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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 har de huvudutmaningar som nämnd och 
förvaltning identifierat stått 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 

Barngruppernas storlek och personaltätheten är en viktig faktor för utbildningens kvalitet, barns 
trygghet och hälsa samt personalens arbetsmiljö. Under 2020 har barngruppernas storlek på flertalet 
förskolor kunnat hållas nere tack vare ett omfattande statsbidrag. På de förskolor som inte erhållit 
statsbidraget överstiger fortfarande barngruppernas storlek betydligt Skolverkets riktmärken. 

Pandemin har dominerat arbetet med kompetensförsörjning och personalfrågor under året. 
Förskolorna har hållits öppna vilket har varit viktigt för barn och familjer, men inneburit risker för 
personalen. I januari fanns en fastställd nedgång av sjukskrivningstalen hos förskolepersonalen. Under 
pandemin ökade sjukskrivningarna under våren för att återgå till normal nivå under sommaren men 
steg sedan i höjden under hösten. Under året har uttaget av tillfällig föräldrapenning (VAB) ökat. Det 
går att se att antalet tillfällen som medarbetare är hemma för vård av barn ökat något, men att antalet 
dagar medarbetarna är hemma ökat betydligt. Sammanlagt innebär det att frånvaron hos både personal 
och barn varit högre än normalt. Detta torde vara ett resultat av de skärpta restriktionerna. Vissa 
positiva konsekvenser har beskrivits i verksamheten som att de barn som finns närvarande på förskolan 
är friskare än tidigare, samt att andra smittsamma sjukdomar så som exempelvis magsjuka och 
säsongsinfluensan minskat. Bemanningssituationen har trots ökad frånvaro varit stabil eftersom 
barnens närvaro också varit lägre. Enstaka enheter har under hösten haft större svårigheter med 
bemanning. Pandemin har inneburit 2% ökad sjuklighet på totalen, men där vissa månader haft avsevärt 
högre sjuktal, och ökningen ligger framförallt inom korttidsfrånvaro, 1-14 dagar. 
 
Lokalfrågan är fortsatt viktig för förskolan. Under 2020 öppnade Vildmarkens förskola på Alideberg 
och Alprosgårdens förskola utökade sin verksamhet i nya lokaler i Dalsjöfors. Under året avvecklades 
Milstensgårdens dygnet runt-verksamhet. I samband med detta utökades dygnet runt-verksamheten på 
Virvelvindens förskola. Tre förskolor har stängts under året. En stängdes i samband med att ny 
förskola öppnade i området, en var belägen i lägenheter och en avvecklades på grund av bristande 
behov av platser i området. Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, eftersom 
det finns en oro över de högre lokalkostnader de medför. 

En ny ledningsorganisation genomfördes med ett utökat antal rektorer fick ett minskat antal 
underställda i mindre rektorsområden. Tjänsterna som biträdande rektor togs bort. Syftet var effektiv 
resurshushållning och att skapa förutsättningar för ett hållbart, nära ledarskap. 

2 Viktiga händelser under året 

Under mars månad identifierades influensan Covid-19 som en världsomspännande pandemi. För att 
säkra personaltillgången och för att arbeta förebyggande mot smittspridning i enlighet med 
arbetsmiljölagen fattade Förskolenämnden beslut att låta barn till föräldralediga och arbetssökande utan 
arbetsmarknadsinsats vara hemma. De barn som skulle skolas in under april-juni fick avvakta till 
augusti. Minskningen av barngrupperna fick som effekt att personaltillgången var tillräcklig för att 
upprätthålla stabilitet i verksamheterna. En rad nya direktiv har under året kommit från 
Folkhälsomyndigheten och smittskyddet, bland annat nya direktiv för förskolor med konstaterad smitta 
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hos personalen. Direktiven innebar ökade krav på rektor gällande kommunikation, dokumentation och 
smittspårning. Oron har varit stor bland personalen. 

Administrativ och stödpersonal har arbetat hemifrån sedan i mars i enlighet med Borås stads direktiv. 
Förvaltningen har genomfört en övergripande enkät för att inventera och analysera effektivitet och 
upplevelse av hemarbete, samt rektorernas bedömning av kvaliteten i stöd utfört på distans av 
stödprocesserna. En rutin för hemarbete som klargör arbetsmiljöansvar och investeringar har tagits 
fram. Hemarbetet under perioden har fungerat mycket väl och upplevs positivt av huvuddelen av 
personalen. En rutin för hemarbete har tagits fram. 

En ny familjecentral startade i centrum under februari 2020. 

Under året har förvaltningen tagit över vaktmästarorganisationen för förskolorna i egen regi. Tidigare 
köptes tjänsten från Grundskoleförvaltningen. 

En revidering av regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg fastställdes av 
Kommunfullmäktige den 17 juni 2020. De nya reglerna har implementerats och tillämpas. 

3 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

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

74 81 97 96 

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

95,8 95,7 100 96 

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

När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen 
erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av 
särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola. 
 
Under 2020 fick 96 % av barnen plats på förskola på önskat placeringsdatum. Utfallet för Borås Stad 
påverkas positivt av ett minskat tryck på förskoleplatser under våren 2020. Detta till följd av att fler 
vårdnadshavare än normalt valt att skjuta upp sin förskolestart, samt att Förskolenämnden med 
hänvisning till covid-19 tillfälligt under våren nekade barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller 
föräldralediga att lämna på förskolan. I de kommuner som följer indikatorn (ovägt medel) fick 63 % av 
barnen plats på önskat placeringsdatum (källa: Kolada). I genomsnitt fick de barn som inte fick plats på 
önskat placeringsdatum vänta i 24 dagar. För att fortsatt kunna erbjuda så många barn som möjligt plats 
på önskat placeringsdatum har förvaltningen under 2020 fokuserat på att göra handläggningen så 
effektiv som möjligt. Främst har det handlat om att tydliggöra och implementera en gemensam 
planerings- och placeringsprocess. 
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Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %. 

Resultatet av 2020 års klimatenkät visar att 96 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 och andelen vårdnadshavare som svarat på enkäten har varit stabil 
de två senaste åren på ett deltagande med cirka 85 procent. 3 procent av de svarande har uppgett att de 
inte känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan. Rektor analyserar sina verksamheters 
resultat tillsammans med personal och verksamhetschefer. De enheter som har lägre nöjdhet arbetar 
med riktade insatser för att öka känslan av trygghet. 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Genomfört Uppdraget genomfördes under 2019 till fullo. 
2020 skulle Arbetslivsförvaltningen göra om 
utbildningen men kunde inte rekrytera deltagare. 
2020 har pandemin hindrat vidare insatser. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 25 25 23,6 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Utfallet är 24 % vilket ligger strax under nivå med det målvärde som är satt för 2020. 
Kostverksamheten ligger organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen. Arbetet med att öka andelen 
närproducerade livsmedel sker framförallt tillsammans med koncerninköp vid upphandlingsskeendet. 
2019 var det första året som årsstatistik för närproducerade livsmedel kunde tas fram. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 49,9 50,4 50 49,2 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Kostverksamheten ligger organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen, som köper in ekologiska 
livsmedel ifrån upphandlade leverantörer. 
Livsmedelspriserna har kraftigt ökat efter den 1 maj 2019, då det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. 
De ökade livsmedelspriserna kan framförallt härledas till finansieringsmodellen för 
distributionscentralen. Livsmedelsavtalet säkerställer en viss ambitionsnivå vad gäller ekologiska 
livsmedel utifrån att vissa produktgrupper enbart är upphandlade som ekologiska, exempelvis 
mejeriprodukter. Prisökningarna på livsmedel har inneburit en ekonomisk utmaning för verksamheten 
under 2020 och kommer så även vara under 2021. 
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3.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

9,3 9,6 8 11,6 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

88,1 86,7 75 50,6 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 41 43 34,6 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

I början av 2020 fanns en fastställd nedgång av sjukskrivningstalen på förvaltningsnivå. Detta 
förändrades snabbt under pandemin. Den pågående pandemin har inneburit att det har varit svårt att 
arbeta fokuserat, proaktivt och strategiskt med arbetsmiljö- och hälsofrågorna under året. 
 
Vid summering av sjukstatistiken för 2020 går det att konstatera att den totala sjukfrånvaron blev 
11,6%. Variationen mellan olika månader är stor och toppar på över 16% i mars. Ökningen i jämförelse 
med 2019 har främst bestått på en ökning av korttidsfrånvaro där antalet sjuktillfällen ökat med ca 1150 
st, vilket troligtvis är en konsekvens av rekommendationerna om att vara hemma vid minsta symtom på 
smitta. Kraven på arbetsgivarintyg för semesterperioderna gjorde att fler barn var hemma och 
personalen kunde ta ut välbehövliga semestrar. 
 
Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta med den framtagna hälso- och kompetensförsörjningsplanen 
på enhetsnivå för att ha möjlighet att anpassa insatser efter den enskilda förskolans behov. 
Förvaltningen kommer att prioritera arbetet med att minska korttidsfrånvaron. En beredskap på 
rehabilitering efter pandemin kommer att behövas, då konsekvenserna troligtvis blir stora på såväl 
individ- som på gruppnivå. 
 
Förvaltningen har under året också arbetat med att utveckla samarbetet med Organisationshälsa och 
samordna insatser i syfte att ta tillvara de resurser som finns i staden och utveckla konceptet för att få 
ett mer verksamhetsnära arbetssätt. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Under första kvartalet 2020 minskade förvaltningen sitt behov av timanställda kraftigt i samband med 
att färre barn var i förskolan. Efter semestern ökade behovet igen och fortsatte öka under resterande 
del av 2020. Den ökande sjukfrånvaron, framförallt korttidsfrånvaron, påverkar behovet av antalet 
timanställda då behovet att täcka frånvaroluckor med kort varsel ökar. 
Ett arbete för att också minska användandet av timanställda i vår verksamhet kommer att fortsätta 
under 2021. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Andelen medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget i någon form var under 2020 34,6%, vilket 
motsvarar 519 personer. Detta är en minskning med några procent jämfört med 2019. 
Information om Borås Stads förmåner, inklusive friskvårdsbidraget finns med som en punkt i SAM-
almanackan och borde på så vis nå varje medarbetare. Den pågående pandemin har påverkat utfallet då 
det också kan ha påverkat antalet medarbetare som nyttjat sitt friskvårdsbidrag på exempelvis gymkort 
eller andra typer av träningsformer inomhus i grupp. 
 
Förvaltningen följer den fastställda SAM-kalendern och kommer således sprida information och 
kunskap om förmånerna kontinuerligt vilket är en viktig del i att öka andelen som nyttjar 
friskvårdsbidraget. 
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  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Antalet inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen där myndigheten 
utdelat ett föreläggande. 

0 0 0 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 

föreläggande. 

Förskolenämndens målvärde är uppnått. Utfallet för januari-december 2020 är 0. Indikatorn avser 
anmälningar som föranlett ett föreläggande, med eller utan vite. Det gäller de fall då Skolinspektionen 
väljer att gå vidare med ärenden trots att nämnden avgett ett yttrande/gjort en utredning. 
 
Genom att ha en hög kvalitet i verksamheten förebyggs antalet anmälningar. Det systematiska 
kvalitetsarbetet är en avgörande process för att verksamheten ska upptäcka och snabbt åtgärda 
eventuella brister. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår som en viktig del att lyssna in 
vårdnadshavarnas synpunkter och att använda dessa i förbättringsarbetet. I de fall då en vårdnadshavare 
inte är nöjd med verksamheten och vill gå vidare med sitt missnöje, ska alla medarbetare i första hand 
hänvisa till kommunens system för att lämna synpunkter, detta i enlighet med Borås Stads rutin för 
hantering av synpunkter. I de fall det inkommer en anmälan från Skolinspektionen utreder 
förvaltningen skyndsamt samt vidtar åtgärder.  
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4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 84 636 81 999 73 476 74 474 998 

Avgifter och övriga 
intäkter 

75 110 79 940 76 639 75 084 -1 555 

Summa intäkter 159 746 161 939 150 115 149 558 -557 

Personal -616 676 -636 619 -653 587 -626 270 27 317 

Lokaler -83 468 -89 612 -98 658 -96 421 2 237 

Material och tjänster -188 208 -192 587 -182 820 -200 319 -17 499 

Kapitalkostnader -349 -707 -500 -912 -412 

Summa kostnader -888 701 -919 525 -935 565 -923 922 11 643 

Buffert (endast i 
budget) 

  -7 700  7 700 

Nettokostnad -728 955 -757 586 -793 150 -774 364 18 786 

Kommunbidrag 725 350 753 925 793 150 793 150 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-3 605 -3 661 0 18 786 18 786 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

1 492     

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-2 113 -3 661 0 18 786 18 786 

Ackumulerat resultat -1 526 -5 067 -5 067 13 719 18 786 

I bokslut 2018 kompenserades nämnden för ökade IT-kostnader med 587 tkr, vilket gav ett ackumulerat resultat på -1 526 tkr. 
I bokslut 2019 kompenserades nämnden för lönekostnader för ny familjecentral i centrum med 120 tkr, vilket gav ett ackumulerat resultat på -5 
067 tkr. 

Resultatanalys 

Rådande omständigheter på grund av Covid-19 gör att året 2020 inte går att jämföra med tidigare år. 
Både intäkts- och kostnadssidan har påverkats under året. 

Intäkterna för året hamnade relativt nära budgeterad nivå. Förskoleavgifterna blev dock lägre än 
budgeterat på grund av de beslut som fattades under året till följd av rådande omständigheter. 
Exempelvis blev grupperna med lägst avgift avgiftsbefriade under våren. 

Nämnden gjorde ett stort överskott avseende personalkostnader. Resultatet påverkades av att 
förvaltningen inte använde sig av timavlönad personal i lika hög grad, både på grund av att antalet barn 
var betydligt lägre på förskolorna men också för att minska smittspridning. Kostnaden för timavlönad 
personal var runt 12 mnkr lägre under perioden april-december 2020 än under motsvarande period 
2019. En ökad andel personal var också frånvarande från arbetet i egen sjukdom eller för vård av barn. 
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Dessa orsaker i kombination med effekter av den omfattande åtgärdsplan för en ekonomi i balans som 
togs av Förskolenämnden under hösten 2019 gav nämnden ett ekonomiskt överskott. 

Förvaltningen har erhållit statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 20/21 med ca 48 mnkr, 
vilket är ca 6 mnkr mindre än för läsåret 19/20. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Summa     
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 4 1 0 7 7 

Kostnader -11 632 -11 026 -10 274 -11 347 -1 073 

Resultat -11 628 -11 025 -10 274 -11 340 -1 066 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 1 0 0 0 

Kostnader -2 072 -2 066 -2 195 -1 747 448 

Resultat -2 072 -2 065 -2 195 -1 747 448 

Förskoleverksamhet      

Intäkter 159 165 160 345 149 032 147 063 -1 969 

Kostnader -866 153 -895 917 -910 327 -897 440 12 887 

Resultat -706 988 -735 572 -761 295 -750 377 10 918 

Öppen förskola      

Intäkter 72 84 84 58 -26 

Kostnader -4 014 -4 286 -4 574 -3 995 579 

Resultat -3 942 -4 202 -4 490 -3 937 553 

Familjecentral      

Intäkter 505 1 508 999 2 430 1 431 

Kostnader -4 830 -6 230 -8 195 -9 393 -1 198 

Resultat -4 325 -4 722 -7 196 -6 963 233 

Buffert      

Intäkter   0  0 

Kostnader   -7 700  7 700 

Resultat   -7 700  7 700 

Totalt      

Intäkter 159 746 161 939 150 115 149 558 -557 

Kostnader -888 701 -919 525 -943 265 -923 922 19 343 

Resultat -728 955 -757 586 -793 150 -774 364 18 786 

4.3 Verksamhetsanalys 

Förskolenämnden har en budgetavvikelse för året på +18 786 tkr. Nämndens buffert för året, 7 700 tkr, 
har inte nyttjats och ingår i årets budgetavvikelse. Förskolenämnden önskar att årets överskott, efter 
reglering av tidigare underskott, balanseras över till nästkommande år enligt Borås Stads regler och 
principer för ekonomistyrning. Rådande omständigheter på grund av Covid-19 gör att året 2020 inte 
går att jämföra med tidigare år. Både intäkts- och kostnadssidan har påverkats under året. 

Förskoleavgifterna blev lägre än budgeterat på grund av de beslut som fattats under året till följd av 
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rådande omständigheter. Exempelvis blev grupperna med lägst avgift avgiftsbefriade under våren. 

Nämnden gör ett stort överskott avseende personalkostnader. Resultatet har påverkats av att 
förvaltningen inte använt sig av timavlönad personal, både på grund av att antalet barn var betydligt 
lägre på förskolorna men också för att minska smittspridning. Kostnaden för timavlönad personal var 
runt 12 mnkr lägre under perioden april-december 2020 än under motsvarande period 2019. En ökad 
andel personal har också varit frånvarande från arbetet i egen sjukdom eller för vård av barn. Dessa 
orsaker i kombination med effekter av den omfattande åtgärdsplan för en ekonomi i balans som togs av 
Förskolenämnden under hösten 2019 har gett nämnden ett ekonomiskt överskott. 

Förvaltningen har erhållit statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 20/21 med ca 48 mnkr, 
vilket är ca 6 mnkr mindre än för läsåret 19/20. 

4.3.1 Central administration 

Central administration hade en budgetavvikelse för året på -1 066 tkr. 

Åtgärdsplanen som nämnden fattade beslut kring under hösten 2019 innebar att central administration 
avsevärt minskat sin budgetram inför 2020. Pandemin har inneburit att den centrala administrationen 
har behövt utveckla sitt arbetssätt för att ge fortsatt kvalificerat stöd digitalt. 

4.3.2 Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet hade en budgetavvikelse för året på +448 tkr. Avvikelsen berodde på att lägre 
arvoden än budgeterat betalats ut. Verksamhetsbesök har till exempel inte kunnat genomföras. 

4.3.3 Förskoleverksamhet 

Förskoleverksamheten hade en budgetavvikelse för året på +10 918 tkr. 

Budgetavvikelsen har till största del påverkats av att förvaltningen inte använt sig av timavlönad 
personal i lika hög grad, både på grund av att antalet barn var betydligt lägre på förskolorna men också 
för att minska smittspridning. Kostnaden för timavlönad personal var runt 12 mnkr lägre under 
perioden april-december 2020 än under motsvarande period 2019. En ökad andel personal har också 
varit frånvarande från arbetet i sjukdom eller för vård av barn. 

Den senaste befolkningsprognosen visade en viss minskning av antalet barn i åldersgruppen 1-5 år 
mellan 2019 och 2020. Antalet inskrivna barn i våra egna förskolor har under 2020 i snitt varit 118 barn 
eller ca 2 % färre än under 2019. Volymtimmarna minskade med drygt 4 % i snitt mellan åren. 

Antalet barn som vistats 15 timmar eller mindre i förskolorna ökade med drygt 15 % jämfört med 2019. 
En orsak till detta är de omständigheter som rått under 2020 med Covid-19, då ett flertal 
vårdnadshavare blev permitterade under året eller valde att vara mer hemma hos barnen.. 

Antalet barn i fristående förskolor minskade i snitt med 7 platser eller 1,6 % under 2020 jämfört med 
2019. Fristående pedagogisk omsorg ökade i snitt med 10 platser eller drygt 38 % mellan åren. 
Kostnaderna för köpta platser ökade med närmare 900 tkr eller ca 1,5 % under 2020 jämfört med 2019. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, hade Förskolenämnden 
haft betalningsansvar för i snitt 118 eller ca 1,9 % färre barn under 2020 än under 2019. 

Den 1 juli 2019 trädde 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. År 2020 har arbetet att implementera den nya 
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läroplanen fortskridit, främst genom insatser på förskolenivå och med stöd från förvaltningen. 

Från årsskiftet 2019/2020 togs tjänsterna som biträdande rektor bort. I samband med förändringen 
utökades antalet rektorer och rektorsområdena minskades. Som en följd av den nya läroplanen ska alla 
rektorer gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. Utbildningen läses på kvartsfart och 
pågår under tre år. Förvaltningen har genom ökningen av antalet rektorer fler som läser utbildningen än 
normalt. I slutet av 2020 var 31 rektorer var under utbildning. I förvaltningen har totalt 20 rektorer 
slutfört sin utbildning och 5 rektorer kommer påbörja sin utbildning under kommande år. Antalen 
rektorer inkluderar föräldralediga och rektorer som går i pension under 2021. 

Alla förskolor i förvaltningen har en egen verksamhetsplan som de själva tagit fram med utgångspunkt i 
sina egna behov och utifrån förvaltningens övergripande verksamhetsplan. I förskolornas 
verksamhetsplan finns en analys av förskolans pågående arbete, mål för kommande års 
utvecklingsarbete samt en beskrivning av insatser som förskolan ska genomföra. De valda områdena 
för 2020 var främst utveckling av lärmiljöer, systematiskt kvalitetsarbete, språkutvecklande arbete, 
värdegrund/ demokrati och pedagogisk dokumentation. 

Förskolorna har nått en ökad måluppfyllelse utifrån målen i de nationella styrdokumenten. Högst 
måluppfyllelse beskrivs i språkutvecklande arbete och matematik. Områden att utveckla i det 
pedagogiska arbetet är teknik och digitalitet. Utifrån förvaltningens verksamhetsplan och det 
prioriterade området "Kvalitet i utbildningen/ En god och likvärdig kvalitet i alla förskolor" har 
utbildningsinsatser gällande bl.a. digitalisering och pedagogiska lärmiljöer genomförts för rektorerna. 
Tyngdpunkten har legat på att leda utvecklingen på förskolorna. Utbildningsinsatser har även 
genomförts på förskolor gällande bl.a. digitalisering och lärmiljöer. 

Förskoleförvaltningen påbörjade under 2020 revidering av språkplattform och matematikplattform. 
Plattformarnas syfte är att tolka och konkretisera läroplanen. Deras struktur och innehåll ger möjlighet 
för pedagoger att fördjupa sig inom olika områden. 

Läroplansintroduktion för medarbetare som saknar adekvat utbildning har genomförts under 2020. 
Syftet med introduktionen är att ge deltagarna insikter i vad uppdraget går ut på, ge deltagarna verktyg 
att arbeta i förskolan och bli inspirerade till att utbilda sig till barnskötare eller förskollärare. För detta 
arbete har en verktygslåda som beskriver konkretisering av läroplanen har tagits fram. En ny omgång är 
planerad till våren 2021. 

Barnkonventionen har blivit ny lag från årsskiftet 19/20 och detta har aktualiserats genom utbildningar 
på olika sätt i Borås Stad. Även Förskolenämndens värdegrundsplattform kopplar till 
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. Förvaltningen har tagit fram och implementerat rutiner för 
Barnkonsekvensanalys inför beslut och myndighetsutövning. 

Förskolenämnden ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Under 2020 har 
ett arbete med nya rutiner för tillsyn genomförts och ny blankett för ansökan och ägar- och 
ledningsprövning har tagits fram. Arbetet fortsätter under 2021 då en ny sida på Boras.se håller på att 
tas fram med information om bland annat tillsyn, sanktioner och ansökan. 

Under året har Barnhälsan genomfört utbildningar inom autism, LAB (lågaffektivt bemötande, TAKK, 
(tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) samt tydliggörande pedagogik som 
uppdateras och hålls utefter rektorernas verksamhetsplaner för hela förskolor eller som studiecirkel för 
arbetslag för att höja kompetensen hos pedagogerna. Vidare har Barnhälsans specialpedagoger utfört 
observationer, konsultationer och handledningar för arbetslag på uppdrag av rektor, kring barngrupper 
eller enskilda barn. Två perioder med orienteringsmöten med rektorer har hållits under året där en 
sammanställning kring barn i behov av stöd samlas in som underlag för tilläggsbelopp. 
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4.3.4 Öppen förskola 

Öppen förskola hade en budgetavvikelse för året med +553 tkr. 

Målen för de öppna förskolorna har under året varit att arbeta med språk, no/teknik, lärandemiljöer 
och föräldraskapsstöd med barnperspektivet i fokus. Barnkonventionen och Läroplanen för förskolan 
genomsyrar i hög grad verksamheten. Föräldrar får kunskap i hur de kan stödja sitt barns utveckling 
framförallt inom språk. Barnperspektivet och fokus på barns lärande har stärkts under året. Det 
systematiska kvalitetsarbetet har gjort att kompetensen och medvetenheten har höjts hos pedagogerna. 
Alla anställda har under året fått utbildning i föräldraskapsutbildningen, ABC. Två personer har även 
genomgått instruktörsutbildningen inom ramen för socialt hållbart. Den övervägande delen av 
pedagogerna har i samverkan med BVC utbildats i babymassage med syfte att stödja anknytning mellan 
barn och föräldrar. 

De öppna förskolorna som ej ligger i anslutning till en familjecentral har utvecklat en högre grad av 
samverkan med närliggande BVC i form av en samverkansplan som följs upp två gånger/år. Detta 
innebär att samverkan sker kontinuerligt kring olika typer av föräldraskapsstöd. 

Verksamheten har under året påverkats av Corona och periodvis haft reducerad verksamhet samt 
bedrivit uteverksamhet. Verksamheten har även behövt stängas under två perioder under året. 

4.3.5 Familjecentral 

Familjecentralsverksamheten hade en budgetavvikelse för året med 233 tkr. 

Familjecentralen Centrum startade i februari 2020. 

Sjöbo och Norrby familjecentral har i samverkan med placeringssamordnare haft ett pågående arbete 
kring att stödja familjer till att söka förskola. På Boda och Norrby har projektet ”Språkstödjande 
insatser genom föräldraskapsstöd” startat där besökare kommer med sina barn och tränar svenska i 
grupp utifrån olika teman exempelvis jämställdhet. Detta arbetssätt ska spridas till alla familjecentraler 
och bli permanent. ”Hissa Språket”, i samverkan med VGR, har startat under hösten. 
Familjecentralerna har i respektive område utvecklat samverkan med rektorer under året och en 
samverkansplan har gjorts. 

Familjecentralens arbete har påverkats under året på grund av de olika professionernas riktlinjer utifrån 
Corona. 

Samverkan mellan Barnhälsa och familjecentralerna med fokus på språkutveckling har pågått under 
året. 

4.4 Verksamheten 2020 

Förskolenämnden har sedan tidigare ett uppdrag att se till att fördelningen mellan förskollärare och 
barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent och i övrigt att all personal har relevant utbildning. 
Nämnden arbetar prioriterat med kompetensförsörjningen för att försöka öka andelen förskollärare, i 
december 2020 var andelen 49%. Bristen på förskollärare är nationell och ett gemensamt arbete med 
bland annat utbildningsaktörer behöver ske för att vända trenden. Förvaltningen har ett pågående 
samarbete med Högskolan i Borås, och detta behöver fortsätta framöver. En förvaltningsövergripande 
kompetensförsörjningsplan har tagits fram och varje enhet arbetar med. För att arbeta mot att all 
personal har relevant utbildning så ingår det i förvaltningens verksamhetsplan att underlätta för 
validering. En ny rutin för validering till barnskötare har tagits fram och rutinen för validering till 
förskollärare har reviderats utifrån nya beslut om att inte längre erbjuda studier med lön. 

Förskolenämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga godkända 



Förskolenämnden, Årsredovisning 2020 15(18) 

betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, får 
provanställning. Nämnden arbetar prioriterat med kompetensförsörjningsfrågorna och med att 
kvalitetssäkra rekryteringar. Detta görs bland annat genom att ha en väl utarbetad arbetsplatsförlagd 
utbildning vilket också gör elever som har gått ut med fullständiga, godkända betyg eller diplom inom 
barn- och fritidsprogrammet eller vård och omsorgsprogrammet anställningsbara. 

Fluorsköljning för barn under 6 år rekommenderas inte av tandvården, möjligheten till fluorsköljning 
ska erbjudas alla barn i förskolan har därför inte kunnat genomföras. För att kunna genomföra 
uppdraget i en annan form inledde Förskoleförvaltningen via Familjecentralerna ett samarbete med 
Folktandvården. En utbildningsinsats har genomförts. Syftet är att öka vårdnadshavares kunskaper och 
motivering att stärka barns tandhälsa genom tandborstning och kost. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Förskolenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. Det femåriga projektet En kommun fri 
från våld är avslutat. Projektets framarbetade metoder ska implementeras i nämndens ordinarie 
verksamhet. Arbetet med hedersrelaterat våld har startat under hösten 2020 på Förskoleförvaltningen. 
En plan har gjorts för implementering i förvaltningen. 

Förskolenämnden tar inte ut några extra kostnader utöver de som fastställt av kommunfullmäktige. 

Förskolenämndens uppdrag om att ”redovisa hur Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek ska 
nås” ska fullföljas. Uppdraget redovisades i samband med årsredovisning 2019. 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 

Under 2020 har implementering av en värdegrundsplattform för verksamheten fortsatt. Med hjälp av 
den har förskolor ytterligare utvecklat sitt arbete med bland annat jämställdhetsperspektivet. 
Värdegrundsplattformen tar även upp demokrati i förskolan och inflytande och delaktighet. En del av 
plattformen berör också det förebyggande och främjande arbetet mot kränkande behandling och aktiva 
åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna. 

Det dagliga arbetet genomsyras av att barnen i de olika undervisningsprocesserna får ta del av och 
arbeta med hur könsroller kan se ut och därmed minska risken för att göra rollerna stereotypa. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 

Förskolenämnden har under 2020 följt de rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndiheten 
och regeringen, och därefter vidtagit åtgärder. 

Under mars månad identifierades influensan Covid-19 som en världsomspännande pandemi. Borås stad 
såväl som förvaltningarna gick upp i stabsläge. Säkerhetsarbetet har dominerat förvaltningens arbete 
och i hög grad påverkat förskolornas verksamhet och behov. Personal har fått hantera nya riktlinjer och 
information, nya bedömningar, vårdnadshavares oro och frustration vid sidan av egna frågor och oro. 
Trycket har varit hårt på rektor att hantera alla nya aspekter och krav på verksamheterna, samt utvidgad 
rapportering av säkerhetsläget. 

Under våren blev grupperna med lägst avgift befriade, vilket påverkade intäktssidan.  
Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat under perioden, då förskolorna inte behövt använda 
sig av timavlönad personal och att frånvaron bland personalen varit högre, både i form av egen 
sjukfrånvaro som vård av barn. 

För att begränsa smittspridning och minska antalet kontakter för personal och barn fattades en rad 
beslut. Barn till föräldralediga och arbetssökande utan arbetsmarknadsinsats fick stanna hemma, och 
befriades från avgift. Barn med särskilda behov och familjer med stödinsatser från IFO undantogs 
beslutet. Antalet smittade i verksamheterna och bland vårdnadshavare ökade för att kulminera under 
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oktober/ november. 

Öppna förskolorna stängdes för att minska smittspridning bland besökare och för att frigöra personal 
för arbete i kärnverksamheterna. Vilket även var en uppmanad åtgärd som regeringen under december 
månad gick ut med till samtliga regioner och kommuner, då de uppmanade om att stänga all icke-
nödvändig kommunal verksamhet. För förvaltningen innebar detta inte några minskade kostnader. 

En rad åtgärder har genomförts på förskolorna under året under ledning av rektor. Bla har de förskolor 
som kunnat har organiserat hämtning och lämning av barn utomhus, skyddsutrustning har köpts in och 
kunnat användas vid behov 

Förvaltningen påbörjade arbetet med att förbereda för en eventuell stängning genom att skapa 
jouröppna verksamheter för barn till vårdnadshavare i samhällsviktiga funktioner. 

Förvaltningsadministrativa- och stödprocesser utvecklade under mars månad nya digitala arbetssätt för 
att kunna utföra sitt arbete på distans. Förvaltningen gjorde en snabb omställning och kunde tidigt 
utlokalisera arbete till medarbetares hem och upplever inte minskad effektivitet i den processen. 
Medarbetarna har analyserat sin arbetssituation och identifierat uppgifter som är mer lämpade för 
hemarbete och vad som bäst sker på förvaltningen. Rektors upplevelse av att få stöd mer digitalt har 
utvärderats. Syftet är att skapa en effektivare organisation med god arbetsmiljö och hög kvalitet i 
leverans med en ökad digitalitet. 

Verksamhet / Händelse 
Uppskattad ekonomisk konsekvens 

2020, tkr 

Minskade personalkostnader +24 000 

Minskade förskoleintäkter -4 700 

Summa 19 300 

 

  



Förskolenämnden, Årsredovisning 2020 17(18) 

6 Verksamhetsmått  

6.1 Förskola 

6.1.1 Förskola 

6.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal inskrivna 
barn från 
kommunen 

6 118 6 007 6 210 5 841 

varav barn i 
fristående 
verksamhet 

453 460 480 452 

Andel (%) 
inskrivna barn av 
samtliga barn i 
åldern 1-5 år 

90 90 92 88 

Bruttokostnad per 
inskrivet barn, kr 

142 190 147 708 150 589 151 947 

Antal barn per 
årsarbetare i egen 
regi 

5,3 5,1 5,2 5 

6.1.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Andel 
förskollärare, % 

46,4 48 50 49 

Andel 
barnskötare, % 

25,5 30 30 29 

Gruppstorlek 15,5 14 14,5 13 
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7 Investeringar  

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

Inventarier nya förskolor 2 700 2 187 513 

Inventarier ny familjecentral 400 609 -209 

Summa 3 100 2 796 304 

Analys 

Inventarier för förskolorna är upptagna bland investeringarna. Till varje avdelning har 150 tkr avsatts i 
Kommunstyrelsens investeringsplan för inventarieanskaffning som ligger inom Förskolenämndens 
ansvar. 

Vildmarkens förskola öppnade i början av året och Alprosgårdens förskola utökades under våren. Vissa 
investeringar var kvar att göra för Virvelvindens förskola. 

  

7.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

        

        

Summa        

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Lokalförsörjningsnämnden har erhållit investeringsmedel för satsning på förskolornas utemiljöer med 
15 mnkr över tre år. 
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