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Budget 2023 Förskolenämnden 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att fastställa Budget 2023 med följande 
tilläggsyrkanden:  

Att Borås Stad ska föra dialog med Västra Götalandsregionen med syfte att 
etablera en familjecentral i respektive serviceort i Borås Stad på sikt.   

Att Förskolenämnden uppdras förtydliga den kommunala definitionen och 
tillämpningen av genuspedagogik.  

Att Borås Stad erbjuder förskoleplats från 1 års ålder. 

Att Förskolenämnden ska skapa incitament för att främja en likvärdig förskola i 
Borås, genom en jämn fördelning av andel utbildad personal.   

Att Förskolenämnden ska utreda förutsättningarna för åldershomogena 
avdelningar i förskolan. 

Sammanfattning 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och 
kommunal pedagogisk omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och 
andra skolförfattningar. Förskolenämnden beslutar om godkännande av 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Förskolenämnden ansvarar även 
för samordningen av familjecentraler och de öppna förskolorna. 

Förskolenämndens ram har inför 2023 räknats upp med 2,8 % för 
personalkostnader och 2,5 % för övriga kostnader, vilket tillsammans motsvarar 
ca 23,6 mnkr. Nämnden har inför 2023 en minskad befolkningsprognos och får 
därför en negativ volymuppräkning med ca 0,15 %, vilket motsvarar en 
minskning av ram med ca -1,2 mnkr. Nämnden erhöll utökat kommunbidrag 
2022 som generell nivåhöjning. Detta ger helårseffekt 2023 med ytterligare 3 
mnkr. Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2022 att tillföra 
Förskolenämnden 2,0 mnkr för barn i behov av särskilt stöd samt 
kompensation för höjt personalomkostnadspålägg med 21,3 mnkr. Vissa 
centrala kostnader kommer inte längre fördelas ut under 2023 och därför 
minskas nämndens kommunbidrag med 1,8 mnkr. Förskolenämndens 
kommunbidrag för 2023 bli 908 550 tkr. 
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Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och 
kommunal pedagogisk omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och 
andra skolförfattningar. Förskolenämnden beslutar om godkännande av 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Förskolenämnden ansvarar även 
för samordningen av familjecentraler och de öppna förskolorna. 

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolans 
medarbetare ska skapa en utbildning som är stimulerande, trygg och lärorik 
med leken som grund, och erbjuda barn en god pedagogisk verksamhet där 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Uppdraget innehåller en balans 
mellan omsorg och undervisning. Förskolan bidrar genom sitt kärnuppdrag till 
utvecklingen av den socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara staden. 
Tidiga satsningar på barns utveckling i ett livslångt perspektiv är viktiga för att 
uppnå en ökad jämlikhet i Borås Stad och har en tydlig anknytning till FN:s 
Agenda 2030. Förskoleförvaltningens viktigaste uppdrag de kommande åren är 
att fortsätta arbetet med att skapa en likvärdig förskoleverksamhet med god 
kvalitet. 

De huvudutmaningar som nämnd och förvaltning identifierat kommer under 
2023 att stå i fokus. Dessa är: 

- Kvalitet i utbildningen - en god och likvärdig kvalitet i alla förskolor

- Arbetsmiljö och kompetensförsörjning - kvalitativ och långsiktig
kompetensförsörjning

- Barn i behov av särskilt stöd - en kompensatorisk förskola

- Områden med särskilda utmaningar – tidiga insatser för goda
uppväxtvillkor

Kommunfullmäktiges fokusområden 
Utifrån Kommunfullmäktiges 12 fokusområden har Förskolenämnden valt ut 
följande områden där nämnden bidrar: 

- Hälsosamma arbetsplatser och hållbart arbetsliv

- Ett Borås med nära och bra service där människor bor och verkar

- Ett innovativt Borås med många möjligheter och attraktivt
företagsklimat

- Ett Borås där lärande stärker varje individs utveckling och bildning

- Ett Borås som verkar för förebyggande arbete, integration och trygghet

- Goda möjligheter till utveckling och kompetenshöjning

- Ett Borås som präglas av inkludering och integration

- Arbetsplatser som präglas av tillit, inkludering och förutsättningar för
ett gott ledarskap
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Ekonomiska förutsättningar 
Förskolenämndens ram har inför 2023 räknats upp med 2,8 % för 
personalkostnader och 2,5 % för övriga kostnader, vilket tillsammans motsvarar 
ca 23,6 mnkr. Nämnden har inför 2023 en minskad befolkningsprognos och får 
därför en negativ volymuppräkning med ca 0,15 %, vilket motsvarar en 
minskning av ram med ca -1,2 mnkr. Nämnden erhöll utökat kommunbidrag 
2022 som generell nivåhöjning. Detta ger helårseffekt 2023 med ytterligare 3 
mnkr. Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2022 att tillföra 
Förskolenämnden 2,0 mnkr för barn i behov av särskilt stöd samt 
kompensation för höjt personalomkostnadspålägg med 21,3 mnkr. Vissa 
centrala kostnader kommer inte längre fördelas ut under 2023 och därför 
minskas nämndens kommunbidrag med 1,8 mnkr. Förskolenämndens 
kommunbidrag för 2023 bli 908 550 tkr. 

En stor ekonomisk osäkerhet råder kring bland annat de ökande livs- och 
drivmedelspriserna. Konsekvensen kan på sikt bli att anpassningar behöver 
göras för att möta de stigande priserna. 

Prövning av barnets bästa 
Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 
rör barn. Kommunen har även fastslagit att allt arbete som staden bedriver ska 
grunda sig på ett antal centrala rättighetsprinciper, som icke-diskriminering, 
inkludering, transparens, ansvar, delaktighet och jämlikhet. 

Förskolenämnden har inför detta beslut upprättat en rättighetsanalys. 

 Beslutsunderlag 
1. Budget 2023 Förskolenämnden
2. Rättighetsanalys – Budget 2023 Förskolenämnden
3. Protokoll MBL § 19, 2023-01-11
4. Protokoll MBL § 11, 2023-01-19

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på MBL den 11 och 19 januari 2023. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen

Leif Häggblom
Ledamot 

Käthy Johansson
Ledamot 

Baard Kronholm Eng
Ersättare 
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