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Datum 

2020-10-15 
 

Instans 
Förskolenämnden 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde, 

torsdagen den 22 oktober 2020 kl. 15:00 Sammanträdet kommer att hållas på 

Borås Kongress i konferenslokalen Tacitus. Det finns möjlighet att ansluta till 

mötet digitalt via Teams. Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation 

följt av nämndsammanträdet som startar klockan 17.00. 

På förvaltningsinformationen kommer enhetschefen från Bemanningsenheten 

Pedagogik som arbetar med rekrytering och hantering av vikarier och 

informerar om rekryteringsprocessen. Därefter informerar Sagans förskola om 

deras pedagogiska profil i verksamheten. Förvaltningsinformationen avslutas 

med gruppdiskussioner gällande risken att ledamöter inte är insatta i 

verksamhetsspecifika frågor. 

Förskolenämndens sammanträde är inte 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 den 19 oktober kl. 17.00. Meddela eventuellt 

förhinder till Andreas Ekström, tel. 0737-342736. 

Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte i lokal Borgstena (plan 1) 

den 19 oktober kl.17.00. Meddela eventuellt förhinder till Marie Fridén, tel. 

0734-32 70 95. 

Sverigedemokraterna har gruppmöte den 20 oktober kl. 18.00. Meddela 

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

mailto:ida.westin@boras.se
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Ärende 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare 

2. Godkännande av föredragningslista 

3. Information om stickprov gjorda september 2020 

4. Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd 

Dnr 2020-00134 1.2.3.1 1 

5. Förskolenämndens sammanträdesdagar 2021 

Dnr 2020-00135 1.1.3.25 1 

6. Månadsrapport september 2020 

Dnr 2020-00136 1.1.4.2 1 

7. Stängning av Våglängdsgårdens förskola 

Dnr 2020-00145 2.6.1.0 1 

8. Stängning av Götagårdens förskola 

Dnr 2020-00144 2.6.1.0 1 

9. Stängning av I ur och skur Kvarnen 

Dnr 2020-00143 2.6.1.0 1 

10. Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 

funktionshinderverksamhet 

Dnr 2020-00137 1.2.3.25 1 

11. Initiativärende Kost, lokalvård och vaktmästeri till Förskolenämnden  

Dnr 2019-00084 1.1.3.25 1 

12. Anmälningsärenden 

Dnr 2020-00003 1.1.3.0 1 

13. Delegationsbeslut 

Dnr 2020-00004 1.1.3.0 1 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2020-10-22 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00134 1.2.3.1 
 

  

 

Revidering av Borås Stads program för 

föräldraskapsstöd 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Borås Stads program för föräldraskapsstöd med 

nedan angivna förslag till ändringar och översänder svaret till Fritids- och 

folkhälsonämnden.        

Sammanfattning 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Program för 

föräldraskapsstöd. Programmet bygger på den nationella strategin för ett stärkt 

föräldraskapsstöd, vilken regeringen beslutade om 2018. Det nya programmet 

bygger tydligare på barnkonventionen än tidigare. Föräldraskapsstödet är en 

effektiv metod att främja hälsa, välbefinnande, jämställdhet och minskad 

ojämlikhet för barn och knyter an till flera målområden inom Agenda 2030.    

Förskolenämnden tillstyrker förslaget men anser att tydligare formuleringar 

behövs om ansvar hos olika aktörer samt på vilket sätt nämnderna ska stödja 

föräldrarna. Förskolenämnden föreslår även att formuleringen ”öppna 

förskolor med geografisk spridning” ändras då en geografisk spridning inte 

alltid gynnar de barn och familjer som behöver det mest.            

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Program för 

föräldraskapsstöd.    

Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad gäller till och med 2020 och ska 

därför revideras. Programmet bygger på den nationella strategin för ett stärkt 

föräldraskapsstöd, vilken regeringen beslutade om 2018. Den 1 januari 2020 

blev barnkonventionen svensk lag och därför bygger det nya programmet 

tydligare på barnkonventionen än tidigare. Föräldraskapsstödet är en effektiv 

metod att främja hälsa, välbefinnande, jämställdhet och minskad ojämlikhet för 

barn och knyter an till flera målområden inom Agenda 2030. 

Borås Stad ska främja barn och ungas hälsa och utveckling genom att skapa 

goda uppväxtvillkor. Föräldrar och andra viktiga närstående till barnet har stor 

inverkan på barnets sociala, fysiska och psykiska hälsa och påverkar hur de 

klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de får som vuxna. Enligt 

barnkonventionen är alla individer upp till 18 år ett barn och föräldrar har 
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huvudansvaret för barnets hälsa och utveckling, samt skyldighet att tillgodose 

barnets behov. Föräldrar har rätt till stöd från samhället och därför ska alla 

föräldrar i Borås Stad erbjudas stöd i sitt föräldraskap.  

Programmet tar upp flera olika inriktningar på arbetet, och de som främst rör 

Förskolenämndens verksamhet är att bibehålla och utveckla mötesplatser för 

hela familjen, öppna förskolor med geografisk spridning samt förskolan som 

arena för det generella föräldraskapsstödet.  

Gemensamt förhållningssätt och ansvarsfördelning 

Förskolenämnden instämmer i att alla förvaltningar inom Borås Stad som har i 

uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling ska stödja föräldrar. 

Förskolenämnden efterfrågar dock tydligare skrivningar om ansvarsfördelning 

och på vilket sätt de olika nämnderna ska stödja föräldrar. 

Förskolan har ett eget uppdrag i enlighet med de nationella styrdokumenten att 

samverka med vårdnadshavare. Hur föräldraskapsstödsprogrammet ska gå in i, 

komplettera och stödja det arbetet behöver tydliggöras. 

Varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd 

Förskolenämnden instämmer i att olika verksamheter behöver arbeta 

tillsammans och att ansvar hos olika aktörer behöver tydliggöras. 

Förskolenämnden anser att programmet för föräldraskapsstöd ska tydliggöra 

ansvar hos olika aktörer. 

Inriktning av arbetet 

Förskolenämnden föreslår att skrivningen ”öppna förskolor med geografisk 

spridning” bör ändras till allmänt öppna förskolor eller öppna förskolor i relation till 

välfärdsbeslutet. Enbart en geografisk spridning gynnar inte alltid de barn och 

familjer som behöver det mest. 

De öppna förskolorna ligger under Förskolenämndens ansvarsområde och 

uppföljning görs inom det egna verksamhetsområdet. 

Prövning av barns bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som 

rör barn. Förskolenämnden är inte beslutande instans då ärendet är ett yttrande 

på en remiss, men kan se att barnkonventionen har tagits med i arbetet av 

revideringen. En barnrättschecklista har därför inte upprättats som underlag för 

bedömning av hur beslutet förhåller sig till barnets eller barnens bästa. 

Beslutsunderlag 

1. Fritids- och folkhälsonämndens beslut från 2020-08-31 § 112.  

2. Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 15 oktober 2020. 
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Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 

Datum: 

För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden 

För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden 

Dokumentet gäller för: Grundskolnämnden, Förskolenämnden, Individ och 

familjeomsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Sociala omsorgsnämnden, 

Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden, Kulturnämnden och Tekniska nämnden. 

Dokumentet gäller till och med 2024 
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Program för 

föräldraskapsstöd 

 
Borås Stad ska främja barn och ungas hälsa och utveckling genom att skapa goda 

uppväxtvillkor. Föräldrar och andra viktiga närstående till barnet har stor inverkan på 

barnets sociala, fysiska och psykiska hälsa och påverkar hur de klarar sin skolgång och vilka 

levnadsvanor de får som vuxna. Enligt barnkonventionen är alla individer upp till 18 år ett 

barn och föräldrar har huvudansvaret för barnets hälsa och utveckling, samt skyldighet att 

tillgodose barnets behov. Föräldrar har rätt till stöd från samhället och därför ska alla 

föräldrar i Borås Stad erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Barnkonventionen ska genomsyra 

arbetet och föräldraskapsstödet ska utgå från barnets rättigheter och vara jämställt och 

jämlikt.  

 

Föräldraskapsstödet är en effektiv metod att främja hälsa, välbefinnande, jämställdhet och 

minskad ojämlikhet för barn och knyter an till flera målområden inom Agenda 2030. Med 

föräldrar inbegriper vi föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga närstående i barns liv. Det 

här programmet är ett uttryck för hur staden ska tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet.     

 

Avsikt med föräldraskapsstödet 
Stadens föräldraskapsstöd ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med 

sina barn och erbjuda både generella och riktade insatser, aktiviteter och verksamheter. 

Föräldraförmågan kan uttryckas som den samlade förmågan hos en förälder eller annan 

vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets omvårdnad, uppfostran och utveckling så att 

barnet får sina behov tillgodosedda. Behovet av stöd varierar och förändras under barnets 

uppväxt och därför ska staden erbjuda olika former av stöd under barnets hela uppväxt, 

oberoende av bakgrund och situation. 

 
Stödet ska vara långsiktigt och utformas i samverkan mellan Borås Stads olika 

verksamheter. En viktig del är att samarbeta med olika aktörer, främst Västra 

Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården, men även ideella och idéburna 

organisationer. 

 
För att uppnå detta behövs 
- ett kunskapsbaserat arbetssätt  
- ett gemensamt förhållningssätt och en tydlig ansvarsfördelning i staden 

- ett varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd 

- delaktighet från föräldrar 

- samverkan kring föräldraskapsstöd med aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar. 

 
Ett kunskapsbaserat arbetssätt 
Det stöd som erbjuds ska utgå från bästa tillgängliga kunskap. Föräldraskapsstöd som insats 
är en viktiga komponent inom flera andra områden, vilket ska uppmärksammas och 
förstärkas. Exempel är arbetet för barnets rättigheter, jämställdhet, ANDT-förebyggande 
arbete, stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, stöd till föräldrar vars 
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barn begår brott och våldsprevention.  
  
 
Gemensamt förhållningssätt och ansvarsfördelning 

Borås Stad utgår från att alla föräldrar agerar för sitt barns bästa och arbetar för att stärka 

föräldrarnas egen förmåga och kunskap om vad som påverkar barnet samt stöttar förälderns 

sociala nätverk kring barnet.  
 
 
 
 

Alla förvaltningar inom Borås Stad som har i uppdrag att arbeta med barn och ungas 

utveckling ska stödja föräldrar. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ansvar att 

samordna och stödja de kommungemensamma satsningarna.  

 
Varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd 

Föräldrar har olika behov och barn har olika behov. Därför ska Borås Stad erbjuda både 

generellt och riktat stöd som kännetecknas av låga trösklar och stor variation, genom ett 

varierat utbud av mötesplatser för föräldrar och barn, kurser och individuell rådgivning. 

 
Stödet ska vara en obruten kedja, där föräldrar återkommande erbjuds stöd under barnens 

hela uppväxt. Det kräver att verksamheterna arbetar tillsammans och att ansvaret hos olika 

aktörer tydliggörs. 

 
För att nå alla föräldrar ska vi använda de arenor där barn och föräldrar vistas. Stödet ska 

utformas med hänsyn till olika gruppers behov och efterfrågan, så att alla kan ta del av det 

oavsett kön, familjekonstellationer, arbetssituation, språk med mera. Staden ska 

tillhandahålla lättillgänglig information om stadens föräldraskapsstöd. 

 

 

Inriktning av arbetet 
Borås Stad ska bibehålla och utveckla  

 
-  Mötesplatser för hela familjen 

- Öppna förskolor med geografisk spridning 

- Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet 

- Former för rådgivning för föräldrar 

- Generella föräldrastödsprogram 

- Stöd i parrelationer 

- Stöd i föräldraskap oavsett familjetyp 

- Jämställdhet i föräldraskapet med fokus på våldspreventivt arbete 

 
 

Uppföljning 

Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för uppföljningen av programmet och ska senast 2024 

föreslå Kommunfullmäktige ett reviderat program. 
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Sammanträdesdatum 

2020-08-31 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 114 Dnr FOFN 2020-00118 1.1.3.1 

Revidering av Borås Stads program för 
föräldraskapsstöd  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget Borås Stads 

program för föräldraskapsstöd 2021-2024 och skicka ut det på remiss till 

berörda nämnder.         

Sammanfattning av ärendet 

”Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad” gäller till och med 2020 och ska 

därför revideras. Programmet bygger på den nationella strategin för ett stärkt 

föräldraskapsstöd, vilken regeringen beslutade om 2018. Den 1 januari 2020 

blev barnkonventionen svensk lag och därav bygger det nya programmet 

tydligare på barnkonventionen än tidigare. Enligt barnkonventionen är varje 

individ upp till 18 år ett barn. Barn är enligt barnkonventionen rättighetsbärare 

och vuxna som möter barn är skyldighetsbärare med uppdraget att på olika sätt 

tillgodose barn deras rättigheter.  

 

Stadens föräldraskapsstöd syftar till att stärka föräldrars förmåga att utveckla 

goda relationer med sina barn genom att erbjuda både generella och riktade 

insatser. Föräldraförmågan kan uttryckas som den samlade förmågan hos en 

förälder eller annan vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets omvårdnad, 

uppfostran och utveckling så att barnet får sina behov tillgodosedda. Behovet 

av stöd varierar och förändras under barnets uppväxt och därför ska staden 

erbjuda olika former av stöd under barnets hela uppväxt, oberoende av 

bakgrund och situation.  

 

Borås Stads program för föräldraskapsstöd är ett uttryck för hur staden ska 

tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller för samtliga nämnder som 

har i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling. Det nya programmet 

ska gälla under 2021-2024. Berörda nämnder ombeds lämna synpunkter på 

förslaget av Program för föräldraskapsstöd och återkoppla till fritids- och 

folkhälsonämnden senast den 20 november 2020.               

Beslutsunderlag 

1. Missiv - Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd 

2. Förslag till Borås Stads program för föräldraskapsstöd                  
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Sammanträdesdatum 

2020-08-31 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-09-02.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-09-03. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-10-22 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00135 1.1.3.25 
 

  

 

Förskolenämndens sammanträdesdagar 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden fastställer föreslagna sammanträdesdagar för 2021.        

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden fastställer följande ordinarie sammanträdesdagar för 2021.  

 Torsdag 28 januari 

 Måndag 22 februari 

 Torsdag 25 mars 

 Torsdag 22 april 

 Måndag 17 maj 

 Torsdag 17 juni 

 Måndag 23 augusti 

 Torsdag 16 september 

 Torsdag 21 oktober 

 Torsdag 25 november 

 Torsdag 16 december 

Nämndsammanträdena börjar klockan 17.00 med förvaltningsinformation 

innan dess. 

Digitala nämndhandlingar ska finnas tillgängliga en vecka före 

nämndsammanträdet.              

Prövning av barns bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som 

rör barn. Fastställandet av Förskolenämndens sammanträdesdagar 2021 

bedöms vara ett ärende av ren administrativ art. En barnrättschecklista har 

därför inte upprättats som underlag för bedömning av hur beslutet förhåller sig 

till barnets eller barnens bästa. 
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Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 15 oktober 2020. 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



 

Datum för nämndadministration Förskolenämnden 2021 

Skrivelse klara Ordf. utskick 
Ordförandemöte 

08.00-09.00 
Utskick presidium 

Presidiemöte 
13.00-16.00 

Nämndutskick Nämndsammanträde 

2020-12-28 2020-01-04 2020-01-07 2020-01-11 2021-01-14 2021-01-21 2021-01-28 

2021-01-29 2021-02-02 2021-02-04 2021-02-09 2021-02-11 2021-02-15 2021-02-22 (mån) 

2021-02-28 2021-03-02 2021-03-04 2021-03-09 2021-03-11 2021-03-18 2021-03-25 

2021-03-23 2021-03-26 2021-03-30(tis) 2021-04-06 2021-04-08 (påsklov) 2021-04-15 2021-04-22 

2021-04-23 2021-04-27 2021-04-29 (14:00) 2021-05-04 2021-05-06 2021-05-10 2021-05-17 (mån) 

2021-05-21 2021-05-25 2021-05-27 2021-06-01 2021-06-03 2021-06-10 2021-06-17 

SEMESTER SEMESTER SEMESTER SEMESTER SEMESTER SEMESTER SEMESTER 

2021-07-29 2021-08-10 2021-08-12 2021-08-13 2021-08-16 (mån) 2021-08-16 2021-08-23 (mån) 

2021-08-27 2021-08-31 2021-09-02 2021-09-03 2021-09-07 (tis) 2021-09-09 2021-09-16 

2021-09-23 2021-09-28 2021-09-30 2021-10-04 2021-10-07 2021-10-14 2021-10-21 

2021-10-29 2021-11-02 2021-11-04 2021-11-09 2021-11-11 2020-11-18 2020-11-25 

2021-11-26 2021-11-30 2021-12-02 2021-12-03 2020-12-06 (mån) 2021-12-09 2021-12-16 
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033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2020-10-22 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00136 1.1.4.2 
 

  

 

Månadsrapport september 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport september 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +23 701 tkr i förhållande till 

periodens budget. Nio tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet 

positivt med 5 775 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget +11 000 tkr. I 

prognosen ingår nämndens buffert med 7 700 tkr som inte bedöms nyttjas 

under året. Ett underskott på drygt -5 000 tkr finns ackumulerat från 2019. 

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. En ökad andel personal har också varit frånvarande från 

arbetet i 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. 

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-september varit 100 barn 

färre än under motsvarande period förra året. 

Antalet barn i fristående förskolor är lika många under januari-september 2020 

som under motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har 

ökat med 10 platser jämfört med motsvarande period förra året. Kostnaderna 

för köpta platser är drygt 3 000 tkr högre under januari-september 2020 än för 

motsvarande period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, 

har Förskolenämnden betalningsansvar för 93 färre barn under januari-

september 2020 än under motsvarande period 2019.  

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa 

innebär en avsevärt högre lokalkostnad.              
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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 

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 
arbetsmarknads insats 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. Under september har många barn inskolning, samtidigt som 
sjuktalen hos personalen kvarstår. Detta har inneburit en ökad påfrestning lokalt. I förvaltningens 
krisledningsarbete kommer nu fokus att förskjutas från att följa upp helhet till att identifiera och följa 
de mest utsatta enheterna, för att kunna sätta in riktat stöd vid behov. 

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. Utifrån det arbetet tas det fram en rutin för hemarbete som klargör arbetsmiljöansvar 
och investeringar. 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +23 701 tkr i förhållande till periodens budget. Nio 
tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 5 775 tkr. Prognosen för helåret är i 
nuläget +11 000 tkr. I prognosen ligger nämndens buffert för året på 7 700 tkr, som inte bedöms 
nyttjas under året. Ett underskott på - 5 500 tkr medföljer från 2019. 

2  Omvärldsanalys 

Omvärlden, i Borås, nationellt och internationellt, dominerades av den växande pandemin. 
Förvaltningen har ett tätt samarbete med CKS och Stadsledningskansliet för att möta nya frågor och 
behov. Läget har skapat mycket oro hos vårdnadshavare och personal vilket har resulterat i att 
förvaltningen har fått göra stora satsningar på att ta fram och sprida informationsmaterial till både 
vårdnadshavare och rektorer. 

Pandemin har under september gått in i ett mindre akut skede där barn är välkomna tillbaka till 
verksamheterna även med milda förkylningssymptom. Detta innebär en ökad påfrestning på 
förskolepersonal nationellt. Dels genom ökade barngrupper och dels genom gränsdragningsfrågor 
gentemot vårdnadshavare. 

De funktioner som har direktkontakt med vårdnadshavare ett i hög grad ökat tryck på att kunna möta 
nya behov och att ge svar i verksamheterna och på telefon. 

Många vårdnadshavare upplever också förändringar i sin livssituation genom ett ökat antal 
uppsägningar och permitteringar. Detta skapar en stor administrativ börda för de funktioner i 
förvaltningen som handlägger avgifter och rätt till placering. 

Sverige prognostiseras få en kraftigt ökad arbetslöshet under året vilket kommer att innebära en risk för 
förskolornas intäkter. 

Förvaltningen har för läsåret 20/21 beviljats statsbidrag för minskade barngrupper med drygt 48 mnkr. 
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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, %. 

96 100 100 

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. En genomlysning kommer att 
göras av processen med placering under hösten i syfte att effektivisera och öka kvaliteten. 

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 Kommentar 

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

 
Genomfört 

Text 

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, %. 24 25 30 
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Andel närproducerade livsmedel, %. 

Utfallet är 24 % vilket ligger strax under nivå med det målvärde som är satt för 2020. Det nya 
livsmedelsavtalet trädde i kraft den 1 maj 2019, vilket innebär att det är först i år som nämnden kan se 
en helårseffekt. Trend för indikator går ännu inte att se då den är ny sedan 2019. 

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, %. 50,1 50 65 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Utfall för uppföljning tertial 2 visar att målvärdet är uppnått. 
 
Kostverksamheten ligger organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen och 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 
finansieringsmodellen för distributionscentralen. Livsmedelsavtalet säkerställer en viss ambitionsnivå 
vad gäller ekologiska livsmedel utifrån att vissa produktgrupper enbart är upphandlade som ekologiska, 
exempelvis mejeriprodukter. 
 
Sett över en flerårsperiod redovisar nämnden en stabil trend med ett redovisat utfall som når satt 
målvärde.  

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2020 Målvärde 2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

10,6 8 7 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

56,3 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 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 

föreläggande. 

Denna indikator följs upp i samband med årsredovisningen. Utfallet för januari - oktober 2020 är 0. 
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

I januari fanns en fastställd nedgång av sjukskrivningstalen hos förskolepersonalen. Under  pandemin 
ökade sjukskrivningarna för att kulminera i mars. Frånvaron för vård av barn har också ökat till ca 8-
10%  Bemanningssituationen har trots det varit stabil eftersom barnens närvaro också varit lägre. 
 
Den pågående pandemin skapar en stor osäkerhet i prognos framåt. Förvaltningen tog under perioden 
fram en kompetensförsörjnings- och hälsoplan för alla nivåer. Denna kommer att implementeras 
framåt. I samarbete med Organisationshälsa har förvaltningen en process för utvidgad analys av enheter 
med höga sjukskrivningstal i syfte att kunna samordna olika typer av insatser och rikta dessa rätt. 
 
Sjukfrånvaro 

 
 

 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Förvaltningen har minskat användandet av timvikarier betydligt under våren. I juni började enheter 
med behov att återigen använda sig av bemanningsenhetens vikarier. 
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Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Följs upp i samband med årsredovisningen. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 5 569 6 900 -1 331 9 200 7 950 -1 250 

Statsbidrag 60 069 59 182 887 76 320 76 820 500 

Förskoleavgifter 39 617 44 010 -4 393 61 700 56 699 -5 001 

Övrigt 6 688 4 298 2 390 5 738 8 195 2 457 

Summa intäkter 111 943 114 390 -2 447 152 958 149 664 -3 294 

       

Personal -465 348 -491 856 26 508 -656 430 -639 927 16 503 

Kost -48 694 -46 638 -2 056 -62 939 -66 439 -3 500 

Lokalvård -19 812 -20 323 511 -27 098 -26 798 300 

Lokaler -72 217 -73 956 1 739 -98 658 -97 158 1 500 

Köpta platser -45 499 -45 898 399 -61 331 -61 019 312 

Material -6 332 -3 447 -2 885 -4 583 -8 894 -4 311 

Övrigt -24 598 -26 530 1 932 -27 369 -31 579 -4 210 

Summa kostnader -682 500 -708 648 26 148 -938 408 -931 814 6 594 

       

Buffert    -7 700   

Nettokostnad -570 557 -594 258 23 701 -793 150 -782 150 11 000 

Nämndbidrag 594 258 594 258  793 150 793 150  

Resultat efter 
nämndbidrag 

23 701 0  0 11 000  

Nio tolftedelar av nämndens buffert ingår i posten Övrigt under Budget perioden och påverkar resultatet positivt med 5 775 tkr. 

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +23 701 tkr i förhållande till periodens budget. Nio 
tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 5 775 tkr. Prognosen för helåret är i 
nuläget +11 000 tkr. I prognosen ingår nämndens buffert med 7 700 tkr som inte bedöms nyttjas under 
året. Ett underskott på drygt -5 000 tkr finns ackumulerat från 2019. 

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 
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runt 10 mnkr lägre under perioden april-september 2020 än under motsvarande period 2019. En ökad 
andel personal har också varit frånvarande från arbetet i 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. 

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-september varit 100 barn färre än under motsvarande period förra året. 

Antalet barn i fristående förskolor är lika många under januari-september 2020 som under motsvarande 
period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har ökat med 10 platser jämfört med motsvarande 
period förra året. Kostnaderna för köpta platser är drygt 3 000 tkr högre under januari-september 2020 
än för motsvarande period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden 
betalningsansvar för 93 färre barn under januari-september 2020 än under motsvarande period 2019. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa innebär en avsevärt högre 
lokalkostnad. 
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4.3 Verksamhet 2020 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-     
avvikelse 

Central 
administration 

      

Intäkt 7 0 7 0 7 7 

Kostnad -8 310 -7 694 -615 -10 274 -10 831 -557 

Nettokostnad -8 303 -7 694 -609 -10 274 -10 824 -550 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 278 -1 647 369 -2 195 -1 945 250 

Nettokostnad -1 278 -1 647 369 -2 195 -1 945 250 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 110 831 113 578 -2 747 151 875 148 374 -3 501 

Kostnad -663 830 -684 271 20 441 -913 169 -906 368 6 801 

Nettokostnad -552 999 -570 693 17 694 -761 294 -757 994 3 300 

Öppen förskola       

Intäkt 26 64 -38 84 34 -50 

Kostnad -2 660 -3 269 609 -4 977 -4 377 600 

Nettokostnad -2 634 -3 205 571 -4 893 -4 343 550 

Familjecentraler       

Intäkt 1 079 749 330 999 1 249 250 

Kostnad -6 422 -5 993 -427 -7 793 -8 293 -500 

Nettokostnad -5 343 -5 244 -99 -6 794 -7 044 -250 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -5 775 5 775 -7 700 0 7 700 

Nettokostnad 0 -5 775 5 775 -7 700 0 7 700 

Totalt       

Intäkt 111 943 114 391 -2 448 152 958 149 664 -3 294 

Kostnad -682 500 -708 649 26 149 -946 108 -931 814 14 294 

Nettokostnad -570 557 -594 258 23 701 -793 150 -782 150 11 000 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +23 701 tkr i förhållande till periodens budget. Nio 
tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 5 775 tkr. Prognosen för helåret är i 
nuläget +11 000 tkr. I prognosen ingår nämndens buffert med 7 700 tkr som inte bedöms nyttjas under 
året. 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden -609 tkr. Helårsprognos -550 tkr. 

Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +369 tkr. Utfallet kan variera mellan 
månaderna. Helårsprognos +250 tkr. 
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Förskoleverksamhet: Budgetavvikelse för perioden på +17 694 tkr. Helårsprognos +3 300 tkr. En 
ekonomisk risk finns i en minskning av intäkter. I nuläget har de grupperna med lägst avgift blivit 
avgiftsbefriade, vilket påverkat intäkterna under mars-september med närmare 3 000 tkr. Risk finns för 
en ökning av mängden vårdnadshavare med sänkta inkomster och därmed lägre avgifter. 
Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat under perioden, då förskolorna inte behövt använda 
sig av timavlönad personal, att frånvaron bland personalen varit något högre och effekter av den 
åtgärdsplan för en ekonomi i balans som togs av Förskolenämnden under hösten 2019. 

Förvaltningen har beviljats statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 20/21 med ca 48 mnkr, 
vilket är en minskning med ca 6 mnkr jämfört med föregående läsår. Nämnden har fördelat de 4 mnkr 
som erhölls i välfärdsmedel till förskolor för att underlätta för dem att kunna ta in vikarier under 
exempelvis inskolningsperioden. 

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 +571 tkr. Helårsprognos +550 tkr. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden -99 tkr. Helårsprognos -250 tkr. 

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. Buffert 
bedöms inte nyttjas under året. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2020 Utfall Sep 2020 Budget 2019 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

8,6  7,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten 

27  75 

Antal inskrivna barn från kommunen 5 682 5 784 6 180 

varav barn i fristående verksamhet 442 448 480 

Antal barn per årsarbetare i egen regi 4,8 4,8 5,6 

Andel förskollärare, % 45 49 50 

Andel barnskötare, % 26 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 

248 102 122 47 45 1  525 132    

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

238 86 85 28 22 0  422 136    

Plats samma 
dag som 
önskats 

203 73 77 23 15 0  371 115    

Väntan 1-10 
arbetsdagar 

14 4 3 4 6 0  12 6    

Väntan 11 
arbetsdagar 
eller mer 

21 9 3 1 1 0  39 15    

Placerade barn under ett års ålder 

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

11-12 mån 5 6 4 3 3 2  12 9    

10-11 mån 3 2 3 2 2 1  5 5    

9-10 mån 0 0 1 2 1 0  4 6    

8-9 mån 0 1 2 1 0 0  4 3    

7-8 mån 1 0 1 1 0 0  1 0    

6-7 mån 0 0 1 0 0 0  0 0    

Totalt 9 9 12 9 6 3  26 23    
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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. 

Slutfört 

2.2 Förskolenämnden 

Datum Uppdrag Status 

2020-10-22 Inga nya uppdrag att redovisa  

Slutförda uppdrag 

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

Slutfört 2020-05-18 

2020-02-24 Initiativärende: Verksamhetsmått 
placering på förskola 

Slutfört 2020-06-16 

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

Slutfört 2020-06-16 

2020-03-26 Initiativärende - Redovisning av 
situationen kring Lilla Safiren 

Slutfört 2020-03-26 

2020-04-23 Förskoleförvaltningen ska ta fram en rutin 
för Öppna förskolans uteverksamhet. 

Slutfört 2020-04-30 

2020-05-18 Förskoleförvaltningen ska ta fram 
information om kösituationen på Sparsör 

Slutfört 2020-06-16 

2020-05-18 Förskoleförvaltningen ska ta fram hur 
många 15-timmars barn det finns per 
förskola. 

Slutfört 2020-06-16 

2020-08-20 Förskoleförvaltningen ska varje månad 
redovisa inkomna synpunkter för 
nämnden 

Slutfört 2020-09-17 
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Datum Uppdrag Status 

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

Slutfört 2020-10-22. 
Utredning avseende vaktmästeri är 
slutförd 2020-04-23. 
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Stängning av Våglängdsgårdens förskola 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att stänga Våglängdsgårdens förskola.          

Ärendet i sin helhet 

Beslutet att stänga förskolan till 1 januari 2021 avviker från tidigare beslut i 
Lokalbehovsplan. Orsaken till stängningen är att befolkningsprognosen för 
område Hässleholmen räknats ner och det finns inget behov av dessa 
förskoleplatser. Förskolan är belägen i lägenheter utan tillgång till utegård.  

Förskoleförvaltningen gör, efter genomförda prognosmöten, bedömningen att 
Våglängdsgårdens förskola kan stängas till 1 januari 2021. Platsbehovet på 
Hässleholmen kommer att kunna tillgodoses via de andra förskolorna. 
Förskolan har tidigare haft cirka 30 förskoleplatser. Förskolan har inte haft 
några barn placerade under hösten 2020.               

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 15 oktober 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Stängning av Götagårdens förskola 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att stänga Götagårdens förskola.          

Ärendet i sin helhet 

Beslutet att stänga förskolan till 1 januari 2021 avviker från tidigare beslut i 
Lokalbehovsplan. I Lokalbehovsplanen planerades en stängning av förskolan 
under 2021. 

Förskoleförvaltningen gör, efter genomförda prognosmöten, bedömningen att 
Götagårdens förskola kan stängas till 1 januari 2021. Platsbehovet på 
Götaområdet kommer att kunna tillgodoses via de andra förskolorna. De barn 
som finns på Götagårdens förskola kommer att erbjudas särskild förtur till 
lediga platser på andra förskolor. Förskolan har under hösten 2020 drygt 10 
barn placerade.               

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 15 oktober 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Stängning av I ur och skur Kvarnen 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att stänga I ur och skur Kvarnen.        

Ärendet i sin helhet 

Beslutet att stänga förskolan till 1 januari 2021 avviker från tidigare beslut i 
Lokalbehovsplan. I Lokalbehovsplanen planerades en stängning av förskolan 
under 2021. 

Förskoleförvaltningen gör, efter genomförda prognosmöten, bedömningen att I 
ur och skur Kvarnen kan stängas till 1 januari 2021. Platsbehovet på området 
kommer att kunna tillgodoses via de andra förskolorna. Förskolan har tidigare 
haft ca 30 förskoleplatser. Förskolan har inte haft några barn placerade under 
hösten 2020.       

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 15 oktober 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 

funktionshinderverksamhet 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker motion ”Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola 

och funktionshinderverksamhet” och översänder svaret till Kommunstyrelsen.      

Sammanfattning 

Motionen ”Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 

funktionshinderverksamhet ” har skickats på remiss till Förskolenämnden. 

Kommunfullmäktige föreslås där att besluta:  

- Det ska säkerställas att personal som anställs inom äldreomsorg, 

förskola och funktionshinderverksamhet har tillräckliga kunskaper i 

svenska för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt 

och kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 

- Det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, förskola och 

funktionhinderverksamhet kan erbjudas kompetensutveckling för att de 

ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och kunna 

tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 

Att ha en god kompetensförsörjningsplan är ett prioriterat mål i förvaltningens 

verksamhetsplan. Förvaltningen arbetar aktivt med att attrahera och rekrytera 

utbildad personal. Beroende på vilken anställningsform det gäller går personen 

igenom olika rekryteringsförfaranden där kontroll av språkkunskaper alltid görs.  

I dagsläget erbjuds ingen språkundervisning för medarbetare som är i behov av 

extra stöttning i det svenska språket då det inte har identifierats som ett 

problem i verksamheten.              

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige föreslås i motionen ”Skärp språkkraven i äldreomsorg, 

förskola och funktionshinderverksamhet” att besluta: 

- Det ska säkerställas att personal som anställs inom äldreomsorg, 

förskola och funktionshinderverksamhet har tillräckliga kunskaper i 

svenska för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt 

och kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 
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- Det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, förskola och 

funktionhinderverksamhet kan erbjudas kompetensutveckling för att de 

ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och kunna 

tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 

Motionen har skickats på remiss till Förskolenämnden, Vård- och 

äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden.  

Att ha en god kompetensförsörjning är ett prioriterat mål i förvaltningens 

verksamhetsplan. Det betyder att förvaltningen arbetar aktivt med att attrahera 

och rekrytera utbildad personal. Om andelen utbildade barnskötare och 

förskollärare som finns i verksamheten är hög är språkkunskaperna på en hög 

nivå då dessa medarbetare har avklarat en gymnasial eller högskoleutbildning i 

det svenska utbildningsväsendet vilket ställer krav på att behärska svenska 

språket i såväl tal som skrift.  

Vikarier som kommer in i verksamheten genomgår ett rekryteringsförfarande 

hos Borås Stads bemanningsenhet område pedagogik. Bemanningsenheten 

ligger under Grundskolenämndens ansvarsområde. Grundkrav är att de som 

söker måste ha genomgått SFI D för att bli aktuella. Personerna blir inte per 

automatik anställda, utan medarbetarna på bemanningsenheten genomför både 

telefonintervjuer där språket är en av delarna som kontrolleras och fysiska 

intervjuer där de träffar kandidaterna för att, bland annat, ytterligare säkerställa 

att kandidaten behärskar svenska språket. I dagsläget genomförs inte några 

skriftliga tester, men bemanningsenheten håller på att se över sitt 

introduktionsmaterial för att digitalisera och kommer i och med detta att 

genomföra ett kort kunskapstest digitalt. Vikarier från bemanningsenheten 

genomför endast en liten del dokumentation.  

De medarbetare som rekryteras in på tidsbegränsade anställningar genomgår ett 

rekryteringsförfarande, antingen via bemanningsenheten eller via rektorn. 

Oftast är det medarbetare som från början anställs i bemanningsenheten som 

erbjuds längre tidsbegränsade anställningar, och dessa personer har hanterats 

enligt beskrivningen ovan. När rektor själv sköter rekryteringen träffar alltid 

rektorn personen och säkerställer att personen har ett språk som är tillräckligt 

bra för att utföra arbete på förskolan.  

I Förvaltningens Kompetensförsörjningsplan ingår att stötta outbildade 

medarbetare att valideras till barnskötare. Utbildningen genomförs via 

Almåsgymnasiet och här kan elever med behov få språkstöd. Att erbjuda de 

medarbetare som behöver extra stöttning i svenska språket språkundervisning 

är i dagsläget inte ett område som lyfts i kompetensförsörjningsplanen, då detta 

inte tidigare identifierats som ett problem i verksamheten. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 

funktionshinderverksamhet                         
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Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 15 oktober 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



Motion  Kommunfullmäktige 
  2020-08-27 

     
 

 

 

Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet  
 
Språkbristerna i äldreomsorg och förskola är på sina håll allvarliga. I äldreomsorgen skapar det en 
känsla av otrygghet och ökar risken för fel och brister. I förskolan gör språkbristerna det svårare att 
bedriva det språkutvecklande arbete som är så viktigt för att alla ska få en bra och jämlik start på 
livet.  
 
I en enkät från fackförbundet Kommunal, svarade närmare 73 procent av skyddsombuden att 
språkförbistring leder till oro bland brukarna och ökad stress hos personal. Många av 
skyddsombuden beskriver konsekvenser som utebliven vård och felmedicinering. Kommunal har 
uttryckt att arbeten inom vård- och omsorg aldrig får vara enbart ett integrationsprojekt.  
 
Vård- och omsorgsyrken kräver goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Goda 
svenskkunskaper är en förutsättning för att förstå brukarens behov och kunna dokumentera och 
överlämna korrekt information. Framför allt om arbetet är delegerat. Även om man jobbar med äldre 
som har annat modersmål, är det nödvändigt att ha tillgång till det svenska språket för att kunna ta 
till sig och upprätta skriftlig och dokumentation och förstå instruktioner.  
 
I förskolan är fullgoda kunskaper i svenska avgörande för att se till att barnen lär sig språket och leva 
upp till det språkutvecklande uppdraget. Även här är dokumentation en viktig del i arbetet.  
 
Vid nyanställning inom äldreomsorgen, förskolan och funktionshinderverksamheten ska tydligt 
språkkrav säkerställa att den som erbjuds anställning kan kommunicera både muntligt och skriftligt 
så att arbete kan utföras på ett tillfredsställande vis. Redan anställd personal ska erbjudas utbildning 
om så anses nödvändigt för att leva upp till ställda språkkrav. De krav som ställs idag i Borås Stad 
säkerställer inte att medarbetaren har tillräckliga skriftliga kunskaper i svenska språket. Anhöriga, 
brukare och medarbetare uttrycker dessutom att det också finns brister i muntlig kommunikation. 
Därför föreslår vi; 
 
Kommunfullmäktige besluta 
 
Det ska säkerställas att personal som anställs inom äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet har tillräckliga kunskaper i svenska för att de ska kunna göra sig 
förstådda muntligt och skriftligt och kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 
 
Det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, förskola och funktionhinderverksamhet kan 
erbjudas kompetensutveckling för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och 
kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 
 
För Allianspartierna i Borås 
Moderaterna    Kristdemokraterna 
 
Annette Carlson (M)   Niklas Arvidsson (KD) 
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Initiativärende Kost, lokalvård och vaktmästeri till 

Förskolenämnden  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att 

- godkänna utredningen kring kost- och lokalvårdsorganisationen 

- kost- och lokalvårdsorganisationen blir kvar i nuvarande regi, samt  

- ge förvaltningen i uppdrag att med Grundskoleförvaltningen teckna 

principöverenskommelser rörande kost- och lokalvård.    

Initiativärendet anses därmed besvarat.     

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har genom initiativärendet ”Kost, lokalvård och vaktmästeri 

till Förskolenämnden” uppdragit åt Förskoleförvaltningen att utreda 

möjligheten att ta över kost, lokalvård och vaktmästeri till Förskolenämnden. 

Utredningen kring kost- och lokalvårdsorganisationen redovisas här som en 

delutredning.  

Förskoleförvaltningens förslag är att fortsatt köpa kost och lokalvård från 

nuvarande leverantörer (Grundskoleförvaltningen och Vård- och 

äldreförvaltningen). Bedömningen är att ett övertagande i egen regi är förenat 

med för stora verksamhetsmässiga och ekonomiska risker.  

För att säkerställa kvalitativ kost- och lokalvård föreslås att en ny 

samarbetsprocess arbetas fram, med regelbundna avstämningar mellan 

enhetschef för kost- och lokalvård och rektor. Avstämningarna aggregeras och 

rapporteras till Förskolenämnden. Vidare föreslås Förskoleförvaltningen få i 

uppdrag att teckna principöverenskommelser med Grundskoleförvaltningen 

som reglerar hur samarbetet mellan förvaltningarna avseende Kost- och 

lokalvård ska gå till.               

Prövning av barns bästa 

Barnkonsekvensanalysen redovisas i utredningen. 

Beslutsunderlag 

1. Utredning kring kost och lokalvård 2020-09-25 

2. Bilaga 1 – Bemanningsmodell 
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3. Bilaga 2 – Kapacitet och personal per enhet                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 15 oktober 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Grundskolenämnden 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



Uppdragsgivare: Förskolenämnden 
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Utredning kring kost och lokalvård i egen regi 

Sammanfattning 

Förskolenämnden har genom initiativärendet ”Kost, lokalvård och vaktmästeri 

till Förskolenämnden” uppdragit åt Förskoleförvaltningen att utreda 

möjligheten att ta över kost, lokalvård och vaktmästeri till Förskolenämnden.  

Utredningen kring kost- och lokalvårdsorganisationen redovisas här som en 

delutredning. Förskoleförvaltningens förslag är att fortsatt köpa kost och 

lokalvård från nuvarande leverantörer (Grundskoleförvaltningen och Vård- och 

äldreförvaltningen). Bedömningen är att ett övertagande i egen regi är förenat 

med för stora verksamhetsmässiga och ekonomiska risker.  

För att säkerställa kvalitativ kost- och lokalvård föreslås en ny samarbetsprocess 

att arbetas fram, med regelbundna avstämningar mellan enhetschef för kost- 

och lokalvård och rektor. Avstämningarna aggregeras och rapporteras till 

Förskolenämnd. 
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Utredning kring kost och lokalvård i egen regi 

1 Uppdragsbeskrivning 

Förskolenämnden har genom initiativärendet ”Kost, lokalvård och vaktmästeri 

till Förskolenämnden” gett Förskoleförvaltningen i uppdrag att utreda 

möjligheten att ta över kost, lokalvård och vaktmästeri till Förskolenämnden.  

Delredovisning avseende vaktmästeri har skett till Förskolenämnden 2020-04-

23 § 37. Utredningen kring kost- och lokalvårdsorganisationen redovisas här 

som en delutredning. 

 Syfte och frågor 

Mot ovanstående bakgrund syftar utredningen till att utreda möjligheten att ta 

över kost- och lokalvårdsorganisationen i egen regi. Vidare belyser utredningen 

vilka åtgärder som behöver vidtas om kost- och lokalvårdsorganisationen blir 

kvar i Grundskoleförvaltningens regi. 

Frågor 

 Är det möjligt att ta över kost- och lokalvårdsorganisationen i egen regi? 

 Hur kan en eventuell kost- och lokalvårdsorganisation byggas upp inom 

Förskoleförvaltningen? 

 Vilka åtgärder behöver vidtas om kost- och lokalvårdsorganisationen 

blir kvar i nuvarande regi? 

 Metod 

Metoderna för utredningen är dokumentstudier, genomgång av detaljbudget, 

ekonomisk uppföljning, intervjuer och referensgrupp. 
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2 Omvärldsanalys 

Flera kommuner har under de senaste åren valt att flytta det politiska ansvaret 

för förskoleverksamhet till förskolenämnder, bl.a. Huddinge kommun, Örebro 

kommun. Västerås Stad, Malmö Stad och Sundbybergs Stad. I nuläget är Borås 

Stad, Malmö Stad och Göteborgs Stad de enda kommunerna med 

förskoleförvaltningar, övriga kommuner med förskolenämnder har 

gemensamma förvaltningar med andra skolformer.  

Nedan följer en kort redogörelse över officiella uppgifter från respektive 

kommun. Uppgifterna är hämtade från kommunernas hemsidor eller från 

officiella rapporter. Avseende Örebro kommun har de officiella uppgifterna 

kompletterats med en avstämning med kostchef via telefon. 

 

I Huddinge kommun finns cirka 75 kommunala förskolor där det serveras mat 

till cirka 5000 barn varje dag. På de flesta förskolor finns en kock som lagar 

maten i förskolans kök. Kockarna lagar så mycket mat som möjligt från 

grunden. Måltiderna i förskolan ska serveras på ett säkert sätt både ur ett 

hygieniskt perspektiv och för barn i behov av specialkost. Varje förskola har ett 

system med rutiner som säkerställer livsmedelslagens krav på säker mat. 

Huddinge strävar efter att ha så kort tid som möjligt mellan tillagning och 

servering för att bevara näringsvärde och smak. På förskolan serveras frukost, 

lunch och mellanmål med utgångspunkt i Livsmedelsverkets riktlinjer ”Bra 

måltider i förskolan”. I kommunen finns en gemensam meny för förskolan, 

men variationer kan förekomma. Förskolekockarna är med och planerar menyn 

för förskolan tillsammans med kostkonsulenterna. Kostkonsulenterna på barn- 

och utbildningsförvaltningen näringsberäknar menyerna för frukost, lunch och 

mellanmål för att säkerställa att måltiderna innehåller en bra sammansättning av 

näringsämnen samt de vitaminer och mineraler som ett växande barn behöver. 

 

I Örebro kommun finns ca 125 kommunala förskolor. Måltidsenheten ansvarar 

för måltider inom grund- och gymnasieskolor samt vård och omsorg. Enheten 

ger även konsultstöd till förskolorna. Respektive rektor svarar för personal och 

drift av respektive kök. Vikarieanskaffning sker via gemensam vikariepool. 

bedömningen från kostchefen i Örebro är att vikarieanskaffningen till köken i 

nuläget inte är något problem. Detta då förskolorna har bra och tydliga 

instruktionspärmar i respektive kök. En utmaning som kostchefen ser är att 

förskolornas rektorer inte alltid har full kännedom om kostverksamheten, detta 

löses med nätverksträffar för förskolekockarna. 

 

I Västerås Stad lagas maten på plats på många förskolor. Andra förskolor får 

maten levererad från ett skolkök i närheten. Kockarna lägger själva upp 

menyerna utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer.  

 

I Malmö Stad finns ca 210 kommunala förskolor. Förskolorna är organiserade i 

cirka 50 förskoleområden som vart och ett leds av en rektor i samarbete med 
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biträdande förskolechef1 och förste förskollärare.  Serviceförvaltningen sköter 

tillagning, transport och servering av frukost, lunch och mellanmål för vissa 

kommunala förskolor. Många förskolor har egna tillagningskök under rektor.  

 

Sundbybergs Stad har cirka 30 kommunala förskolor. Måltidsservice ansvarar 

för all personal i köket samt för alla inköp av livsmedel.  

 

 

  

                                                      
1 I Malmö Stad används fortfarande titeln biträdande förskolechef. 
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3 Resultat 

I Förskolenämndens reglemente framgår att nämnden ansvarar, med undantag 

för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, för kost- och lokalvård inom sitt 

verksamhetsområde.2 

 Nuvarande organisation 

I ett beslut från Kommunfullmäktige från 17 mars 2016 § 57, beslutades att 

ansvaret för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen skulle läggas hos 

vardera de tre facknämnderna, Förskolenämnden, Grundskolenämnden och 

Vård- och äldrenämnden.  

Efter omorganisationen från Stadsdelsnämnder till facknämnder i början av 

2017 placerades organisationen för kost och lokalvård organisatorisk under 

Grundskoleförvaltningen. Det finns inget dokumenterat politiskt beslut om att 

placera kost- och lokalvårdsorganisationen i Grundskoleförvaltningen. Enligt 

nuvarande Kost- och lokalvårdsorganisation valdes organisationen av praktiska 

skäl då en stor del av personalen arbetar både på förskolor och på skolor.  

Grundskoleförvaltningens kost- och lokalvårdsverksamhet riktar sig främst mot 

förskola och grundskola. Lokalvård säljs också till andra förvaltningar. 

Förskoleförvaltningen köpte under 2019 kost för 66,5 miljoner kronor (Mkr), 

av dessa fakturerades 1,4 Mkr från Vård och äldreförvaltningen. 

Förskoleförvaltningen köpte under  2019 lokalvård för 25 Mkr. Cirka 4,5 Mkr 

av debiteringen avser centrala tjänster såsom verksamhetschef, enhetschefer 

och tillhörande stödfunktioner, såsom samordnare, HR och ekonomi. 

Verksamheten nyttjar Grundskoleförvaltningens HR- och ekonomifunktioner. 

Vård- och äldreförvaltningen levererar mat till en förskola.3 På en förskola har  

lokalvården sköts av Fritids- och folkhälsoförvaltningen (berörd enhet har 

avvecklats under våren 2020).4 

Kost- och lokalvårdorganisationen under Grundskoleförvaltningen utgörs idag 

av cirka 400 årsarbetare5. Av medarbetarna arbetade 2019 cirka 136 årsarbetare 

på förskolor (81 årsarbetare med kost och 55 årsarbetare med lokalvård). 

Utöver de medarbetare som arbetar på förskolor, betalar Förskoleförvaltningen 

för cirka 10 årsarbetare på Grundskolor som lagar mat till förskolor. 

Verksamheten leds av en verksamhetschef som har stöd av två 

verksamhetsutvecklare som delas av övriga Kost- och lokalvårdsorganisationer i 

staden och som organiseras under Stadsledningskansliet. Det finns 13 

enhetschefer. Enhetscheferna har verksamhetsstöd av tre samordnare (2,5 

heltidstjänster). Samtliga enhetschefer arbetar mot förskola och grundskola. 

Respektive enhetschef har i sin organisation köksmästare och 

lokalvårdssamordnare som utöver arbete inom sin profession sköter planering, 

inköp och vikarieanskaffning. Generellt är köksmästarna och 

lokalvårdssamordnarna placerade på grundskolor, men har samordningsansvar 

                                                      
2 Reglemente för Borås Stads Förskolenämnd 
3 Hulta Ängars förskola 
4 Utsiktens förskola 
5 Omräknat till heltider, baserat på filen Debitering förskolan kost och lokalvård sept 



Borås Stad 
Datum 

2020-09-25 
      

      
Sida 

9(23) 

 

Utredning kring kost och lokalvård i egen regi 

för både förskola och grundskola. Medarbetarna inom lokalvård arbetar i 

relativt hög utsträckning på flera enheter (förskolor och grundskolor). 

Majoriteten av personalen arbetar antingen med kost eller med lokalvård, men 

kombitjänster förekommer i varierande omfattning. 

3.1.1 Kvalitet och likvärdighet 

Kost 

Förskolenämnden svarar för måluppfyllelsen avseende indikatorerna Andel 

ekologiska och Andel närproducerade livsmedel, %. Utfallet för 2019, var 50,4 

%  för andelen ekologiska livsmedel (målvärde 50 %). Utfallet för 2019 var 25 

% för andelen närproducerade livsmedel (målvärde 20 %).  Då inköp av 

livsmedel ligger under Grundskoleförvaltningen kan Förskolenämnden endast 

indirekt påverka måluppfyllelsen. Ytterst är det dock en resursfråga. 

 

Det skiljer sig mellan förskolorna avseende vilken service de får från kost- och 

lokalvård. Skillnaderna går främst att härleda till storleken på förskolan. Större 

förskolor får generellt högre service jämfört med mindre förskolor.  

Samtliga förskolor ska ha samma grundmeny, men de som tillagar och serverar 

maten påverkar enligt intervjuade enhetschefer smak och sinnesupplevelser. 

Överlag är uppfattningen att maten som serveras är bra. Barnen på de förskolor 

med eget tillagningskök eller de förskolor som får sin mat serverad på skolor är 

överlag nöjdare med maten. Samarbetet mellan pedagogerna och 

kostpersonalen upplevs fungera bättre på de förskolor där kostpersonalen 

upplevs som en del av den ordinarie personalgruppen. Vissa av rektorerna 

upplever att maten som levereras från skolor inte alltid är anpassad till de 

mindre barnen. Samtliga enhetschefer inom kost- och lokalvård uppger att de i 

varierande grad arbetar med att anpassa maten till förskolebarn. Vissa 

enhetschefer uppger att det är kvalitetsskillnad på maten som levereras till 

förskolor från grundskolor avseende smak och konsistens, andra uppger att det 

inte är någon kvalitetsskillnad. 

Lokalvård 

Under 2017 genomförde Miljöförvaltningen tillsyn på 92 kommunala förskolor 

i Borås Stad.6 En klar majoritet av förskolorna fick anmärkningar eller 

förelägganden riktade mot sig. Enligt Miljöförvaltningen följde vid tillsynen en 

majoritet av förskolorna inte Folkhälsomyndighetens allmänna råd fullt ut. 

Enligt Miljöförvaltningen saknades på många förskolor tillräckliga och 

dokumenterade rutiner för lokalvård. Äldre förskolor uppfattas som mer 

svårstädade. Det varierade mycket mellan förskolorna avseende vad pedagoger 

förväntas utföra och kunskapen hos lokalvårdare var i vissa fall bristfällig. 

Ansvarsfördelningen mellan pedagoger och lokalvårdare var i vissa fall otydligt 

och odokumenterad. Generellt upplevs lokalvården fungera mindre bra på 

förskolor med kombinerade kost och lokalvårdstjänster. Kombinerade tjänster 

finns främst på mindre förskolor. De intervjuade rektorerna framhåller att 

                                                      
6 Rapport- 2017 års tillsyn av förskolor med fokus på städning. Miljöförvaltningen 2018-02-02. 
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samarbetet mellan pedagogerna och lokalvårdarna fungerar bättre på de 

förskolor där lokalvårdarna upplevs som del av den ordinarie personalgruppen.  

 

Förskoleförvaltningen har efter Miljöförvaltningens tillsyn tagit fram förslag på 

Rutin för städ (förskolans pedagogiska personal) samt städ vid sjukdomsutbrott, som ska 

tydliggöra vilket städ som medarbetare i förskolan förväntas utföra. Förslaget är 

ännu inte samverkat. Även Kost och lokalvårdsenheten har tagit fram förslag på 

rutiner för utökade storstädsinsatser, samt rutiner för 

dokumentation/egenkontroller samt kvalitetskontroller för att tillmötesgå 

Miljöförvaltningens krav.  

 

Bemanningen av lokalvårdare uppges av Grundskoleförvaltningen ske utifrån 

städberäknad tid, bemanningen är inte alltid anpassad till att vissa förskolor är 

mer svårstädade. Likvärdigheten kan därmed skilja sig åt.  

 

3.1.2 Kostnader 

Kost 

Ett förskolebarns dagliga matkostnad beräknas till 1,75 gånger en 

grundskoleelevs matkostnad (inklusive personal), detta då barnen äter fler 

gånger per dag jämfört med grundskoleleverna som endast äter lunch på 

skolorna.7 Vid tillagning beräknas att 65 % av barnen är närvarande och att 

förskolan har öppet 220 dagar per år. Ingen formaliserad uppföljning av den 

faktiska närvaron i förhållande till levererade portioner sker till Kost- och 

lokalvårdsenheten centralt, däremot stämmer förskolorna dagligen av antal 

närvarande barn med tillagningsköken.  Avstämning av antal portioner görs inte 

då debitering sker utifrån kostnadsutfall på livsmedel.  

 

I nuläget varken budgeteras eller följs kostnader för kosten upp på förskolenivå 

vilket i realiteten innebär det att det är svårt att veta vilka kostnader som kan 

härledas till grundskole- respektive förskoleverksamhet och vad 

måltidskostnaden är på den enskilda förskolan. Personalkostnaden uppges vara 

fördelad på antal barn i respektive verksamhet. Livsmedelskostnaderna uppges 

vara fördelad på tillagade portioner. Som konstaterats i stycket 2.1.1 Likvärdighet 

skiljer det sig åt från förskola till förskola avseende uppdelningen mellan vad 

medarbetare i förskolan och kostpersonalen förväntas göra. Mindre förskolor 

utan tillagningskök uppges enligt Kost- och lokalvårdorganisationen ha mindre 

resurser till måltidsservice jämfört med större förskolor med tillagningskök.  

 

Mellan 2016 och 2017 gjordes en generell kostnadsuppräkning med 2,4 %, samt 

tillägg för kostnadsökningen för PO-pålägget. Då kostverksamheten redovisade 

ett överskott verksamhetsåret 2017 räknades det faktiska portionspriset endast 

upp med 0,035 %.  Mellan 2018 och 2019 räknades portionspriser upp med 7,3 

%. Kostnadsökningen kan härledas till högre livsmedelskostnader. Utöver 

                                                      
7 Detaljbudget Kost 2018. Kostnaden för fritidshem redovisas separat. 
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stigande livsmedelskostnader bidrar en volymökning på antal barn till en större 

totalkostnad. 

 

 
 

Kost och lokalvård har tagit fram en bemanningsmodell.8 Modellen är 

inspirerad av hur kostverksamheten i Jönköping arbetar. Utifrån modellen är 

kostorganisationen något överbemannad. Kost och lokalvård har på 

Förskoleförvaltningens uppdrag under 2019 arbetat för att effektivisera 

bemanningen i kommunens kök. Effektiviseringen är delvis genomförd. 

Effektiviseringen försvåras av att många enheter är små och att alla 

tillsvidareanställda i Borås Stad har rätt till heltid. Kost- och lokalvård arbetar 

för att erbjuda kombitjänster i syfte att bemanningsoptimera. En utmaning som 

lyfts av enhetscheferna är att kockar generellt inte vill ha kombitjänster med 

lokalvård. Flera enhetschefer uppger också att det är svårt att få till bra 

kombitjänster med medarbetare i förskolan och att förvaltningsgränserna 

försvårar samarbetet gällande kombitjänster med medarbetare i förskolan. 

Personalkostnaden räknas på hela kostpersonalen, kost- och lokalvård har 

därför svårt att bedöma vilka ekonomiska besparingar som är gjorda. 

Förskoleförvaltningens del av totalkostnaden för kostpersonalen har mellan år 

2018 och 2019 sänkts med 2 procentenheter till en andel av 42 %. 

Lokalvård 

I nuläget varken budgeteras eller följs lokalvården upp på förskolenivå vilket i 

realiteten innebär det att det är svårt att veta vilka kostnader som kan härledas 

till grundskole- respektive förskoleverksamhet.  

Förskoleförvaltningens lokalvård beräknas i en klumpsumma och timkostnaden 

för lokalvård är 274 kronor (2019). Totalt kostar lokalvården drygt 25 Mkr 

årligen för förvaltningen. Personalkostnaden räknas på hela 

lokalvårdspersonalen. Förskoleförvaltningens del av totalkostnaden för 

lokalvårdspersonalen har mellan år 2018 och 2019 sänkts med 0,8 

procentenheter till en andel av 29,4 %.  

  

                                                      
8 Bilaga 1 Bemanningsmodell 2019 

Ålder Portionspris 2017 Portionspris 2018 Portionspris 2019

0-2 år 65,66 65,66 70,43

3-5 år 69,17 69,17 74,03

Pedagoger 13,34 13,34 13,47
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 Förutsättningar för att driva verksamheten i egen regi 

Borås Stads förskolors kök kategoriseras i tre olika kategorier beroende på hur 

stor del av matlagningen som sköts i köket. I Tillagningskök lagas all mat till 

förskolorna. Mottagningsköken får maten levererad till förskolan, men gör enklare 

tillagningsmoment såsom kokning av potatis/ris/pasta, samt bereder sallad. 

Frukost och mellanmål tillagas på plats. Serveringskök får all mat levererad färdig 

till förskolan, frukost och mellanmål bereds på plats. 

Det fanns vid årsskiftet 2019/2020 50 tillagningskök, 12 mottagningskök, samt 

21 serveringskök i Stadens förskolor. För att kunna ta över kostorganisationen 

helt eller delvis i egen regi, har förskolornas tillagningskapacitet kartlagts. En 

förutsättning för att kunna ta över kostorganisationen helt eller delvis i egen 

regi är att förskolorna med tillagningskök har möjlighet att helt eller delvis 

leverera till de förskolor som saknar möjlighet att laga maten själva.  

Lokalvården utförs av lokalvårdsteam. I flera områden arbetar lokalvårdare 

både på skolor och på förskolor. Väljer Förskolenämnden att ta över 

verksamheten behöver Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen i 

dialog tydliggöra hur uppdelningen av personalen kan ske. För de enheter som 

ligger i närheten av varandra och delar medarbetare behöver det tydliggöras hur 

ett fortsatt samarbetet kan ske.  

Nedan redogörs översiktligt resultatet för respektive område. I bilaga 2 

redovisas för antal anställda inom kost och lokalvård på respektive enhet, samt 

var respektive förskola får sin kost från idag. För de förskolor som idag får mat 

från grundskolor, redovisas det också för i den mån det går förslag på alternativ 

där förskolor kan laga maten. 

3.2.1 Centrum 

I Centrum kommundel har i dagsläget sex av åtta förskolor tillagningskök. Två 

förskolor har serveringskök. Bedömningen är att förskolorna med 

tillagningskök i Centrum har kapacitet att leverera mat till förskolorna med 

serveringskök.  

Förskolorna flaggar för att diskning kan bli problematisk vid ytterligare 

leveranser. 

Kosttransporterna sker av extern leverantör. Intervjuad enhetschefs bedömning 

är att förändringarna i pris är små, om de förskolor som saknar tillagningskök 

ska få maten från andra förskolor. 

3.2.2 Dalsjöfors 

I Dalsjöfors kommundel har fem av tolv förskolor tillagningskök. Fem 

förskolor har serveringskök och två har mottagningskök. Tre av 

tillagningsköken är gemensamma med grundskolans (Aplaredsgårdens, 

Rångedalagårdens och Dannike förskolor) då förskolan och skolan sitter ihop. 

De förskolor som ligger i direkt anslutning till grundskolor bör även 

fortsättningsvis få maten levererad från grundskolor. I övrigt kan 

kommundelens förskolor med tillagningskök leverera till övriga förskolor i 

kommundelen. 
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Kosttransporterna sker av intern leverantör (Vård- och äldreförvaltningen). 

Bedömningen är att kostanden för förändrade rutter blir små. 

3.2.3 Fristad 

I Fristad kommundel har fyra av åtta förskolor tillagningskök. Två förskolor har 

serveringskök och två förskolor har mottagningskök. Blåklintens förskola har 

tillagningskök, men på grund svårigheterna med att rekrytera en kombitjänst 

avseende kost- och lokalvård, får förskolan tillfälligt maten levererad från 

Borgstenaskolan. Områdets förskolor med tillagningskök klarar inte fullt ut att 

leverera mat till förskolorna med serveringskök respektive mottagningskök.   

Kosttransporterna sker av extern leverantör. Intervjuad enhetschefs bedömning 

är att det kan bli kostsamt om de förskolor som saknar tillagningskök ska få 

maten från förskolor i en annan kommundel. 

3.2.4 Göta 

I Göta kommundel har fyra av sju förskolor tillagningskök. Tre förskolor har 

mottagningskök. Kommundelens förskolor med tillagningskök levererar redan 

idag maten till förskolan med mottagningskök. 

Kosttransporterna sker av extern leverantör. Intervjuad enhetschefs bedömning 

är att det inte blir några prisskillnader för matleverans i egen regi då maten  i 

området redan idag endast kommer från andra förskolor. 

3.2.5 Hässleholmen 

I Hässleholmen kommundel har åtta förskolor tillagningskök och tre förskolor 

har serveringskök. I dagsläget har det inte gått att hitta en kombinationstjänst 

till Naturlekens tillagningskök, förskolan får därför tillfälligt maten från 

Bodaskolan. Bedömningen är att kommundelens förskolor med tillagningskök 

har kapacitet att leverera mat till förskolorna med mottagningskök. 

Kosttransporterna sker av intern leverantör (Vård- och äldreförvaltningen). 

Intervjuad enhetschefs bedömning är att kostnaden för förändrade rutter blir 

små. 

3.2.6 Norrby 

I Norrby kommundel finns sex tillagningskök, ett mottagningskök och fyra 

serveringskök. I dagsläget är det svårt att ta över all matlagning från 

Grundskolan, detta då kommundelen har två stora enheter (Virvelvinden och 

Norrbyskolan) som saknar tillagningskök. Eventuellt kan köket på 

Norrbyskolans förskola återstartas. På sikt kan eventuellt leveranser ske från 

kommundelen till kommundel Sjöbo. 

Kosttransporterna sker av extern leverantör. Intervjuad enhetschefs bedömning 

är att det kan bli kostsamt om de förskolor som saknar tillagningskök ska få 

maten från förskolor i en annan kommundel.  

3.2.7 Sjöbo 

I Sjöbo kommundel fanns under 2019 ingen förskola med tillagningskök. 

Vildmarkens förskola invigdes under våren 2020 och har kapacitet att leverera 



Borås Stad 
Datum 

2020-09-25 
      

      
Sida 

14(23) 

 

Utredning kring kost och lokalvård i egen regi 

mat till ytterligare en förskola. Eventuellt finns kapacitet  för att leverera mat till  

två av förskolorna från förskolor i kommundel Centrum.  

Kosttransporterna sker av extern leverantör. Förutsättningarna för att få mat 

levererad från centrumområdet får undersökas särskilt. 

3.2.8 Sjömarken 

I Sjömarken kommundel finns det sju tillagningskök och ett mottagningskök. 

Kommundelens förskolor får ingen mat levererad från grundskolor. I syfte att 

effektivisera organisationen kan ett tillagningskök göras om till ett 

mottagningskök. 

3.2.9 Trandared 

I Trandared kommundel finns det fyra tillagningskök och ett mottagningskök. 

Kommundelens förskolor får ingen mat levererad från grundskolor. Hulta 

Ängars förskola sitter ihop med äldreboendet och får maten levererad från 

äldreboendet, bedömningen är att detta behöver fortsätta även framöver. 

Kommundelens förskolor får ingen mat levererad från grundskolor. 

3.2.10 Viskafors 

I kommundel Viskafors finns tre tillagningskök och tre serveringskök. På 

Falkungens och Svanungens förskolor äter barnen på angränsande skolor. 

Fortsatt leverans från Viskaforsskolan är därför att föredra.  

 Leverans av mat 

I nuläget debiteras Förskoleförvaltningen årligen cirka 0,7 Mkr för 

matleveranser som sköts av vaktmästeriet inom Vård- och äldreförvaltningen. 

Vidare debiteras Förskoleförvaltningen årligen cirka 1,4 Mkr för matleveranser 

som sköts av extern leverantör.  

I samband med att nya rutter tillkommer förs resonemang med  intern eller 

extern leverantör avseende upplägg och strukturer för rutterna. Tillträdande 

enheter ska ha rätt att utnyttja avtalet med den externa leverantören till samma 

villkor. 

Det är i dagsläget svårt att uppskatta hur stor kostnadsökningen för att i högre 

utsträckning leverera mat från förskolor till förskolor, istället för från 

grundskolor till förskolor blir. Men då antal leveranskök ökar går det att anta att 

en kostnadsökning kommer att ske.  

 Rekrytering och vikarieanskaffning 

3.4.1 Rekrytering 

I dagsläget råder det lokalt och nationellt en stor kockbrist, såväl inom offentlig 

som privat sektor. De kockar som väljer att arbeta inom offentlig sektor är 

enligt enhetscheferna för kost och lokalvård i allmänhet inte intresserade av 

kombinationstjänster mellan kost- och lokalvård. Generellt är det mer komplext 

att arbeta i ett mindre förskolekök jämfört med att arbeta i ett skolkök, detta då 

det finns färre eller inga kollegor. Generellt är det lättare att rekrytera 
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måltidsbiträden och lokalvårdare jämfört med kockar, men även dessa 

personalkategorier är svårrekryterade. 

3.4.2 Vikarieanskaffning 

Samtliga intervjuade enhetschefer lyfter vikarieanskaffning och rekrytering som 

den största utmaningen om Förskolenämnden väljer att ta över verksamheten i 

egen regi. Vid frånvaro av medarbetare på förskolorna nyttjas medarbetare från 

grundskolorna. För att lösa bemanningsbristen som uppstår på grundskolorna 

bokas vikarier från bemanningsenheten. Det är lättare att ha ovana vikarier på 

större enheter, då det finns flera i samma personalkategori som kan introducera 

vikarien i arbetet.  

Bemanningsenheten framhåller att de i dagsläget har en hög vikarietäckning 

avseende måltidbiträden och lokalvårdare, men att de i princip inte har några 

kockar i vikariebanken. 

Väljer Förskolenämnden att ta över kost- och lokalvård i egen regi behöver 

Förskoleförvaltningen ha strategier kring vikarieanskaffningen. En väg som 

lyfts av enhetscheferna är att arbeta med överanställningar av framförallt kockar 

på de större enheterna som vid sjukfrånvaro kan arbeta på de mindre 

enheterna. För att ytterligare minska sårbarheten bör dialog med 

Grundskoleförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen ske, i syfte att skapa 

förutsättningar för att vid akut kompetensbrist kunna låna medarbetare över 

förvaltningsgränserna.  

 Arbetsgruppen 

Som ett led i utredningen har en arbetsgrupp bestående av fackliga 

representanter, rektorer, verksamhetschef, ekonom, chef för 

ekonomifunktionen, HR-specialist samt utredare satts samman för att klargöra 

möjligheterna samt belysa för och nackdelar med ett övertag av kost, lokalvård 

och vaktmästeri i egen regi. 

Arbetsgruppen har träffats ett antal gånger  under 2019 och 2020. 

Arbetsgruppen har lyft för och nackdelar med att ta över kost och lokalvård i 

egen regi och har diskuterat hur organisationen skulle kunna se ut om 

verksamheten togs över i egen regi. 

3.5.1 Möjliga fördelar och nackdelar med övertag i egen regi  

I detta avsnitt specificeras möjliga för-och nackdelar med övertag av kost, 

lokalvård och i egen regi hos Förskoleförvaltningen som lyfts av arbetsgruppen. 
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Fördelar 

 Få tillbaka personalen i arbetslaget, del av 

enheten som bidrar till ökad tillhörighet 

 Möjlighet att kunna ha delad tjänst, 

exempelvis lokalvård 50 % och i barngrupp 

50 %. Detta skulle bidra till ökad flexibilitet 

och större samverkansvinster 

 Fördelar med fokus förskola, främst ur 

kostsynpunkt 

 Kvalitativa vinster (bl.a. i form av ökad 

dialog och samverkan kring kost- och 

lokalvård) 

 Möjligen ekonomiska vinster 

Nackdelar 

 Om rektorerna ska vara chefer över kosten 

ses utmaningar, främst avseende 

arbetsmiljön. Farhåga att det blir merjobb 

för rektorerna.  

 Hur löser man det om kostpersonalen inte 

kommer en dag? Vem sköter 

vikariehanteringen?  

 Farhåga att pedagogerna ska göra jobbet, 

får inte bli merjobb för dem 

 Vem blir ansvarig chef om den anställda 

dels jobbar i barngrupp, dels i Kost- och 

lokalvårdsorganisationen? 

 Möjligen ökade kostnader 

  

Vidare fördes resonemang kring möjlig organisatorisk placering utav kost, och 

lokalvård vid ett övertagande i egen regi. Arbetsgruppen diskuterade både 

placering under rektor samt en central placering.  

3.5.2 Organisatorisk placering under rektor: 

 

Det finns några utmaningar med en organisatorisk placering under rektor. Dels 

har rektorerna inte kunskapen kring kost och lokalvård och det skulle således 

ändå behövas en central organisation som stödfunktion. En annan utmaning är 

att kost och lokalvårdspersonal kommer ifrån sin egen profession om de delas 

upp mellan rektorer. 

Fördelar: 

 Ingår i gruppen 

 Gå in i barngrupp 

 Kommer närmare barnen och verksamheten – 

matsvinn, hållbart samhälle, ekologiskt 

 Få in frågorna på exempelvis APT 

 Direkt ta upp med rätt person, inte behöva gå 

genom annan chef  

 Kan ta beslut som fungerar för respektive enhet  

Nackdelar: 

 Kunskap saknas hos rektor 

 Ändå behov av central organisation 

som stöttar upp 

 Kost/lokalvård kommer ifrån sin egen 

profession 

 En rektor i arbetslaget chef för 

kostpersonal 

 Farhåga att det kommer bli för mycket 

för rektorerna om man inte gör en 

egen kostavdelning då det är mkt att 

sätta sig in i gällande kosten och 

lokalvården  
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3.5.3 Organisatorisk placering på central enhet  

Fördelar:  

 En egen kost och lokalvårdsavdelning 

för ökad transparens kring ekonomin 

och möjlighet att påverka inköp 

 Underlättar för verksamheten att kunna 

nyttja varor från köket. 

Samarbetsvinster, ökad kommunikation 

 Vid sjukdom upplevs ibland att det inte 

finns ersättare, i egen regi kan det finnas 

möjlighet att täcka upp bättre 

 Ökad likvärdighet mellan 

verksamheterna 

 Kortare styrkedja som ger en bättre 

översyn där man ser kostnaderna och 

kan påverka 

 Möjlighet att effektivisera och inte nyttja 

för många årsarbetare för tjänsterna.  

 Ta gemensamma beslut kopplade till 

verksamheten 

 Högre kompetens än hos rektor 

Nackdelar:  

 Om för små enheter, säkerställa att 

möjlighet finns för att kunna fortsätta 

köpa mat tillsammans med 

Grundskoleförvaltningen 

 Rektorernas möjlighet att själva påverka 

kostorganisationen minskar  

 Längre från verksamheten 

 Vid sjukdom kan det bli svårare att låna 

personal från Grundskoleförvaltningen 

 

 Befintliga enhetschefers bedömning 

Samtliga befintliga enhetschefer gör bedömningen att det är mest effektiva ur 

ett Borås Stads perspektiv är att behålla nuvarande organisation. Flera av de 

intervjuade enhetscheferna lyfter att på sikt vore det bättre om all kost- och 

lokalvård organiserades under en kommungemensam organisation. 

Fördelar som lyfts av enhetschefer om Förskolenämnden beslutar att ta över 

Kost- och lokalvård i egen regi är att det blir ökad fokus på förskolebarnen 

genom att menyerna tydligare kan riktas mot förskola. Ytterligare en fördel är 

att kost- och lokalvårdsorganisationens medarbetare tydligare blir en del i 

teamet på förskolorna. Flera enhetschefer lyfter att de tror att det blir lättare att 

få till kombitjänster mellan medarbetare i förskolan och kost och lokalvårds 

personal om verksamheten är organiserad under samma förvaltning. 

Den största farhågan som lyfts från enhetscheferna om Förskoleförvaltningen 

väljer att ta över verksamheten i egen regi är att organisationen blir mer sårbar, 

detta då personal från grundskoleverksamhet troligtvis inte kan nyttjas vid 

sjukfrånvaro i samma utsträckning som idag. 
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4 Sammantagen analys och slutsats 

Förskolenämnden kan i nuläget inte ta över hela sin del av Kost- och 

lokalvårdsorganisationen, detta då köken i Stadens förskolor inte har kapacitet 

att leverera till alla förskolor utan tillagningskök. I de fall där förvaltningens 

egna tillagningskök inte kan tillhandahålla fler måltider till andra 

mottagningskök kommer förvaltningen att behöva köpa kosten av annan aktör, 

Grundskoleförvaltningen eller från entreprenör. Även de förskolor som fysiskt 

ligger bredvid en grundskola och som därför inte har eget tillagningskök 

kommer fortsatt att behöva köpa kost från Grundskoleförvaltningen.  

Bedömningen är att det är möjligt att ta över en stor del av verksamheten. Vid 

ett övertagande av kost, lokalvård i egen regi är det flertalet faktorer som 

behöver beaktas. I dagsläget är det inte möjligt att förutse en effektivisering 

samt en årskostnad vid ett övertagande då flertalet faktorer är osäkra. Den 

sammantagna bedömningen är att årskostnaden bör kunna vara kvar på samma 

eller på en något lägre nivå, jämfört med idag, men bedömningen är osäker. 

 Alternativ 1. Sköta kosten och lokalvård till största delen i 
egen regi 

I flertalet fall skulle förskolor kunna leverera mat till varandra, i andra fall är 

förskolorna fortsatt i behov av att köpa kost från Grundskoleförvaltningen och 

Vård- och äldreförvaltningen, alternativt från extern leverantör.  

Att ta över majoriteten  av kostorganisationen borde vara kostnadsneutral  för 

Förskoleförvaltningen, då OH-kostnaderna till Grundskoleförvaltningen 

minskar och personalen i tillagningsköken följer med till Förskoleförvaltningen. 

Förskoleförvaltningen kommer i förslaget att på de större köken behövas arbeta 

med överanställning av kockar, som vid vikariebrist kan arbeta på de mindre 

enheterna med tillagningskök.  

Då ingen uppföljning hittills gjorts på förskolenivå är det emellertid ingen som 

med säkerhet vet om matkostnaderna är dyrare på de förskolor som har egna 

tillagningskök jämfört med de förskolor som får maten levererad till sig.  

En majoritet av lokalvårdspersonalen kan i förslaget flytta över till 

Förskoleförvaltningen. En kartläggning behöver göras av de medarbetare som 

arbetar på förskolor och skolor i syfte att bedöma om de ska göra det fortsatt 

eller om lokalvårdspersonalen ska delas upp på respektive enhet. I de lägen då 

förskola och grundskola är i samma lokaler bör gemensamma lokalvårdare vara 

anställd av den största verksamheten. 

Organisationen skulle förslagsvis bestå av ca 130 medarbetare och  fyra till fem 

enhetschefer (respektive enhetschef förslås få stöd av en köksmästare och en 

lokalvårdssamordnare som arbetar i verksamheten), en verksamhetschef. 

Administration, HR och ekonomifrågor sköts av befintliga funktioner. Då 

förskolenheterna generellt är mindre än grundskoleenheterna kommer 

organisationsförändringen innebära att respektive enhetschef får fler enheter att 
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ha hand om, vilket kan innebära att ett nära ledarskap försvåras.

 

 Alternativ 2. Fortsatt köpa kost- och lokalvård från 
Grundskoleförvaltningen 

Trots ett likvärdigt pris skiljer sig service- och kvalitetsgraden på förskolorna. 

Budget och uppföljning för kost- och lokalvårdsorganisationen följs inte upp på 

förskolenivå. Åtgärder vidtas för ökad transparens i syfte att säkerställa att 

budget och uppföljning i tillräcklig omfattning. Åtgärder vidtas i syfte att 

säkerställa en tydlighet gällande vad kost- och lokalvårdspersonal och 

medarbetare i förskolan ska utföra. Vidare behöver enhetschefen för kost- och 

lokalvård tillsammans med rektorerna arbeta för att kost- och 

lokalvårdspersonalen på ett tydligare sätt ska känna sig som en del av förskolans 

personal.  

 

Ovanstående åtgärder regleras lämpligen i överenskommelser mellan 

Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen. 

 Barnkonsekvensanalys 

Kost- och lokalvård berör i hög grad barnen på förskolornas vardag. De 

alternativ som lyfts i utredningen är främst på övergripande förvaltningsnivå 

och bedöms därför i det korta perspektivet endast påverka barnen marginellt. 

Väljer Förskolenämnden att ta över verksamheten kan maten eventuellt i högre 

utsträckning än idag anpassas till förskolebarn och barnens behov beaktas i så 

fall i högre utsträckning än idag.  

Om kost- och lokalvårdspersonalen på ett tydligare sätt än idag involveras i 

verksamheten på förskolan kan barnens möjlighet att påverka verksamheten 

stärkas. 

  

VC

Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5

Stödfunktioner
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5 Förskoleförvaltningens förslag 

Förskoleförvaltningens sammantagna analys är att ett övertagande av kost- och 

lokalvårdsverksamheten är förenad med flera osäkerhetsfaktorer, dels 

ekonomiska, dels verksamhetsmässiga. Förskoleförvaltningen föreslår därför att 

verksamheten blir kvar i Grundskoleförvaltningens regi. 

För att tydliggöra Grundskoleförvaltningen, respektive Förskoleförvaltningens 

åtaganden tas två principöverenskommelser fram, en för kost och en för 

lokalvård. Genom överenskommelserna och bättre ekonomisk uppföljning 

möjliggörs framtida utvärdering om köp från Grundskoleförvaltningen och 

Vård- och äldreförvaltningen. 

 

 Arbetet framåt 

I principöverenskommelserna kommer de flesta av de brister som har 

konstaterats  i denna utredning att rättas upp. 

Det tydliggörs att tjänsterna ska utföras utifrån gällande lagar och kommunala 

policys, samt hur ansvarsfördelningen ska vara mellan kost- och lokalvårds 

personal och förskolornas personal. Det beslutas att verksamhetschef för kost 

och lokalvård regelbundet ska närvara i Förskoleförvaltningens ledningsgrupp 

och vid särskilda beslutsärenden också delta som adjungerad i 

Förskoleförvaltningens ledningsgrupp. 

Det tydliggörs att en gång per termin ska respektive enhetschef för kost- och 

lokalvård bjuda in rektorerna på de enheter där den har personal till 

uppföljningsmöte för avstämning av kvalitet på tjänsten och andra frågor som 

har med överenskommelsernas genomförande att göra. Uppföljningen görs på 

gemensam mall för att möjliggöra rapportering på aggregerad nivå till 

Förskolenämnden. Parterna kan därutöver vid behov kalla till avstämningsmöte 

om tjänstens innehåll eller förändringar i beställning av volym eller frekvens.  

 

Åtgärder vidtas i syfte att säkerställa att utförare och beställare när det är 

praktiskt och kvalitetsmässigt möjligt för båda verksamheterna, strävar efter att 

samutnyttja personal inom samma avtalsområde i syfte att säkerställa en 

kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet.  

 

Kost- och lokalvårdspersonal tillsammans med enhetschef för kost och 

lokalvård bör bjudas in till förskolans APT när gemensamma frågor diskuteras. 

Eftersträvansvärt är att kostpersonalen bjuds in minst en gång per termin.  

Det tydliggörs att kostpersonalen kan delta i det pedagogiska arbetet på 

förskolan. 

Förskoleförvaltningens och Grundskoleförvaltningens ekonomifunktioner 

utvecklar den ekonomiska uppföljningen i syfte att möjliggöra uppföljning på 

en tillräckligt detaljerad nivå. 
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Vid personalaktiviteter uppmanas, om rektor bedömer det som lämpligt att 

bjuda med kostpersonalen. 
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Bemanningsmodell 2019 

Bemanning av serveringskök 

Serveringskök får varm huvudkomponent och potatis/ris/pasta samt råkost/sallad skickat till sig. 

Frukost och mellanmål bereds på plats.  

 

  

 Ej kombinationstjänst Kombinationstjänst 

20-40 barn 6 timmar (frukost – lunchdisk) 
ca kl. 07.00-13.30 inkl. 30 min rast 
 
 
Tiderna är snittider som även inkluderar 
varubeställning, varumottagning, 
egenkontroll, städning av kök, APT m.m. 

45 min frukost+disk 
30 min mellanmål+disk 
75 min lunch+disk 
30 min övrig tid* 
TOT: 3 timmar 
*=varumottagning, beställning, städ, 
egenkontroll 

60 barn 6 timmar  och 30 minuter 
(frukost-lunchdisk) 
ca kl. 07.00-14.00 inkl. 30 min rast 
 
Tiderna är snittider som även inkluderar 
varu-beställning, varumottagning, 
egenkontroll, städning av kök, APT m.m. 

60 min frukost+disk 
45 min mellanmål+disk 
95 min lunch+disk 
45 min övrig tid* 
TOT: 4 timmar och 5 minuter 
*=varumottagning, beställning, städ, 
egenkontroll 

80 barn 6 timmar  och 30 minuter 
(frukost-lunchdisk) 
ca kl. 07.00-14.00 inkl. 30 min rast 
 
Tiderna är snittider som även inkluderar 
varu-beställning, varumottagning, 
egenkontroll, städning av kök, APT m.m. 

75 min frukost+disk 
60 min mellanmål+disk 
115 min lunch+disk 
60 min övrig tid* 
TOT: 5 timmar och 10 minuter 
*=varumottagning, beställning, städ, 
egenkontroll 

100 barn 6 timmar  och 30 minuter 
(frukost-lunchdisk) 
ca kl. 07.00-14.00 inkl. 30 min rast 
 
Tiderna är snittider som även inkluderar 
varu-beställning, varumottagning, 
egenkontroll, städning av kök, APT m.m. 

90 min frukost+disk 
75 min mellanmål+disk 
135 min lunch+disk 
75 min övrig tid* 
TOT: 6 timmar och 15 minuter 
*=varumottagning, beställning, städ, 
egenkontroll 

120 barn 7 timmar och 20 minuter 
(analogt med kombinationstjänst) 

105 min frukost+disk 
90 min mellanmål+disk 
155 min lunch+disk 
90 min övrig tid* 
TOT: 7 timmar och 20 minuter 
*=varumottagning, beställning, städ, 
egenkontroll 

140 barn 8 timmar och 25 minuter 
(analogt med kombinationstjänst) 

120 min frukost+disk 
105 min mellanmål+disk 
175 min lunch+disk 
105 min övrig tid* 
TOT: 8 timmar och 25 minuter 
*=varumottagning, beställning, städ, 
egenkontroll 



 

Bemanning av mottagningskök  

Mottagningsköket får varm huvudkomponent skickad till sig dvs kött/fisk/kyckling/vegetariskt. 

Tillagar på plats i mottagningsköket potatis/ris/pasta samt sallad. Tillagar också frukost och 

mellanmål på plats.  

 Ej kombinationstjänst Kombinationstjänst 

20-40 barn 6 timmar (frukost – lunchdisk) 
ca kl. 07.00-13.30 inkl. 30 min rast 
 
 
Tiderna är snittider som även inkluderar 
varubeställning, varumottagning, 
egenkontroll, städning av kök, APT m.m. 

45 min frukost+disk 
30 min mellanmål+disk 
90 min lunch+disk 
30 min övrig tid* 
TOT: 3 timmar och 15 minuter  
*=varumottagning, beställning, städ, 
egenkontroll 

60 barn 6 timmar och 30 minuter 
(frukost-lunchdisk) 
ca kl. 07.00-14.00 inkl. 30 min rast 
 
Tiderna är snittider som även inkluderar 
varu-beställning, varumottagning, 
egenkontroll, städning av kök, APT m.m. 

60 min frukost+disk 
45 min mellanmål+disk 
120 min lunch+disk 
45 min övrig tid* 
TOT: 4 timmar och 30 minuter 
*=varumottagning, beställning, städ, 
egenkontroll 

80 barn 6 timmar och 30 minuter 
(frukost-lunchdisk) 
ca kl. 07.00-14.00 inkl. 30 min rast 
 
Tiderna är snittider som även inkluderar 
varu-beställning, varumottagning, 
egenkontroll, städning av kök, APT m.m. 

75 min frukost+disk 
60 min mellanmål+disk 
150 min lunch+disk 
60 min övrig tid* 
TOT: 5 timmar och 45 minuter 
*=varumottagning, beställning, städ, 
egenkontroll 

100 barn 7 timmar  
(analogt med kombinationstjänst) 

90 min frukost+disk 
75 min mellanmål+disk 
180 min lunch+disk 
75 min övrig tid* 
TOT: 7 timmar 
*=varumottagning, beställning, städ, 
egenkontroll 

120 barn 8 timmar och 15 minuter 
(analogt med kombinationstjänst) 

105 min frukost+disk 
90 min mellanmål+disk 
210 min lunch+disk 
90 min övrig tid* 
TOT: 8 timmar och 15 minuter 
*=varumottagning, beställning, städ, 
egenkontroll 

140 barn 9 timmar och 30 minuter 
(analogt med kombinationstjänst) 

120 min frukost+disk 
105 min mellanmål+disk 
240 min lunch+disk 
105 min övrig tid* 
TOT: 9 timmar och 30 minuter 
*=varumottagning, beställning, städ, 
egenkontroll 

 

  



Bemanning av tillagningskök 

Kvalitetsnivå på maten kanske behöver förtydligas ytterligare men grunden är lagad frukost, lagad lunch 

samt ett förberett mellanmål. Matlagning generellt från grunden men kanske inte tid till att trilla köttbullar 

eller vackra presentationer/uppläggningar. Tiden inkluderar förberedelse av mellanmål samt eventuellt 

diskning av mellanmålsdisk dagen efter. 

Diskhantering: Modellen förutsätter att smutsig disk transporteras till köket/diskrum att och ren disk 

hämtas från köket/diskrum.  

Hämtning av maten: Modellen förutsätter att maten avhämtas i köket av pedagogisk personal.  

 

 Ej kombinationstjänst Kombinationstjänst 

20-40 barn 6 timmar  
(frukost – lunchdisk) 
ca kl. 07.00-13.30 inkl. 30 min rast 
 
 
Tiderna är snittider som även inkluderar 
varubeställning, varumottagning, 
egenkontroll, städning av kök, APT m.m. 

45 min frukost+disk 
30 min mellanmål+disk 
180 min lunch+disk 
30 min övrig tid* 
TOT: 4 timmar och 45 minuter  
*=varumottagning, beställning, städ, 
egenkontroll. 

60 barn 6 timmar och 30 minuter 
(frukost-lunchdisk) 
ca kl. 07.00-14.00 inkl. 30 min rast 
 
Tiderna är snittider som även inkluderar 
varu-beställning, varumottagning, 
egenkontroll, städning av kök, APT m.m. 
 

60 min frukost+disk 
45 min mellanmål+disk 
240 min lunch+disk 
45 min övrig tid* 
TOT: 6 timmar och 30 minuter 
*=varumottagning, beställning, städ, 
egenkontroll. 

80 barn 
 

8 timmar 
(analogt med kombinationstjänst) 

75 min frukost+disk 
60 min mellanmål+disk 
300 min lunch+disk 
45 min övrig tid* 
TOT: 8 timmar 
*=varumottagning, beställning, städ, 
egenkontroll. 

100 barn 
 

 90 min frukost+disk 
75 min mellanmål+disk 
360 min lunch+disk 
75 min övrig tid* 
TOT: 10 timmar 
*=varumottagning, beställning, städ, 
egenkontroll. 

120 barn 
 

 105 min frukost+disk 
90 min mellanmål+disk 
420 min lunch+disk 
105 min övrig tid* 
TOT: 12 timmar 
*=varumottagning, beställning, städ, 
egenkontroll. 

  



140 barn 
 

 120 min frukost+disk 
105 min mellanmål+disk 
480 min lunch+disk 
135 min övrig tid* 
TOT: 14 timmar 
*=varumottagning, beställning, städ, 
egenkontroll. 

160 barn 
 

 135 min frukost+disk 
120 min mellanmål+disk 
540 min lunch+disk 
165 min övrig tid* 
TOT: 16 timmar 
*=varumottagning, beställning, städ, 
egenkontroll. 

  



Kommundel Förskola Antal barn Åa lokalvård Åa kost

Dalsjöfors Alprosgården (nya) 120 ? ?

Dalsjöfors Alprosgården (gamla, stänger VT 2020) 24 0,5 0,25

Dalsjöfors Aplaredsgården/skola Gulsippan 16 0,16 0,46

Dalsjöfors Aplaredsgården/sportstuga Ekbacken 20 0,16 0,125

Sjömarken Björkgården 117 0,5 2

Centrum Björkängen 38 0,25 0,25

Fristad Blåklinten 41 0,49 0,675

Hässleholmen Bodagården 110 1 1,5

Norrby Byttorpsgården 46 0,5 0,25

Hässleholmen Bäckaryd 101 0,875 1,1875

Dalsjöfors Dalsjögården 120 1 2

Dalsjöfors Dannike förskola 54 0,3 0,65

Sjömarken Ekegården 84 0,4375 1

Viskafors Falkungen 39 0,5 0,5

Fristad Frufällegården 64 0,625 0,75

Göta Hedvigsborgsgården 63 0,5 1

Viskafors Herrgårdsleken 60 0,5 1

Trandared Hulta Ängar 105 1 1,25

Norrby Hällegården 74 0,625 1,25

Hässleholmen Hässlegården 120 1 1,5

Viskafors I Ur och Skur Kråkan 24 0,25 0,5

Dalsjöfors Kerstinsgården 81 0,62 1

Trandared Kransmossen 122 1 2

Norrby Kreanova 120 1 2

Göta Kristinegården 103 0,75 1,75

Norrby Kronängsgården 60 0,5 0,5

Sjömarken Kullagården 118 1 2

Sjömarken Kvarnen 33 0,4 0,5

Centrum Kvarngården 38 0,4375 0,25

Norrby Kärnhuset 146 1,25 2

Hässleholmen Kärrabacken 122 1 2

Centrum Liljeberget 101 0,75 1,125

Fristad Lilla Safiren (stänger HT 2020?) 37 0,25 0,25

Göta Linneagården 77 0,75 0,75

Fristad Ljungagården 118 1 1,5

Göta LärKan 132 1 1,6

Dalsjöfors Lövängen 56 0,5 1

Centrum Mariagården 100 1 1,1875

Hässleholmen Marklandsparken 120 1 1,5

Sjömarken Melltorp 120 0,5 2

Hässleholmen Milstensgläntan 40 0,343 0,375

Hässleholmen Milstensgården 157 1,5 2

Hässleholmen Milstensgården DR (stänger HT 2020) - 0

Göta Moldeparken 81 0,75 1,5

Norrby Nattviolen (tot) 32 0,25 0,25

Hässleholmen Naturleken 26 0,5 0,5

Sjömarken Nordtorp 35 0,25 0,75

Norrby Norrbygården 39 0,375 1



Norrby Norrbyskolan 143 1,8 1,2

Norrby Parkgården 44 0,375 1

Norrby Positivgården 25 0,25 0,5

Viskafors Pumpkällagården 60 0,5 0,8

Sjömarken Rullan 53 0,5 0,75

Dalsjöfors Rångedalagården 57 0,12 0,86

Centrum Sagan 120 0,75 2

Sjöbo Savannen 97 0,75 0,75

Sjöbo Savannen DR (tot) 30 - -

Göta Silverpoppeln 120 1 2

Sjöbo Sjöbogården 62 0,5 0,5

Sjömarken Sjögården 57 0,5 1

Sjöbo Skattkistan 102 0,5 0,605

Dalsjöfors Skogsgläntan 120 1 1,5

Fristad Skogsstjärnan 43 0,475 0,875

Centrum Skogsängen inkl mini 143 1,125 2,75

Viskafors Svanungen 56 0,62 0,5

Trandared Södergården 110 1,5 1,75

Trandared Sörmarksgården 61 0,63 1

Fristad Tallbacken 110 1 2

Centrum Tokarpsberg 80 0,75 1,125

Trandared Torget 101 0,6875 1,375

Trandared Trandaredsgården 97 0,94 0,95

Fristad Trollevi 77 0,625 0,75

Sjöbo Trollgården 63 0,5 0,5

Hässleholmen Tunnlandsgården 27 0,25 0,375

Dalsjöfors Utsikten (stänger VT 2020 31 Köps av FoF 0,75

Sjöbo Vildmarken ink DR 170 - -

Norrby Virvelvinden 63 0,75 0,5

Hässleholmen Våglängdsgården 32 0,375 0,375

Fristad Växthuset 77 0,575 1,03

Hässleholmen Ängsgården 80 1 1,5

Viskafors Ängsjögården 99 1 1,75

Dalsjöfors Äsperedsgården 58 0,64 0,87

Centrum Östermalmsgården 78 0,75 1,25



Kökstyp Lagar idag Har kapacitet till

Servering - -

Servering - -

Tillagning 130 200 portioner, köket är ihop med skolan

Servering - -

Tillagning 140 140

Servering - -

Tillagning 40 65

Tillagning 95 160

Servering - -

Tillagning 115 140

Tillagning 175 Kapaciteten kommer att utökas i samband med nya Alprosgården

Tillagning 120 200 portioner, köket är ihop med skolan

Tillagning/Servering 89 300

Servering - -

Mottagning - -

Tillagning 70 70

Tillagning 90 150

Mottagning - -

Tillagning 80 80

Tillagning 120 120

Servering - -

Mottagning - -

Tillagning 265 265

Tillagning 110 190

Tillagning 180 180

Servering - -

Tillagning 128 150

Servering - -

Servering - -

Tillagning 140 190

Tillagning 120 160

Tillagning 100 160

Servering - -

Mottagning - -

Tillagning 118 130

Tillagning 140 240

Tillagning 60 60

Tillagning 120 120

Tillagning 120 120

Tillagning 130 150

Servering - -

Tillagning 160 220

Tillagning - -

Mottagning - -

Servering - -

Tillagning 20 35

Tillagning 41 50

Tillagning 30 50



Mottagning - -

Tillagning 40 80

Tillagning 30 Ingen mer kapacitet

Tillagning 90 150

Tillagning 64 100

Servering

Tillagning 110 180

Mottagning - -

Mottagning - -

Tillagning 190 190

Mottagning - -

Tillagning 75 75

Mottagning - -

Tillagning 110 130

Tillagning 40 80

Tillagning 0 140

Servering - -

Tillagning 120 150

Tillagning 60 60

Tillagning 110 130

Tillagning 80 120

Tillagning 100 150

Mottagning - -

Mottagning - -

Mottagning - -

Servering - -

Servering - -

Tillagning - 170

Servering

Servering - -

Servering - -

Tillagning 80 80

Tillagning 125 200

Servering - -

Tillagning 110 160



Leverantör idag

Ej öppnat

Dalsjöskolan

Aplaredskolan

Aplaredskolan

-

Östermalmsgården

-

-

Särlaskolan

-

-

Dannikeskolan

Ekegården och Sandgärdsskolan

Viskaforskolan

Fristadskolan

.

Vård- och äldreförvaltningen

-

-

Ängsjögården 

Dalsjöskolan

-

-

-

Särlaskolan

Kullagården

Engelbrektsskolan

-

-

-

Slättängskolan

-

-

-

-

-

Bodaskolan

-

Milstensgården

Silverpoppeln

Särlaskolan

Bodaskolan

-



Särlaskolan

-

-

Rångedalaskolan

-

Erikslund

Erikslund

-

Sjöboskolan

Sjöboskolan

-

-

Björkhöjdsskolan

Viskaforskolan

-

-

-

-

-

Kransmossen

Fristadskolan

Erikslund

Bodaskolan

Dalsjögården

-

Särlaskolan

Bodaskolan

Bredaredskolan

-

-

Äsperedskolan

-



Förslag till leverantör vid ev. övertagande

Dalsjögården

-

-

-

Östermalmsgården

-

-

Kreanova

-

-

Dannikeskolan

-

Pumpkällagården

Fristadskolan

.

Vård- och äldreförvaltningen

-

-

Ängsjögården

Dalsjögården

-

-

-

Parkgården

Kullagården

Sagan

-

-

-

Skogsstjärnan

Kristinegården

-

-

-

-

Stänger ht 2020

-

-

Silverpoppeln

I framtiden Norrbyskolan

Milstensgården

-



I framtiden tillagningskök

-

Kärnhuset

Rångedalaskolan

-

Erikslund

Stänger vt 2020

-

Sjöboskolan

Sjöboskolan

-

Skogsängen

Herrgårdsleken

-

-

-

-

-

Kransmossen

Fristadskolan

Erikslund

Bodagården

-

-

I framtiden Norrbyskolan

Milstensgården

Bredaredsskolan

-

-

Äsperedsskolan

-
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1(2) 

Datum 

2020-10-22 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00003 1.1.3.0 
 

  

 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-27  § 96 Kommunala uppdrag (val 

i KF enligt valberedningens förslag) Augusti. 

Dnr 2020-00138 

 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-27  § 99 Revidering av Riktlinjer 

för resor 

Dnr 2020-00139 

 

3. Inbjudan till samråd - Ändring av detaljplan för Nedre Norrmalm, 

Järven 4, 15 & 16 

Dnr 2020-00140 

 

4. Uppföljning av Skolinspektionens beslut - Ärendet kan avslutas 

Dnr 2020-00124 

 

5. Kommunstyrelsens beslut § 332 - Revidering Visionen Borås 2025 

Dnr 2020-00142 

 

6. Kommunstyrelsens beslut 2020-09-07  § 327 Strategiskt 

inriktningsdokument för Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för barn 

och unga 

Dnr 2019-00174 

 

7. Beslut Mål nr. 3068.20 - Förvaltningsrätten avvisar överklagandet 

Dnr 2020-00133 

 

8. Inbudan till granskning för detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1 

m.fl. Kristinebergs Centurm, Borås 

Dnr 2019-245 

 



Borås Stad 
  Sida 
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9. Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24  § 109 Kommunala uppdrag 

(val i KF enligt valberedningens förslag) September 

Dnr 2020-00138 

 

10. Kommunstyrelsens beslut 2020-09-21 § 357 Svar på Revisionsrapport - 

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 

Dnr 2020-00057 

 

11. Inkomna synpunkter september 

 

12. Kommunfullmäktiges beslut § 119 Digital strategi 2020 

Dnr 2019-00211 

 

13. Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24  § 121 Kommunfullmäktiges 

sammanträdesdagar 2021 

Dnr 2020-00148 

 

14. Kommunfullmäktiges beslut  § 116 Hantering av inköpskostnader med 

anledning av Coronapandemin 

Dnr 2020-00154 

 

15. Revisionsrapport - Beslutsgången avseende Lilla Safiren 

Dnr 2020-00147 

 

               

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Datum 

2020-10-22 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00004 1.1.3.0 
 

  

 

Delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

1. Anmälan av kränkande behandling 

Dnr 2020-00002 

 

2. Utredning av kränkande behandling 

Dnr 2020-00002 

 

3. Delegationsbeslut – Beslut om att ej bevilja särskild förtur utifrån andra 

skäl 

Dnr 2020-00038 

 

4. Delegationsbeslut utifrån uppföljning av riktad tillsyn vid Änglabackens 

förskola 

Dnr 2020-00047 

 

5. Delegationsbeslut - Förstagångstillsyn av utökning av befintlig förskola 

Änglabackens förskola 

Dnr 2020-00149 

 

6. Tillsvidareanställningar september 2020 

Dnr 2020-00046 

 

7. Tidsbegränsade anställningar september 2020 

Dnr 2020-00046 

 

               

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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