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Datum 

2020-03-20 
 

Instans 
Förskolenämnden 

 

 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till ett digitalt 

sammanträde torsdagen den 26 mars 2020 kl. 17:00. Nämnden kommer att 

bli informerade om hur de ansluter till sammanträdet. 

På grund av rådande situation med Corona viruset bör ersättare endast närvara 

om det behövs för att täcka upp för ordinarie ledamot.  

 

Observera att Förskolenämndens sammanträde denna gång inte är öppet för 

allmänheten. 

 

Andreas Ekström 
Förskolenämndens Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 
Förvaltningschef 

 

 

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

ida.westin@boras.se 

Gruppmöten 
Mitt-S-samverkan har gruppmöte måndagen den 23 mars kl. 17.00. Meddela 
eventuellt förhinder till Andreas Ekström, tel. 0737-342736.  
 
Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte måndagen den 23 mars 
kl.17.00. Meddela eventuellt förhinder till Marie Fridén, tel. 0734-32 70 95.  
 
Sverigedemokraterna träffas söndagen den 22 mars. Meddela eventuellt förhinder 

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

1.  Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare   

2.  Godkännande av föredragningslista   

3.  Borås Stads plan för krisberedskap 
Dnr 2019-00239 1.2.4.1 

 

4.  Månadsrapport februari 2020 
Dnr 2020-00031 1.1.4.2 

 

5.  Beslut om skolchefsbefattning 
Dnr 2020-00034 1.1.4.0 

 

6.  Stängning av Kronängsgårdens förskola 
Dnr 2020-00068 1.2.3.25 

 

7.  Initiativärende - Redovisning av situationen kring Lilla Safiren 
Dnr 2020-00069 1.1.3.1 

 

8.  Anmälningsärenden 
Dnr 2020-00003 1.1.3.0 

 

9.  Delegationsbeslut 
Dnr 2020-00004 1.1.3.0 
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Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00239 1.2.4.1 
 

  

 

Borås Stads plan för krisberedskap 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Plan för Borås Stads krisberedskap med nedan 

angivna förslag till ändringar och tillägg, samt översänder yttrandet till 

Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 

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

krisberedskap. Plan för Borås Stads krisberedskap tillstyrks med nedan angivna 

förslag på tillägg och ändringar: 

Förskolenämnden föreslår en alternativ text för att förenkla och förtydliga 

syftet: ”Planen syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med 

krisberedskap som involverar stadens nämnder och bolag samt 

kommunalförbund”. 

Under rubriken Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i 

kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund beskrivs CKS ansvar 

för samordning av krisberedskap. Förskolenämnden föreslår att 

underrubrikerna: Roller initialt vid en händelse, Roller och ansvar vid 

krisledning samt Borås Stads beredskapsnivåer flyttas till detta avsnitt, eftersom 

styrningen tydligt kopplar till roller och ansvar. 

 

Förskolenämnden föreslår att en skrivning läggs till under rubriken Civilt 

försvar, som tar upp inventering av material för möjlig kris i Borås Stad. 

Förskolenämndens föreslår också att avsnittet förtydligas med tydligare 

underrubriker för beredskapsgrader och kommunens uppgifter.               

Ärendet i sin helhet 

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

krisberedskap.  

 

Planen inleds med ett syfte utifrån formuleringen: ”Planens syfte är dels att 

skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap, men även till att, 

där det behövs, utveckla Borås Stads styrning av arbetet med krisberedskap så 

att det i större utsträckning involverar stadens nämnder, bolag och 

kommunalförbund”. Här föreslår Förskolenämnden en alternativ syftestext för 

att förenkla: ”Planens syfte är att skapa en strategisk inriktning för arbetet med 
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krisberedskap som involverar stadens nämnder och bolag samt 

kommunalförbund.” 

 

Utifrån Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022 som 

träffats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 

kommuner och Landsting (SKL) finns fem uppgifter för en kommun att 

hantera i sin planering. Den första uppgiften i överenskommelsen tar upp att 

det ska finnas övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 

under mandatperioden. I Plan för Borås Stads krisberedskap anges följande tre 

mål inom ramen för uppgiften: tidig kännedom om och överblick över 

samhällsstörningar och extraordinära händelser, vidmakthållande av förtroende 

för staden och dess verksamhetsområden samt att minimera negativa 

konsekvenser för samhället och den enskilde. Under rubriken i planen beskrivs 

roller, ansvar och beredskapsnivåer. Roller, ansvar och beredskapsnivåer 

kopplar bättre till punkt två i överenskommelsen och Förskolenämnden 

föreslår därför en omdisponering i dokumentet för att på så sätt förtydliga 

roller, ansvar och beredskapsnivåer. 

 

Den andra uppgiften tar upp den övergripande styrningen av arbetet med 

krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund. Här 

beskrivs CKS ansvar för samordning av krisberedskap. Förskolenämnden 

föreslår att tidigare underrubriker: Roller initialt vid en händelse, Roller och 

ansvar vid krisledning samt Borås Stads beredskapsnivåer flyttas till detta 

avsnitt, eftersom styrningen tydligt kopplar till roller och ansvar. 

 

Den tredje uppgiften beskriver kommunens övergripande process för risk- och 

sårbarhetsanalys. Här har Förskolenämnden inga synpunkter. 

 

Den fjärde uppgiften som handlar om kommuns ambitioner i arbetet med sitt 

geografiska områdesansvar lyfter vikten av samverkan med externa aktörer och 

samordning vid en kris. Förskolenämnden har inga synpunkter på avsnittet. 

 

Den femte uppgiften lyfter planering avseende krisberedskap inom olika 

målområden som kommunen ska ta fram eller uppdatera under 

mandatperioden. Avsnittet tar upp nämnd- och bolagsspecifik planering, 

säkerhetsskydd, civilt försvar och ekonomi och bistånd. Förskolenämnden 

anser att avsnittet under rubriken Civilt försvar kan förtydligas med tydligare 

underrubriker för beredskapsgrader och kommunens uppgifter. 

Förskolenämnden föreslår även en skrivning som berör inventering av materiel 

för möjlig kris i Borås Stad. 

Förskolenämnden uppmanar till att barnets rättigheter tydligare arbetas in i 

planen, med hänsyn till barnkonventionen som blev lag från 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads plan för krisberedskap                                
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Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan med representanter i FSG  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



 Strategi

Program

• Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads
Plan för krisberedskap



2 Borås Stad  |   Plan för krisberedskap

Fastställd av: Kommunfullmäktige 
Datum: XX
Revideras av: Kommunstyrelsen 
Gäller för: Alla nämnder och bolag 
Dnr: 2019-01068
Gäller till och med: 2022

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås

program – verksamheter och metoder i riktning mot målen

plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning

riktlinjer – rekommenderade sätt att agera

regler – absoluta gränser och ska-krav
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Plan för Borås Stads 
krisberedskap
Beskrivning av planens syfte och funktion
Planen syftar dels till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap, men även till 
att, där det behövs, utveckla Borås Stads styrning av arbetet med krisberedskap så att det i större 
utsträckning involverar stadens nämnder, bolag och kommunalförbund. 

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 kap 5.3 har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) fastslagit vilka 
uppgifter som måste finnas med i styrdokumentet;1 

• Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden,

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

• Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys, 

• Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar, samt 

• Vilken planering avseende krisberedskap inom olika målområden som kommunen  
ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.

Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 
under mandatperioden 

Mål

Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är att kommunen ska ha en väl förberedd 
krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att samordna kommunens insatser för att begränsa 
konsekvenserna och lindra effekterna av samhällsstörningar2 och extraordinära händelser.3  

Borås Stad har nedanstående tre övergripande mål för stadens krishantering;

• Att tidigt få kännedom om och överblicka samhällsstörningar och extraordinära händelser,

• Vidmakthålla förtroendet för staden och dess verksamhetsområden, 

• Minimera negativa konsekvenser för samhället och den enskilde. 

1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges kommuner och Landsting (SKL).Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap 2019 – 2022. S. 9. 
2 Samhällsstörning – Innebär en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och hotar grundläggande 
värden och funktioner. Ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation. En oväntad händelse, utanför 
det vanliga och vardagliga och som fordrar samordnade åtgärder från flera aktörer. Ett ökat behov av samordning. 
3 Extraordinär händelse – En händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, och som kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 
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Roller initialt vid en händelse

• Tjänsteperson i beredskap (TiB): För att tidigt få indikationer och kännedom 
om möjliga samhällsstörningar har Borås Stad funktionen TiB. TiB är en central 
funktion på Stadsledningskansliet som kan nås dygnet runt, året runt. Funktionen ska 
initiera och samordna det inledande krisarbetet för att upptäcka, verifiera, larma och 
informera vid allvarliga kriser. TiB utgör den primära kontaktvägen in i staden och har 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet som stöd.

• Kommunchef: Kommunchefen, eller dennes ersättare, beslutar efter samråd med 
förvaltningschef/VD och TiB att planen Plan för hantering av samhällsstörningar och 
extraordinära händelser ska tillämpas helt eller delvis. Kommunchefen ansvarar för att 
informera krisledningsnämndens ordförande om läget då planen används. 

• Krisledningsnämndens ordförande: Krisledningsnämndens ordförande bedömer när en 
extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att 
så skall ske.

Roller och ansvar vid krisledning

• Krisledningsnämnd: Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning  
om kommunen drabbas av en extraordinär händelse och svarar för att;

 – Ange inriktning för kommunens krishantering, 

 – Besluta om förändringar i servicenivåer inom kommunens verksamheter, t.ex. prioriterade 
verksamheter eller eventuell tillfällig stängning,

 – Besluta om omfördelning av kommunens resurser, 

 – Tolka kommunens roll under den extraordinära händelsen,

 – Företräda kommunen,

 – Vid behov begära bistånd utifrån

• Beslutsfattare (kommunchef): Kommunchefen är beslutsfattare och föredragande 
tjänsteperson inför krisledningsnämnden och svarar för att;

 – Beslutar om klassificeringen av en händelse och om den centrala krisledningen skall träda i 
kraft, helt eller delvis, samt utse stabschef, 

 – Anger inriktningen för stabsarbetet, målet för insatserna och genomförandet (BIS, beslut i 
stort) vilket staben skall arbeta efter, 

 – Medverka vid stabsorienteringar och ta ställning till förslag på beslut, 
omfallsbeskrivningar och uppdaterad lägesbild, 

 – Ska kontinuerligt informera kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförande,

 – Säkerställa att hanteringen av samhällsstörningen utvärderas, 

 – Fatta beslut om att avveckla krisledningsstaben.
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• Krisledningsstab: Krisledningsstaben är en tjänstepersonstab, vars arbete leds av en stabschef 
och svarar för att; 

 – Bedöma den akuta situationen, samt analysera situationen på kort och lång sikt, 

 – Samordna och vid behov leda kommunens arbete under händelsen,

 – Samverka, samt rekvirera, konsultera och samordna externa resurser och expertis,

 – Inhämta underlag för beslut, samt förbereda föredragningar, 

 – Bearbeta och bereda ärenden, 

 – Planera för åtgärder på längre sikt, 

 – Analysera insats- och resursbehov såväl inom den centrala krisledningen som för 
kommunens verksamheter,

 – Följa upp beslut och dokumentera eget arbete, 

 – Organisera och svara för effektivt samband inom och utom krisledningen, 

 – Följa upp och dokumentera utvecklingen samt planera för alternativ händelseutveckling,

 – Ansvarar för kriskommunikationen,

 – Skapa uthållighet i organisationen.

Borås Stads beredskapsnivåer

I Borås Stad finns det fyra beredskapsnivåer. För beredskapsnivåerna 1 – 3 beslutar kommunchefen i 
samråd med TiB om att larma krisledningsstaben med stödfunktioner. För nivå 4 beslutar kommunchefen 
och krisledningsnämndens ordförande i samråd om att kalla in hela krisledningsorganisationen, samt 
att aktivera förvaltningarnas lokala krisledningsstaber. 

Nivå 1 (n Grön) – Grundberedskap;

Vid grundberedskap bedrivs kommunens verksamhet enligt ordinarie rutiner.

Nivå 2 (n Gul) – Störning (Stab i beredskap);

Vid denna nivå sätts krisledningsstaben i beredskap men är inte formellt aktiverad. Larm eller information 
om en förestående samhällsstörning är grund för att inta denna beredskapsnivå.  

Nivå 3 (n Orange) – Stabsläge; 

Krisledningsstaben aktiveras och krishanteringsarbete börjas. Larm eller information om en förestående 
samhällsstörning eller extraordinär händelse inom kommunens verksamhetsområde är grund för att 
inta denna beredskapsnivå. 

Nivå 4 (n Röd) – Förstärkt stabsläge (extraordinär händelse); 

Krisledningsnämnden aktiveras och krisledningsstaben- förstärkt krisledningsstab – träder i funktion 
fullt ut. Krisledningsnämndens ordförande beslutar när detta läge ska intas. Även krisledningsgruppen 
på förvaltningsnivå träder i funktion. 



Förklaring av Borås Stads beredskapsnivåer i figurform; 

FIGUR 1: Larmvägar och ledningsnivåer i Borås Stad

Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar och bolag
I Borås Stad  är det Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på Stadsledningskansliet som arbetar 
kommunövergripande med samordning av krisberedskap. Ansvaret med krisberedskap följer det 
normala verksamhetsansvaret på alla nivåer i staden. 

Det är CKS som inför varje ny mandatperiod samordnar upprättandet av stadens risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) enligt lag (2006:544).4

Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
I Borås Stad är det CKS på Stadsledningskansliet som arbetar med samordning av stadens övergripande 
RSA, som syftar till att identifiera och analysera risker och sårbarheter inom kommunens geografiska 
område som kan leda till olika samhällsstörningar eller extraordinära händelser. Arbetet innefattar 
samtliga nämnder i Borås Stad samt vissa kommunala bolag och förbund. 

Vissa delar av rapporten kan omfattas av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400). kap. 18 paragraf 13.5

Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska 
områdesansvar 
Genom sitt geografiska områdesansvar ska kommunen verka för att olika aktörer i kommunen samverkar 
och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet för extraordinära händelser samt att de 
åtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse samordnas. 

Borås Stads arbete med geografiskt områdesansvar samordnas ytterst på Stadsledningskansliet men 
utveckling av samarbetet mellan olika krisaktörer sker dagligen på verksamhetsnivå internt i Borås 
Stad, med näringslivet, föreningslivet och allmänheten. Stadsledningskansliet har ett särskilt uppdrag 
att inom ramen för risk- och sårbarhetsanalysens resultat, utveckla samarbetet de inriktnings och 
samverkanskontakter (ISK), som rapporten påvisar behov av. Årligen genomförs därför bland annat 
en krissamverkanskonferens med ett brett nätverk i Sjuhärad. 

4 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
5 13§: Sekretess gäller för uppgifter som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende 
fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan 
antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs. 



Planering avseende krisberedskap

Nämnd- och bolagsspecifik planering

Efter genomförd stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys ska samtliga nämnder och bolag ha väl 
genomarbetade och aktuella planer för samhällsstörningar och extraordinära händelser för den egna 
verksamheten. Syftet med den lokala planen är att så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador 
och att behålla, eller så snart som möjligt återgå till normal servicenivå och funktion. Nämnderna 
och bolagen har också ett ansvar när det gäller att samverka med externa aktörer och att rapportera 
om inträffade händelser till tjänsteperson i beredskap (TiB). 

Nämndernas planer ska i sin utformning följa samma struktur som stadens centrala krisplan. 
Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma metodik som finns i 
den centrala krisledningsstaben, men även anpassas till de specifika kraven i de olika verksamheterna.

Säkerhetsskydd
Enligt Säkerhetsskyddslagen6 och Säkerhetsskyddsförordningen7 är bland annat kommuner ålagda att ha 
ett verksamt säkerhetsskydd som innebär skydd av säkerhetshetskänslig verksamhet. Säkerhetskänslig 
verksamhet är sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Uttrycket Sveriges säkerhet 
är sådant som är av grundläggande betydelse för Sverige såsom försvaret, det demokratiska statsskicket, 
rättsväsende och samhällsviktig verksamhet som är av betydelse ur ett nationellt perspektiv. 

I Borås Stads Regler för säkerhetsskydd8 framgår att förvaltningschefer och VD ansvarar för att, i 
nära samarbete med säkerhetsskyddschefen9, utforma säkerhetsskyddet vid förvaltningar och bolag. 
Detta görs genom en säkerhetsskyddsanalys som följs av en säkerhetsskyddsplan.

Med säkerhetsskydd avses10:

1. skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott 
som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

2. säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför 
omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle ha 
omfattats av sekretess enligt den lagen, om den hade varit tillämplig.

Säkerhetsskyddsanalys

Myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av 
säkerhetsskydd och dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. Analysen ska ge svar på vad som 
ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt. Säkerhetsskyddsanalysen är grunden i ett systematiskt 
säkerhetsskyddsarbete. Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att göra en 
säkerhetsskyddsanalys och hålla den uppdaterad. Säkerhetskyddsanalysen ska svara på följande frågor:

• Vad ska skyddas? Hanterar verksamheten säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter? Vilka  
delar av verksamheten är av betydelse för samhällets funktionalitet och Sveriges säkerhet?

• Mot vad ska det skyddas? Vilka säkerhetshot finns mot den verksamhet som omfattas av 
säkerhetsskyddslagen? Vilka sårbarheter finns i verksamheten? I säkerhetsskyddsanalysen 
beaktas särskilt antagonistiska hot, det vill säga hot från en aktör med avsikt och förmåga  
att kunna skada det skyddsvärda.

• Hur ska det skyddas? Med utgångspunkt i säkerhetsskyddsanalysen, vilka 
säkerhetsskyddsåtgärder är nödvändiga att vidta avseende skydd av information,  
fysiskt skydd, med mera?

6  Lag 2018:585, Säkerhetsskyddslag
7  SFS 2018:658, Säkerhetsskyddsförordning
8  Borås Stads regler för säkerhetsskydd, fastställt i KS, gäller tom 2021
9  Avdelningschefen för Centrum för kunskap och säkerhet är säkerhetsskyddschef enl delegation 170701.
10 Lag 2018:585 1 kap 2§, Säkerhetsskyddslag
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Säkerhetsskyddsplan

När säkerhetsskyddsanalysen är fastställd ska verksamhetsutövaren i en säkerhetsskyddsplan tydliggöra 
vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas. Säkerhetsskyddsplanen ska ge inriktningar och 
underlag till att genom:

3. informationssäkerhet förebygga dels att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen 
röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs samt förebygga skadlig inverkan på uppgifter och 
informationssystem som avser säkerhetskänslig verksamhet.

4. fysisk säkerhet förebygga dels att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra 
anläggningar eller objekt där de kan få åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
eller där verksamhet som av annan anledning är säkerhetskänslig bedrivs, dels skadlig inverkan 
på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt.

5. personalsäkerhet förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar 
i verksamhet där de kan få åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i 
verksamhet som av annan anledning är säkerhetskänslig (säkerhetsprövning) samt säkerställa 
att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd 
(utbildning i säkerhetsskydd).

Civilt försvar
Civilt försvar är all verksamhet som kommunen bedriver under högsta beredskap och krig. Det som 
skiljer sig från normal verksamhet är främst ändringar i prioriteringen av samhällsviktig verksamhet 
samt att andra lagar gäller vad avser t.ex. arbetstid, sociala försäkringar och nationella prioriteringar.

Det civila försvaret är en del av det nya totalförsvaret (civilt försvar och militärt försvar). Målet för 
det civila försvaret är att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, värna civilbefolkningen och 
bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Kommunerna har 
ansvar för många samhällsviktiga verksamheter som måste fortsätta att fungera även i en kris.

Beredskapsgrader;

Det civila försvaret bygger på samhällets krisberedskap och samhällets samlade motståndskraft. För 
att stärka landets förmåga att hantera en kris kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen 
skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar (civilt försvar och militärt 
försvar) all samhällsverksamhet som då skall bedrivas.11

Kommunens uppgifter;

Detta dokument berör Borås Stads krisberedskapsplanering i fredstid inklusive skärpt beredskap, vilket 
även innefattar ett visst förberedelsearbete mot att Sverige lokalt eller nationellt kan gå upp i höjd 
beredskap. Under mandatperioden ska kommunens bidrag till totalförsvaret planeras och arbetet med 
det civila försvaret kommer succesivt att vävas in krisberedskapsplaneringen efterhand som anvisningar 
arbetas fram av nationella och regionala myndigheter.

Kommuner ska enligt lag12 ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Planerna 
ska innehålla uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap med information 
om bl.a. krigsorganisation och vilken personal som ska tjänstgöra i organisationen och vad som i 
övrigt behövs för att kommunen skall kunna höja sin beredskap och bedriva verksamheten under höjd 
beredskap. Borås Stad behöver därför, parallellt med krisberedskapsarbetet, planera in de lagstadgade 
uppgifterna för civilt försvar13 under mandatperioden i sin verksamhet. Planeringen för det civila försvaret 
baseras på krisberedskapsarbetet14 och utgångspunkten är att förmågan att hantera kriser i samhället 
i fredstid också ska ge en grundläggande förmåga att hantera kriser under höjd beredskap och krig.

11 SFS 1992:1403. Lag om totalförsvar och höjd beredskap. 
12 SFS 2006:637. Förordning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
13 SKL 18/01807, MSB 2018-05681 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 samt SKL 18/03101, 
MSB 2018-09779 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
14 SFS 2006:544 kap3, 2§. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
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Kompetenshöjning gällande totalförsvar; 

Förtroendevalda och tjänstemän i Borås Stad behöver ha grundläggande kunskaper om de författningar 
och arbetssätt som gäller vid höjd beredskap, krigsfara och krig. Det är angeläget att kunskapen om 
totalförsvaret ökar. Nyckelpersoner i kommunens organisation ska under perioden genom utbildning 
ges ökade kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.

Ekonomi och bistånd
Ekonomi

Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar när den är i funktion. När 
Krisledningsnämnden inte är aktiverad bärs kostnaderna av respektive nämnd. Oavsett vilket ska 
särskilt nummer (aktivitet) användas för att redovisa kostnader för att hantera händelsen. Det samma 
gäller för kommunala bolag och förvaltningar. 

Personal vid krishanteringsarbete ersätts enligt kommunens kollektivavtal, allmänna bestämmelser. 
För övrigt begränsat ekonomiskt bistånd enligt lag om extraordinära händelser ska samrådas med 
stadsjurist eller kommunsekreterare.

Bistånd

På begäran får en kommun eller ett landsting lämna hjälp till andra kommuner och landsting som 
drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. För detta har kommunen rätt till skälig ersättning. 
Vid förfrågan om bistånd från en drabbad kommunledning till Borås Stad delegeras beslutet till 
kommunchefen, eller dennas ersättare. 

Krisledningsnämnden i Borås Stad fattar beslut om att begära stöd från annan kommun då den är i 
funktion. Borås Stad ska ha en förmåga att efter begäran både ta emot och lämna stöd.
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1  Inledning 

Förskoleförvaltningens viktigaste uppdrag de kommande åren är att fortsätta arbetet med att skapa en 
likvärdig förskoleverksamhet med god kvalitet. Under 2020 kommer de huvudutmaningar som nämnd 
och förvaltning identifierat att stå i fokus. Förvaltningen har tagit fram en övergripande 
verksamhetsplan som identifierar de gemensamma utvecklingsområdena: 

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

· Kompetensförsörjning - kvalitativ och långsiktig kompetensförsörjning 

· Förvaltningens processer – goda förutsättningar för verksamheterna och underlag för beslut 

Utvecklingen av förskoleverksamheten sker varje dag i mötet mellan barn och förskolans personal. Det 
är här kvaliteten i utbildningen skapas. Tillit och medarbetare och chefers kompetens i detta arbete är 
en central utgångspunkt för förvaltningen. Förskolenämndens kärnverksamhet planeras och omsätts i 
praktisk handling inom respektive rektors ansvar. Den verksamhet som möter barnen på varje förskola 
planeras, följs upp, dokumenteras och utvecklas av förskolornas personal under ledning av rektor. 

Förvaltningen behöver utveckla strategier att säkerställa fortsatt kompetensförsörjning. 
Valideringsutbildningar pågår till både barnskötare och till förskollärare och kommer att fortsätta under 
2020. Det är en prioriterad insats som kommer att vara flerårig. Vikten av att vara en attraktiv 
arbetsgivare och en hälsosam arbetsplats är avgörande för att klara den framtida 
kompetensförsörjningen inom Förskoleförvaltningen. Insatser för att sprida ett gott 
arbetsgivarvarumärke behöver göras. 

Arbetet kring barngruppernas storlek behöver fortgå, förvaltningen avser att fortsatt söka statsbidrag 
20/21 och arbeta med att dela upp barngrupperna i möjligaste mån. För läsåret 19/20 erhåller 
Förskolenämnden drygt 54 mnkr i statsbidrag för minskade barngrupper. 

Förvaltningen följer arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning. Det systematiska kvalitetsarbetet på 
förvaltningsnivå har utvecklats och förenklats för att underlätta för rektor i enlighet med Borås Stads 
Tillitsresa. En övergripande verksamhetsplan har tagits fram och följs liksom enheternas 
verksamhetsplaner upp i en kombination av dialoger och rapportering. Dialogmodellen är införd och 
arbetssättet med muntlig uppföljning fortsätter att utvecklas i kvalitetsdialogerna i mindre 
rektorsgrupper med lärande inom olika läroplansområden i fokus. Kvalitetsdialoger med rektorer sker 
även enskilt när det gäller HR och ekonomi, liksom hela förvaltningens verksamhet följs upp i 
dialogform på förvaltningsledningen. Resultatet presenteras löpande i Förvaltningsinformationen till 
Förskolenämnden. 

Förvaltningens ekonomiska åtgärdsplan har lett till att befattningen biträdande rektor tagits bort och 
stödprocesserna minskat i personalvolym. Detta innebär att alla funktioner behöver se över sina 
ansvarsområden för att effektivisera och utveckla dessa. 

Inom förvaltningen fanns 40 rektorer. Befattningen har utökats med 10 tjänster för att kunna erbjuda 
ett nära ledarskap med god arbetsmiljö och stöd till personalen. Dessutom har pensionsavgångar lett till 
att ytterligare 5 rektorer nyanställs, vilket ger en rektorsgrupp med många oerfarna rektorer, vilket 
ställer krav på förvaltningens stöd. Den reviderade Skollagen fastslår att Rektorsprogrammet är 
obligatoriskt även i förskolan.Detta i kombination med tidigare anställda nya rektorer gör att 
Förvaltningens satsning på rektorsutbildning behöver utökas kraftigt. 

Den nya läroplanen lyfter digitaliseringen i förskolan och Förskoleförvaltningen kommer att prioritera 
rektors kompetens att leda en digital förskola genom kompetensutveckling. Detta är en fortsättning på 
det interna ledarutvecklingsprogrammet Kompetens, Utveckling, Ledarskap för rektorer. 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +1 484 tkr i förhållande till periodens budget. Två tolftedelar 
av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 1 283 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget enligt 
årsbudget. 
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2  Omvärldsanalys 

Barnkonventionen är ny lag från årsskiftet och detta aktualiseras genom utbildningar på olika sätt. 
Borås Stad erbjuder utbildningar, framför allt för nyckelpersoner, och material. Även andra aktörer som 
Barnombudsmannen ger webb-utbildningar och stödmaterial för att öka kunskapen om de olika 
artiklarna i barnkonventionen. Förskolenämndens värdegrundsplattform tar upp arbete i förskolan 
utifrån Barnkonventionen. Förskolans verksamhet kan komma att prövas utifrån rättsfall, men 
skollagen och läroplanen är redan synkroniserade utifrån Barnkonventionen, vilket betyder att våra 
styrdokument är i harmoni med den nya lagen. Förskolenämnden behöver dock följa vad som sker på 
det juridiska området då kommande rättsfall skapar praxis för hur lagen ska tillämpas och tolkas. En 
statlig utredning, barnkonventionsutredningen, har i uppdrag att kartlägga hur svensk lagstiftning och 
praxis överensstämmer med barnkonventionen. Utredningen ska redovisas senast den 15 november 
2020. Det finns anledning att följa utredningens arbete. 

En skärpt lagstiftning om nationella minoriteters rättigheter gör att förskoleförvaltningen ser över hur 
vårdnadshavare som tillhör en nationell minoritet ska informeras om sina rättigheter. Lagen innebär i 
korthet att barn har förstärkt rätt att utveckla sitt språk och sin kultur. Vid ansökan om plats i förskolan 
kommer detta att förtydligas på webb-platsen och information kommer att ges av 
Arbetslivsförvaltningen, som ansvarar för frågan, på familjecentraler. 

Förvaltningen har för läsåret 19/20 beviljats statsbidrag för minskade barngrupper med drygt 54 mnkr. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 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 Målvärde 2020 Målvärde 2025 

Plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, andel barn (%) 

 97 98 

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

 100 100 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 

Under rubriken "Nya placeringar och väntetid" presenteras utfall per månad för denna indikator. Till 
Kommunstyrelsen följs indikatorn upp i samband med årsredovisningen. 

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

Indikatorn följs upp i samband med tertialrapport 2 samt i årsredovisningen. Frågan om andel föräldrar 
som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan ställs till vårdnadshavare i 
Förskoleförvaltningens klimatenkät. Årets enkät pågår under februari - mars månad.  
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3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

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

 
Genomfört 

Uppdraget är genomfört och 
Förskolenämnden har den 13 juni 2019 
godkänt utredningen. Utredningen har 
bilagts i Förskolenämndens rapport Tertial 2 
2019. 

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

 
Genomfört 

Uppdraget är genomfört och 
Förskolenämnden har den 12 december 
2019 godkänt utredningen. Utredningen 
biläggs Årsredovisning 2019 för 
Förskolenämnden. 

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

 Ej 
genomfört 

Ett arbete startade under 2019 och 
Förskoleförvaltningen anordnade 
tillsammans med Arbetslivsförvaltningen två 
träffar, men dessa genomfördes inte p.g.a 
för få anmälda. Ett omtag kommer tas under 
2020. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2020 Målvärde 2025 

Andel närproducerade livsmedel, %. 25 25 30 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Utfallet som redovisas gäller för perioden 1 maj - 31 december 2019. Siffror per februari 2020 finns inte 
att tillgå.  

3.3 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 Målvärde 2020 Målvärde 2025 

Andel ekologiska livsmedel, %. 50 50 65 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Det utfall som redovisas är utfall för år 2019. Siffror per februari 2020 finns inte att tillgå. 
 
Kostverksamheten ligger organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen och de köper in ekologiska 
livsmedel ifrån upphandlade leverantörer. Livsmedelspriserna har kraftigt ökat från den 1 maj 2019, då 
det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. De ökade livsmedelspriserna kan framförallt härledas till 
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finansieringsmodellen för distributionscentralen. Livsmedelsavtalet säkerställer en viss ambitionsnivå 
vad gäller ekologiska livsmedel utifrån att vissa produktgrupper enbart är upphandlade som ekologiska, 
exempelvis mejeriprodukter. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2020 Målvärde 2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

9,5 8 7 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

84,6 75 50 

Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 43 50 

 

Verksamhetens indikatorer Utfall Målvärde 2020 Målvärde 2025 

Antalet inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen där myndigheten 
utdelat ett föreläggande. 

 0 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 

föreläggande. 

Denna indikator följs upp till Kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. Utfallet för januari 
- februari 2020 är 0. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Förskoleförvaltningen minskar något i sjukfrånvaron (-0,13%) jämfört med tidigare mätperiod. att 
sjukfrånvaron minskar är en trend som gått att se de senaste tre perioderna. Förvaltningen når inte 
uppsatt mål, utan måste fortsätta arbeta aktivt med arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågorna. 
Förvaltningen har fortsatt med tydligt rehabiliteringsarbete tillsammans med rektorerna och har 
kommit framåt i flertalet ärenden. I samband med att funktionen biträdande rektorer togs bort och fler 
rektorer rekryterades har också rektorsområdena minskat vilket gör att rektorerna har än större 
möjligheter att arbeta på individnivå med rehabilitering. 
 
Förvaltningen fortsätter arbeta tillsammans med Organisationshälsa och håller på att utveckla 
samarbetet och arbetssätt för att än bättre arbeta med att minska ohälsan och förbättra arbetsmiljön på 
förvaltningen. 
 
I förvaltningens kompetensförsörjningsplan som kommer att utgå från verksamhetsplanen kommer 
arbetet ytterligare förtydligas för att underlätta för rektorerna att arbeta på ett systematiskt och 
ändamålsenligt sätt. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Den arbetade tiden för timavlönade under perioden 19001-200131 motsvarade 84,6 årsarbetare, en 
siffra som minskar med 2,1 ÅA sedan föregående mätperiod. Statistik från bemanningsenheten visar på 
en mycket hög täckningsgrad under januari (99,95%), vilket tyder på att tillgången till vikarier är på en 
nivå som motsvarar förvaltningens behov. 
 
En viss andel timavlönade behövs för att ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro, och arbetet 
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med att minska sjukfrånvaron är viktig för att bli mindre beroende av timavlönad personal. Ett fortsatt 
arbete med månadsanställda löpare som en mer kvalitativ ersättning för timvikarier behöver fortgå 
2020. 
 
Kompetensförsörjningen är fortfarande en stor utmaning för förvaltningen och samarbetet med såväl 
bemanningsenheten som Högskolan i Borås behöver fortsätta under 2020. Förvaltningen kommer att 
fastställa kompetensförsörjningsplanen under första delen av 2020, och i den tydliggöra det fortsatta 
arbetet med kompetensförsörjningen. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Följs upp i samband med årsredovisningen. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 1 272 1 533 -261 9 200 8 700 -500 

Statsbidrag 13 477 13 646 -169 82 375 82 375 0 

Förskoleavgifter 9 442 9 853 -411 61 700 61 200 -500 

Övrigt 1 277 954 323 5 739 5 775 36 

Summa intäkter 25 468 25 986 -518 159 014 158 050 -964 

       

Personal -105 725 -106 062 337 -658 992 -661 498 -2 506 

Kost -10 839 -10 700 -139 -62 939 -66 939 -4 000 

Lokalvård -4 298 -4 516 218 -27 098 -27 098 0 

Lokaler -15 724 -16 164 440 -98 658 -98 658 0 

Köpta platser -10 278 -10 186 -92 -61 331 -61 531 -200 

Material -985 -772 -213 -4 583 -4 583 0 

Övrigt -4 280 -5 731 1 451 -26 883 -26 913 -30 

Summa kostnader -152 129 -154 131 2 002 -940 484 -947 220 -6 736 

       

Buffert    -7 700   

Nettokostnad -126 661 -128 145 1 484 -789 170 -789 170 0 

Nämndbidrag 128 145 128 145  789 170 789 170  

Resultat efter 
nämndbidrag 

1 484 0  0 0  

Två tolftedelar av nämndens buffert ingår i posten Övrigt under Budget perioden och påverkar resultatet positivt med 1 283 tkr. Preliminär 
budget för ny familjecentral i centrum är medräknad i Budget perioden och Årsbudget. 

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +1 484 tkr i förhållande till periodens budget. Två tolftedelar 
av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 1 283 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget enligt 
årsbudget. 

Förskolenämndens ram inför 2020 räknades upp med knappt 0,5 % avseende volym, baserat på 
befolkningsprognos framtagen i april 2019. Antalet inskrivna barn i våra egna förskolor har under 
perioden januari-februari varit 50 barn färre än under motsvarande period förra året. Volymtimmarna 
har under januari-februari 2020 varit 2 % lägre än för motsvarande period förra året. 

Antalet barn i fristående förskolor är 11 barn fler under januari-februari 2020 än under motsvarande 
period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har ökat med 10 platser jämfört med motsvarande 
period förra året. Kostnaderna för köpta platser är närmare 300 tkr högre under januari-februari 2020 
än för motsvarande period förra året. 
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Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden 
betalningsansvar för 35 färre barn under januari-februari 2020 än under motsvarande period 2019. 

Utifrån det ekonomiska läget under 2019 beslutade Förskolenämnden om en åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans enligt Borås Stads styrprinciper. Åtgärdsplanen är långsiktig och förväntas ge full 
effekt under 2021. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa innebär en avsevärt högre 
lokalkostnad. 

4.3 Verksamhet 2020 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-     
avvikelse 

Central 
administration 

      

Intäkt 6 0 6 0 6 6 

Kostnad -1 710 -1 678 -32 -10 274 -10 280 -6 

Nettokostnad -1 704 -1 678 -26 -10 274 -10 274 0 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -320 -366 46 -2 195 -2 195 0 

Nettokostnad -320 -366 46 -2 195 -2 195 0 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 25 198 25 805 -607 157 931 156 961 -970 

Kostnad -148 057 -148 797 740 -915 225 -921 955 -6 730 

Nettokostnad -122 859 -122 992 133 -757 294 -764 994 -7 700 

Öppen förskola       

Intäkt 18 14 4 84 84 0 

Kostnad -771 -772 1 -4 977 -4 977 0 

Nettokostnad -753 -758 5 -4 893 -4 893 0 

Familjecentraler       

Intäkt 246 167 79 999 999 0 

Kostnad -1 271 -1 235 -36 -7 813 -7 813 0 

Nettokostnad -1 025 -1 068 43 -6 814 -6 814 0 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad  -1 283  -7 700   

Nettokostnad 0 -1 283 1 283 -7 700 0 7 700 

Totalt       

Intäkt 25 468 25 986 -518 159 014 158 050 -964 

Kostnad -152 129 -154 131 2 002 -948 184 -947 220 964 

Nettokostnad -126 661 -128 145 1 484 -789 170 -789 170 0 
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Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +1 484 tkr i förhållande till periodens budget. Två tolftedelar 
av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 1 283 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget enligt 
årsbudget. 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden -26 tkr. Helårsprognos enligt årsbudget. 

Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +46 tkr. Utfallet kan variera mellan 
månaderna. Helårsprognos enligt årsbudget. 

Förskoleverksamhet: Budgetavvikelse för perioden på +133 tkr. Helårsprognos -7 700 tkr. En stor 
del av prognosavvikelsen, 4 000 tkr, avser ökade kostnader i samband med införandet av 
distributionscentral. Valideringsinsatserna bedöms överstiga budgeterad nivå. 

Förvaltningen har erhållit statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 19/20 med ca 54 mnkr. 

I årsskiftet 2019/2020 genomfördes en stor omorganisation i förskolornas ledningsorganisation. 
Samtliga 37 tjänster som biträdande rektor togs bort och samtidigt påbörjade 10 nya rektorer sin 
anställning. Förändringen möjliggjorde att storleken på rektorsområdena kunde ses över och många 
rektorer fick därmed mindre områden och färre medarbetare. 

I februari öppnade Vildmarkens förskola på Alideberg. I samband med detta stängdes Solgårdens 
förskola. Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, eftersom det finns en oro 
över de högre lokalkostnader de medför. 

Öppen förskola: Budgetavvikelsen är för perioden +5 tkr. Helårsprognos enligt årsbudget. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden +43 tkr. Den nya familjecentralen i centrum har 
öppnat i början av året. Helårsprognos enligt årsbudget. 

Buffert: Nämndens buffert för året är 7 700 tkr och ligger periodiserad jämnt under året. Det innebär 
att en tolftedel av nämndens buffert ligger med som en del av periodens budget varje månad. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Jan 2020 Utfall Feb 2020 Budget 2019 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

9,2  7,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten 

69  75 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 281 6 370 6 180 

varav barn i fristående verksamhet 481 483 480 

Antal barn per årsarbetare i egen regi  5,3 5,6 

Andel förskollärare, %  44 50 

Andel barnskötare, %  29 30 

Gruppstorlek 13 13 17 
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6 Nya placeringar och väntetid 

Totalt antal nya placeringar per månad och väntetid 

  Jan Feb 
Mar
s 

April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal nya 
placeringar 

248 102           

Antal barn 
som önskat 
plats aktuell 
månad och 
börjat/ 
erbjudits plats 
aktuell månad 

238 86           

Plats samma 
dag som 
önskats 

203 73           

Väntan 1-10 
arbetsdagar 

14 4           

Väntan 11 
arbetsdagar 
eller mer 

21 9           

Placerade barn under ett års ålder 

  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

11-12 mån 5 6           

10-11 mån 3 2           

9-10 mån 0 0           

8-9 mån 0 1           

7-8 mån 1 0           

6-7 mån 0 0           

Totalt 9 9           
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1  Inledning 

Varje månad i samband med nämndens månadsrapport redovisas status för de uppdrag som getts av 
Kommunfullmäktige och Förskolenämnden. Uppdragsredovisning per januari, april, augusti och 
december redovisas som anmälningsärenden till nämnden, övriga månader biläggs redovisningen till 
nämndens månadsrapport. 

2 Uppdrag från Kommunfullmäktige och 

Förskolenämnden 

2.1 Kommunfullmäktige 

Datum Uppdrag Status 

2019-11-29 Förskolenämnden uppdras att 
tillsammans med Arbetslivsnämnden se 
till att samhällsintroduktion erbjuds på alla 
familjecentraler. 

Ej påbörjad 

2.2 Förskolenämnden 

Datum Uppdrag Status 

2019-04-16 Utreda möjligheten att ta över kost, 
lokalvård och vaktmästeri till 
Förskoleförvaltningen. (Initiativärende) 

Utredning pågår. 

2020-01-30 Förskolenämnden ska under våren 2020 
utreda om behov av ny förskola kommer 
att finnas på Hestra, Serenadgatan före år 
2024. 

Under beredning. 

2020-02-24 Initiativärende: Verksamhetsmått 
placering på förskola 

Under beredning. 

2020-02-24 Initiativärende: Redovisning av satsning 
på utemiljön. 

Under beredning. 

Slutförda uppdrag 

 Ingenting att rapportera.  
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Datum 

2020-03-26 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00034 1.1.4.0 
 

  

 

Beslut om skolchefsbefattning 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden utser förvaltningschef Ina Furtenbach Linden till skolchef 

för Förskoleförvaltningen.        

Ärendet i sin helhet 

Enligt Skollagens andra kapitel ska huvudmannen utse en skolchef som ska 

biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för 

utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Med 

föreskrifter avses samtliga bestämmelser i lagar, förordningar och 

myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns 

främst i skollagen och anslutande författningar, men även i arbetsmiljölagen 

(1997:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). Huvudmannen kan utse 

skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.      

Tydliggörande av ansvarsfördelning är en viktig del i beaktandet av barnets 

bästa. För att verksamheten ska bli så bra som möjligt för barnet är det viktigt 

att gällande föreskrifter följs, samt att det är tydligt vart ansvaret ligger.        

Beslutsunderlag 

1. Skollagen 2 kap § 8a                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan med representanter i FSG  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Datum 

2020-03-26 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00068 1.2.3.25 
 

  

 

Stängning av Kronängsgårdens förskola 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att stänga Kronängsgårdens förskola.          

Ärendet i sin helhet 

I Lokalbehovsplan 2021-2023 framgår att möjligheten att avveckla 
Kronängsgårdens förskola ska utredas inom Förskoleförvaltningen i samband 
med att ny förskola står klar i Kronängsparken på Norrby. 

Förskoleförvaltningen gör, efter genomförda prognosmöten, bedömningen att 
Kronängsgårdens förskola kan stängas redan inför hösten 2020. Platsbehovet 
på Norrbyområdet kommer att kunna tillgodoses och beslutet medför ett mer 
effektivt lokalutnyttjande.             

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på LSG den 12 mars 2020 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



Initiativärende                                              Förskolenämnden    
           2020-03-26 

  
Genom media och kontakter från vårdnadshavare har vi kunnat ta del av 
förskoleförvaltningens förslag att pausa Lilla Safirens femårsverksamhet i Sparsör. 
Verksamheten, som av föräldrar beskrivs som mycket lyckad och uppskattad, 
initierades som en tillfällig lösning till följd av platsbrist i förskolan. En tillfällig 
lösning som visade sig få ett gott resultat. 
En anledning som anges som orsak till att verksamheten nu ska pausas är att antalet 
5-åringar på förskolorna Frufällegården och Trollevi är drygt 50 stycken och att Lilla 
Safiren enbart har plats för ungefär 30 barn. 
Föräldrar, barn och personal har ansett upplägget som väl fungerande och anpassat 
för att utveckla och stimulera femåringarna, på ett annat sätt än vad som är möjligt i 
en blandad grupp i åldern 1-5 år. 
Det här är en fråga som har skapat ett stort engagemang hos föräldrar i Sparsör och 
Frufällan. Vår uppfattning är att det är väl motiverat att nämnden får ta del av de 
överväganden som förvaltningen har gjort, vad som föranlett beslutet, samt vilka 
olika alternativ som finns för att hantera den uppkomna situationen. Detta för att 
lättare bilda en uppfattning kring det tagna beslutet. 

Vi föreslår förskolenämnden besluta: 
- Att förskoleförvaltningen vid  nämndsammanträdet 26 mars 2020 redovisar 
situationen och vilka tänkbara alternativa lösningar som skulle kunna finnas. 

Allianspartierna i Borås 
   
Gunilla Christoffersson (KD) 
Helena Ishizaki (KD) 
Marie Fridén (M)   
Wiwi Roswall (M) 
Stefan Medin (M) 
Daniel Nikolov (M) 
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Datum 

2020-03-26 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00003 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna      

Anmälningsärenden 

1. Nämndens delegering av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef

Dnr 2019-00246

2. Rutin för Barn med uppskjuten skolplikt

Dnr 2019-00134

3. Mål- och inriktningsdokument för 2020 för södra hälso- och

sjukvårdsnämnden från Västra Götalandsregionen.

Dnr 2020-00062

4. Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20 § 19 Reviderad kostpolicy

Dnr 2020-00061

5. Kommunstyrelsens beslut 2020-02-17 § 63 Nämndbudget och

reviderad investeringsbudget 2020

Dnr 2019-00149

6. Beslut om Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för 2020

Dnr 2020-00045

7. Beslut om Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem

inte erbjuds för 2020

Dnr 2020-00059

8. Information till vårdnadshavare om Lilla Safiren

Dnr 2020-00058

9. Beslut att avbryta upphandlingen av Utbildningen Barnskötare (dnr

2019-000110IN)

Dnr 2020-00054
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10. Beslut att avbryta upphandlingen av Utbildning Barnskötare (dnr 2019-

00046IN) 

Dnr 2020-00054 

 

11. Beslut gällande ny organisation Dygnet runt 

Dnr 2020-00053 

 

12. Borås Stads svar på remiss: Samverkan för barns och ungas bästa - 

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen 

Dnr 2019-00228 

 

13. Beslut Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2019 

Dnr 2020-00049 

 

14. Beslut om att aktivera Förskoleförvaltningens krisledningsstab 

Dnr 2020-00066 

 

15. Verksamhetsbeslut - Tillfällig flytt av barn från Björkängens förskola till 

Skogsängens förskola på grund av personalbrist 

Dnr 2020-000666 

 

16. Verksamhetsbeslut - Tillfällig flytt av barn från Våglängdsgårdens 

förskola till Bodagårdens förskola på grund av personalbrist 

Dnr 2020-00066 

 

17. Verksamhetsbeslut - Tillfällig flytt av barn från Björkängens förskola till 

Skogsängens förskola på grund av personalbrist 

Dnr 2020-00066 

 

18. Verksamhetsbeslut - Tillfällig flytt av barn från Tunnlandsgårdens 

förskola till Bäckaryds förskola på grund av personalbrist 

Dnr 2020-00066 

 

 

               

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00004 1.1.3.0 
 

  

 

Delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 
1. Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen 

Dnr 2019-00007 
 

2. Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen 
Dnr 2020-0002 
 

3. Utredning av kränkande behandling till huvudmannen 
Dnr 2019-00007  
 

4. Utredning av kränkande behandling till huvudmannen 
Dnr och 2020-0002 
 

5. Anställningar och beslut om uppsägning 
Dnr 2020-00046 
 

6. Ströms slott AB - etablering av nya dagbarnvårdare inom pedagogisk 
omsorg 
Dnr 2020-00056 
 

7. Ordförandebeslut - Barn till föräldralediga och arbetssökande 
Dnr 2020-00066 
 

8. Ordförandebeslut - Stängning av öppna förskolans verksamheter 
Dnr 2020-00066 
 

9. Akut stängning av avdelning Myran på LärKans förskola 
Dnr 2020-00066 
 

10. Akut stängning av Byttorpsgårdens förskola 
Dnr 2020-00066 
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11. Ändring av delegat i delegation F4, Förskolenämndens 
delegationsordning 
Dnr 2020-00066 

 
12. Barn till föräldralediga och arbetssökande 

Dnr 2020-00066 
 

13. Stängning av öppna förskolans verksamheter 
Dnr 2020-00066 

 
 

               

 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 
Förvaltningschef 
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