser som pågår, men nu fått 
besked om att det inte finns ytterligare medel att söka. 

Utifrån det ekonomiska läget måste Förskolenämnden besluta om en åtgärdsplan för en ekonomi i 
balans enligt Borås Stads styrprinciper. Förvaltningen arbetar med att ta fram förslag på ett flertal 
åtgärder för att nå en ekonomi i balans 2019 men även inför 2020. Nivån på kost- och 
lokalvårdsverksamheten, avseende likvärdighet och en bemanning enligt behov för varje enhet, ses över 
tillsammans med Grundskoleförvaltningen. Detta då Förskoleförvaltningen köper kostverksamheten 
från Grundskoleförvaltningen. Åtgärder planeras utföras från och med hösten 2019, men kommer inte 
under innevarande år ge den effekt som krävs för att nå en budget i balans utan måste fortsätta under 
2020. Under året har Förskoleförvaltningen vakanthållit två tjänster inom administration och minskat 
nivån på biträdande rektorer med motsvarande 2 000 tkr. 

Inför varje ny planlagd förskola kommer en noggrann behovsanalys göras, då dessa kan innebära en 
avsevärt högre lokalkostnad. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2018-12-31 
Utfall 2019-08 Återstår 

Summa     
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4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      

Intäkt 2 0 0 0 0 

Kostnad -7 816 -7 490 -10 819 -11 119 -300 

Nettokostnad -7 814 -7 490 -10 819 -11 119 -300 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 405 -1 353 -2 537 -2 337 200 

Nettokostnad -1 405 -1 353 -2 537 -2 337 200 

Förskoleverksamhet      

Intäkt 106 927 99 962 150 616 157 018 6 402 

Kostnad -570 325 -592 880 -877 950 -892 052 -14 102 

Nettokostnad -463 398 -492 918 -727 334 -735 034 -7 700 

Öppen förskola      

Intäkt 40 55 60 60 0 

Kostnad -2 286 -2 870 -4 251 -4 351 -100 

Nettokostnad -2 246 -2 815 -4 191 -4 291 -100 

Familjecentral      

Intäkt 386 277 410 510 100 

Kostnad -3 253 -3 873 -5 454 -5 654 -200 

Nettokostnad -2 867 -3 596 -5 044 -5 144 -100 

Buffert      

Intäkt      

Kostnad   -4 000  4 000 

Nettokostnad   -4 000  4 000 

Totalt      

Intäkt 107 355 100 294 151 086 157 588 6 502 

Kostnad -585 085 -608 466 -905 011 -915 513 -10 502 

Nettokostnad -477 730 -508 172 -753 925 -757 925 -4 000 

Förskolenämnden visar ett resultat efter augusti månad på -2 915 tkr i förhållande till periodens budget. 
Prognosen för helåret är ett underskott med -4 000 tkr. 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden -177 tkr. Till största del beror avvikelsen på 
ett inköp av möbler till konferensrum för 153 tkr. Budgeten för central administration har minskats 
något i jämförelse med budget 2018. Tjänster har vakanthållits under 2019. Helårsprognos -300 tkr. 

Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +313 tkr. Utfallet kan variera mellan 
månaderna. Helårsprognos +200 tkr 
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Förskoleverksamhet: Budgetavvikelse för perioden på -2 777 tkr. Helårsprognos -7 700 tkr, efter att 
buffert med 7 500 tkr använts för bland annat valideringsinsatser under året. 

Förvaltningen har erhållit statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 19/20 med ca 54 mnkr, 
vilket är ca 21 mnkr mer än för läsåret 18/19. Rekryteringar pågår inom verksamheten men det svåra 
rekryteringsläget gör att förskolorna inte kan bemanna upp så snart som önskat. Dock har arbetet med 
att dela barngrupperna påbörjats. En stor del av att nämndens prognostiserade resultat förbättrats i 
förhållande till ekonomisk prognos efter juni månad är att personalkostnaderna varit lägre under juli 
och augusti, på grund av rekryteringsläget samt att besked kring statsbidrag inte kom förrän under 
första veckan av juli. 

Den 1 juli 2019 träder en ny läroplan i kraft för förskolan. I denna lyfts begreppen utbildning och 
undervisning in i texten. Områden som särskilt lyfts är förskollärares ansvar i undervisningen, digital 
kompetens, hållbar utveckling, de nationella minoriteternas språk och kultur, rätt till teckenspråk, rätt 
till kroppslig och personlig integritet och jämställdhet. Implementering av den nya läroplanen kommer 
att ske på varje förskola under året. 

Förskolecheferna har den 1 april bytt titel till rektor. Detta är en följd av den nya läroplanen och 
innebär att alla nya rektorer måste gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. 
Utbildningen läses på kvartsfart och pågår under tre år. Under 2018 infördes biträdande förskolechefer, 
numera biträdande rektorer, och redan nu upplever rektorerna att deras arbetssituation och arbetsmiljö 
blivit bättre till följd av satsningen. 22 chefer går det tre-åriga obligatoriska rektorsprogrammet och 
genom den så kallade KAL-gruppens arbete har Borås Stad valt att ge rektorer tidsmässig möjlighet att 
genomgå utbildningen, vilket innebär att biträdande rektorer täcker upp vid rektors studier. 

Valideringsinsatserna är oerhört viktiga som ett led i att säkra kompetensförsörjningen. Under 2018 
kostade valideringsinsatserna förvaltningen drygt 6 000 tkr. Förvaltningen erhöll då 2 000 tkr från 
Stadsledningskansliet för utbildningsinsatserna. Valideringsinsatserna har utökats till 2019 och 
kostnaderna kommer därför också öka. Under 2019 erhåller förvaltningen 1 240 tkr från 
Stadsledningskansliet. Nämndens buffert har till viss del nyttjas för valideringsinsatser. Förvaltningen 
har sökt och erhållit medel från Omställningsfonden för de valideringsinsatser som pågår, men nu fått 
besked om att det inte finns ytterligare medel att söka. 

Kostnaderna för kost- och lokalvård beräknas bli högre än budgeterat, främst på grund av en för hög 
bemanning inom kost- och lokalvårdsorganisationen. Nivån på kost- och lokalvårdsverksamheten, 
avseende likvärdighet och en bemanning enligt behov för varje enhet, ses över tillsammans med 
Grundskoleförvaltningen. Detta då Förskoleförvaltningen köper kostverksamheten från 
Grundskoleförvaltningen. Åtgärder planeras utföras från och med hösten 2019, men kommer inte 
under innevarande år ge den effekt som krävs för att nå en budget i balans utan måste fortsätta under 
2020. 

Under året har Silverpoppelns förskola på Göta och Marklandsparkens förskola på Hässleholmen 
öppnat. Virvelvindens förskola har flyttat till tidigare Tullengymnasiets lokaler. Norrbyskolans förskola 
kommer kvarstå i ytterligare två år. 

Öppen förskola: Budgetavvikelsen är för perioden -27 tkr. Helårsprognos -100 tkr. Eventuella 
åtgärder inom verksamheten behöver ses över för att inte lagstadgad verksamhet ska påverkas, sett till 
förvaltningens resultat. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden -246 tkr. Helårsprognos -100 tkr. 

Buffert: Nämndens buffert för året är 7 500 tkr, varav 3 500 tkr har nyttjats för valideringsinsatser. 

  



Förskolenämnden, Tertial 2 2019 12(13) 

5 Jämställdhetsperspektivet 

Förskolenämnden har under våren färdigställt en värdegrundsplattform för utbildningen i förskolan. 
Plattformen ger kunskaper för pedagogerna att ytterligare utveckla sitt arbete med bland annat 
jämställdhetsperspektiv. Plattformens struktur och innehåll ger möjlighet för pedagoger att fördjupa sig 
inom något område till exempel i arbetet kring normkritik och jämställdhetsarbete. 

En av Förskoleförvaltningens utvecklingspedagoger har som främsta uppgift att implementera 
Plattformen för värdegrund. De förskolor som har värdegrunden som ett prioriterat område arbetar 
med implementering genom föreläsningar, workshops samt handledning och modellering. 
Implementeringen innefattar arbetet med jämställdhet och normkritik. Normkritik präglar 
genomgående alla föreläsningar och workshops. Utvecklingspedagogen bevakar forskning och 
uppdaterar plattformen och workshops utifrån senaste rön. 

Aktiva åtgärder är en del i Borås Stadstads förskolors systematiska kvalitetsarbete. Eftersom arbetet 
med aktiva åtgärder numera, enligt skollag och diskrimineringslag, är en del av förskolans systematiska 
kvalitetsarbete, förutsätter det att pedagoger regelbundet agerar och reflekterar normkritiskt och 
normkreativt sitt arbete. 

Det dagliga arbetet genomsyras av barnen i undervisningen får ta del av och arbeta med hur könsroller 
kan se ut och hur vi minskar risken för att göra rollerna stereotypa. 

6  Verksamhetsmått 

6.1 Förskola 

6.1.1 Förskola 

6.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Antal inskrivna 
barn från 
kommunen 

5 803 6 134 6 180 5 758 

varav barn i 
fristående 
verksamhet 

448 451 480 450 

Antal barn per 
årsarbetare i egen 
regi 

5,1 5,3 5,6 5,1 
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6.1.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Andel 
förskollärare, % 

45 45 50 47 

Andel 
barnskötare, % 

24 27 30 29 

7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2019 
Utgift 

augusti 
2019 

Avvikelse 
2019 

Prognos 
2019 

Inventarier förskolor 3 550 1 800 1 750 3 550 

Inventarier ny familjecentral 400 0 400 400 

Summa 3 950 1 800 2 150 3 950 

Analys 

Avser inventarier till nybyggda förskolor. I april öppnade Silverpoppelns förskola, i maj öppnade 
Marklandsparkens förskola och i årsskiftet Vildmarkens förskola. Nämnden har även under året erhållit 
750 tkr för inventarier till Tullengymnasiets lokaler. 

En ny familjecentral i centrum beräknas vara i gång senare under året. 

  

7.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2019 

Utgift 
augusti 

2019 

Prognos 
2019 

Totalprogno
s projektet 

Projekt 
status 

Summa       

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

Analys 
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Uppdrag i Budget 2019: Utreda möjligheten att erbjuda 

30 timmar i veckan för barn till föräldrar som är 

föräldralediga eller arbetslösa ska utredas. 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad utredning avseende möjligheten att 

erbjuda 30 timmar i veckan för barn till föräldrar som är föräldralediga eller 

arbetslösa och översänder densamma till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2019 att ge Förskolenämnden i 

uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda 30 timmar vistelsetid i veckan för 

barn till vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa. Utredningen 

presenterar fördelar samt möjliga utmaningar utifrån förslaget.   

Utredningen är baserad på statistik från Förskoleförvaltningens 

placeringssamordnare kring antal placerande barn och deras åldrar i Borås Stads 

förskolor under perioden januari till mars 2019. Uträkningar av hur 

personalbehov och personalkostnad skulle kunna påverkas vid ett införande av 

30 timmars vistelsetid har gjorts med hjälp av en inom staden beprövad modell, 

som tidigare använts under stadsdelstiden i över 10 år för att få fram behovet av 

antal årsarbetare pedagogisk personal i verksamheten. Vidare förs det i 

utredningen resonemang kring arbetsmiljö, eventuell påverkan på barngruppers 

storlek samt möjliga ekonomiska konsekvenser.  

Forskning påvisar att det finns tydliga fördelar med att barn vistas i förskola. 

Barn som går i förskola upplever flera positiva effekter oberoende av 

socioekonomisk bakgrund, men effekterna är störst för socialt utsatta barn. De 

positiva effekterna syns i barnens språkliga kompetenser, deras kognitiva och 

sociala utveckling samt skolmognad.  

Uträkningar gjorda i utredningen visar att ett beslut om att införa 30 timmar 

vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa skulle kunna medföra en 

möjlig kostnad för ökade personalkostnader på uppemot 37 mnkr. Detta om 

samtliga av de vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa skulle välja 

att nyttja möjligheten att ha sina barn 30 timmar i förskolan. Eftersom samtliga 

vårdnadshavare inte sannolikt skulle nyttja detta men uträkningarna är baserade 

på ett tänkt scenario med ett spann från 25 % - 100 % av vårdnadshavarna för 

att ge en uppskattad bild över möjliga kostnader. Beroende på hur stor andel av 
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vårdnadshavarna som skulle nyttja möjligheten till utökad vistelsetid så skulle 

det uppskattningsvis krävas ytterligare mellan 20-82 heltidstjänster för att täcka 

den ökade beläggning som förslaget skulle medföra. Detta i kombination med 

den ansträngda personalsituation som råder medför en utmaning.  

I utredningen har hänsyn enbart tagits till barn till föräldralediga och arbetslösa 

med 15 timmars vistelsetid. Värt att beakta är att även barn till vårdnadshavare 

med behovsanställning och vistelsetid under 15 timmar har rätt att lämna 15 

timmar i veckan. Vid införande av vistelsetid på 30 timmar bör hänsyn tas till 

att vårdnadshavare med behovsanställning kommer att omfattas.               

Beslutsunderlag 

1. Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och 

arbetslösa, 2019-05-13.                        

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-06-11.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2019 att ge Förskolenämnden i 

uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda 30 timmar vistelsetid i veckan för 

barn till vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa. Utredningen 

presenterar fördelar och möjliga utmaningar utifrån förslaget.   

Utredningen är baserad på statistik från Förskoleförvaltningens 

placeringssamordnare kring antal placerande barn och deras åldrar i Borås Stads 

förskolor under perioden januari till mars 2019. Uträkningar av hur 

personalbehov och personalkostnad skulle kunna påverkas vid ett införande av 

30 timmars vistelsetid har gjorts med hjälp av en inom staden beprövad modell. 

Modellen har tidigare använts under stadsdelstiden i mer än 10 år för att få fram 

behovet av antal årsarbetare i verksamheten. Vidare förs det i utredningen 

resonemang kring arbetsmiljö, eventuell påverkan på barngruppers storlek samt 

möjliga ekonomiska konsekvenser.  

Forskning påvisar att det finns tydliga fördelar med att barn vistas i förskola. 

Barn som går i förskola upplever flera positiva effekter oberoende av 

socioekonomisk bakgrund, men effekterna är störst för socialt utsatta barn. De 

positiva effekterna syns i barnens språkliga kompetenser, deras kognitiva och 

sociala utveckling samt skolmognad.  

Uträkningar gjorda i utredningen visar att ett beslut om att införa 30 timmar 

vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa skulle kunna medföra en 

möjlig kostnad för ökade personalkostnader på uppemot 37 miljoner kronor. 

Detta om samtliga av de vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa 

skulle välja att nyttja möjligheten att ha sina barn 30 timmar i förskolan. 

Eftersom samtliga vårdnadshavare inte sannolikt skulle nyttja detta är 

uträkningarna baserade på ett tänkt scenario med ett spann från 25 % - 100 % 

av vårdnadshavarna för att ge en uppskattad bild över möjliga kostnader. 

Beroende på hur stor andel av vårdnadshavarna som skulle nyttja möjligheten 

till utökad vistelsetid så skulle det uppskattningsvis krävas ytterligare mellan 20-

82 heltidstjänster för att täcka den ökade beläggning som förslaget skulle 

medföra. Detta i kombination med den ansträngda personalsituation som råder 

medför en utmaning.  

 

I utredningen har hänsyn enbart tagits till barn till föräldralediga och arbetslösa 

med 15 timmars vistelsetid. Värt att beakta är att även barn till vårdnadshavare 

med behovsanställning och vistelsetid under 15 timmar har rätt att lämnas 15 

timmar i veckan. Vid införande av vistelsetid på 30 timmar bör hänsyn tas till 

att barn till vårdnadshavare med behovsanställning även kommer att omfattas. 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

1 Inledning 

Svensk förskola ska vara av hög och likvärdig kvalitet. 1 Förskolan ska stimulera 

barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Av 

Skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barnen 

ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Verksamheten ska utgå från 

en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet.2 Förskolan ska främja allsidiga 

kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. 

Verksamheten i förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som 

deltar. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar främjas.   

 

Enligt Skolverket ska barn från ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning 

som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete eller studier, eller om 

barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.3 Barn som har 

vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga ska från och med ett års 

ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. 

Förskolan kan välja hur de 15 timmarna ska fördelas över veckan, till exempel 

tre timmar om dagen fem dagar i veckan eller på något annat sätt. Förskolan 

kan inte ta ut avgifter från vårdnadshavarna för de 15 timmarna. 

 

Borås Stad har i sin tillämpning av reglerna valt att erbjuda förskola från det att 

barnet är sex månader. Under januari 2019 gick 5 844 barn i kommunala 

förskolor i Borås Stad. Av de 5844 barn som är inskrivna i Borås Stads egna 

förskolor i januari 2019 var 968 barn till föräldralediga eller arbetslösa med 15 

timmars vistelsetid per vecka.  

 Utredningens syfte och uppdrag 

Utifrån det uppdrag som Kommunfullmäktige ålagt Förskolenämnden i Budget 

2019 är utredningens syfte är att utreda möjligheten till att erbjuda 30 timmars 

vistelsetid för barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa. I 

utredningen kommer fördelar samt möjliga utmaningar utifrån förslaget att 

kartläggas och presenteras.  

Utredningen är baserad på statistik från Förskoleförvaltningens 

placeringssamordnare kring antal placerade barn och dess åldrar i Borås Stads 

kommunala förskolor. Uträkning av hur personalbehov och personalkostnad 

skulle kunna påverkas vid ett införande av 30 timmars vistelsetid har gjorts med 

hjälp av en inom staden beprövad modell, som tidigare använts under 

stadsdelstiden i mer än 10 år för att få fram behovet av antal årsarbetare i 

verksamheten. Vidare förs det i utredningen resonemang kring arbetsmiljö, 

eventuell påverkan på barngruppers storlek och möjliga ekonomiska 

konsekvenser.  

                                                      
1 Skollagen (2010:800) 8 kap, 2 §  
2 Läroplan för förskolan, Lpfö 18, Avsnitt 1. Förskolans värdegrund och uppdrag 
3 skolverket.se/undervisning/forskolan/ 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

Underlag för utredningen har även inhämtats från biträdande rektorer, 

verksamhetschefer samt chefer för ekonomi-och HR-funktionerna.  

  



Borås Stad 
Datum 

2019-05-13 
      

      
Sida 

6(13) 

 

Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

2 Beskrivning av nuläge 

 Förskolans uppdrag 

I Läroplan för förskolan, Lpfö 18, som träder i kraft 1 juli 2019, framkommer 

att utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet samtidigt som den också ska 

vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.4 I utbildningen har leken en central 

plats och barnen ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån 

förutsättningar och förmåga. I samarbete med hemmen ska förskolan främja 

barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar. 

 

Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål 

som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos 

barnen. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm 

med både vila och aktiviteter som är anpassade efter barnens behov och 

vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att 

samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, 

lek och kommunikation. Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett 

var i landet barnet bor.5 Den ska ta hänsyn till barns olika behov och 

förutsättningar och anpassas till alla barn i förskolan. En likvärdig utbildning 

innebär att den inte kan utformas på likadant sätt överallt.  

 

Forskning visar att det finns fördelar med att barn vistas i förskolan.6 Barn som 

går i förskola med hög kvalitet upplever flera positiva effekter oberoende av 

barnets socioekonomiska bakgrund, men effekterna är störst för socialt utsatta 

barn. De positiva effekterna syns i barnens språkliga kompetenser, deras 

kognitiva och sociala utveckling samt skolmognad. I ett underlag framtaget på 

uppdrag av Malmö Stad, diskuteras förskolans betydelse för barns utveckling, 

lärande och hälsa.7 Forskningen visar på ett övertygande sätt att förskolan har 

utjämnande socioekonomiska effekter eftersom den främst gynnar barn från 

familjer med knappa resurser. Likaså visar sig även barnets tid på förskolan har 

stor betydelse för huruvida den efterföljande skolgången blir framgångsrik. De 

här resultaten är dock beroende av olika omständigheter, till exempel förskolans 

kvalitet, hur mycket tid barnet tillbringar på förskolan och pedagogernas 

förmåga att orientera sig i relation till barnet. 

  

                                                      
4 Lpfö18, Avsnitt 1 Förskolans värdegrund och uppdrag 
5 Skollagen (2010:800), 1 kap 9 § Likvärdig utbildning 
6 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer  
bilaga 4. urval och granskning av studier från den skandinaviska databasen (nb-ecec) 
7 Persson, S, (2012) Förskolans betydelse för utveckling, lärande och hälsa. Diskussionsunderlag 
till Malmökommissionen. Malmö: Malmö stad. 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

 Regler och villkor för förskola inom Borås Stad 

Reglerna för förskola inom Borås Stad grundar sig på bestämmelserna i 

Skollagen (2010:800) kapitel 8, 14 och 25. Plats i förskola eller pedagogisk 

omsorg erbjuds barn bosatta i Sverige från och med ett års ålder och upp till 

förskoleklass.  

Borås Stad har i sin tillämpning av reglerna valt att erbjuda förskola från det att 

barnet är sex månader. Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn 

till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, eller för barnets eget behov 

på grund av familjens situation i övrigt.  

Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga erbjuds i dagsläget 

förskola 15 timmar i veckan. Plats erbjuds även barn som behöver särskilt stöd i 

sin utveckling, eller som på grund av förälders sjukdom eller 

funktionsnedsättning behöver verksamheten. Om ett barn har behov av utökad 

vistelsetid i förskolan kan vårdnadshavarna ansöka om detta, då görs en 

individuell prövning utifrån barnets behov.  

 Placeringstid i förskolan 

Under januari-mars 2019 hade i snitt 1001 barn till föräldralediga och arbetslösa 

placering på 15 timmar i förskolan. Fördelningen skiljer sig något åt mellan de 

olika områdena inom kommunen. På områdena Norrby och Hässleholmen 

återfinns flest 15 timmars placeringar på förskolorna, i snitt ca 24 % på de olika 

förskolorna inom områdena tätt följt av område Viskafors där i snitt runt 22 % 

av barnen har 15 timmars placering. Områden med lägre beläggning av 15 

timmars placeringar är områden som Brämhult, Dalsjöfors och Sandared som 

ligger runt 12-14 %.   

I Förskolenämndens Budget för 2019:2 redogörs för att andelen barn som går i 

förskola och deras vistelsetider har ökat. Förskolenämnden hade 

betalningsansvar för 120 eller 1,9 % fler barn under 2018 än under 2017. 

Vistelsetiderna hade ökat med ca 5 % mellan åren. Prognosen tyder på att 

antalet barn som vistas i förskola kommer att fortsätta öka. Ny statistik från 

befolkningsprognosen från april 2019 visar att fram till år 2023 beräknas antalet 

barn mellan 1-5 år att öka med cirka 230 stycken inom kommunen. Det är 

främst inom områdena Centrum, Göta och Sjöbo som ökningen beräknas ske.  

För att kunna behålla kvaliteten i förskolorna är det av stor vikt att ta hänsyn till 

den ökade andelen barn ur befolkningen som går i förskola. 

 Personaltäthet 

Sverige befinner sig i dagsläget i en högkonjunktur och arbetslösheten är låg. 

Det innebär att färre personer är tillgängliga för kortare vikariat. Dessa vikariat 

är viktiga för verksamheten för att täcka upp behov vid sjukfrånvaro, frånvaro 

på grund av vård av barn och semestrar hos den ordinarie personalen. 

Konsekvensen är att det i många fall inte finns personal att ersätta med vid 

frånvaro trots att behovet finns. Detta leder till att arbetsbelastningen ökar för 

kvarvarande personal, vilket i sin tur kan leda till stressrelaterade åkommor. I 

Budget 2019:2 kan förvaltningen konstatera att sjukskrivningstalet stabilt ligger 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

på 9,2 %, där just sjukskrivningar på grund av stress är en av orsakerna. 

Förvaltningen ser också att det rapporteras in tillbud- och arbetsskador med 

stressrelaterade orsaker. Antalet tillbud som härrör till stress på grund av 

arbetsbelastning ökade från 52 stycken 2017 till 77 stycken 2018. 

Personaltätheten inom förskolan behöver ta en utgångspunkt i Skollagens 

mening om förskolans kompensatoriska uppdrag och bemanningen behöver 

optimeras med utgångspunkt i barns närvaro under dagen. Det är också viktigt 

att säkerställa rektorers möjligheter att verka som pedagogiska ledare och då 

handlar det om likvärdigt stöd i uppdraget och en tydlig styrning och ledning. 

En utmaning som förvaltningen står inför redan nu bekräftas via 

Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 ”Var finns jobben”8 som bland 

annat visar att förskollärare ligger i topp i bristindex för de pedagogiska 

yrkesområdena. Arbetsförmedlingen menar också att bristen väntas kvarstå 

även på fem års sikt. Antalet barn och unga kommer att fortsätta att öka, vilket 

innebär att efterfrågan på arbetskraft kommer att kvarstå. Inom befintlig 

personal är medelåldern hög, vilket innebär stora pensionsavgångar under de 

kommande fem åren. Detta gäller nationellt såväl som inom Borås Stad, det 

visar såväl Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 som SKL:s 

rekryteringsrapport 2018 – ”Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden”9 där de 

tydligt signalerar kring den utmaning som välfärdsyrkena står inför de 

kommande åren. 

 Barngruppens storlek  

Kommunfullmäktiges har i Budget 2019 även uppdragit åt Förskolenämnden 

att redovisa hur Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek ska nås. I Borås 

Stads kommunala förskolor under första delen av 2019 består barngrupperna i 

snitt av 15,33 barn för grupper med alla åldrar. Antalet varierar mellan olika 

förskolor. Förskoleförvaltningen kommer under 2019 att redogöra för vilka 

förutsättningar som krävs för att nå Skolverkets riktlinjer avseende 

barngruppers storlek.  

Enligt Skolverket är ett riktmärke för barngruppens storlek för barn mellan ett 

och tre år sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år kan ett riktmärke 

vara nio till femton barn. Riktmärkena är inte tvingande. De ska användas som 

något att förhålla sig till och vara ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper.  

I Skolverkets allmänna råd för förskolan står att huvudmannen och rektorn bör 

utifrån respektive ansvar ha rutiner för hur barnets bästa utreds och hur barnets 

bästa kan beaktas i beslut som påverkar barnen i förskolan.10 I skandinavisk 

forskning saknas siffror och underlag generellt om vad som är en bra 

gruppstorlek för barn och hur barngrupper bör vara organiserade.11 Det finns 

                                                      
8 Arbetsförmedlingen rapport – Var finns jobben? Bedömning för 2019 och på fem års sikt 
Dnr; Af-2019/0000 9278 
9 SKL:s rekryteringsrapport 2018, Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, ISBN-nummer: 
978-91-7585-610-0 
10 Skolverkets allmänna råd, Måluppfyllelse i förskola 1. Styrning och ledning 
11 Persson, S (2010) I perspektiv på barndom och barns lärande. En kunskapsöversikt om lärande i 
förskolan och grundskolans tidigare år. Skolverket. Stockholm: Fritzes 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

dock begränsad forskning om hur barngruppens storlek är relaterad till barns 

hälsa och förmåga att knyta långvariga relationer samt hur barns vistelsetid i 

förskolan påverkar deras välmående, lärande och utveckling på sikt. Vikten av 

att svensk förskola är likvärdig betonas i forskning12 då det råder konsensus om 

att förskolor med hög kvalitet är bra för barn, medan förskolor med låg kvalitet 

påverkar barn negativt. 

I dialog med biträdande rektorer framkommer att de barn som har en 

vistelsetid på 15 timmar i huvudsak är i förskolan tre dagar i veckan fördelat på 

5 timmar per dag. Detta kan givetvis variera från förskola till förskola men i 

huvudsak är det vanligare att barnen går tisdag-torsdag i förskolan och att 

måndagar och fredagar ger utrymme för planeringstid för pedagogerna.  

En aspekt som inte lyfts ofta i forskningen om villkor för en hög kvalitet, är 

förskolepersonalens möjligheter till planering, utvärdering och diskussioner om 

sitt arbete. Vidare framkommer i dialog med biträdande rektorer att kvaliteten i 

deras arbete har ett klart samband med planeringstid eftersom det berör 

grunderna för att kunna utveckla, planera inför och utvärdera sin verksamhet. 

Planeringstid ses som en grundläggande förutsättning för att kunna utföra ett 

bra pedagogiskt arbete. I förskolan är emellertid förutsättningarna för att kunna 

planera sin verksamhet genom att ha planeringstid inte lika självklar och den 

kan se olika ut mellan kommuner och i kommunerna. Den skillnad som 

möjligheten till planeringstid kan medföra kan således ha en påverkan på 

undervisningens likvärdighet.  

 Beräkning av personalbehov 

För att uppskatta behovet av pedagogisk personal vid ett införande av 30 

timmar vistelsetid i förskolan har en modell använts som differentierar 

personalbehovet utifrån yngre och äldre barn, där barn under 2,5 år viktas 50 % 

högre ur bemanningssynpunkt. Modellen har tidigare använts inom Borås Stad i 

mer än 10 år under Stadsdelstiden för att beräkna rimlig nivå av bemanning, det 

vill säga behov av pedagogisk personal. Uträkningar gjorda i modellen visar att 

nuvarande behov av pedagogisk personal inom förvaltningen ligger på cirka 

1108 årsarbetare. Förvaltningen bedömer att det redan i dagsläget saknas 

pedagogisk personal och att den nivå som modellen visar på inte fullt nås.  

Nedan beskrivs behovet av pedagogisk personal i förskolorna samt uppskattad 

kostnad för dessa.  

 Årsarbetare, totalt: Behov antal 

årsarbetare: 

Beräknad kostnad: 

Nuvarande 

personalbehov  

jan-mars 2019 

1108   

Vistelsetid upp till 15 

h 1 

1190 +82 + 37 mnkr 

Behov 25 % 2 1128 +20 + 9 mnkr 

                                                      
12 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

Behov 50 % 3 1149 +41 + 19 mnkr 

Behov 75 % 4 1170 + 62 + 28 mnkr 

1 Om samtliga barn till arbetslösa och föräldralediga som idag har en vistelsetid upp till 15 

timmar dubblerar sin tid så behövs enligt modellen 1190 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 

37 mnkr. 

2 Om 25% av vårdnadshavarna, enligt ovan, väljer att öka vistelsetiden för barnen till 30 timmar 

så behövs enligt modellen 1128 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 9 mnkr. 

3 Om 50 % av vårdnadshavarna, enligt ovan, väljer att öka vistelsetiden för barnen till 30 

timmar så behövs enligt modellen 1149 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 19 mnkr. 

4 Om 75 % av vårdnadshavarna, enligt ovan, väljer att öka vistelsetiden för barnen till 30 

timmar så behövs enligt modellen 1170 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 28 mnkr. 

I modellen har ett snitt på medellön för förskollärare och barnskötare använts för att få en 

uppskattad personalkostnad.  

I utredningens uträkningar har hänsyn enbart tagits till barn till föräldralediga 

och arbetslösa med 15 timmars vistelsetid. Värt att beakta är att även barn till 

vårdnadshavare med behovsanställning och vistelsetid under 15 timmar i 

dagsläget har rätt att lämna sina barn 15 timmar i veckan.  

Vid ett införande av vistelsetid på 30 timmar bör hänsyn även tas till att barn till 

vårdnadshavare med behovsanställning även kommer att omfattas. Det vill säga 

att de vårdnadshavare som exempelvis har en behovsanställning och arbetar 9 

timmar i veckan, har rätt att nyttja 15 timmar placering i förskola för sina barn. 

Under perioden januari till mars 2019 har det handlat om närmare 150 barn 

som haft placering 15 timmar eller lägre. I och med förslaget om 30 timmar 

vistelsetid skulle även dessa vårdnadshavare få rätt att utöka vistelsetiden för 

sina barn upp till 30 timmar om de önskar vilket skulle medföra ytterligare 

personalbehov än uträkningarna visar.    

3 Analys och tolkning 

 Sammantagen analys  

Forskning påvisar att det finns tydliga fördelar med att barn vistas i förskola.13 

Barn som går i förskola upplever flera positiva effekter oberoende av 

socioekonomisk bakgrund, men effekterna är störst för socialt utsatta barn. De 

positiva effekterna syns i barnens språkliga kompetenser, deras kognitiva och 

sociala utveckling samt skolmognad.   

 
Uträkningar gjorda i utredningen visar att ett beslut om att införa 30 timmar 

vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa skulle kunna medföra en 

möjlig kostnad för ökade personalkostnader på uppemot 37 miljoner kronor. 

Detta om samtliga barn till vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa 

går upp till en vistelsetid på 30 timmar. Sannolikt skulle inte samtliga 

vårdnadshavare nyttja möjligheten men uträkningen är baserad på ett tänkt 

scenario med ett spann från 25 % - 100 % av vårdnadshavarna för att ge en 

                                                      
13 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn  
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

uppskattad bild över möjliga kostnader. Beroende på hur stor andel av 

vårdnadshavarna som skulle nyttja möjligheten till utökad vistelsetid så skulle 

det uppskattningsvis krävas ytterligare mellan 20-82 heltidstjänster för att täcka 

den ökade beläggning som förslaget skulle medföra. Detta i kombination med 

den ansträngda personalsituation som råder medför en stor utmaning.  

 

Som tidigare omnämnts tas det i utredningen enbart hänsyn till barn till 

föräldralediga och arbetslösa med 15 timmars vistelsetid. Värt att beakta är att 

även barn till vårdnadshavare med behovsanställning och vistelsetid under 15 

timmar har rätt att lämna sina barn 15 timmar i veckan. Vid införande av 

vistelsetid på 30 timmar bör hänsyn tas till att vårdnadshavare med 

behovsanställning även kommer att omfattas. I och med förslaget om 30 

timmar vistelsetid skulle även dessa vårdnadshavare få rätt att utöka 

vistelsetiden för sina barn upp till 30 timmar om de önskar, något som även 

medför behov av ytterligare personal.   

Utökad vistelsetid ställer högre krav på personalen att skapa en god verksamhet, 

då barnen är på förskolan under en längre period av dagen. Det råder stora 

rekryteringsutmaningar av utbildad personal och det medför en risk att den 

eventuellt utökade bemanningen kan komma att ske med outbildad personal. 

En konsekvens av det kan vara att de utbildade pedagoger som arbetar i 

verksamheterna får sämre möjligheter att kunna följa gällande styrdokument då 

det blir en mindre andel medarbetare som har ansvar över att säkerställa detta.  

Något som även lyfts tidigare i utredningen är den stora nationella 

rekryteringsutmaningen inom offentlig sektor, som påtalas av såväl 

Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 ”Var finns jobben” som SKL:s 

rekryteringsrapport 2018 – ”Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden”. Här 

signaleras tydligt kring den utmaning som välfärdsyrkena står inför de 

kommande åren. Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 visar bland annat 

att förskollärare ligger i topp i bristindex för de pedagogiska yrkesområdena. 

Arbetsförmedlingen menar också att bristen väntas kvarstå även på fem års sikt. 

Antalet barn och unga kommer att fortsätta att öka, vilket innebär att 

efterfrågan på arbetskraft kommer att kvarstå. Inom befintlig personal är 

medelåldern hög, vilket innebär stora pensionsavgångar under de kommande 

fem åren. Detta gäller nationellt såväl som inom Borås Stad.   

Vid ett införande av vistelsetid på 30 timmar ökar högst sannolikt 

beläggningsgraden av barn under en större del av dagen jämfört med idag. Det 

som går att dra slutsatser kring är att då det ser olika ut inom verksamheterna 

gällande antalet barn med vistelsetid på 15 timmar så skulle 30 timmars 

vistelsetid givetvis få olika följdeffekter på olika förskolor. På en enhet där det 

exempelvis är sex barn som går 15 timmar så får det inte så stor påverkan om 

dessa väljer att vistas 30 timmar istället. På en annan enhet som har fler barn 

med vistelsetid på 15 timmar får detta en större effekt. Där skulle barngruppens 

storlek över dagen påverkas, troligen också möjligheten till att kunna dela upp 

barngrupperna och även möjligheten till planeringstid för pedagogerna. Även 



Borås Stad 
Datum 

2019-05-13 
      

      
Sida 

12(13) 

 

Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

ökade kostnader för kost tillkommer med längre vistelsetid över dagen och fler 

måltider.  

För att undvika vissa av dessa konsekvenser kan ett ökat behov av lokaler 

uppstå för att på samma sätt som idag kunna dela barngrupperna. I dagsläget är 

det dock svårt att göra en bedömning i vilken omfattning lokalbehovet skulle 

påverkas och således även kostnaden för eventuellt utökat lokalbehov.   

 Slutsats 

Forskning visar att vistelse i förskola har flera positiva effekter för barn.14  Dels 

i barnets språkliga kompetenser, deras kognitiva och sociala utveckling samt 

skolmognad. Effekterna är störst för socialt utsatta barn. Barnets tid på 

förskolan verkar ha stor betydelse för huruvida den efterföljande skolgången 

blir framgångsrik, framför allt för barn från familjer med knappa resurser. De 

här resultaten är dock beroende av olika omständigheter såsom bland annat 

pedagogernas förmåga att orientera sig i relation till barnet, förskolans kvalitet 

samt hur mycket tid barnet tillbringar på förskolan.   

Utredningen visar att ett införande av 30 timmars vistelsetid i förskolan för 

barn till föräldralediga och arbetslösa skulle kunna medföra en kostnad på 

uppskattningsvis mellan 9-37 miljoner i personalkostnader. Det innebär ett ökat 

personalbehov på mellan 20-82 extra årsarbetare, beroende på i vilken 

utsträckning som vårdnadshavare väljer att nyttja möjligheten. Därutöver skulle 

ytterligare personal krävas om vårdnadshavare som är behovsanställda också 

nyttjar möjligheten till 30 timmars vistelsetid för sina barn.  

En utmaning som förvaltningen står inför redan idag bekräftas via 

Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 som bland annat visar att 

förskollärare ligger i topp i bristindex för de pedagogiska yrkesområdena. 

Arbetsförmedlingen menar också att bristen väntas kvarstå även på fem års sikt. 

En annan aspekt som troligen medför utmaningar för vissa verksamheter är att 

lägga schema med en beläggningsgrad på fler timmar under dagen. Detta 

medför att pedagogernas planeringstid påverkas och inskränks, något som i sin 

tur kan ha effekt på möjligheterna till att bedriva undervisning av god kvalitet.  

 

 

  

 

  

                                                      
14 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 
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Backadalen förskola, Bergsäter, ny förskola 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner avtalsförslag för ny förskola, Backadalen, 

Bergsäter och översänder svaret till Lokalförsörjningsnämnden och 

Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden bedömer att förskolan kan tillgodose platsbehov från 

områdena Trandared och Centrum. Till våren 2020 är samtliga förskoleplatser 

inom dessa områden fyllda och befolkningsprognosen för de centrala delarna 

av staden visar på ett behov av platser som vi med befintliga förskolor inte kan 

omhänderta. Dessutom planeras byggnation av 530 bostäder inom kvarteret 

Åkermyntan på Bergsäter vilket innebär ytterligare ett behov av förskoleplatser.   

Den nya förskolan kommer att ha plats för 120 barn. Preliminärt tillträde är satt 

till 2021-06-01. 

Avtalsförslaget innebär en avtalstid om 15 år. Schablonhyra för 

Förskolenämnden är för år 2019 1849 kr/m².               

Beslutsunderlag 

1. 1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2019-08-20 Backadalen förskola, 

Bergsäter, ny förskola.                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-09-03. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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Framställan om renovering av Kvarngårdens förskola, 

Borås Centrum 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner avtalsförslag för Kvarngårdens förskola, 

verksamhetsanpassning och översänder svaret till Lokalförsörjningsnämnden 

och Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

För att säkerställa förskoleplatser i centrum finns behov av att 

verksamhetsanpassa Kvarngårdens förskola. Idag ligger ett mottagningskök 

inne i förskolans rum, vilket innebär stora svårigheter att bedriva undervisning 

när exempelvis diskmaskinen körs eller måltider förbereds. Det finns ett behov 

av att separera mottagningskök från undervisningslokaler. 

Lokalförsörjningsförvaltningen har låtit fastighetsägaren ta fram ett underlag för 

hyresavtal där ny total yta är 361 kvm och avtalstiden är 10 år. 
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Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2019-08-20, Kvarngårdens förskola, 

verksamhetsanpassning.                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Lokalförsörjningsförvaltningen 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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Datum 

2019-09-19 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00164 1.2.3.0 
 

  

 

Initiativärende - Delad förskoleplats 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden förklarar uppdraget, att skriftligen besvara frågor gällande 

delad förskoleplats, som slutfört.        

Ärendet i sin helhet 

I initiativärendet beskrivs att samhället har förändrats, att kärnfamiljen inte är 

lika vanlig som tidigare och att föräldrar boende i samma kommun kan ha en 

delad placering för sitt barn i förskolan. Det framförs vidare att det även finns 

föräldrar som är bosatta i skilda kommuner som önskar placering för sitt barn i 

förskola där respektive förälder är bosatt. Sverigedemokraterna önskar få ett 

skriftligt svar på frågan om varför Borås Stad inte tillgodoser så kallad delad 

förskoleplats i dessa fall. 

Borås Stad tillämpar så kallad delad placering där båda föräldrarna är 

folkbokförda på olika adresser i Borås Stad. Då går barnet på samma förskola 

men föräldrarna har var sin placering för barnet.  

När föräldrar som är folkbokförda i olika kommuner önskar placering i två 

olika förskolor, utifrån att barnet bor växelvis hos föräldrarna, handlar det 

istället om dubbla placeringar. Borås Stad tillämpar inte dubbla placeringar 

utifrån ett barnperspektiv. Barn har behov av trygghet och kontinuitet och ska 

därför inte utifrån en växelvis vistelse behöva skapa och upprätthålla relationer i 

två olika barngrupper. 

Enligt skollagen är hemkommunen där barnet är folkbokfört skyldig att erbjuda 

plats i förskola. I skollagen 8 kap 13 § framgår att en kommun kan ta emot ett 

barn från annan kommun om det finns särskilda skäl. Enligt förarbeten till 

paragrafen (Prop. 2009/10:165 sida 355) innebär det inte att barn som växelvis 

bor hos sina föräldrar i olika kommuner ska erbjudas att gå i båda 

kommunernas förskolor. Det anges att en sådan skyldighet saknas i 

skolväsendet och skulle kunna innebära att barnets behov av trygghet och 

kontinuitet åsidosätts.  

Det finns inga ekonomiska skäl till att dubbla placeringar inte tillämpas.  

               

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende – Delad förskoleplats                                
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Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 



Initiativärende  - Delad förskoleplats 
Från en medborgare i Borås kommun har vi fått till oss att Borås är en utav några kommuner som inte 
tillgodoser delad förskoleplats. 
Delad förskoleplats är något som inte många behöver då det handlar om föräldrar som bor i olika 
kommuner. 
Men samhället har förändrats och den s.k kärnfamiljen är inte lika vanlig.  I vissa fall finns föräldrar i 
samma kommun och allt fungerar med en och samma förskoleplats. 
Dock finns det fall där ena föräldern är bosatt i en annan kommun, men att barnet i fråga vill gå på 
förskolan. 
Det är såklart även en fråga för den ”nya” familjen att få möjlighet till en förskoleplats för att lösa 
livspusslet. 
Med bakgrund till ovanstående lämnar vi in ett initiativärende till nämnden för ett besvarande i 
skriftlig form. 

1. Varför tillgodoser inte Borås stad, s.k delad förskoleplats? 

Om nu svaret på fråga ett har att göra med ekonomi så vill vi även få svar på. 
2. Vad är kostnaden för en förskoleplats i (genomsnitt) ?  
3. Om berörd medborgare ersätter Borås stad full avgift för platsen, skulle då Borås stad kunna 

erbjuda delad förskoleplats? 

4. Om svaret på fråga tre är NEJ, vill vi även här veta varför? 

Leif Häggblom, Ledamot förskolenämnden  
Kathy Johansson , Ersättare förskolenämnden  

Sverigedemokraterna, Borås 
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Yttrande över planprogram för Viskafors, Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker planprogram för Viskafors, Rydboholm 1:342 

m.fl., Borås Stad och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Viskafors är en av de tätorter som pekas ut som serviceort i översiktsplanen för 

Borås. Planprogram fokuserar i huvudsak på de centrala delarna av Viskafors 

och området i anslutning till torget. Den övergripande målsättningen med 

planprogrammet är att ta fram en målbild över möjliga bebyggelseområden. I 

programmet föreslås att Pumpkällagårdens förskola ges förutsättningar att 

byggas ut. I planprogrammet framgår även att det är lämpligt att möjliggöra att 

Herrgårdslekens förskola ges utrymme att utöka när behov uppstår.  

Förskolenämnden har redan idag brist på förskoleplatser inom området och kan 

inte ombesörja förskoleplatser för ytterligare bostadsbebyggelse. Vid eventuell 

bostadsbebyggelse i Viskafors är det därför nödvändigt att öka antalet 

förskoleplatser.  

Förskolenämnden vill också poängtera att barnperspektivet måste beaktas från 

början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar planeras.               

Beslutsunderlag 

1. Planprogram för Viskafors, Rydboholm 1:342 m.fl., Borås Stad.                                

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut  
§ PL 2019-2057 
BN2019-577  

 
Inbjudan till samråd för Planprogram för Viskafors, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu ett 
planprogram, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan/informationen för att vi vill veta vad du tycker. 
Samrådstiden pågår 10 september– 10 oktober.  
 
Syfte och område 
Viskafors är en av de fyra tätorter som pekas ut som serviceort i 
översiktsplanen för Borås (antagen av kommunfullmäktige 12 
april 2018). Dessa serviceorter ska stärkas som lokala centra för 
omgivande orter och landsbygd, med ett bra utbud av bostäder, 
vardagsservice och kollektivtrafik. Därför gör vi nu ett 
planprogram!     
Detta planprogram fokuserar i huvudsak på de centrala delarna 
av Viskafors och området i anslutning till torget, som bedöms 
ha stor utvecklingspotential.  
 

 
Ta del av handlingarna 
Planprogrammet och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Viskaforsskolans stora matsal, 18 september kl. 17.00–
20.00. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 10 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2019-577), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Mattias Nilsson, tel: 033-35 84 88, e-post: mattias.nilsson@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-09-09  

mailto:mattias.nilsson@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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VARFÖR ETT PLANPROGRAM FÖR VISKAFORS
Viskafors är en av de tätorter som pekas ut som 
serviceort i översiktsplanen för Borås (antagen av 
kommunfullmäktige 12 april 2018). Tätorten har 
geografiskt sett ett relativt stort upptagningsområde. 
Detta planprogram fokuserar i huvudsak på de centrala 
delarna av Viskafors och området i anslutning till 
torget, som bedöms ha stor utvecklingspotential (se 
översiktsplanens centrumområde respektive centrumnära 
område nedan). Viss utblick görs, men inom tätorten. 

BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Viskafors är ursprungligen en bruksort, den äldre bebyggelsen 
är kopplad till textilindustrin som främst är belägen söder 
om dagens centrum längs Viskan. Det textila arvet har 
lämnat tydliga spår i Viskafors, både i den byggda miljön 
och i naturen. Äldre fabriksmiljöer, kraftverksanläggningar, 
bostäder för arbetare och direktörer är miljöer med stora 
industrihistoriska, socialhistoriska och estetiska värden. Stor 
del av tätorten är utpekad i kommunens kulturmiljöprogram. 
I de centrala delarna är bland annat skolan och den gamla 
prästgården (Herrgården) utpekade som värdefulla delar av 
kulturmiljön. Med undantag för specifika objekt kan dock de 
kulturhistoriskt värdefulla strukturerna vara svåra att få syn på.

På 1970-talet togs det rejäla tag när hela centrum förflyttades 
från området kring stationen till det som är dagens centrum. 
Herrgården med sina trevåningslameller och närservicen vid 
det lilla torget är tidstypisk i sitt uttryck. Lokaliseringen av 
de stadsdelstorg som byggts runt om i hela landet från 1940-
1970-tal har sällan föregåtts av en analys kring rörelsemönster 
och stråk. Torget i Viskafors är inget undantag och det är 
därför önskvärt att tydligare integrera torget genom att skapa 
tydligare kopplingar mellan torget och andra målpunkter. 
Efter hand som orten vuxit har den fortsatt att sprida ut sig 
längs Viskan och upp i skogen. Viskafors är tydligt präglad av 
topografin, gatorna vindlar sig fram i de lägen där det varit 
bäst förutsättningar för bebyggelse och kan av det skälet 
upplevas som utspritt och inte så sammanhållen. Centralt i 
Viskafors finns stora obebyggda områden, men dessa är i 
huvudsak svårtillgängliga, då det är brant och i delar sankt. 
Viskan har gett namn till tätorten och dess kraft har varit 
förutsättningen för den industri som tidigt byggdes här. Den 
är också skälet till att människor valt att bo här sedan sten-/
bronsåldern. Den är trots detta är förvånansvärt osynlig i 
Viskafors. Att hitta sätt att göra Viskan synligare är ett sätt att 
knyta an mot tätortens textila- och industriella arv, samtidigt som 
kvaliteter skapas för de som bor och verkar i Viskafors idag.
För centrala Viskafors gäller byggnadsplan för Viskafors 
samhälle antagen 1970 (till exempel idrottsplatsen vid 
Viskan) Detaljplan för del av Viskafors centrum från 1997 
(Skolområdet) samt detaljplan för Viskafors centrum från 
2010 (Herrgårdsområdet och torget). Särskilt i planen för 
Viskafors centrum finns en tydlig ambition att komplettera 
med nya bostäder inom befintlig bebyggelsestruktur.

SYFTE OCH MÅL
Planprogrammets övergripande målsättning är att 
ta fram en målbild för möjliga bebyggelseområden. 
Genomförandefrågorna har varit central vid lokaliseringen 
av lämpliga områden. Liksom att hitta lägen som kan 
stärka upp centrum och ge underlag till befintlig service

Planprogrammet ska skapa förutsättningar för en hållbar 
bebyggelseutveckling, både socialt och miljömässigt. 
Ett mål är att skapa en tydlig entré för de som tar 
sig till centrum med buss då det saknas idag
Planprogrammet ska även säkerställa en grönstruktur 
med fokus på djur och växtlivets spridningsbehov och 
kopplingar för människan till olika grönområden.  

GRANNSKAP 

Tätorten Viskafors ligger ca 13 km söder om Borås och har 
cirka 3 800 invånare (inklusive Svaneholm). Med närliggande 
tätorterna Rydboholm, Kinnarumma, Bosnäs, Seglora samt 
landsbygd uppgår befolkningen till ca 6 500 invånare i hela 
omlandet.
Från Viskafors finns cykelbana utbyggd till Borås och 
kollektivtrafiken går med 30 minuters mellanrum vid högtrafik. 
Här finns även en tågstation och Viskadalsbanan mellan Borås 
och Varberg stannar i Viskafors. Tågstationen är placerad cirka 
1 km från Viskafors centrum, vilket gör att tågresandet står 
för en låg andel av kollektivtrafikresandet. I Viskafors finns 
förskola, skola, bibliotek, vårdcentral, livsmedelsbutik mm. 
Servicen är huvudsakligen samlad kring torget. Vårdcentral, 
äldreboende och förskola finns dock utanför centrumzonen. 
Väster om Viskan ligger Storsjön som är ett större sammanhållet 
frilufts- och rekreationsområde, med utbyggda vandringsleder, 
grillplatser, badplats med mera. Storsjön är reglerad och 
ursprungligen skapad som vattenmagasin för Viskafors 
kraftverk. Området kring Storsjön är kommunalt naturreservat.

Inledning

Översiktsplanens centrumområde (röd) respektive centrumnära område 
(orange). 
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Storsjön (grönt) är kommunalt naturreservat och ett viktigt natur- och 
reakreationsområde för hela kommunen. Förutom centrum och centrumnära 
bebyggelse visas här även övrig bebyggelse (gult). 

2019-06-12 https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&5&111801;6390901&-2&&

https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&5&111801;6390901&-2&& 1/1

FÖRSKOLA

GRUNDSKOLA

IDROTTSPLATS

IDROTTSHALL

FRITIDSGÅRD

TORG & SERVICE

UTVECKLINGSSTRATEGIN ENLIGT ÖVERSIKTSPLANEN

• Styrkan kommer inifrån - Förtäta, komplettera 
och omvandla inom befintliga orter

• Koncentrerat och sammanbundet - bebyggelse 
och funktionen samlas i centrala lägen 

• Tätt och mixat - så bred blandning som möjligt 
av funktioner och människor.

• Mer mötesplatser och målpunkter - Attraktiva 
offentliga mötesplatser utvecklas i alla orter.

• Grönt och blått runtom - Näthet till rekreation 
värnas genom att bebyggelsen hålls ihop.

• Bygg för mer buss, cykel och gång - Ny bebyg-
gelse prioriteras där kollektivtrafik redan finns.

• Viskan och textilien synliggörs i staden - Borås 
vänder ansiktet mot Viskan och lyfter fram den 
textila identiteten när staden växer
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Programmet föreslår inte att några ytterligare ytor 
avsätts för skola, men konstaterar att det inom 
Viskaforsskolans område finns relativt stora ytor som 
vid behov kan utnyttjas om skolans ytbehov ökar.

LSS- OCH ÄLDREBOENDE

Lss-boenden ryms inom de områden som pekas ut för bostäder. 
Ingen specifik yta har därför arbetats fram för Lss-boenden 
utan får hanteras i vidare detaljplaneläggningar i den takt som 
behov uppstår. En planeringsreserv bestående av 1200 m2 
byggrätt finns i Fagersberg som eventuellt skulle kunna nyttjas 
om behov att utöka befintligt äldreboende, Fagersro, uppstår.

VARIATION

Blandade upplåtelseformer och storlekar på bostäder 
ska eftersträvas då det ger dynamik och variation. Det 
tillfredsställer olika behov och vardagsliv och gör det 
enklare att bo kvar i tätorten över livets olika skeden.

GÅNG- OCH CYKELINFRASTRUKTUR

Gång- och cykelvägar finns längs Varbergsvägen, Nya vägen 
och Fritslavägen. Det finns även gång- och cykelväg som 
kopplar Åsahagen/Högen samt Pumpkällehagen/Villavägen 
mot centrum. Av programförslagets olika föreslagna 
utbyggnadsområden är Viskafors centrum (etapp 1 och 2) 
välförsett med gång- och cykelvägar. Vid Ödgärdet (etapp 
1) finns anslutande gång- och cykelvägar vid Fristslavägen 
respektive Varbergsvägen. Skansen (etapp 3) kan anslutas till 
befintlig gång- cykelväg i förlängningen av Pumpkällevägen.

ATTRAKTIVT BOENDE

I planprogrammet föreslås bostäder som har förutsättningar 
för olika sorters attraktivitet; centrumnära boende, tomter 
med möjlighet att bygga själv, samt bostäder i höjdlägen 
med förutsättningar för utblickar. I Viskafors är det nära 
till naturen och det är viktigt att den bostadsnära naturen 
fortsätter att vara tillgänglig för lek, rekreation och vila.

SERVICE

I Viskafors finns både kommersiell och offentlig service. Ett 
tillskott av bostäder, både i och utanför de centrala delarna, ger 
ett ökat kundunderlag till den befintliga servicen. Vid torget 
och vid skolan finns redan befintliga planer som möjliggör 
för centrumverksamheter som handel och annan service. 
STRÅK

I planprogrammet läggs särskilt fokus på Pumpkällevägen och 
den koppling som idag saknas för de trafikanter som till fots eller 
med cykel ska röra sig mellan busstation torg, hem, arbete eller 
skola. Programmet föreslår inte nya områden för kommersiell 
service utan fokuserar istället på att ge förutsättningar för 
att befintlig service ska kunna kvarstå och utvecklas. 

SKOLA OCH FÖRSKOLA 

I programmet föreslås att den befintliga förskolan vid 
Pumpkällevägen ges förutsättningar att byggas ut. Vid planering 
av alla större bostadsprojekt behöver tillkommande behov av 
förskole- och skolplatser analyseras och tas med i planeringen.

Områdets struktur

TOPOGRAFI

Området är kuperat och  kräver en 
noggrann höjdsättning. Viktiga 
särdrag i naturen behöver lokaliseras 
för att kunna sparas och framhävas. 
Det kan handla om landskapsrum 
men även detaljer som bergsbranter 
och  stenblock kan bli karaktärsinslag.

HÅLLBART RESANDE

Gång och cykel är prioriterade med 
framkomlighet och trivsel som ledord. 
Strukturer där kollektivresande är lätt 
och tillgängligt. 
Bilen ska få plats men inte dominera.

GENOMSLÄPPLIGA KVARTER

Inbjudande och öppenhet mellan 
bostadsområdena.  
Viktigt att inte tillkommande 
bostäder utformas så att de 
blir en barriär mellan befintliga 
områden och natur och vyer

Torget i Viskafors med nerservice och utrymme för möten och umgänge.

VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER
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Programförslag
CENTRALT MEN INTE BARA
För Viskafors föreslås utbyggnad från två håll. Dels att förtäta 
och omvandla de centrala delarna och skapa stråk och kopplingar 
till och från torget. Dels att titta på möjliga områden att förtäta 
eller omvandla områden som det inte finns bostäder på idag. 
Även utanför centrum gäller i första hand att titta på lägen 
där det är möjligt att bygga vidare i anslutning till befintlig 
infrastruktur och relativ närhet till kollektivtrafik och service.

TECKENFÖRKLARING

OMRÅDE SOM KAN UTVECKLAS FÖR 
NÄRREKREATION

MOSSE MED MINST 10 M TORVDJUP

VIKTIG GRÖN LÄNK FÖR DJURLIVET

VIKTIGT STRÅK FÖR GÅNG- OCH 
CYKELTRAFIK RESPEKTIVE 
BLANDTRAFIK

UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 1

ETAPP 3, MÖJLIG FRAMTIDA UT-
BYGGNADSRIKTNING

VÄRDEFULL KULTURMILJÖ 
UTPEKAD I DETALJPLAN ELLER 
KULTURMILJÖPROGRAM

MÖJLIG FRAMTIDA ANGÖRINGVÄG

MÖJLIG FRAMTIDA GÅNG- OCH 
CYKELVÄG/PROMENADSTRÅK

OUTNYTTJAD BYGGRÄTT FINNS I 
GÄLLANDE PLAN

GRUNDVATTENRESERV, UN-
GEFÄRLIG UTBREDNING

UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 2

UTVECKLING AV BEFINTLIGT 
IDROTTSOMRÅDE. FLYTT AV 
VISKAFORSHALLEN FÖR ATT 
MÖJLIGGÖRA ETAPP 2

KNUTPUNKTER, TORG OCH 
JÄRVÄGSSTATION

SKANSEN

ÖSTRA ÖGÄRDET

VÄSTRA ÖGÄRDET
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kan med fördel vara samma eller liknande den som finns på 
torget. Den kan också tillåtas växa ut till en mindre platsbildning 
i anslutning till korsning och kommande byggnader.
Grusplanerna vid Viskaforshallen avslutas i norr mot ett 
grönområde mellan två höjder. Området skulle, tillsammans 
med den närbelägna kullen kunna utvecklas med en kortare 
promenadslinga. Området är delvis blött och det skulle därför 
kunna vara en bra plats för att bygga en mindre damm för 
att samla vattnet och ge mervärdet av en vattenspegel.

ETAPPER OCH EXPLOATERINGSGRAD
En preliminär indelning i etapper och tänkbar exploateringsgrad 
presenteras i strukturskissen. Med tillhörande illustration

VÅNINGSANTAL
I de centrala delarna av orten kan ett våningsantal på 5-6 
våningar prövas. Särskilt gäller detta inom Herrgårdsområdet 
som redan är relativt storskaligt och där en variation i höjd 
skulle kunna berika området. Liksom på grusplanen vid 
Viskaforshallen där möjlighet finns att ta stöd i topografin.  
Skalan i orten som helhet är annars relativt låg, både i höjd och 
utbredning. 3-4 våningar föreslås därför, med undantag för vad 
som anges ovan. I anslutning till befintliga kulturbyggnader 
behöver självklart en avvägning och anpassning göras så att 
tillskotten inte omöjliggör förståelsen för den historia som 
bebyggelse och andra anläggningar har att berätta. I anslutning 
till befintliga villaområden så föreslås skalan 1-2 plan.

CENTRALA VISKAFORS - FÖRTÄTNINGSOMRÅDEN

HERRGÅRDEN

I anslutning till torget så ligger bostadsområdet Herrgården 
som är byggt på 1970-talet. För Herrgårdsområdet finns en 
gällande detaljplan som möjliggör att bygga på befintliga hus. 
Planen innebär att cirka 100 bostäder kan tillkomma som inte 
har genomförts, det kan finnas utrymme för ytterligare tillskott 
av cirka 50 bostäder inom Herrgården utöver påbyggnaderna. 
Det är också lämpligt att möjliggöra att den befintliga förskolan, 
Herrgårdsleken, ges utrymme att utöka när behov uppstår.

GAMLA FRITIDSHEMMET VID HERRGÅRDSVÄGEN

Längs Herrgårdsvägen finns två hus i funktionalistisk stil som 
tidigare inrymt fritidshem. Husen är välbevarade och i gällande 
plan finns skyddsbestämmelser införda som skyddar husens exte-
riör. Marken ägs av Borås stad och via fastigheten finns potential 
att på ett bättre sätt koppla samman torget med den kommersi-
ella servicen och skola, bibliotek och busshållplats. Det kan även 
vara möjlig att förtäta med ett mindre antal bostäder eller service. 
Dessa placeras lämpligen i nära anslutning till Pumpkällevägen 
för att tydligare avgränsa gaturummet och utformas på ett sätt 
som fungerar ihop med befintliga byggnader. 

CENTRALA VISKAFORS - OMVANDLINGSOMRÅ-
DEN
I anslutning till Viskaforshallen finns två grusplaner, en 
fotbollsplan och en mindre plan, med kringytor. Planerna 
används sparsamt då idrottsklubbarna istället använder 
gräsplanerna vid Sven Erikssonvallen, norr om centrum. 
I grusplanens östra kant finns en bergsskärning och uppe 
på berget möter skogen. Höjdskillnaden mellan grusplanen 
och skogen är mellan 8-10 meter. Högre byggnader placeras 
lämpligen inom den östra delen mot skogen där de kan ta stöd 
i landskapet, för att sedan minska i skala mot Fritslastigen
På längre sikt vore det lämpligt att flytta Viskaforshallen 
så att denna läggs tillsammans med bollplanerna vid 
Sven Erikssonvallen. En flytt av hallen skulle möjliggöra 
för ytterligare bostäder längs Pumpkällevägen och mot 
Fritslastigen. Sven Eriksson vallens läge vid Viskan gör 

att området kan vara attraktivt att komplettera med en 
promenadslinga nära vattnet, denna behöver sannolikt i 
delar vara spångad, då området på sina håll är blött. 

CENTRALA VISKAFORS - ALLMÄNNA PLATSER
Pumpkällevägen bör ges en annan utformning framförallt i 
mötet med torget. Gatan är idag något av en baksida och entrén 
till torget blir av detta skäl otydlig. Befintlig vägbana är 5,5 meter 
bred men vägområdet (från fastighetsgräns till motstående 
fastighetsgräns) är knappt 10 meter. Det finns alltså utrymme 
att tillskapa till exempel gångbana, se över om det är lämpligt 
att möjliggöra gatuparkering inom del av gatan och komplettera 
med växtlighet. Övergångarna mellan torget och Skolan/
Biblioteket samt där Fritslastigen passerar Pumpkällevägen bör 
hastighetssäkras och gatans materialval ses över. Genom att till 
exempel använda samma markbeläggning i de befintliga och 
tillkommande korsningspunkterna tydliggörs stråken både för de 
långsamma trafikanterna och de motorburna. Markbeläggningen 

Programförslag

Skala: 1:1000
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Mötet mellan höjdryggen från Skansen och befintlig gång- och cykelväg.



7
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TECKENFÖRKLARING

OMRÅDE SOM KAN UTVECKLAS FÖR 
NÄRREKREATION

MOSSE MED MINST 10 M TORVDJUP

VIKTIG GRÖN LÄNK FÖR DJURLIVET

VIKTIGT STRÅK FÖR GÅNG- OCH CYKELT-
RAFIK RESPEKTIVE BLANDTRAFIK

VÄRDEFULL KULTURMILJÖ 
UTPEKAD I DETALJPLAN ELLER 
KULTURMILJÖPROGRAM

MÖJLIG FRAMTIDA ANGÖRINGVÄG

MÖJLIG FRAMTIDA GÅNG- OCH 
CYKELVÄG/PROMENADSTRÅK

OUTNYTTJAD BYGGRÄTT FINNS I 
GÄLLANDE PLAN

UTVECKLING AV BEFINTLIGT 
IDROTTSOMRÅDE. FLYTT AV 
VISKAFORSHALLEN FÖR ATT 
MÖJLIGGÖRA ETAPP 2

Skala: 1:1000
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TECKENFÖRKLARING

BEFINTLIG BYGGRÄTT

MÖJLIG BYGGRÄTT

PLATSBILDNING/STRÅK

LANDSKAPSELEMENT

UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 1

UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 2

TORGET MED NÄRSERVICE
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UTANFÖR CENTRUM- OMVANDLING OCH FÖR-
TÄTNING I BEFINTLIGA OMRÅDEN

I Viskafors tätort finns relativt stora obebyggda områden, även 
centrumnära. De topografiska förutsättningarna i kombination 
med mossmark innebär dock att många av dessa ytor är svåra 
och olämpliga att bebygga. På kort sikt föreslås följande områ-
den för bebyggelse. 

ÖDGÄRDET

I anslutning till Fritslavägen finns ett mindre område som är planlagt för 
industri som föreslås planläggas för småhusbebyggelse

Där Ödgärdsvägen ansluter mot Fritslavägen ligger ett 
område som i dagsläget är planlagt för industri, viss 
småskalig verksamhet finns inom området, men i huvudsak 
är området obebyggt. Infrastrukturen är i huvudsak utbyggd 
och busshållplats finns i nära anslutning. Området föreslås 
prövas för småhusbebyggelse i detaljplan. Delar av området 
ligget inom område för grundvattenreserv, vilket kan 
behöva utredas närmare i eventuellt framtida planarbete. 
Närmast stationen består bebyggelsen av mindre 
flerbostadshus. Området vid stationen utgjorde centrum i 
Viskafors fram tills Herrgårdsområdet och torget byggdes 
och fortfarande finns viss handel i anslutning till stationen. 
Här finns några mindre områden som är planlagda för 
bilservice (garage) som kan prövas för omvandling och 
förstärka med nya stationsnära bostäder. Det finns även en 
befintlig outnyttjad byggrätt (se streckan linje på kartan).
Eventuellt kan ytterligare mindre områden prövas för 
kompletterande villabebyggelse, men i första hand föreslås 
tomter med ett större bostadstillskott än enstaka villor prioriteras.

Skala: 1:1000
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TECKENFÖRKLARING

OMVANDLINGSOMRÅDE - ETAPP 1

GRUNDVATTENRESERV, OKLAR 
UTBREDNING

VATTENDRAG

VIKTIG MÅLPUNKT (STATIONEN)

Nära stationen finns ett mindre område som är planlagt för bilservice/
garage som föreslås planläggas för bostäder.

OUTNYTTJAD BYGGRÄTT FINNS I 
GÄLLANDE PLAN

Ödgärdet är ett heterogent område med främst villor från 1910/20-tal till 
1970-tal. Byggnaderna är fritt placerade på tomter som upplevs som stora 
och luftiga. Mellan bebyggelsen finns naturmarksområden som av olika 
skäl bedömts som svårbyggda och därför lämnats orörda.

Programförslag
ÖSTRA ÖGÄRDET

VÄSTRA ÖGÄRDET



9

SKANSEN

Vid Skansen finns befintlig infrastruktur i form av gator och 
teknisk försörjning som VA och el redan utbyggd. Gatunätet 
är utformat på sådant sätt att det är möjligt att bygga vidare 
söderut, mot centrum. Mindre tillskott kan prövas för 
småhusbebyggelse i relativ närtid. På längre sikt kan det bli 
aktuellt att gå vidare söderut med ytterligare bebyggelse. 
Skansen ligger högt och det finns i anslutning till området 
förutsättningar att på längre sikt bygga attraktiva bostäder med 
utsikt mot Viskan och Storsjöområdet, både i förlängningen 
av Skansen och på höjden bakom skolan. Höjdsättning 
och trafikföring behöver studeras vidare i detaljplan. 

Skansen är ett villaområde som är väl sammanhållet utformningsmässigt. 
Rött och gult tegel dominerar, byggnaderna vänder långsidan mot gatan och 
är ordnade i linje. 

Skala: 1:1000
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TECKENFÖRKLARING

OMRÅDE SOM KAN UTVECKLAS FÖR 
NÄRREKREATION

MOSSE MED MINST 10 M TORVDJUP

VIKTIG GRÖN LÄNK FÖR DJURLIVET

VIKTIGT STRÅK FÖR GÅNG- OCH 
CYKELTRAFIK RESPEKTIVE 
BLANDTRAFIK

NYBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 1

ETAPP 3, MÖJLIG FRAMTIDA 
UTBYGGNADSRIKTNING

MÖJLIG FRAMTIDA ANGÖRINGVÄG

MÖJLIG FRAMTIDA GÅNG- OCH 
CYKELVÄG/PROMENADSTRÅK

OUTNYTTJAD BYGGRÄTT FINNS I 
GÄLLANDE PLAN

Skogsområdet är välanvänt med stigar och konstruktioner som skvallrar 
om att det leks i området.



Genomförande
KOMMUNAL MARK
Marken inom planprogramsområdet ägs till största delen av 
Borås Stad men även andra markägare förekommer. Kartan 
visar markfördelningen, gulmakerat område ägs av Borås Stad.

Mark som ägs av Borås Stad kan bebyggas av 
kommunen själv eller markanvisas till en privat 
byggherre. Områden som ska bebyggas med 
villatomter kan tillfalla kommunens småhustomtkö. 
Aktuell information om markanvisningsprocessen och 
småhustomtkön hittas på Borås Stads hemsida. 

Exploateringskostnader som exploateringar 
inom planprogramsområdet ger upphov 
till ska bekostas av exploatören. 





samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-19 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00011 1.1.3.0 
 

  

 

Anmälningsärenden 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  

2019-08-22 – 2019-09-12 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  

2019-08-22 – 2019-09-12 enligt lista anmälningsärenden 2019-09-19.                

Beslutsunderlag 

1. Lista anmälningsärenden 2019-09-19.                               

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

MEDDELANDEN/ANMÄLAN 
Sida 

1(1) 

Datum 
2019-09-19 

 
Sammanträde: Förskolenämnden 
 

Diarium: FN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-09-09 2954 

 

UPPR Förskolenämnden Redovisning av uppdrag för september 2019-00168 

2019-09-06 2950 

 

IN Stadsledningskansliet Mediapoolen information och intern 

fördelning av kostnader 

2019-00170 

2019-08-30 2905 

 

IN Kommunfullmäktige Miljörapporter Kommunfullmäktiges 

beslut 2019-08-22  § 166 

2019-00165 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-19 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00012 1.1.3.0 
 

  

 

Delegationsbeslut 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas i protokoll den 19 september 2019.         

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 7.                

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut anmälningslista nr 7.                                 

 

 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

DELEGATIONSBESLUT LISTA NR 7 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-09-19 

 
Sammanträde: 2019-09-19 
 

Diarium: FÖRSKOLENÄMNDEN  

 

 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

 
2019-08-28 

 
Kapitel 2.A.2- 
Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 
Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 
framtiden. 

 
2019-00007 29 

 
Marie Thorén 

 
Tillstyrkt 

 
2019-06-07 – 
2019-08-21 

 
Kapitel 2.A.2- 
Förskola mm 

 
Utredningar gällande kränkande 

behandling blankett Bilaga B 

2019-00007/21 
2019-00007/22 
2019-00007/29 

 
Respektive 

verksamhetschef 

 
Tillstyrkt 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

 
2019-08-01-
2019-08-31 

 
Kapitel 1.C.4 – anställning 

och upphörande av 
anställning 

 
Tillsvidareanställning av övrig personal 

föra fyllda 67 år.  

 
9 st 

 
Verksamhetschef 

 
Tillstyrkt 

 
2019-08-01-
2019-08-31 

 
Kapitel 1.C.6 – anställning 

och upphörande av 
anställning 

Anställa för viss tid, visst arbete, 
provanställning, allmän 

visstidsanställning, tidsbegränsad 
anställning, PAN och anställda för 

vikariat. Före fyllda 67 år. 

 
6 st 

 
Respektive chef 

 
Tillstyrkt 
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