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Månadsrapport juni 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport juni 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +13 092 tkr i förhållande till 

periodens budget. Sex tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet 

positivt med 3 850 tkr. Förskolenämnden har ännu inte kompenserats för de 

extra lönesatsningar som gjorts för förskollärare och första linjens chefer. 

Kompensationen avser mellanskillnaden mellan 2,7 % och 3,0 % och beräknas 

påverka periodens resultat med ca -300 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget 

+7 700 tkr, vilket motsvarar nämndens buffert för året. 

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-juni varit 107 barn färre 

än under motsvarande period förra året. 

Antalet barn i fristående förskolor är fem fler under januari-juni 2020 än under 

motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har ökat med 

tio platser jämfört med motsvarande period förra året. Kostnaderna för köpta 

platser är ca 650 tkr lägre under januari-juni 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-

juni 2020 än under motsvarande period 2019. 

Utifrån det ekonomiska läget under 2019 beslutade Förskolenämnden om en 

åtgärdsplan för en ekonomi i balans enligt Borås Stads styrprinciper. 

Åtgärdsplanen är långsiktig och förväntas ge full effekt under 2021. 

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

innebär en avsevärt högre lokalkostnad.               

Prövning av barns bästa  

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

rör barn. Månadsuppföljningen är nämndens egen rapport och analys av sin 

ekonomi och verksamhet med årsprognos. Ärenden bedöms vara av ren 

administrativ art och en barnrättschecklista har därför inte upprättats som 
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underlag för bedömning av hur beslutet förhåller sig till barnets eller barnens 

bästa.   

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport juni 2020 Förskolenämnden

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan med representanter i FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

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

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +13 092 tkr i förhållande till periodens budget. Sex 
tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 3 850 tkr. Prognosen för helåret är i 
nuläget +7 700 tkr, vilket motsvarar nämndens buffert för året. 

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. 

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

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

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

 Ej 
genomfört 

Ett arbete startade under 2019 och 
Förskoleförvaltningen anordnade 
tillsammans med Arbetslivsförvaltningen två 
träffar, men dessa genomfördes inte p.g.a 
för få anmälda. Ett omtag kommer tas under 
2020. 
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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, %. 26,1 25 30 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Utfallet är 26,1 % vilket ligger i 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, %. 52,8 50 65 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

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, med undantag för 2018 där måluppfyllelsen blev 99,8 %.  

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2020 Målvärde 2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

10 8 7 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

70,3 75 50 

Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 43 50 
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Utfall avser perioden 190501-200430. 

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 till Kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. Utfallet för januari -
 juni 2020 är 0. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Under den pågående pandemin har sjukskrivningarna ökat till mellan 13-14% och varierat kraftigt 
under perioden. Frånvaron för vård av barn har också varit högre. Bemanningssituationen har på vissa 
förskolor varit ansträngd och på andra väl tilltagen. Förvaltningen har arbetar aktivt med att försöka 
jämna ut belastningen genom att flytta medarbetare mellan områdena för att säkerställa en så god 
arbetsmiljö som möjligt. En ökad rörlighet med förflyttningar och förändringar i arbetsschema utifrån 
personals frånvaro ger en ökad belastning för både rektorer och medarbetare. 
 
Situationen är såpass extrem att det är svårt att under pågående pandemi analysera sjukskrivningstalen 
ytterligare.  

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Förvaltningen har minskat användandet av timvikarier betydligt, dels för att behovet saknats och dels 
för att ge företräde till mer ansträngda förvaltningar i Borås stad. 
 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Följs upp i samband med årsredovisningen. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 3 729 4 600 -871 9 200 8 300 -900 

Statsbidrag 41 428 40 878 550 82 375 82 375 0 

Förskoleavgifter 27 670 30 479 -2 809 61 700 58 700 -3 000 

Övrigt 4 374 2 872 1 502 5 739 6 955 1 216 

Summa intäkter 77 201 78 829 -1 628 159 014 156 330 -2 684 

       

Personal -307 929 -323 126 15 197 -662 971 -651 780 11 191 

Kost -33 269 -32 099 -1 170 -62 939 -65 939 -3 000 

Lokalvård -13 225 -13 549 324 -27 098 -27 098 0 

Lokaler -47 987 -49 160 1 173 -98 658 -98 158 500 

Köpta platser -30 972 -30 702 -270 -61 331 -61 831 -500 

Material -3 977 -2 311 -1 666 -4 583 -6 633 -2 050 

Övrigt -16 053 -17 185 1 132 -26 884 -30 341 -3 457 

Summa kostnader -453 412 -468 132 14 720 -944 464 -941 780 2 684 

       

Buffert    -7 700   

Nettokostnad -376 211 -389 303 13 092 -793 150 -785 450 7 700 

Nämndbidrag 389 303 389 303  793 150 793 150  

Resultat efter 
nämndbidrag 

13 092 0  0 7 700  

Sex tolftedelar av nämndens buffert ingår i posten Övrigt under Budget perioden och påverkar resultatet positivt med 3 850 tkr. 

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +13 092 tkr i förhållande till periodens budget. Sex 
tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 3 850 tkr. Förskolenämnden har ännu 
inte kompenserats för de extra lönesatsningar som gjorts för förskollärare och första linjens chefer. 
Kompensationen avser mellanskillnaden mellan 2,7 % och 3,0 % och beräknas påverka periodens 
resultat med ca -300 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget +7 700 tkr, vilket motsvarar nämndens 
buffert för året. 

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-juni varit 107 barn färre än under motsvarande period förra året. 

Antalet barn i fristående förskolor är fem fler under januari-juni 2020 än under motsvarande period 
förra året. Fristående pedagogisk omsorg har ökat med tio platser jämfört med motsvarande period 
förra året. Kostnaderna för köpta platser är ca 650 tkr lägre under januari-juni 2020 än för motsvarande 
period förra året. 
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Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden 
betalningsansvar för 93 färre barn under januari-juni 2020 än under motsvarande period 2019. 

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

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

4.3 Verksamhet 2020 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-     
avvikelse 

Central 
administration 

      

Intäkt 7 0 7 0 7 7 

Kostnad -5 409 -5 069 -339 -10 274 -10 531 -257 

Nettokostnad -5 402 -5 069 -333 -10 274 -10 524 -250 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -887 -1 098 211 -2 195 -2 195 0 

Nettokostnad -887 -1 098 211 -2 195 -2 195 0 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 76 435 78 288 1 853 157 931 155 140 -2 791 

Kostnad -441 230 -452 005 10 775 -919 225 -916 384 2 841 

Nettokostnad -364 795 -373 717 8 922 -761 294 -761 244 50 

Öppen förskola       

Intäkt 25 42 -17 84 84 0 

Kostnad -1 992 -2 381 389 -4 977 -4 877 100 

Nettokostnad -1 967 -2 339 372 -4 893 -4 793 100 

Familjecentraler       

Intäkt 736 500 236 999 1 099 100 

Kostnad -3 896 -3 730 -166 -7 793 -7 793 0 

Nettokostnad -3 160 -3 230 70 -6 794 -6 694 100 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -3 850 3 850 -7 700 0 7 700 

Nettokostnad 0 -3 850 3 850 -7 700 0 7 700 

Totalt       

Intäkt 77 203 78 830 -1 627 159 014 156 330 -2 684 

Kostnad -453 414 -468 133 14 719 -952 164 -941 780 10 384 

Nettokostnad -376 211 -389 303 13 092 -793 150 -785 450 7 700 
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Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +13 092 tkr i förhållande till periodens budget. Sex 
tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 3 850 tkr. Prognosen för helåret är i 
nuläget +7 700 tkr, vilket motsvarar nämndens buffert för året. 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden -333 tkr. Helårsprognos -250 tkr. 

Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +211 tkr. Utfallet kan variera mellan 
månaderna. Helårsprognos enligt årsbudget. 

Förskoleverksamhet: Budgetavvikelse för perioden på +8 922 tkr. Helårsprognos +50 tkr. En 
betydande ekonomisk risk finns i en minskning av intäkter. I nuläget har de grupperna med lägst avgift 
blivit avgiftsbefriade, vilket påverkat intäkterna under mars-juni med ca -2 000 tkr. Prognosen för juli 
månad bedöms innebära en minskad intäkt med ca 500 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 och att 
frånvaron bland personalen varit något högre. 

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. 

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 +372 tkr. Helårsprognos +100 tkr. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden +70 tkr. Helårsprognos +100 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. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2020 Utfall Jun 2020 Budget 2019 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

  7,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten 

  75 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 475 6 098 6 180 

varav barn i fristående verksamhet 485 481 480 

Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,4 5,1 5,6 

Andel förskollärare, % 45 45 50 

Andel barnskötare, % 30 30 30 

Gruppstorlek 14 13 17 

Uppgifter kring utfall för maj månad avseende sjukfrånvaro och timavlönade fanns inte tillgängliga vid rapportens genomförande. 

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       

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

238 86 85 28 22 0       

Plats samma 
dag som 
önskats 

203 73 77 23 15 0       

Väntan 1-10 
arbetsdagar 

14 4 3 4 6 0       

Väntan 11 
arbetsdagar 
eller mer 

21 9 3 1 1 0       
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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       

10-11 mån 3 2 3 2 2 1       

9-10 mån 0 0 1 2 1 0       

8-9 mån 0 1 2 1 0 0       

7-8 mån 1 0 1 1 0 0       

6-7 mån 0 0 1 0 0 0       

Totalt 9 9 12 9 6 3       
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1  Inledning 

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

2 Uppdrag från Kommunfullmäktige och 

Förskolenämnden 

2.1 Kommunfullmäktige 

Datum Uppdrag Status 

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

Ej påbörjad 

2.2 Förskolenämnden 

Datum Uppdrag Status 

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

Delvis slutfört.  
Utredning avseende vaktmästeri är 
slutförd 2020-04-23. 

   

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 
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Intern kontroll 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner riskanalys och intern kontrollplan för 2021och 

antar revidering av Förskolenämndens regler och anvisningar för intern 

kontroll.         

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige antog 2017 nya regler för intern kontroll i Borås Stad.  

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Varje nämnd skall löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde och varje år anta en plan för 

denna uppföljning. Planen ska baseras på en riskanalys av rutiner och processer. 

I riskanalysarbetet görs en konsekvens- och sannolikhetsbedömning. 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 

syftar bland annat till att: 

 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. 

 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.  

 Minimera risker, säkra system och rutiner. 

 Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 

 Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed. 

 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.               

Prövning av barns bästa  

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

rör barn. Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

respektive verksamhetsområde. 

För ärendet har en barnrättschecklista har upprättats som underlag för 

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

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2021 

2. Intern kontrollplan 2021 

3. Förskolenämndens regler och anvisningar för intern kontroll   
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4. Barnrättschecklista                              

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan med representanter i FSG.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen, för kännedom. 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden  

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Förskolenämndens riskanalys 2021 innehåller 42 identifierade riskbilder. Riskbilderna tillhör kategorierna Egen verksamhet, Personal, Ekonomi och 

Styrning och ledning. Ingen riskbild har riskbedömning 16. 

2 Regler för Intern kontroll 

Vid beslut om intern kontroll för 2019 beslutade Förskolenämnden att förlänga giltighetstiden på styrdokumentet Förskolenämndens Regler och 

anvisningar för intern kontroll till och med år 2020. 

Till årets riskanalys har styrdokumentet setts över och behandlas av nämnden i samband med riskanalys 2021. Förskolenämndens nya regler och 

anvisningar för intern kontroll gäller till och med 2023. Reglerna bifogas rapporten. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Förskolenämnden har under våren anpassat sitt arbete med riskanalys 2021 för att fungera under pandemin. Nämnden har istället för sin årliga workshop 

arbetat med riskanalysen enskilt. Förslag på förändring, tillägg och synpunkter på riskanalysen har sammanställts av partiernas gruppledare som därefter 

översänt dessa till Förskoleförvaltningen för sammanställning. 

Förvaltningschef och förvaltningscontroller presenterade sammanställningen av riskanalys 2021 för presidiet den 28 maj. Vid mötet gick presidiet 

igenom inkomma synpunkter samt lämnade ytterligare synpunkter och förslag på förändringar på riskanalys 2021. Förvaltningen har därefter arbetat 

vidare med att färdigställa intern kontrollplan för 2021. 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Nämndens uppdrag Risk för att nämndledamöter inte är tillräckligt insatta i 
verksamhetsspecifika frågor. 
Beskrivning 
Förvaltningen har under våren 2019 både utbildat 
nämnden och genomfört studiebesök på olika 
förskolor. Alla i nämnden har  ett eget ansvar att sätta 
sig in nämndens frågor. 

3 Nej   

Extraordinär händelse Risk för att rutiner är bristfälliga vid extraordinär 
händelse i förskolans närområde. 
 

8 Nej Vid pandemi 2020 kan nämnden se 
att rutinerna för extraordinära 
händelser fungerar. 
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5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Bisyssla Risk för att medarbetare inte har kännedom om 
skyldigheten att anmäla bisyssla 
Beskrivning 
Krav på redogörelse av bisysslor. Medarbetare som 
har en bisyssla ska anmäla denna och de uppgifter 
som behövs till arbetsgivaren för bedömning av 
bisysslan, detta enligt AB § 8. Arbetsgivaren ska vid 
introduktion av nyanställda medvetandegöra om denna 
skyldighet. 

8 Ja Ny risk för 2021.   

Vikarier Risk för att rutiner för vikarier i verksamheten ej är 
kända och följs. 
 

6 Nej Bemanningsenheten finns nu 
organiserat i utbildningsklustret. 

 

Risk för brist på vikarier 
Beskrivning 
Det finns en risk att förskolorna inte kan få tag i vikarier 
i den utsträckning som behövs, framför allt i 
ytterområdena. Det finns då risk för brister i 
likvärdighet. 

12 Ja   

Risk för brister i förskolans sekretess och tystnadsplikt 
 

6 Nej   

Kompetens och 
utbildning 

Risk för svårigheter gällande kompetensförsörjning 
och därmed risk att förskolorna inte når fördelningen 
på 70% legitimerade förskollärare och 30% 
barnskötare 
Beskrivning 
Det råder svårigheter att rekrytera förskollärare och 
barnskötare eftersom det är bristyrken. 

12 Nej Följs upp i arbetet med 
kompetensförsörjningsplan. 

 

Risk för att det ej finns minst en förskollärare per 
avdelning. 
Beskrivning 
Svårigheter i rekrytering av förskollärare, kombinerat 
med frånvaro, kan bidra till att det inte finns någon 
utbildad förskollärare på alla avdelningar. 

9 Nej Följs upp i månatliga 
kvalitetsdialoger med rektor. 
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Personalomsättning Risk för hög personalomsättning 
 

6 Nej Personalomsättning beskriver 
rörlighet på personal, dvs hur många 
som lämnat sin arbetsgivare för 
annan arbetsgivare eller på grund av 
ålderspension i förhållande till 
antalet tillsvidareanställda under 
året. 

 

Sjukfrånvaro Risk för hög sjukfrånvaro 
Beskrivning 
Förskolans personal uppvisar i nuläget en för hög 
sjukfrånvaro. 

12 Nej Följs upp per månad i nämndens 
månadsrapport. 

 

Arbetsmiljö Risk för att anställda tvingas ta stort ansvar för sin 
arbetsplats verksamhet på grund av att det är för få 
ordinarie personal. 
Beskrivning 
Det kan finnas risk att anställda tvingas ta stort ansvar 
vid ordinarie personals frånvaro. 

12 Nej Riskbilden följs upp av 
skyddskommittén på LSG och FSG. 

 

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Resursfördelning Risk för brister i likvärdighet utifrån resursfördelningen 
 

6 Nej   

Upphandling Risk för att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
 

6 Nej   

Risk för att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

6 Nej   

Ekonomiska 
konsekvenser 

Risk för underskott eller anpassningar i verksamheten. 
Beskrivning 
Volymuppräkning och utebliven kostnadstäckning för 
lokaler kan bidra till underskott och/eller anpassningar i 
verksamheten. 

12 Nej Riskbilden hanteras i 
budgetprocessen. 
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Risk för att flera nybyggda förskolor ger en dyrare 
lokalkostnad per barn. 
 

12 Nej Riskbilden hanteras i 
budgetprocessen. 

 

Kundfakturor Risk för felaktig hantering av kundfakturor 
Beskrivning 
Förskoleförvaltningen hanterar kundfakturor i hög 
utsträckning, dels i form av förskoleavgifter, dels i form 
av fakturor för interkommunal ersättning. Rutiner för att 
hantera kundfakturor finns och kontroller görs 
månatligen av samordnarna för sitt ansvarsområde. 

8 Ja Ny risk för 2021.  

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Utredning av barn i 
behov av särskilt stöd 

Risk för att barn i behov av särskilt stöd inte får det 
stöd de har rätt till 
 

9 Nej Riskbilden följs upp två gånger per 
år i maj och oktober på 
orienteringsmöten (ORM) med 
barnhälsan. Kontinuerliga dialoger 
sker mellan rektor och barnhälsan 
vid behov. Förskolenämnden fick i 
budget 2020 2,0 mnkr för att arbeta 
med att stärka stödjande insatser. 

 

Övergrepp Risk för att barn utsätts för sexuella övergrepp 
 

8 Nej   

Risk för att rutiner gällande övergrepp i förskolan inte 
är kända och följs. 
 

4 Nej Vid introduktion av nyanställda ges 
information om rutinen. 

 

Risk för att rutin mot kränkningar av barn inte följs 
Beskrivning 
Det har framkommit att det finns brister gällande 
huruvida denna rutin följs. Därför är det angeläget att 
titta närmre på detta område. 

6 Nej De informationsinsatser som har 
genomförts visar på gott resultat. 
Utökat centralt stöd till rektor ges 
fortsatt. 
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Risk för att anmälningsskyldigheten till Socialtjänsten 
inte efterlevs. 
Beskrivning 
Myndigheter och anställda hos sådana myndigheter 
vars verksamhet berör barn och unga är skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin 
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. Anmälan ska göras när den 
anmälningsskyldige får kännedom om eller misstänker 
att ett barn far illa. 

12 Nej Finns tydliga och kända rutiner för 
orosanmälan som är förankrade hos 
rektorerna. 
Följs upp av barnhälsan i 
samverkansarbetet. 

 

Barngruppens storlek Risk för att inte klara Skolverkets riktmärke gällande 
barngruppernas storlek 
Beskrivning 
Det finns idag svårigheter att uppfylla Skolverkets 
riktmärke. 

6 Nej   

Säkerhet Risk för brister gällande säkerheten i utemiljön 
Beskrivning 
Brister i utemiljön kan finnas genom allmänhetens 
påverkan, t ex nedskräpning. 

9 Nej Riskbilden hanteras inom 
kvalitetsdialoger i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

 

Risk för att säkerhetsrutiner gällande brandskydd inte 
är kända och följs 
Beskrivning 
Om säkerhetsrutiner inte är kända och följs av 
medarbetare och vikarier kan det få allvarliga 
konsekvenser. 

8 Nej   

Risk för att säkerhetsrutiner vid barns försvinnande 
inte är kända och följs 
Beskrivning 
Om säkerhetsrutiner inte är kända och följs av 
medarbetare och vikarier kan det få allvarliga 
konsekvenser. 

8 Nej   

Jämn könsfördelning Risk för att förskolan har för få manliga pedagoger 
 

8 Nej Riskbilden följs upp i 
kompetensförsörjningsplanen. 

 

Risk för att förskolan känns som en otrygg arbetsplats 
för män 
 

6 Nej   

Lokaler Risk för att lokaler inte är ändamålsenliga och 
funktionella 
Beskrivning 
Risken gäller särskilt äldre och tillfälliga lokaler. 

9 Ja Riskbilden hanteras i 
lokalplaneprocessen och i det 
systematiska kvalitetsarbetet 
(Rapport "Lokalernas beskaffenhet"). 
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Risk för brister gällande placering av förskolan och 
dess tillgänglighet 
 

9 Ja Riskbilden hanteras i 
lokalplaneprocessen och i det 
systematiska kvalitetsarbetet 
(Rapport "Lokalernas beskaffenhet"). 

 

Risk för att förskolelokaler saknas 
Beskrivning 
Den stora efterfrågan på förskoleplatser gör att det 
behövs fler förskolelokaler. Det finns en risk för att nya 
lokaler inte hinner tas i bruk i önskvärd tid. 

6 Nej Riskbilden hanteras i 
lokalplaneprocessen och i det 
systematiska kvalitetsarbetet 
(Rapport "Lokalernas beskaffenhet"). 

 

Risk för att städtjänster inte blir utförda med kvalitet. 
 

6 Nej Tjänsteköp av lokalvård kommer att 
regleras i överenskommelse med 
Grundskolenämnden, detta sker i 
samband med utredningen av kost- 
och lokalvård. 

 

Risk för att alla barn inte har möjlighet till annan 
utevistelse än förskolans utegård. 
 

4 Nej   

Risk för att nämndens intresse inte beaktas hos 
Lokalförsörjningsnämnden vid fler intressenter. 
Beskrivning 
När intresset inte beaktas kan nämndens 
verksamheter få byta verksamhetslokaler frekvent eller 
vid olämpliga tillfällen. 

6 Nej   

Risk för att i planarbetet hänvisa till närliggande 
förskolor som redan är fulltecknade 
 

12 Ja Planarbetet hanteras av 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Tillsyn av fristående 
enheter 

Risk för att fristående enheter inte har en tillräckligt 
god kvalitet 
 

8 Nej   

Inkomna synpunkter Risk för att alla inte känner till rutinen för 
synpunktshantering samt informerar om denna. 
Beskrivning 
Inkomna synpunkter ska tas om hand och besvaras 
enligt en kommunövergripande rutin. Rutinen behöver 
implementeras i större utsträckning. 

9 Ja   
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Läroplan och 
måluppfyllelse 

Risk för att inte uppnå läroplanens mål på grund av för 
låg andel förskollärare. 
Beskrivning 
I och med ny Lpfö 1 juli 2019 ansvarar huvudmannen 
för att förskollärare finns på varje förskola, som 
ansvarar för den pedagogiska undervisningen. 

9 Nej Följs upp i kvalitetsrapport som 
redovisas till nämnden. 

 

Risk för att personalens kompetens gällande digitala 
verktyg är bristande. 
Beskrivning 
Det finns en risk att förskolan inte lever upp till kraven i 
den reviderade läroplanen och att undervisningen inte 
leder till ökad kompetens för barnen. Risk för brister i 
likvärdighet finns också. 

8 Nej Följs upp i särskild rapport "Digital 
kompetens" i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

 

Risk för att övergångarna mellan förskola och skola 
inte håller en tillräckligt hög kvalitet. 
Beskrivning 
Det finns risk för brister i den överlämnande 
informationen och dokumentationen vilket kan få till 
följd att alla barn inte får de mest optimala 
förutsättningarna att lyckas i skolan. 

6 Ja   

Risk för att vårdnadshavare inte får information om vad 
som hänt under dagen. 
 

6 Nej   

Lagstiftning Risk för att GDPR inte följs/efterlevs. 
Beskrivning 
Brister vad gäller kunskap inom området kan leda till 
att den nya lagen inte följs fullt ut och i slutändan kan 
det leda till vite. 

6 Nej Förvaltningen arbetar under 2020 
med resultatet från uppföljning 2019, 
vid brister kommer åtgärder vidtas. 

 

8 Riskmatris 

K
o

n
s

e
k
v
e
n

s
 

4 

4 

 

8 

 

12 

 

16 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 

42 

41 20 10 9 3 1 19 6 
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3 

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

2 

2 
 

4 

 

6 

 

8 

 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras (1-3) Totalt: 42 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Bisyssla 1 Risk för att medarbetare inte har 
kännedom om skyldigheten att anmäla 
bisyssla 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja Ny risk för 2021.  

31 

38 35 30 29 28 26 

23 21 18 15 12 5 

33 

32 25 14 13 8 2 40 39 37 27 24 22 

17 36 16 7 34 11 

1 26 15 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Utredning av barn 
i behov av särskilt 
stöd 

2 Risk för att barn i behov av särskilt stöd 
inte får det stöd de har rätt till 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Riskbilden följs upp två gånger per 
år i maj och oktober på 
orienteringsmöten (ORM) med 
barnhälsan. Kontinuerliga dialoger 
sker mellan rektor och barnhälsan 
vid behov. Förskolenämnden fick i 
budget 2020 2,0 mnkr för att arbeta 
med att stärka stödjande insatser. 

Övergrepp 3 Risk för att barn utsätts för sexuella 
övergrepp 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

4 Risk för att rutiner gällande övergrepp i 
förskolan inte är kända och följs. 

4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej Vid introduktion av nyanställda ges 
information om rutinen. 

5 Risk för att rutin mot kränkningar av 
barn inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej De informationsinsatser som har 
genomförts visar på gott resultat. 
Utökat centralt stöd till rektor ges 
fortsatt. 

6 Risk för att anmälningsskyldigheten till 
Socialtjänsten inte efterlevs. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Nej Finns tydliga och kända rutiner för 
orosanmälan som är förankrade hos 
rektorerna. 
Följs upp av barnhälsan i 
samverkansarbetet. 

Barngruppens 
storlek 

7 Risk för att inte klara Skolverkets 
riktmärke gällande barngruppernas 
storlek 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Säkerhet 8 Risk för brister gällande säkerheten i 
utemiljön 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Riskbilden hanteras inom 
kvalitetsdialoger i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

9 Risk för att säkerhetsrutiner gällande 
brandskydd inte är kända och följs 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

10 Risk för att säkerhetsrutiner vid barns 
försvinnande inte är kända och följs 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Jämn 
könsfördelning 

11 Risk för att förskolan har för få manliga 
pedagoger 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej Riskbilden följs upp i 
kompetensförsörjningsplanen. 

12 Risk för att förskolan känns som en 
otrygg arbetsplats för män 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Lokaler 13 Risk för att lokaler inte är 
ändamålsenliga och funktionella 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Riskbilden hanteras i 
lokalplaneprocessen och i det 
systematiska kvalitetsarbetet 
(Rapport "Lokalernas beskaffenhet"). 

14 Risk för brister gällande placering av 
förskolan och dess tillgänglighet 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Riskbilden hanteras i 
lokalplaneprocessen och i det 
systematiska kvalitetsarbetet 
(Rapport "Lokalernas beskaffenhet"). 

15 Risk för att förskolelokaler saknas 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Riskbilden hanteras i 
lokalplaneprocessen och i det 
systematiska kvalitetsarbetet 
(Rapport "Lokalernas beskaffenhet"). 

16 Risk för att städtjänster inte blir utförda 
med kvalitet. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Tjänsteköp av lokalvård kommer att 
regleras i överenskommelse med 
Grundskolenämnden, detta sker i 
samband med utredningen av kost- 
och lokalvård. 

17 Risk för att alla barn inte har möjlighet 
till annan utevistelse än förskolans 
utegård. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

18 Risk för att nämndens intresse inte 
beaktas hos Lokalförsörjningsnämnden 
vid fler intressenter. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

19 Risk för att i planarbetet hänvisa till 
närliggande förskolor som redan är 
fulltecknade 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Planarbetet hanteras av 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Tillsyn av 
fristående enheter 

20 Risk för att fristående enheter inte har 
en tillräckligt god kvalitet 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Vikarier 21 Risk för att rutiner för vikarier i 
verksamheten ej är kända och följs. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Bemanningsenheten finns nu 
organiserat i utbildningsklustret. 

22 Risk för brist på vikarier 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

23 Risk för brister i förskolans sekretess 
och tystnadsplikt 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Kompetens och 
utbildning 

24 Risk för svårigheter gällande 
kompetensförsörjning och därmed risk 
att förskolorna inte når fördelningen på 
70% legitimerade förskollärare och 30% 
barnskötare 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Följs upp i arbetet med 
kompetensförsörjningsplan. 

25 Risk för att det ej finns minst en 
förskollärare per avdelning. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Följs upp i månatliga 
kvalitetsdialoger med rektor. 

Personalomsättnin
g 

26 Risk för hög personalomsättning 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Personalomsättning beskriver 
rörlighet på personal, dvs hur många 
som lämnat sin arbetsgivare för 
annan arbetsgivare eller på grund av 
ålderspension i förhållande till 
antalet tillsvidareanställda under 
året. 

Sjukfrånvaro 27 Risk för hög sjukfrånvaro 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Följs upp per månad i nämndens 
månadsrapport. 

Resursfördelning 28 Risk för brister i likvärdighet utifrån 
resursfördelningen 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Upphandling 29 Risk för att Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

30 Risk för att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Nämndens 
uppdrag 

31 Risk för att nämndledamöter inte är 
tillräckligt insatta i verksamhetsspecifika 
frågor. 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

Inkomna 
synpunkter 

32 Risk för att alla inte känner till rutinen för 
synpunktshantering samt informerar om 
denna. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Läroplan och 
måluppfyllelse 

33 Risk för att inte uppnå läroplanens mål 
på grund av för låg andel förskollärare. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Följs upp i kvalitetsrapport som 
redovisas till nämnden. 

34 Risk för att personalens kompetens 
gällande digitala verktyg är bristande. 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej Följs upp i särskild rapport "Digital 
kompetens" i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

35 Risk för att övergångarna mellan 
förskola och skola inte håller en 
tillräckligt hög kvalitet. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja  

36 Risk för att vårdnadshavare inte får 
information om vad som hänt under 
dagen. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Arbetsmiljö 37 Risk för att anställda tvingas ta stort 
ansvar för sin arbetsplats verksamhet 
på grund av att det är för få ordinarie 
personal. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Riskbilden följs upp av 
skyddskommittén på LSG och FSG. 

Lagstiftning 38 Risk för att GDPR inte följs/efterlevs. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Förvaltningen arbetar under 2020 
med resultatet från uppföljning 2019, 
vid brister kommer åtgärder vidtas. 

Ekonomiska 
konsekvenser 

39 Risk för underskott eller anpassningar i 
verksamheten. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Riskbilden hanteras i 
budgetprocessen. 

40 Risk för att flera nybyggda förskolor ger 
en dyrare lokalkostnad per barn. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Riskbilden hanteras i 
budgetprocessen. 

Extraordinär 
händelse 

41 Risk för att rutiner är bristfälliga vid 
extraordinär händelse i förskolans 
närområde. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Vid pandemi 2020 kan nämnden se 
att rutinerna för extraordinära 
händelser fungerar. 

Kundfakturor 42 Risk för felaktig hantering av 
kundfakturor 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja Ny risk för 2021. 
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1 Inledning 

Nedan följer Förskolenämndens plan för intern kontroll 2021. Riskbilder och kontrollmoment inom områdena Personal, Ekonomi och Egen verksamhet 

kommer att följas upp under 2021. 

Intern kontrollplan för 2021 innehåller 8 riskbilder. 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Bisyssla Risk för att 
medarbetare inte 
har kännedom om 
skyldigheten att 
anmäla bisyssla 
 
Riskbedömning 
2021 

8 

Krav på redogörelse av bisysslor. Medarbetare 
som har en bisyssla ska anmäla denna och de 
uppgifter som behövs till arbetsgivaren för 
bedömning av bisysslan, detta enligt AB § 8. 
Arbetsgivaren ska vid introduktion av 
nyanställda medvetandegöra om denna 
skyldighet. 

Kontroll av att rutinen är känd. Information om 
bisyssla kommer ges tre gånger per år till 
förvaltningens medarbetare. Informationen ges 
i maj och i december med start 2020 och 
kommer ingå i kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete (SAM). Även SAM i januari, 
under punkten ”Borås Stads förhållningssätt om 
korruption och oegentligheter” kommer 
information ges då punkten kompletteras med 
jäv och attestreglerna. 

Chefen ska alltid påtala 
vikten av att anmäla 
bisyssla vid det årliga 
samtalet om 
medarbetaröverenskommel
se respektive 
chefsöverenskommelse. 
Om medarbetaren tidigare 
har anmält bisyssla ska 
chefen lyfta frågan om 
bisysslan har förändrats 
under året. 
 
Stickprovskontroll av 
bisyssla på 20 stycken 
chefer och medarbetare 
inom förvaltningen, vid ett ja 
görs kontroll av att anmälan 
av bisyssla finns. 

Varje år 

Vikarier Risk för brist på 
vikarier 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

Det finns en risk att förskolorna inte kan få tag i 
vikarier i den utsträckning som behövs, framför 
allt i ytterområdena. Det finns då risk för brister 
i likvärdighet. 

Kontroll av tillgången till timvikarier i 
verksamheterna. 

Statistik från 
bemanningsenheten samt 
avstämningar vid två 
tillfällen per år i 
kvalitetsdialog med rektorer 
kring bemanning utifrån 
erhållen statistik från 
bemanningsenheten. 

Varje 
tertial 
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3 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Kundfakturor Risk för felaktig 
hantering av 
kundfakturor 
 
Riskbedömning 
2021 

8 

Förskoleförvaltningen hanterar kundfakturor i 
hög utsträckning, dels i form av 
förskoleavgifter, dels i form av fakturor för 
interkommunal ersättning. Rutiner för att 
hantera kundfakturor finns och kontroller görs 
månatligen av samordnarna för sitt 
ansvarsområde. 

Kontroll av att hantering av kundfakturor sker i 
enlighet med regelverket. 

I syfte att säkerställa att 
kontrollerna genomförs i 
enlighet med regelverket, 
roteras ansvarsområde en 
gång per termin, Vilket 
innebär att samordnarna 
den månaden kontrollerar 
kollegas ansvarsområde. 

Varje 
halvår 

4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Lokaler Risk för att lokaler 
inte är 
ändamålsenliga 
och funktionella 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Risken gäller särskilt äldre och tillfälliga lokaler. Kontroll av att lokalerna är funktionella och 
ändamålsenliga 

En gång per år inkommer 
samtliga rektorer med 
skriftligt underlag om behov 
och önskemål kring inom- 
och utomhusmiljö, vilket 
sedan sammanställs i en 
rapport kring lokalernas 
beskaffenhet. Uppföljning 
via kvalitetsdialog med 
lokalsamordnare. En 
prioritering av behov och 
önskemål görs och framförs 
i nämndens lokalplan varje 
år. Uppföljningen ska utgå 
ifrån kommande "Rutin för 
nybyggnation av förskola". 

Varje år 

Risk för brister 
gällande placering 
av förskolan och 
dess tillgänglighet 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

 Kontroll om förskolorna är tillgängliga med 
kollektivtrafik och finns i anknytning till gång- 
och cykelväg. 

Varje år stämmer 
förvaltningen av med 
rektorerna om förskolorna är 
tillgängliga med buss i 
samband med insamlandet 
av underlag till rapporten 
Lokalernas beskaffenhet. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Risk för att i 
planarbetet 
hänvisa till 
närliggande 
förskolor som 
redan är 
fulltecknade 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

 Kontroll av antal detaljplaner på remiss till 
nämnden som hänvisar till närliggande 
förskolor som redan är fulltecknade. 

Kontroll av samtliga 
inkomna detaljplaner som 
skickats på remiss till 
nämnden för yttrande. 

Varje 
tertial 

Inkomna 
synpunkter 

Risk för att alla inte 
känner till rutinen 
för 
synpunktshanterin
g samt informerar 
om denna. 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Inkomna synpunkter ska tas om hand och 
besvaras enligt en kommunövergripande rutin. 
Rutinen behöver implementeras i större 
utsträckning. 

Kontroll av att rutinen är känd och följs. 30 stickprov genomförs med 
en geografisk spridning. 
Förskolorna/avdelningarna 
kontaktas via telefon. Frågor 
ställs till tillsvidareanställd 
personal.  
 
Kontroll vid inkomna 
anmälningar från 
Skolinspektionen gällande 
om ärendet först inkommit 
till synpunktshanteringen. 

Varje år 

Läroplan och 
måluppfyllelse 

Risk för att 
övergångarna 
mellan förskola 
och skola inte 
håller en tillräckligt 
hög kvalitet. 
 
Riskbedömning 
2021 

6 

Det finns risk för brister i den överlämnande 
informationen och dokumentationen vilket kan 
få till följd att alla barn inte får de mest optimala 
förutsättningarna att lyckas i skolan. 

Kontroll av att övergångsplanen är känd och 
följs. 

20 stickprov genomförs, 
blandad områden och 
anställningstid. Rektorer 
kontaktas via telefon. 
  
Avgränsning: Rutinen 
gällande övergångar för 
barn i behov av särskilt 
stöd, ingår inte i 
granskningen då det inte 
befaras finnas brister i 
denna. 

Varje år 

 



 Strategi

• Program
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Riktlinjer

 Regler
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Fastställt av: Förskolenämnden 
Datum: 30 augusti 2018
Dokumentet gäller för Förskolenämnden
För revideringen ansvarar: Förskolenämnden
Gäller till och med: 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Regler och anvisningar för  
intern kontroll
Förskolenämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en organisation för 
den interna kontrollen och se till att regler och anvisningar antas. Förskolenämndens ”Regler 
och anvisningar för intern kontroll” utgår ifrån Borås Stads ”Regler för intern kontroll”, 
antagen av Kommunfullmäktige.

Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga arbetet med 
verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Intern kontroll ska vara en 
naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten.

Organisation
Förvaltningens chefer har ansvar för att de rutiner och system som finns säkerställer att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i sina 
rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, regler och anvisningar samt nämndens 
respektive förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp. 

I chefernas ansvar ingår att svara för att medarbetarna arbetar mot avsedda mål och resultat. 
Cheferna ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och rapportera dessa till 
närmsta chef. Cheferna har också ansvar för åtgärder när den interna kontrollen visar avvikelser. 
Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmsta chef.

Ansvarsfördelning
Nedan beskrivs nämndens organisation för den interna kontrollen. 

Förskolenämnden 
Förskolenämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan, vilken syftar till att följa upp att 
det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde. 
Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt 
granska under verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera att verksamheterna når sina mål, 
att kontroller genomförs samt att rutiner och riktlinjer följs. Olika kontroller i verksamheterna 
kan ingå i internkontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna genomförs 
enligt plan och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Vid misstanke om allvarliga brister ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder.

Förvaltningschef
Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för en god intern 
kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i samverkan med nämnden se till att 
en riskanalys upprättas och med den som underlag skapa ett förslag till internkontrollplan. 
Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för den interna kontrollen följs och ansvarar 
för en årlig uppföljning till nämnden. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart 
rapporteras till nämnden. 
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Verksamhetschef 
Verksamhetschefen ska följa regler och anvisningar för intern kontroll och informera övriga 
anställda om innebörden. Verksamhetschefen har ansvar för att det finns rutiner och system 
som stödjer och säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. De ska verka 
för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Allvarliga brister i den interna 
kontrollen ska omedelbart rapporteras till förvaltningschef.

Enhetschef
Enhetschefen ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns rutiner och system som säkrar 
att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Enhetschefen ansvarar för att rutiner 
och system är kända och följs av alla medarbetare. Allvarliga brister i den interna kontrollen 
ska omedelbart rapporteras till verksamhetschef.

Medarbetarna 
Samtliga anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och 
effektiv verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste chef. 

Nämndens arbete med intern kontroll
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Detta 
ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en internkontrollplan för att följa upp att 
nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer nämnden 
ett antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret.

Riskanalys
Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker verksamhet men kräva mycket 
tid och resurser. Några kontrollmoment måste därför väljas ut. För att kunna välja ut kontroller 
ska årligen en riskanalys göras. Riskanalysen innehåller en bedömning av sannolikheten för 
att ett fel ska inträffa samt en bedömning av vilken konsekvens ett sådant fel skulle få för 
verksamheten. 

Sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån fyrgradiga skalor:

     Sannolikhet      Konsekvens

1. Osannolik

2. Mindre sannolik

3. Möjlig

4. Sannolik

De riskområden som bör analyseras är:
Omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändringar som kan påverka nämndens verksamhet.

1. Försumbar

2. Lindrig

3. Kännbar

4. Allvarlig
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Redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är felaktiga eller 
att räkenskaperna inte är tillförlitliga. 

Legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens verksamhet. 

Verksamhetsrisker, till exempel risken att nämnden inte når sina mål eller att verksamheten 
inte drivs på ett kostnadseffektivt sätt. 

Bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till lagar och 
förordningar eller till interna regelverk. 

Förtroendeskador, i form av vidlyftig representation, mutor och bestickning. 

Sannolikhet och konsekvens vägs samman och på det sättet kan en rimlig nivå hittas på 
kontrollmomenten. Arbetet med den interna kontrollen får inte bli orimligt dyr eller ett 
självändamål i förhållande till vad den ger i resultat, utan måste vägas mot de konsekvenser 
som blir om ett fel uppstår. Det samlade resultatet av arbetet med riskanalys ligger sedan till 
grund för nämndens internkontrollplan. 

Internkontrollplan 
Internkontrollplanen är en produkt av riskanalysen och styr antalet kontrollområden. 

Internkontrollplanen innehåller följande delar:

• Verksamhet/process

• Riskbild

• Riskbedömning

• Kontrollmoment

• Kontrollmetod

• Kontrollfrekvens

• Kontrollansvarig

Uppföljning till nämnden 
När förvaltningens granskning av kontrollmomenten i internkontrollplanen är klar, redovisas 
en skriftlig uppföljningsrapport till nämnden. Rapporten sammanfattar de granskningar som 
gjorts under året innehållande iakttagelser, slutsatser och föreslagna åtgärder. 

Uppföljningen av internkontrollplanen skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen 
och Stadsrevisionen för kännedom.
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Barnrättschecklista 

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

rör barn. Checklistan kan användas för att göra en bedömning på hur ett beslut 

förhåller sig till barnets eller barnens bästa. Det är viktigt att du motiverar ditt 

svar och inte bara svarar ja/nej.  

Ärendebeskrivning 

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Varje nämnd ska löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde och varje år anta en plan för 

denna uppföljning. Planen ska baseras på en riskanalys av rutiner och processer. 

I riskanalysarbetet görs en konsekvens- och sannolikhetsbedömning.  

Intern kontroll är en process där den politiska ledningen, förvaltningsledningen 

och övrig personal samverkar. Processen syftar till att säkerställa att kommunen 

med nämnder och bolagsstyrelser driver verksamheten ändamålsenligt och 

kostnadseffektivt, ser till att fastställda mål i budget och verksamhetsplaner 

uppnås, följer tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. (Rättssäkerhet), ha 

tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 

Den syftar även till att förbygga och åtgärda allvarliga fel och brister, skapa 
förtroende för det demokratiska systemet, skapa trygghet och stöd i 
vardagsarbetet, samt uppnå goda resultat och ständigt förbättrar verksamheten. 
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Checklista Ja Nej 

1: Har information om vilka barn som kommer beröras av 

ärendet skrivits ner? 

Samtliga barn inom Förskolenämndens verksamhet berörs 

indirekt av nämndens riskanalys och interna kontrollplan.  

☐ ☒ 

2: Har berörda barn fått ge sina åsikter i ärendet? 

Bedöms inte relevant för detta ärende. 

☐ ☒ 

3: Har barnets eller barnens åsikter beaktats? 

Bedöms inte relevant för detta ärende. 

☐ ☒ 

4: Har kunskap i form av statistik, forskning och beprövad 

erfarenhet beaktats? 

Det är ett årligen återkommande ärende som prövas och 

följs upp varje år. Nämnden identifierar risker i 

verksamheten, risker som lyfts till intern kontrollplan följs 

upp och arbete sker under året för att vidta åtgärder för att 

motverka, minimera eller i vissa fall eliminera dessa risker.   

☒ ☐ 

5 Har relevanta aktörer bidragit med information för 

prövningen? 

Bedöms inte relevant för detta ärende. 

☐ ☒ 

6: Har relevanta rättigheter i barnkonventionen som är 

viktiga i ärendet identifierats?  

Ja, bland annat artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i 
första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. 
Artikel 19: Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller 
psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 
behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella 
övergrepp. Artikel 28: Barn har rätt till utbildning. Artikel 
29: Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet 
om mänskliga rättigheter. Artikel 31: Barn har rätt till lek, 
vila och fritid.  

☒ ☐ 

7: Har det tagits hänsyn till lagar, föreskrifter, riktlinjer eller 

kommunala styrdokument?  

Kommunallagen 6 kap. 6 §, Borås Stads regler för intern 
kontroll samt Förskolenämndens regler och anvisningar för 
intern kontroll.  

☒ ☐ 
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Checklista Ja Nej 

8: Har olika handlingsalternativ för beslutet identifierats? 

Bedöms inte relevant för detta ärende. 

☐ ☒ 

9: Har eventuella intressekonflikter identifierats? 

Bedöms inte relevant för detta ärende. 

☐ ☒ 

10: Finns det kompensatoriska åtgärder? 

Bedöms inte relevant för detta ärende. 

☐ ☒ 

11: Har berörda barn, personal, vårdnadshavare eller övriga 

fått återkoppling? 

Bedöms inte relevant för detta ärende. Förvaltningens 
chefer har ansvar för att de rutiner och system som finns 
säkerställer att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och 
effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i sina rutiner 
för att säkerställa att lagar och förordningar, regler och 
anvisningar samt nämndens respektive förvaltningens 
beslut och direktiv är kända och följs upp. I chefernas 
ansvar ingår att svara för att medarbetarna arbetar mot 
avsedda mål och resultat. Cheferna ska bedöma 
ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och rapportera 
dessa till närmsta chef. Cheferna har också ansvar för 
åtgärder när den interna kontrollen visar avvikelser. 
Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart 
rapporteras till närmsta chef. 

☐ ☒ 
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Yttrande över remiss: Borås Stads Energi- och 

klimatstrategi 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att tillstyrka Borås Stads Energi- och klimatstrategi.        

Sammanfattning  

Miljö- och konsumentnämnden har arbetat fram en energi- och klimatstrategi 

för Borås Stad. Den 28 april 2020, § 106 beslutade Miljö- och 

konsumentnämnden att skickat förslaget på remiss till alla nämnder och bolag i 

Borås Stad.  

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till Borås Stads 

energi- och klimatstrategi.               

Ärendet i sin helhet 

Miljö- och konsumentnämnden har arbetat fram en energi- och klimatstrategi 

för Borås Stad. Den 28 april 2020, § 106 beslutade Miljö- och 

konsumentnämnden att skickat förslaget på remiss till alla nämnder och bolag i 

Borås Stad. Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till 

Borås Stads energi- och klimatstrategi.               

Energi- och klimatstrategin fyller flera syften. Strategin pekar ut riktningar för 

hur Borås Stad ska: intensifiera arbetet med att minska bidraget till ett förändrat 

klimat enligt koldioxidbudgeten, hushålla med energi och resurser, stödja 

boråsarna i att minska bidraget till ett förändrat klimat, anpassa staden för ett 

klimat i förändring, göra Borås till en modern stad som står robust när den 

globala omställningen till hållbara städer går allt snabbare.  

Borås Stads förskolor arbetar enligt läroplanen för förskola, Lpfö 18 och det 

åligger nämnden att barn ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika 

val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk 

och social som miljömässig. Förskolan har här en viktig roll i hur barn lär sig att 

möta olika utmaningar och att börja föra varierande resonemang utifrån olika 

perspektiv. Samtliga av Borås Stads förskolor arbetar med att undervisa om 

hållbar utveckling i förskolan. Detta arbete ser nämnden som sitt bidrag till att 

bidra i arbetet med Borås Stads energi- och klimatstrategi.   

Förskolenämnden vill även framföra vikten av att lyfta upp barnets perspektiv i 

strategin. Vidare vill nämnden bemöta andra stycket under rubriken 
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”Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter” med 

information om att oavsett extrema väder och ett klimat i förändring arbetar 

Förskolenämnden alltid för att barnen ska känna sig trygga på förskolan. Vid 

extraordinära händelser finns planer för hur förskolornas verksamhet ska 

garantera trygghet för barnen samt kvalitet i undervisningen.    

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads energi- och klimatstrategi                               

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan med representanter i FSG.  

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Syfte
Energi- och klimatstrategin fyller flera syften. Strategin pekar ut riktningar för hur Borås 
Stad ska

• intensifiera arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser enligt 
koldioxidbudgeten,

• hushålla med energi och resurser, 

• stödja boråsarna i att minska deras utsläpp av växthusgaser,

• anpassa staden till ett klimat i förändring för att minska riskerna och lindra 
konsekvenserna av klimatförändringarna,

• bidra till att utveckla Borås som ett modernt och attraktivt samhälle som står  
robust när den globala omställningen till hållbara samhällen går allt snabbare.

Arbetssätt
Både en snabbare minskning av växthusgasutsläpp och en anpassning till ett förändrat klimat 
kräver att Borås Stads organisationer ser över all verksamhet för att identifiera och genomföra 
rätt åtgärder. Många insatser har redan genomförts som gett goda resultat. Oljeanvändningen 
har till exempel minskat med drygt 90 procent, jämfört med 1990-talet. Vi kommer att se 
fler resultat från mer långsiktiga satsningar såsom en hållbarhetsanpassad översiktsplan. De 
positiva insatserna måste fortsätta och bli fler. 

Strategin pekar huvudsakligen ut de områden där potentialen att nå kraftfulla resultat är stor.

Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera strategin i 
respektive budget och verksamhet både när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och 
klimatanpassning. Följande arbets- och tankesätt ska ligga till grund för att omsätta strategin 
till handling:

• Integrera strategin i den egna verksamheten

• Analysera den egna verksamhetens klimatpåverkan och möjligheter att stödja 
andra organisationer eller boråsarna i att minska sin klimatpåverkan.

• Kartlägga kopplingar till klimatanpassning, hur verksamheten kan bidra till 
ett robust samhälle anpassat till klimatförändringar.

• Identifiera åtgärder, till exempel genom att närma sig ett område med 
perspektiven ”Vad kan effektiviseras, vad kan bytas ut, vad kan minskas?” och 
”Vad kan vi sluta med, vad behöver vi börja med?”

• Långsiktighet, helhetssyn och konsekvensmedvetenhet är samverkande 
faktorer för ett gynnsamt samspel med andra hållbarhetsområden.

• Prioritera bland åtgärderna genom att jämföra kostnadseffektivitet, 
potentialstorlek, tidsperspektiv eller genomförbarhet.

• Mätning och uppföljning, hitta nyckeltal eller mål för respektive verksamhet så 
att uppföljningen kan visa om vi är på rätt väg.
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• Skapa förutsättningar för ökad handlingskraft

• Ekonomi, analys av ekonomiska modeller, hur kan hållbara projekt och 
arbetssätt gynnas?

• Prioritera en gång till, där vi börjar med nya åtgärder och arbetssätt, behöver vi 
kanske sluta med befintliga arbetssätt.

• Hög kunskapsnivå, sprid relevant kunskap brett i organisationen så att den inte 
stannar hos en eller få personer.

• Samverka med andra aktörer inom och utanför Borås Stad.

• Engagera invånare och näringsliv.

• Genomföra åtgärder

• Handlingskraft och resultat ska prägla arbetssättet, analyser och utredningar 
måste utmynna i genomförda åtgärder och nya arbetssätt

Till energi- och klimatstrategin finns det en åtgärdsbank som innehåller ett stort antal förslag 
på åtgärder inom olika områden. Nämnder och bolagsstyrelser eller förvaltningar och bolag 
lägger till åtgärder och väljer ut åtgärder från banken i planeringen inför kommande år. 
Åtgärdsbanken som är ett levande dokument är också ett verktyg som ger överblick över vad 
som är på gång eller avslutat och det skapar transparens för den som vill veta vad som görs.

Strategier för minskad klimatpåverkan
Strategierna pekar ut riktningen för arbetet inom ett antal prioriterade områden. Områdena 
omfattar både lokala utsläpp och utsläpp på andra ställen som sker till följd av konsumtion 
av varor och tjänster.

Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel och  
kollektiv trafik
Utsläppen från vägtrafik är den största lokala utsläppskällan och minskar för långsamt trots 
att det finns beprövade lösningar och fattade beslut. Arbetet med att minska Borås Stads egna 
utsläpp från persontransporter, arbetsfordon och upphandlade transporter har hög prioritet. Borås 
Stad ska även skapa förutsättningar för privatpersoner och näringsliv att minska körsträckor, 
att skapa effektivare godstransporter, att kunna välja förnybara bränslen och el och att kunna 
välja cykel och kollektivtrafik som transportmedel.

Byggnation med låg klimatpåverkan
Byggmaterial såsom traditionell betong, asfalt och stål samt byggprocesser är områden som orsakar 
stora utsläpp. Utsläppen mäts och åtgärdas för närvarande inte i någon större omfattning. Borås 
Stad ska bli bättre på att välja och beställa byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser 
som är optimerade utifrån ett livscykelperspektiv. Byggnationen ska orsaka låga utsläpp under 
byggskedet, kräva låg energianvändning under drift och leda till ökad möjlighet till återbruk 
och återvinning vid rivning. 



Resurseffektiv konsumtion och produktion
Inköp av resurskrävande varor, tjänster och mat står för en stor andel av boråsarnas individuella 
utsläpp och för Borås Stads klimatpåverkan. Arbetet med att minska dessa utsläpp går sakta 
och potentialen att agera med relativt enkla medel är stor. Borås Stads insatser ska fokusera 
på fyra områden.

• Borås Stads inköp av varor och tjänster ska ske med prioriteringen minskad 
resursanvändning, fler cirkulära användningsmodeller och minskad avfallsmängd. 

• Borås Stad ska öka arbetet med att sprida kunskap och inspiration och att skapa 
strukturella förutsättningar för invånarna att kunna konsumera mer hållbart och 
cirkulärt. 

• Borås Stad ska stödja det lokala näringslivet i att kunna erbjuda resurseffektiv 
produktion av varor och tjänster genom bland annat rådgivning och samordning.  

• Borås Stad ska stärka rollen som hållbar arbetsgivare genom att uppmuntra och 
underlätta för anställda att minska sitt klimatavtryck.

Resurseffektiv energianvändning och -försörjning
När fossil olja som basbränsle i uppvärmningssystemen fasats ut, väntar nya utmaningar. 
Borås Stad måste minska effekttoppar i användningen av värme och el som ligger bakom 
resterande beroende av fossil energi. För att gynna en ökad produktion av förnybar el måste 
kommunkoncernen skapa möjligheten att lagra energi över kort och lång sikt. Utöver dessa två 
utmaningar behöver vi också fokusera på hushållning med energi. Även förnybara bränslen och 
solceller har en miljö- och klimatpåverkan, därför är en minskad energi- och resursanvändning 
alltid prioriterad.

Ökad lagring och upptag av koldioxid
Det räcker inte att minska utsläppen utan kommunkoncernen måste även se över möjligheterna 
att skapa så kallade negativa utsläpp, det vill säga upptag av koldioxid istället för utsläpp. Mark 
och skog som Borås Stad äger och förvaltar har potential att ta upp mer koldioxid. Genom 
ökad kunskap ska Borås Stad även stödja andra aktörer i att optimera markanvändning och 
skogsbruk ur ett klimatperspektiv. Även tekniska åtgärder för att binda eller lagra koldioxid 
ska undersökas och implementeras.

Strategier för klimatanpassning 
Arbetet med klimatanpassning i Borås Stad är i sin linda, de kommande åren behöver vi skapa 
en samordnad kunskap om vad som redan görs och vad som behöver göras.

Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter
Den kommunövergripande samordningen som berör klimatanpassningen ska fortsätta utvecklas 
med strukturell kunskapsfördelning och förankring i kommunkoncernen.

Borås Stad behöver till exempel anpassa verksamheter riktade till de mer sårbara grupperna i 
samhället så som barn, äldre och andra svagare grupper. Dessa ska ges en trygg, säker skolgång, 
och äldrevård även vid extrema väder och ett klimat i förändring.  
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Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse
Borås Stad ska genom fysisk planering öka samhällets förmåga att hantera höga vattenflöden 
och ökat frekvens och intensitet på nederbörd. I den växande och förtätade staden ska vi behålla 
eller nyskapa grönska som kan hjälpa hantera höga vattenflöden, skyfall och bidra till en svalare 
och trivsammare stad vid värmeböljor. Kommunkoncernen ska utveckla kommunkoncernens 
fastighetsbestånd, både nya och befintliga bostäder och arbetsplatser, för att hantera ett varmare 
och blötare klimat. Borås Stad ska aktivt bidra till att det privata fastighetsbeståndet blir 
klimatanpassat. 

Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat
I ett föränderligt klimat är det viktigt med robust infrastruktur. Kommunen ska säkerställa 
att det finns säkert och tryggt dricksvatten, anpassat VA-ledningsnät, säker eldistribution, 
nätfiber och vägar som är farbara oavsett väder och klimat.

Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar
Borås Stad är den samlande kraften i kommunen för att hantera krissituationer, även i ett förändrat 
klimat. Det kräver en robust organisation, starka samarbeten med viktiga aktörer för kommunens 
säkerhet, funktion och försörjning. I en omvärld med risk för osäker livsmedelsförsörjning, 
ekonomisk instabilitet och en ökande befolkningsförflyttning till följd av klimatförändringarna, 
så behöver Borås Stad stå stark, trygg och med resurser och kompetens att hantera oförutsedda 
händelser. 

I kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska aspekter för klimatanpassning tas med för att 
analysera hur samhället kan skyddas vid extrema väderhändelser.

Uppföljning
Nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med strategin i respektive verksamhet. Hur arbetet 
med strategierna fortlöper följs upp i samband med uppföljningen av Borås Stads miljömål 
eller motsvarande.

Klimatkommittén, som är kopplad till koldioxidbudgeten, ska göra en regelbunden kvantitativ och 
kvalitativ utvärdering av Borås Stads klimatarbete baserad på strategin och koldioxidbudgeten.

Åtgärder som behövs i arbetet med strategierna finns i en gemensam åtgärdsbank som uppdateras 
regelbundet.
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Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-08-20 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00116 2.6.1.0 

Projekteringsframställan avseende nybyggnad av 

Kristinegårdens förskola 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker projekteringsframställan avseende nybyggnad av 

Kristinegårdens förskola, Gisseberget 1.       

Ärendet i sin helhet 

Befintliga Kristinegården är i behov av renovering, då byggnaden har 

byggnadstekniska brister. Ett detaljplanearbete sker inom området som bland 

annat möjliggör en byggnation av en förskola på tomten bredvid den befintliga 

byggnaden. Projekteringen sker parallellt med detta arbete.   

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 

förstudien gällande nybyggnad av Kristineberg förskola på tomten Gisseberget 

1 m.fl. Förskolan består av 9 hemvister (120 barn) med tillhörande grupprum 

fördelat på två plan, samt tillagningskök, matsal och ateljé/torg. Förskolan har 

en total area på 1305 m2 BRA och 3000 m2 inhägnad gårdsyta, vilket motsvarar 

25 m2/barn.  

Behovet av en ny förskola är stort i området och nuvarande lokaler är 

undermåliga. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan över området fortlöper. 

Den nya förskolan ger inget nettotillskott av barnomsorgsplatser. 

Projektering påbörjas i augusti 2020. Preliminär byggstart är augusti 2021 med 

inflyttning augusti 2022. 

Projektets budget är kalkylerad till 39 900 000 kronor. Investeringsutgifter 

utslagen per m² (BTA) är 27 805 kronor.          

Beslutsunderlag 

1. Korrigerad projekteringsframställan Kristinegårdens förskola LFN

2. Barnrättschecklista

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan med representanter i FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden

2. Kommunstyrelsen
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Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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501 80 Borås 
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Sturegatan 36 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Datum 
2020-08-10 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2020-00094 2.6.1.1 

 Hozan Sharef 
Handläggare 
033 357383 
 

 

 

Korrigerad Projekteringsframställan Kristinegårdens 
förskola 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av 
Kristinegårdens förskola, Gisseberget 1.        

 

 

Projektbeskrivning och mål 

Nuläge 
Befintliga Kristinegården är i behov av renovering, då byggnaden har 
byggnadstekniska brister. Ett detaljplanearbete sker inom området som bland 
annat möjliggör en byggnation av en förskola på tomten bredvid den befintliga 
byggnaden. Projekteringen sker parallellt med detta arbete.   

Mål 
Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
förstudien gällande nybyggnad av Kristineberg förskola på tomten Gisseberget 
1 m.fl. Förskolan består av 9 hemvister (120 barn) med tillhörande grupprum 
fördelat på två plan, samt tillagningskök, matsal och ateljé/torg. Förskolan har 
en total area på 1305 m2 BRA och 3000 m2 inhägnad gårdsyta, vilket motsvarar 
25 m2/barn. Konsekvensanalys lokaler 

Behovet av en ny förskola är stort i området och nuvarande lokaler är 
undermåliga. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan över området fortlöper. 
Den nya förskolan ger inget nettotillskott av barnomsorgsplatser.   

Tidplan 
Projektering påbörjas augusti 2020. Preliminär byggstart är augusti 2021 med 
inflyttning augusti 2022.  

Ekonomi 
Projektets budget är kalkylerad till 39 900 000 kronor.   



Borås Stad 
Datum 
2020-05-04 

 Sida 
2(3) 

 

 

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 27 805 kronor. 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2020  
Befintlig kapitalkostnad  0 kr Bef. byggnad rivs 
Befintlig driftskostnad  0 kr  
Ny kapitalkostnad (rta 1,50%) av investeringen 1 838 144 kr  
Förändrad driftskostnad (uppskattad) 529 800 kr  
Avgående lokalkostnad för LFN 0 kr  
Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  

Total kostnad 2 367 944 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 
avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden /verksamhetens hyra 

 År 2020  
Ny schablonhyra  2 456 010 kr  
Hyrestillägg av investeringen 0 kr  
Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 0 kr  
Total intäkt/hyra 2 456 010 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

               År 2020  
Totalhyra 2 456 010 kr  
Befintlig schablonhyra - 949 666 kr  

Avgående hyra 0 kr  

Tillkommande hyra 0 kr  

Hyresförändring  1 506 344 kr  
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Beslutsunderlag 
1. Ritningar     
                       
 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Förskolenämnden 
 
 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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FÖRSTUDIE KRISTINEGÅRDEN

SITUATIONSPLAN, BEFINTLIG BYGGNAD
EXPLOATERINGSDATA

(Alla siffror är ungefärliga och baseras på 
schablonvärden och uppskattningar och kan 
komma att justeras under projektets gång)

BTA    1300 kvm
BYA     1300 kvm
Tomt    5140 kvm
Inhängnad gårdsyta  2670 kvm
(förgård ej inräknad)
Gård/barn   22,25 kvm

Inhägnad gård

0 25 meter

(Skala 1:500 A3)
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FÖRSTUDIE KRISTINEGÅRDEN

0 25 meter

(Skala 1:500 A3)

EXPLOATERINGSDATA

(Alla siffror är ungefärliga och baseras på 
schablonvärden och uppskattningar och kan 
komma att justeras under projektets gång)

BTA    ca 1435 kvm
BYA     ca 725 kvm
Tomt    - kvm
Inhängnad gårdsyta  ca 3000 kvm
Gård/barn   25 kvm

SITUATIONSPLAN, BLIVANDE BYGGNAD

2018-09-24
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Barnrättschecklista 

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

rör barn. Checklistan kan användas för att göra en bedömning på hur ett beslut 

förhåller sig till barnets eller barnens bästa. Det är viktigt att du motiverar ditt 

svar och inte bara svarar ja/nej.  

Ärendebeskrivning 

Befintliga Kristinegården är i behov av renovering, då byggnaden har 

byggnadstekniska brister. Ett detaljplanearbete sker inom området som bland 

annat möjliggör en byggnation av en förskola på tomten bredvid den befintliga 

byggnaden. Projekteringen sker parallellt med detta arbete.   

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 

förstudien gällande nybyggnad av Kristineberg förskola på tomten Gisseberget 

1 m.fl. Förskolan består av 9 hemvister (120 barn) med tillhörande grupprum 

fördelat på två plan, samt tillagningskök, matsal och ateljé/torg. Förskolan har 

en total area på 1430 m2 BRA och 3000 m2 inhägnad gårdsyta, vilket motsvarar 

25 m2/barn.  

Projektering påbörjas i augusti 2020. Preliminär byggstart är augusti 2021 med 

inflyttning augusti 2022. 

Projektets budget är kalkylerad till 39 900 000 kronor. Investeringsutgifter 

utslagen per m2 (BTA) är 27 805 kronor. 
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Checklista Ja Nej 

1: Har information om vilka barn som kommer beröras av 

ärendet skrivits ner? 

Nej, men beslutet rör barn som går och kommer att gå på 

Kristinegårdens förskola 

☐ ☒ 

2: Har berörda barn fått ge sina åsikter i ärendet? 

Nej, byggnationen utgår dock från Borås Stads riktlinjer för 
nybyggnation och ombyggnation av förskola. 

☐ ☒ 

3: Har barnets eller barnens åsikter beaktats? 

Ja, förskolan anpassas för att den ska möta barnets behov 

☒ ☐ 

4: Har kunskap i form av statistik, forskning och beprövad 

erfarenhet beaktats? 

Tidigare erfarenhet av att bygga förskolor 

☒ ☐ 

5 Har relevanta aktörer bidragit med information för 

prövningen? 

Ej relevant 

☐ ☒ 

6: Har relevanta rättigheter i barnkonventionen som är 

viktiga i ärendet identifierats?  

Atikel 29 och31  

☒ ☐ 

7: Har det tagits hänsyn till lagar, föreskrifter, riktlinjer eller 

kommunala styrdokument?  

Riktlinjer för nybyggnation och ombyggnation av förskola 
samt skollagen 

☒ ☐ 
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Checklista Ja Nej 

8: Har olika handlingsalternativ för beslutet identifierats? 

Ja, vara kvar i befintlig förskola med undermåliga lokaler 

☒ ☐ 

9: Har eventuella intressekonflikter identifierats? 

Byggnationen är en ekonomisk investering och 
intressekonflikt blir då mellan andra önskade investeringar. 

☒ ☐ 

10: Finns det kompensatoriska åtgärder? 

Behövs inte, är en positiv förändring 

☐ ☒ 

11: Har berörda barn, personal, vårdnadshavare eller övriga 

fått återkoppling? 

Vårdnadshavare vars barn går på aktuell förskola har i ett 
tidigt skede blivit informerade om att det ska byggas en ny 
förskola. 

☒ ☐ 
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Dnr FN 2020-00106 2.9.2.1 
 

  

 

Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig 

service 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att nämndens protokoll på Borås Stads webbplats 

från och med den 27 september 2018 ska tillgänglighetsanpassas. Likaså ska 

föredragningslistan tillgänglighetsanpassas från och med 23 september 2020.  

Följande handlingar undantas tillgänglighetskravet för förskoleförvaltning med 

stöd av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service: 

- Inkomna handlingar 

- Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar.           

Ärendet i sin helhet 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 

2018:1937 i kraft. 

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 

den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 

webbplatser och mobila applikationer. Genom lagen antogs även vissa 

bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Enligt lagen ska digital 

service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 

står under aktörens kontroll vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 

Därutöver ska även digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör 

genom en teknisk lösning som står under tredje parts kontroll, så långt det är 

möjligt, uppfylla samma krav. 

Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och kommunala myndigheter, 

beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt 

sammanslutningar av dessa aktörer. Lagen omfattar även privata aktörer, som 

med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, 

skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Detsamma gäller enskilda 

utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina, och som till största 

delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller 

avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå. 

Lagen syftar till att digital offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för 

personer med funktionsnedsättning. 
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- Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019.

- Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt

tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020.

Men anledning av ovanstående ser Förskolenämnden ett behov att se över 

hantering av filer kopplat till Borås Stads webbplats, boras.se. Lagen om 

tillgänglighet till digital offentlig service kräver att digital service som 

tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under 

aktörens kontroll ska följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har 

meddelats. Dock finns ett undantag för oskäligt betungande anpassning. Det 

vill säga; Vid bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska 

bland annat den offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på 

uppgifter och resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i 

förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med 

funktionsnedsättning. 

Förskolenämnden gör bedömningen att inkomna handlingar till 

Förskoleförvaltning ska undantas kravet på tillgänglighetsanpassning. 

Förskolenämnden kan inte påverka hur handlingar skickas in till Staden eller 

hur de formateras eller framställs. De handlingar som Staden framställer själva 

ska dock anpassas till de nya kraven. Detta gör även att det kommer finnas 

hybrider av handlingar på boras.se där det blandas med inkomna handlingar 

och egenupprättade, detta framförallt inom nämndadministrationen. Dessa 

handlingar tenderar till att bli omfattande och undantas också 

tillgänglighetskravet. 

För att underlätta för de som har en funktionsnedsättning ska 

föredragningslistan till nämnden anpassas på ett sätt som gör att den blir 

tillgänglig och publiceras separat från den sammansatta filen, likaså ska ske med 

protokollet. 

Samtliga handlingar som inkommer till Förskolenämnden publiceras även i 

Stadens webbdiarium. Då dessa handlingar enligt ovan inte 

tillgänglighetsanpassas undantas även webbdiariet tillgänglighetskraven. Likaså 

även Ciceron Assistent.    

Beslutet medför att Förskolenämnden fortsätter att driva verksamheten i 

enlighet med de lagkrav som ställs. Barnets bästa har beaktats i och med att en 

fungerande organisation med ändamålsenliga stödprocesser gynnar 

verksamheten kring barnet.         

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens beslut Undantag från Lag om tillgänglighet till digital 
offentlig service, 2020-05-25.

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan med representanter i FSG. 
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Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 
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2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00436 2.1.1.0 

  

 

Undantag från Lag om tillgänglighet till digital offentlig 

service 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges protokoll från 23 september 

2018 ska tillgänglighets anpassas likaså ska en föredragningslista skapas och 

tillgänglighets anpassas från 23 september 2020 och finnas på Borås Stads 

webbplats. 

Följande handlingar undantas tillgänglighetskravet för Kommunstyrelsens 

förvaltning med stöd av 8 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital 

offentlig service: 

- Inkomna handlingar  

- Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar 

Samtliga nämnder i Borås Stad rekommenderas fatta beslut i likhet med 

Kommunstyrelsens bedömning för att få en samsyn inom Staden innan 23 

september 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 

2018:1937 i kraft. 

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 

den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 

webbplatser och mobila applikationer. Genom lagen antogs även vissa 

bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Enligt lagen ska digital 

service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 

står under aktörens kontroll vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Därutöver ska även digital 

service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 

står under tredje parts kontroll, så långt det är möjligt, uppfylla samma krav. 

Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och kommunala myndigheter, 

beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt 

sammanslutningar av dessa aktörer. Lagen omfattar även privata aktörer, som 

med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, 

skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Detsamma gäller enskilda 

utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina, och som till största 

delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller 
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avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå. Lagen syftar till att digital 

offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för personer med 

funktionsnedsättning. 

- Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019. 

- Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), 

samt tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 

september 2020 

Men anledning av ovanstående ser Kommunstyrelsen ett behov att se över 

hantering av filer kopplat till Borås Stads webbplats, boras.se. Lagen om 

tillgänglighet till digital offentlig service kräver att digital service som 

tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under 

aktörens kontroll ska följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har 

meddelats. Dock finns ett undantag för oskäligt betungande anpassning. Det 

vill säga; Vid bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska 

bland annat den offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på 

uppgifter och resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i 

förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med 

funktionsnedsättning. 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att inkomna handlingar till 

Kommunstyrelsens förvaltning ska undantas kravet på 

tillgänglighetsanpassning, Kommunstyrelsen kan inte påverka hur handlingar 

skickas in till Staden eller hur de formateras eller framställs av de som lever och 

verkar i Borås. De handlingar som Staden framställer själva ska dock anpassas 

till de nya kraven. Detta gör även att det kommer finnas hybrider av handlingar 

på boras.se där det blandas med inkomna handlingar och egenupprättade, detta 

framförallt inom nämndadministrationen. Dessa handlingar tenderar till att bli 

omfattande och undantas också tillgänglighetskravet. För att underlätta för de 

som har en funktionsnedsättning ska föredragningslistan till nämnden anpassas 

på ett sätt som gör att den blir tillgänglig och publiceras separat från den 

sammansatta filen, likaså ska ske med protokollet. 

Samtliga handlingar som inkommer till Kommunstyrelsen publiceras även i 

Stadens webbdiarium, då dessa handlingar inte tillgänglighets anpassas undantas 

även Webbdiariet tillgänglighetskraven likaså Ciceron Assistent. 

Samtliga nämnder i Borås Stad rekommenderas fatta beslut i likhet med 

Kommunstyrelsens bedömning för att få en samsyn inom Staden innan 23 

september 2020.               

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 

Ulf Olsson  

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Datum 

2020-08-20 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00115 1.1.3.25 
 

  

 

Remiss: Anhörigstöd för barn och unga 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker remissen Anhörigstöd för barn och unga och 

översänder yttrandet till Vård- och äldrenämnden.        

Sammanfattning 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen om 

anhörigstöd för barn och unga.  

Utredningen beskriver utifrån barnkonventionen och ett konstaterat behov att 

Borås Stad behöver upprätta ett anhörigstöd för barn. Borås Stad har ett 

sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd endast för personer över 

18 år.  

Utredningen visar att Individ- och familjeomsorgsnämnden bedömt att stöd till 

barn som anhöriga bäst tillgodoses genom ett utökat ansvar för Vård- och 

äldrenämndens anhörigstöd. Förskolenämnden tillstyrker därför rapportens 

skrivning om ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden att ansvara för 

anhörigstöd för anhöriga i alla åldrar. 

Förskolan har inte i uppdrag att ansvara för anhörigstöd men väl att 

uppmärksamma när barn far illa och anmäla detta till socialtjänsten. 

Förskolenämnden pekar därför på vikten av samverkan mellan olika 

förvaltningar och verksamheter för att nå berörd målgrupp.               

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen anhörigstöd 

för barn och unga. Anhörigstöd är till för de personer som ger stöd till en 

närstående som har missbruks- eller beroendeproblem, långvarig sjukdom. 

Utredningen tar en utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter som 

bland annat talar om statens ansvar för att skydda barnet mot vanvård, 

utnyttjande och övergrepp. Borås Stad har antagit Ungdomspolitiskt program 

och Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan och genom dem redan 

tagit ställning till att ge stöd till barn som anhöriga.  

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) och Socialstyrelsen har tagit 

fram stödmaterial till de verksamheter som arbetar med barn som anhöriga. 

Utredningen konstaterar att samhället inte ger tillräckligt med hjälp utan barnen 

får ta ett ansvar de inte borde. Barn behöver annat stöd än vuxna för att arbeta 
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med sig själva och sin roll och för att förstå att de inte är ensamma i sin 

situation.  

I utredningen lyfts att medarbetare i Borås Stad inom verksamheter som möter 

barn behöver ha en god kompetens om anhörigstöd, eftersom barn och unga 

inte själva söker upp anhörigstödet. Kompetensen innebär både att kunna 

identifiera och att nå ut till målgruppen. Utredningen pekar vidare på att det 

krävs samverkan mellan verksamheter för att nå berörda barn och unga. 

Exempel på sådana verksamheter är förskolan, skolan, individ- och 

familjeomsorg, Södra Älvsborgs sjukhus, barn- och ungdomshabiliteringen, 

Svenska kyrkan, föreningar och organisationer. Det finns enligt utredningen 

idag inte en sådan samverkan och verksamhet.  

Utifrån en nulägesbeskrivning pekar utredningen på att det finns olika 

anhörigstöd i Borås Stad. Indirekt stöd till anhöriga som innebär att stödet ges 

till de närstående och som indirekt underlättar för den anhörige. Det kan till 

exempel handla om olika typer av bidrag och insatser.  

Det direkta stödet som finns i Borås stad utgörs enligt utredningen av fyra 

insatser. För det första av anhörigkonsulenter som har till uppgift att erbjuda 

rekreation, utbildningar och enskilda samtal mm. Enligt reglementet för Vård- 

och äldrenämnden ansvarar anhörigkonsulenterna idag för anhöriga som är 

över 18 år. Barn ingår inte i målgruppen. För det andra driver individ- och 

familjeomsorgen Yxhammarsmottagningen. Målgruppen är missbrukande 

föräldrar och där verksamheten försöker belysa barnets behov. För det tredje 

finns Hopptornet som drivs av individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Verksamheten riktar sig till barn vars föräldrar är separerade och kan bedriva en 

grupp per halvår med 10 tillfällen. Verksamheten har en hela tiden en viss kö. 

Den fjärde delen i det direkta stödet är Solrosen som drivs av Göteborgs 

räddningsmission i samverkan med Erikshjälpen. Verksamheten ger direkt stöd 

till familjer där en familjemedlem eller nära anhörig är frihetsberövad. Utöver 

det direkta stödet kan föreningar som möter målgruppen få kunskap från 

Solrosen. Solrosen verkar också för att barnperspektivet synliggörs i 

förhållandet till Kriminalvården. 

Utredningen konstaterar att det inte finns något sammanhållet anhörigstöd för 

barn och unga varken på kommunal eller på regional nivå. Frågan har lyfts i 

närvårdssamverkan men ingen verksamhet har utökats eller startats. Inom 

ramen för projektet ”Ett gott liv var dag” konstaterar anhörigkonsulenterna, 

som utrett varför anhörigstödet inte omfattar barn och ungdomar under 18 år, 

att behovet av stöd till barn är stort. Utredningen beskriver att både personella 

och kompetensmässiga resurser behöver tillföras för att klara ett uppdrag att ge 

anhörigstöd till barn.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har bedömt att stöd till barn som 

anhöriga bäst tillgodoses genom ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämndens 

anhörigstöd och att stödet då kan bli mer tydligt allmänt riktat till målgruppen. 

Anhörigstödets budget visar kostnader på ca 600tkr/år per anhörigkonsulent. 
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Vård- och äldrenämnden skriver att det saknas anslag i budget för en utökning 

av anhörigstödet. 

Beslutsunderlag 

1. Vård- och äldrenämndens beslut 2020-05-19 § 61 Remiss: Anhörigstöd för 

barn och unga. 

2. Utredning – Anhörigstöd till barn och unga                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan med representanter i FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden 

 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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2020-05-19 
 

 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 Dnr VAN 2020-00123 1.1.3.1 

Remiss: Anhörigstöd för barn och unga 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att skicka utredningen om anhörigstöd till 
barn och unga på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden, Fritid- och 
folkhälsonämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, med sista svarsdatum 2020-08-31.        

Sammanfattning av ärendet 

I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd 
till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 
andra i sin närhet. Ärendet har utretts av Vård- och äldreförvaltningen.  

Utredningen visar att det finns behov av anhörigstöd till barn.  Enligt 5 kap 10§ 
socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 
stödjer en närstående som har funktionshinder. Detta lagkrav är förtydligat 
genom barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020.   

Borås Stad har endast sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för 
personer från 18 år och äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i 
efterfrågan, visar att det finns behov av anhörigstöd till barn.  För att gynna 
samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så 
att kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan 
fungerar på ett optimalt sätt.  

I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05-
20, ställde sig nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel 
avsätts i budget. Vård- och äldrenämnden saknar anslag i budget för en 
utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför finansiering.  

Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens 
reglemente behöver uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla 
åldrar. Vård- och äldrenämnden föreslår därför att Kommunfullmäktige gör 
följande tillägg i Vård- och äldrenämndens reglemente: ”Vård- och 
äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad.”  

Eftersom ärendet omfattar hela Borås Stad skickas ärendet på remiss till de 
nämnder som främst berörs, dvs Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden, Fritid- och 
folkhälsonämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, med sista svarsdatum 2020-08-31.     
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1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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Uppdrag 
 
I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd till barn och unga 
som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller andra i sin närhet. 
 
 

Definitioner  
 
Anhöriga och närstående 
Enligt 5 kap 10 § socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder.  
 
Inom anhörigstöd definieras termer enligt följande:  
Den som ger stöd, hjälp eller omsorg är anhörig. Det kan t.ex. vara en familjemedlem, vän eller 
granne. Den som får stöd, hjälp eller omsorg är närstående. Ofta blandas de båda termerna och 
används synonymt. Termerna anhörig och närstående används inte konsekvent i lagtexterna.   
 
Stöd till anhöriga är till för personer som stödjer eller hjälper en person som har missbruks- eller 
beroendeproblem, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller hög ålder. 
Anhöriga är ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp men ibland kan anhöriga behöva råd 
och stöd själva för att orka hjälpa.  
 
Barn 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av 
FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett 
bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska det i alla 
åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Konventionen 
definierar barn som varje människa under 18 år. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. 
Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela 
världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionshinder 
eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och understryker 
föräldrarnas och den utvidgade familjens roll och ansvar för barnet men ålägger samtidigt staten 
ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp. 
 
Barn som anhöriga   
Barn som anhöriga växer upp i en familj där de påverkas av någon annans bekymmer. Det kan 
vara en vuxen i familjen eller ett syskon som har t.ex. allvarlig fysisk sjukdom eller skada, psykisk 
ohälsa eller funktionsnedsättning, missbruksproblematik/beroende eller där våld förekommer i 
familjen. Barn som anhöriga är en heterogen grupp med olika behov och deras liv påverkas på 
skiftande sätt av situationen i familjen.  
 
Unga omsorgsgivare 
Begreppet unga omsorgsgivare är en översättning av det engelska begreppet ”Young Carers” och 
berör barn och unga under 18 år som regelbundet vårdar, hjälper eller ger stöd åt en person som 
står dem nära. Det kan vara att t.ex. hjälpa en närstående med att klä på sig eller med hygienen, 
dvs hjälpa till för att den närstående ska klara vardagen. Den person som tar emot omsorg är ofta 
en förälder, men det kan även vara ett syskon, en mor- eller farförälder eller annan släkting, som 
på grund av fysisk eller psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, missbruksproblematik eller av 
annan anledning har ett behov av omsorg, stöd eller vård.  
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Att barn utövar en viss grad av omsorg anses vara hälsosamt för den psykosociala utvecklingen i 
många samhällen och i vissa sammanhang är det nödvändigt för familjers överlevnad. Det är 
dock numera känt att det finns barn som har omfattande och regelbundna omsorgsuppdrag, 
vilket kan leda till betydande begränsningar i deras utveckling, delaktighet och möjligheter. Sedan 
slutet av 90-talet finns det bland forskare, beslutsfattare, sociala välfärdsinstitutioner och 
professionella inom hälso-, social- och sjukvårdsområdet, i bland annat USA, Storbritannien och 
Australien, ett växande intresse för unga omsorgsgivares förutsättningar. 
 
 

Beskrivning av anhörigstöd till barn  
 
Både Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) och Socialstyrelsen har tagit fram 
stödmaterial till de verksamheter som arbetar med barn som anhöriga, eftersom arbetssätten och 
metoderna för anhörigstöd till barn är annorlunda jämfört med det anhörigstöd som ges till 
personer över 18 år. För vuxna handlar det framför allt om samtal. Vuxna kan både ta egna beslut 
och har vanligtvis förmåga att själva förändra i sin situation, men barnen behöver ett stöd där det 
oftare handlar om att ”göra” saker, inte bara prata. Barn pratar när fokus är på aktivitet. Barn 
behöver också ett annat stöd i att arbeta med sig själva och sin roll. De har också behov av att 
höra andras berättelser och veta om att de inte är ensamma i sin situation.  
 
Även om arbetssätten och metoderna skiljer sig åt, är det viktigt att anhörigkonsulenter har en 
samsyn på anhörigperspektivet. Det rör strukturella perspektiv, vad det innebär att vara anhörig 
samt kring uppdatering i forskning som rör anhörigstöd.    
 
De biståndsbedömda insatserna i form av exempelvis hemtjänst och som ges till t.ex. föräldrar, är 
tänkta att ges i den omfattningen att barnen inte behöver ta det ansvar som insatsen ska ge, men 
enligt NKA visar forskning att det inte är så i Sverige idag. Det är därför anhörigstöd till barn 
behövs. Samhället ger inte tillräckligt med hjälp, utan barnen får istället ta ett ansvar de inte 
borde. 
 
När föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa och allvarlig sjukdom får vård inom sjukvården, 
måste barnens situation och behov uppmärksammas. Detsamma gäller om en förälder avlider. 
Detta är reglerat i 5 kap 7 § hälso- och sjukvårdslagen och i de situationerna har hälso- och 
sjukvården ett särskilt ansvar. Därför är anhörigstödets samverkan med hälso- och sjukvården 
viktig för att barnet ska få det stöd som behövs.   
 
För att kunna identifiera och nå ut till anhöriga under 18 år behöver medarbetare inom 
verksamheter i Borås Stad som möter barn, ha en god kompetens kring anhörigstöd. Medarbetare 
som möter barn behöver kunskap i barns och ungas kultur, dvs hur barn och unga lever, 
eftersom barn och unga inte själva söker upp anhörigstödet. Anledningarna till att barn inte själva 
söker stöd är flera, t.ex att de inte har kunskap om att det finns stöd att få och hur man vänder 
sig dit, eller att situationen barnet lever i upplevs skamfylld. 
 
Inom skolan, t.ex. inom elevhälsan, är inriktningen att arbeta med barn som har bekymmer i 
skolan. Bekymmer i skolan kan dock bero på många olika saker. När det är barnets anhörigansvar 
som är problemet behövs individuellt stöd med fokus på just problemet, samt stöd i grupp för att 
hjälpa barnen. Skolan kan inte ge det kontinuerliga stöd som behövs i anhörigrollen och 
anhörigstöd är inte skolans ansvarsområde. Däremot behövs ett tätt samarbete mellan 
anhörigstöd och skolan för att nå barnen.  
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Föreningar som Barnens rätt i samhället (BRIS) och Jourhavande kompis, fyller också en 
funktion för barn som upplever svårigheter, men de söker inte upp barn utan arbetar endast med 
barn som själva aktivt tar kontakt. Dessa föreningar behöver anhörigstödet också samverka med.  
 
För att anhörigstödet ska nå målgruppen behövs alltså samverkan med verksamheter som träffar 
barnen, bland annat förskolan, skolan, individ- och familjeomsorgen, Södra Älvsborgs sjukhus, 
barn- och ungdomshabiliteringen, Svenska kyrkan, föreningar och organisationer. En sådan 
verksamhet och samverkan finns inte idag och skulle ta tid och resurser att bygga upp.  
 
Borås Stad har genom att anta styrdokumenten Ungdomspolitiskt program och Program för att 
förebygga psykisk ohälsa i skolan, tagit ställning till många delar som handlar om att ge barn som 
anhöriga stöd. Det handlar bland annat om hälsa och trygghet och att förebygga psykisk ohälsa. I 
detta arbete är anhörigstöd en viktig del.  
 
 

Statistik om barn som anhöriga 
 
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) arbetar på uppdrag av regeringen med att forska 
kring, bevaka och utveckla kompetens i anhörigfrågor. De har stort fokus på barn som anhöriga. 
Deras studier visar att många barn växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Det får 
ofta allvarliga konsekvenser för deras hälsa, skolgång och arbetsliv. Detta gäller även vid förälders 
allvarliga sjukdom eller död. Med stöd till barnen och föräldrarna kan mönstret mellan 
generationerna brytas. Studier visar följande statistik kring barn som anhöriga:  

 Närmare åtta procent av barnen under uppväxten har en förälder med så allvarligt 
missbruk eller psykisk ohälsa att föräldern får sjukhusvård. När även öppen vård för 
missbruk eller psykisk ohälsa samt missbruksrelaterade domar räknas in, är andelen barn 
17 procent. 

 Av unga med missbrukande föräldrar är det mer än dubbelt så många som går ut 
grundskolan med ofullständiga betyg jämfört med övriga unga. De som gått gymnasiet 
fullföljer inte lika ofta som andra med jämförbara betyg, en eftergymnasial utbildning.  

 När en förälder vårdats för missbruk är det fyra till sju gånger fler unga som utvecklar 
eget missbruk jämfört med andra unga. Dödligheten under tiden som ung vuxen är 
nästan tre gånger högre. Försörjningsstöd är fyra gånger vanligare hos barn till föräldrar 
med missbruk.  

 Två till tre gånger fler av dem som haft en förälder som sjukhusvårdats för psykisk ohälsa 
har som unga vuxna själva vårdats inom psykiatrisk specialistvård. Även sjukhusvårdade 
självmordsförsök är trefaldigt högre i anhöriggruppen. 

 Närmare sex procent av barnen har under uppväxten en förälder med cancer. Om 
förälderns sjukdom är allvarlig är det vanligare med sämre skolprestationer hos barnen. 
De mest påtagliga negativa konsekvenserna för barnen i vuxen ålder är en ökad risk för 
missbruk och kriminalitet jämfört med andra jämnåriga. 

 Drygt tre procent av barnen drabbas under uppväxten av att en förälder avlider. En 
uppföljning av barnen vid 30–35 års ålder visar att dubbelt så många lider av psykisk 
ohälsa jämfört med andra. Barn till föräldrar som avlidit genom olycka, självmord eller 
våld har i ung vuxen ålder fem gånger oftare vårdats för missbruk och tre–fyra gånger 
oftare för självmordsförsök. Mer än dubbelt så många hade själva avlidit jämfört med 
övriga unga. 

 Tre procent av 15-åringarna stannar hemma från skolan en dag i veckan för att ta hand 
om någon hemma. 
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Den risk som en genetisk sårbarhet för missbruk och psykisk ohälsa innebär kan motverkas 
genom goda relationer och en god uppväxtmiljö. Ett anpassat stöd kan göra att familjerna och 
barnen får det bättre här och nu – och hindra att problemen förs vidare till nästa generation.  
 
Många barn lever med föräldrar med olika svårigheter, men det är också många barn som lever 
med en syskonrelation som påverkar dem nu och som kommer att prägla livet framöver. Det 
finns idag inga uppgifter om hur många barn som har ett syskon med svårigheter, men det finns 
en medvetenhet kring att barn som har en syster eller bror med t.ex. funktionsnedsättning 
behöver anhörigstöd.  Det har gjorts studier i hur det är att vara ”vuxensyskon” dvs någon som 
vuxit upp med ett syskon med svårigheter. I studierna framkommer vikten av att barn får hjälp 
tidigt, innan de blir vuxensyskon. 
 
Det har också visat sig att många unga ger hjälp till en kompis, genom att faktiskt ta ansvar t.ex 
ringa och väcka någon som inte mår bra och annars riskerar att inte komma upp till skolan, följer 
med på möten/besök till skolsköterska el. dyl. Anhörigbegreppet är alltså brett även för barn. 
 
Enligt ekonomiska analyser som NKA har genomfört, skulle kostnaderna för samhället kunna 
minska med 35 miljarder per år om barn med missbruk eller allvarlig psykisk ohälsa i familjen inte 
själva utvecklar detta i vuxen ålder. Anhörigstöd är alltså en folkhälsofråga och handlar om att 
arbeta förebyggande.  
 
 

Anhörigstöd i Borås Stad– nulägesbeskrivning  
 
Indirekt stöd 
Indirekt stöd är stöd som ges till närstående och ges indirekt till anhöriga. Exempel på detta är 
hemvårdsbidrag, dagverksamhet, avlastning, korttid, assistans, hemtjänst, vård- och 
omsorgsboende mm. alltså insatser som ges till den man ger stöd men som indirekt avlastar den 
anhörige.  
 
 
Direkt anhörigstöd 

Personer som hjälper en närstående kan vända sig till anhörigkonsulenterna som ger ett direkt 
anhörigstöd. Anhörigkonsulenterna erbjuder bland annat rekreation, föreläsningar, utbildningar, 
caféer, grupper, enskilda samtal mm. Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt och dokumenterar 
inget. Vård- och äldrenämnden har fyra anhörigkonsulenter och de finns på Träffpunkt 
Simonsland. Enligt Vård- och äldrenämndens reglemente ansvarar anhörigkonsulenterna för 
personer från och över 18 år. Barn ingår inte i denna målgrupp.  
 
 
Yxhammarsmottagningen – Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Yxhammarmottagningen inom Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet för vuxna har 
idag som ett av sina uppdrag att i dialog med föräldrar, som är de som söker stöd, belysa barnets 
situation och göra det tydligt hur missbruket påverkar barnet. Detta syftar till att se om barnet 
behöver få stöd och skydd samt att bidra till förälderns egen insikt och motivation att förbättra 
sin situation.  
 
 
Hopptornet - Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Hopptornets verksamhet, riktar sig för närvarande till barn vars föräldrar är separerade. 
Hopptornet är en del av Dialogcentrum, den interna öppenvården för barn, ungdomar och 
familjer. Hopptornet har avsatta resurser för att bedriva en grupp per halvår om ca 10 tillfällen. 
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Detta omfattar även enskilda intervjuer med barnen/ungdomar, kontakter med föräldrar med 
mera. Det finns hela tiden en viss kö med ett antal barn/ungdomar. Denna verksamhet når alltså 
en viktig, men liten och begränsad, grupp barn. Verksamheten har begränsade resurser och 
behovet är, enligt statistik från NKA (se ovan), större än vad som kan tillgodoses. Exempelvis har 
vårdnadstvister som avgörs i domstolar ökat fördubblats på tio år, enligt en sammanställning som 
Sveriges Television gjorde 2017 (2007: 3.247 st och 2016 6.324 st) 
 
 
Övrigt anhörigstöd för barn och unga 

Vissa föreningar har någon typ av stöd, bland annat IOGT-NTO. För familjer där någon 
familjemedlem eller nära anhörig är frihetsberövad finns Solrosen, som drivs av Göteborgs 
Räddningsmission i samverkan med Erikshjälpen. Förutom det direkta arbetet med dessa familjer 
bidrar Solrosen även med kunskaper till andra organisationer som möter målgruppen, samt 
verkar för barnperspektivet i förhållande till Kriminalvården. Verksamheten finns i Göteborg och 
Borås.  
 
I Borås Stad finns inget anhörigstöd utöver det som redovisats ovan. Det stöd som Individ- och 
familjeomsorgsnämndens verksamheter ger, är ett stöd till en del av en familj. Det är bara de 
familjer som Individ- och familjeomsorgen får kontakt med. Idag finns inget sammanhållet 
anhörigstöd för barn och unga, varken på kommunal eller regional nivå. Frågan har lyfts i 
Närvårdssamverkan men ingen verksamhet har utökats eller startats.   
 
 

Utvecklingen kring anhörigstödet i Borås Stad 
 
För tio år sedan var fokus på att stödja anhöriga till personer med åldersrelaterad problematik, 
t.ex. demenssjukdom. Idag är efterfrågan på anhörigstöd mestadels från andra målgrupper, främst 
från anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Många som söker upp anhörigstödet är anhöriga 
till andra nämnders målgrupper, t.ex. Sociala omsorgsnämnden, Individ- och familjenämnden och 
Grundskolenämnden.  
 
Inom ramen för projektet ”Ett gott liv var dag” blev anhörigkonsulenterna ansvariga för att 
utreda varför anhörigstödet i Borås Stad inte omfattar barn och ungdomar under 18 år, samt att 
utreda hur anhörigstöd till syskon och barn till personer med funktionshinder kan anordnas.  I 
slutrapporten konstaterades att behovet av stöd till barn som anhöriga är stort, inte bara i den 
målgrupp som de inom projektet vände sig till, utan generellt. För att klara ett eventuellt uppdrag 
att ge anhörigstöd till barn behöver såväl personella som kompetensmässiga resurser tillföras. 
Likaså påtalades att samverkansformer behöver arbetas fram för att nå barnen.  
 
Efter slutrapporten har anhörigkonsulenterna aktualiserat frågan vid flera tillfällen och gjort 
försök att inventera vilka aktörer som erbjuder någon form av direkt stöd till barn som anhöriga i 
Borås stad.  
 
Varje vecka blir anhörigkonsulenterna kontaktade av föräldrar, elevhälsan och annan 
skolpersonal, biståndshandläggare, sjukvården m.fl med förfrågan om stöd till barn. 
Förfrågningarna ökar varje år. Anhörigkonsulenterna kan utifrån uppdraget idag, inte ge stöd till 
barn, mer än i sällsynta undantagsfall. Det finns i de flesta fall inga andra aktörer att hänvisa till. 
Det anhörigstöd som individ- och familjeomsorgsnämnden erbjuder är snarare riktat till hela 
familjen än är ett anhörigstöd. Stödet är också begränsat både vad gäller målgrupp och 
omfattning.   
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Behovsprognos 
 
Behovet av att utveckla anhörigstödet till att omfatta barn är stort i hela Sverige, enligt de studier 
som NKA genomfört. Vård- och äldrenämnden tillstyrkte 2019-05-20 en motion om att utöka 
anhörigstödet till att omfatta barn, men förutsatte att medel avsätts i budget för utökat 
anhörigstöd. För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs förstärkta resurser för 
anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och kompetens. 
Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, behöver få förutsättningar att skaffa sig riktad 
kompetens och bygga samverkan t.ex. med skolan och individ- och familjeomsorgen samt andra 
organisationer. Detta inryms inte i befintlig verksamhet som anhörigstödet utför idag.    
 
Idag får anhörigkonsulenterna på Träffpunkt Simonsland många förfrågningar om stöd, men 
anhörigstödet har idag inte barn som målgrupp. Anhörigstödet kan upplevas mer neutralt och 
mindre skamfyllt att ta kontakt med än att söka ett stöd inom Individ- och familjeomsorgen där 
föräldrarna får sitt stöd eller olika insatser och där hela familjen har samma handläggare.  
 
Vård- och äldrenämndens planering för god vård och omsorg vid demenssjukdom, är framtaget i 
syfte att arbeta mer strategiskt med demensområdet eftersom antalet demenssjuka kommer att 
öka i framtiden. I planeringsdokumentet är ett av utvecklingsområdena att utveckla anhörigstödet 
till unga, eftersom sjukdomen ibland drabbar personer som har barn som är under 18 år.  
 
När det gäller målgruppen barn till missbrukande föräldrar finns det dock en inneboende 
svårighet när det gäller att stödja och få barn/ungdomar till samtal. Föräldrar vill vanligtvis inte 
skada sina barn utan vill ge barn det stöd som kan finnas, men när de vet eller anar att de orsakar 
sina barn svårigheter pga sitt missbruk är det vanligt att de undviker att tala vidare om detta. För 
att kunna nå barn som lever i missbruksmiljöer, krävs mer och relativt omfattande uppsökande 
och motiverande insatser. Att medge att ens barn behöver stöd utifrån en missbruksproblematik 
är skamfyllt för föräldrarna medan separationer är vanligt och inte uppfattas på samma sätt. 
Yxhammarmottagningen kan för de personer de kommer i kontakt med, synliggöra och 
rekommendera samtalsstöd för eventuella barn/ ungdomar men det krävs ytterligare insatser för 
att motivera föräldrarna och fånga upp barnen. 
 
I en utredning om anhörigstöd gör Individ- och familjeomsorgnämnden bedömningen att stöd 
till barn som anhöriga bäst skulle kunna tillgodoses genom ett utökat ansvar för Vård- och 
äldrenämndens anhörigstöd. Stödet för barn under 18 år skulle då bli ett tydligt allmänt riktat 
stöd. Detta skulle underlätta för såväl barn som föräldrar, att ta en kontakt. Anhörigstödet som är 
fokuserat på att hjälpa anhöriga och arbeta allmänt inriktat, har även lättare att anpassa sitt arbete 
och planera olika former av verksamhet för målgruppen. Hopptornet och liknande 
verksamhetsformer med avgränsat uppdrag och resurser kopplat till andra insatser inom individ- 
och familjenämnden, är mer individinriktade och vanligtvis behovsbedömda. 
 
Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden har idag inget anhörigstöd, men båda 
nämndernas verksamhet möter barn, men endast indirekt. I den mån anhörigstöd behövs 
hänvisas till Vård- och äldrenämndens anhörigkonsulenter alternativt specialistmottagningar inom 
Västra Götalandsregionen, t.ex. öppenvårdsmottagning eller habilitering. Vid oro görs 
orosanmälan till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Det finns idag inget stöd för barn inom 
de två nämndernas verksamheter, samtidigt som barn med närstående med t.ex. psykisk ohälsa, 
har det mycket svårt. Sociala omsorgsnämndens verksamheter ser att det behövs trygga vuxna att 
vända sig till och som är anonymare än i skolan. Skolan kan vara den enda platsen som barnet får 
vara sig själv och ingen vet om hur barnet har det hemma. Att ha ett fristående allmänt stöd där 
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inget dokumenteras innebär en lägre tröskel att söka och ta emot hjälp, och skulle därmed ha en 
förebyggande och skyddande effekt.  
 
För att gynna samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så att 
kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan fungerar på ett optimalt 
sätt. Anhörigstödets budget visar kostnader på ca 600 000 kr/år per anhörigkonsulent. I denna 
kostnad är inte hyra av lokaler inräknad. Vård- och äldrenämnden saknar idag anslag i budget för 
en utökning av anhörigstödet.  
 
 

FN:s konvention om barnets rättigheter ställer krav på den 
offentliga sektorn 
 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, blev svensk 
lag den 1 januari 2020. Detta ställer högre krav än tidigare på Borås Stad, att ta hänsyn till och 
arbeta för barns bästa. Det innebär att hela den offentliga sektorn och dess anställda ska 
respektera och uppfylla barnkonventionen. Barnkonventionen är en viktig utgångspunkt även för 
information, råd och stöd till barn och unga som anhöriga. Några av barnkonventionens 
grundprinciper som är tillämpliga på barn som anhöriga är: 

 artikel 3 som handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
som rör barn.  

 artikel 3:2 om skydd och omvårdnad, som handlar om att ett barn ska tillförsäkras sådant 
skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de 
rättigheter och skyldigheter som tillkommer barnets vårdnadshavare. 

 artikel 12 om delaktighet, som anger att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och 
höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till dess ålder 
och mognad. 

 artikel 17 om information, som anger att barnet ska ha tillgång till information och 
material från olika nationella och internationella källor, särskilt sådant som syftar till att 
främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa. 

 artikel 18 om stöd i föräldraansvaret, som bl.a. handlar om att staten ska ge lämpligt 
bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran. 

 artikel 24 om barnets rätt till jämlik hälsa, som bl.a. tar upp att staten ska sträva efter att 
till fullo förverkliga barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa och vidta lämpliga åtgärder för 
att utveckla förebyggande hälsovård och föräldrarådgivning. 

 artikel 31 om rätt till lek, vila och fritid, som bl.a. handlar om barnets rätt till vila, fritid, 
lek och rekreation anpassad till barnets ålder. 

 
 

Omvärldsbevakning 
 
Det är få kommuner som erbjuder ett samlat anhörigstöd till barn. I Boråsregionen är det endast 
Ulricehamns kommun som har anhörigstöd för barn. Svenljunga och Tranemo kommuner har 
stöd till barn i begränsad utsträckning. 
 
I Ulricehamns kommun riktar sig anhörigstödet till alla. Ulricehamns kommun har sedan en 
omorganisering 2011-01-01 inga facknämnder och arbetar verksamhetsövergripande, dels genom 
en styrgrupp, för att nå ut till barn som behöver anhörigstöd. Anhörigkonsulenten samverkar 
också med föreningar, sjukvård, kyrkor, studieförbund eller frivilliga organisationer. 
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I Uddevalla kommun är anhörigstödet organiserat i en anhörigcentral. Anhörigstöd ges till alla 
som är familjemedlem eller släkting, en god vän eller granne till någon som är långvarigt sjuk, 
äldre eller har en funktionsnedsättning. Stödet ges också till barn/ungdom till förälder eller 
syskon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. De som är anhöriga till någon som har 
missbruks- eller beroendeproblematik, erbjuds stöd och hjälp från kommunen via två andra 
verksamheter i kommunen (Kompassen och Musslan)som ger stöd till barn. Anhörigcentralen 
samverkar även med föreningar, kyrkor, organisationer, studieförbund och andra frivilliga. 
 
 

Slutsatser 
 
Enligt 5 kap 10 § socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder. Socialtjänstlagen tar inte hänsyn till ålder. Samtidigt blev 
barnkonventionen svensk lag den 1 januari 2020. I barnkonventionen är flera av artiklarna 
tillämpbara på anhörigstöd. Anhörigstöd till barn var alltså redan innan barnkonventionen blev 
svensk lag, ett lagkrav. Detta lagkrav är förtydligat genom barnkonventionen.  Borås Stad har 
dessutom redan, genom att anta styrdokumenten Ungdomspolitiskt program och Program för att 
förebygga psykisk ohälsa i skolan, tagit ställning till många delar som handlar om att ge barn som 
anhöriga stöd.  
 
Borås Stad har endast sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för personer från 18 år 
och äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i efterfrågan, visar att det finns behov 
av anhörigstöd till barn.  Om det förhindras att barn själva utvecklar den problematik som svåra 
familjeförhållanden innebär, kan Borås Stad minska sina kostnader i framtiden. I Sverige är den 
ekonomiska beräkningen av minskningen ca 35 miljarder kronor per år enligt NKA.  
 
Mot bakgrund av ovan behöver Borås Stad upprätta anhörigstöd för barn. Även om arbetssätten 
och metoderna skiljer sig åt, behöver anhörigkonsulenterna ha en samsyn på anhörigperspektivet. 
För att gynna samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så att 
kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan fungerar på ett optimalt 
sätt.  
 
I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05-20, ställde sig 
nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel avsätts i budget. Vård- och 
äldrenämnden saknar anslag i budget för en utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför 
finansiering.  
 
Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens reglemente behöver 
uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla åldrar. Vård- och äldrenämnden 
föreslår därför att Kommunfullmäktige gör följande tillägg i Vård- och äldrenämndens 
reglemente: ”Vård- och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås 
Stad.” 
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Budget 2021:1 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att godkänna Budget 2021:1.     

Förskolenämnden begär kompensation för ökade hyreskostnader i samband 
med nybyggnationer och upprustning/renovering. 

Nämnden begär även kompensation för minskat statsbidrag under våren 2021 
med 3 mnkr.                  

Sammanfattning  
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola som 
åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. Ansvaret enligt 
skollagen gäller för förskolan avseende barn från ett års ålder och till dess att de 
börjar grundskolan. I Borås Stad erbjuds alla barn från sex månaders ålder 
förskoleplats. Förskolenämnden ansvarar även för de öppna förskolorna samt 
har samordningsansvar för familjecentralerna. Förskolenämndens ekonomiska 
förutsättningar i form av kommunbidrag beslutades av Kommunstyrelsen den 
15 juni 2020.               

Ärendet i sin helhet 
Förskolans ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag beslutades av 
Kommunstyrelsen den 15 juni 2020. Ekonomistyrnings underlag till budget 
2021:1 anger en ökning till 806 300 tkr år 2021 från 793 150 tkr år 2020. 
Volymen har räknats ner med 0,12 % och motsvarar ca 900 tkr. Index för löner 
är 2,0 % och för övriga kostnader 1,0 %, vilket ger ca 14 
100 tkr. Förskolenämnden begär i budget 2021 kompensation för ökade 
hyreskostnader i samband med nybyggnationer och upprustning/renovering. 
Nämnden begär även kompensation för minskat statsbidrag under våren 2021 
med 3 mnkr.  

För att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard 
avsattes i budget 2020 5,0 mnkr årligen under tre år som en investeringsbudget 
hos Lokalförsörjningsnämnden. Förskoleförvaltningen arbetar i nära samverkan 
med Lokalförsörjningsförvaltningen kring satsningen.  

I budget 2020 erhöll Förskolenämnden 2,0 mnkr för att stärka stödjande 
insatser och 0,5 mnkr för att förstärka arbetet med barn i behov av särskilt 
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stöd. Nämnden kommer även under 2021 att rikta 2,5 mnkr som särskilt stöd 
till individuella barn utöver tilltänkta budgeterade medel för ändamålet. 

Inom förskolan planeras flera nybyggnationer de närmaste åren. En expansion 
och omväxling från icke ändamålsenliga lokallösningar behöver hanteras i 
budgeten. Nämndens lokalhyror bedöms öka med närmare 2 mnkr utöver den 
procentuella uppräkning som erhålls. Vildmarkens förskola, som öppnade 
under våren 2020, och utökningen av Alprosgårdens förskola i Dalsjöfors under 
våren 2020 får helårseffekt. I samband med att nya förskolor öppnar ses 
möjligheten att stänga mindre ändamålsenliga lokaler över. 

Nämnden behöver investeringsbudget för inventarier enligt stadens regler för 
de enheter som tas i drift 2021.  

För läsåret 19/20 erhöll nämnden statsbidrag för minskade barngrupper med ca 
54 mnkr. För läsåret 20/21 erhåller nämnden drygt 48 mnkr, dvs en minskning 
med ca 6 mnkr. Ett flertal förskolor som tidigare haft statsbidrag har nu blivit 
av med det och ett stort arbete behöver ske inom förvaltningen för att ställa om 
organisationen. I och med osäkerheten kring vilken nivå av statsbidrag som 
kommer att erhållas från år till år, ser nämnden att det krävs ett utökat 
kommunbidrag och att medel för detta behöver komma in i 
resursfördelningsmodellen för att på så vis kunna komma alla barn tillgodo och 
skapa stabilitet, likvärdighet och permanent kunna bibehålla eller sänka antalet 
barn i barngrupperna. 

Under de senaste åren har det blivit allt svårare att anställa utbildade 
barnskötare och förskollärare då för få utbildar sig, inte bara i Borås utan i hela 
Sverige. Valideringsutbildningar både till barnskötare och förskollärare pågår 
och kommer att fortsätta under 2021. Förvaltningen kommer under 2021 att 
fortsätta söka medel från Omställningsfonden till insatserna som pågår. 

Kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnderna att inför höstens budgetarbete 
redovisa olika nivåer på effektiviseringsåtgärder som underlag beroende på hur 
det ekonomiska läget ser ut senare under året. Varje nämnd ska därför i sitt 
budgetförslag beskriva åtgärder och effekter om den ekonomiska ramen 
minskas med 0,5 %, 1,0 % respektive 1,5 %.  

2019 fattade Förskolenämnden beslut kring en ekonomisk åtgärdsplan som 
innebär att organisationen förändras i många avseenden. I huvudsak påverkas 
administrativa och stödfunktionerna kring rektor samtidigt som 
rektorsorganisationen utökas, vilket ställer krav på att hitta nya, mer effektiva 
sätt att arbeta. Den ekonomiska åtgärdsplanen är långsiktig till och med 2021. 

Nämndens lokalhyror ökar med närmare 2 mnkr utöver den procentuella 
uppräkning som erhålls. Stadens IT-kostnader kommer att öka med ca 2,3 %. 
Då nämnden fått en uppräkning av kostnader med 1,0 % så innebär detta en 
effektivisering. Ytterligare anpassningar kring stödfunktioner/administration är 
inte möjliga vilket innebär att kostnadsökningar utöver indexuppräkning 
och/eller effektiviseringskrav behöver anpassas för i verksamheten. 
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Nämnden tappar till läsåret 20/21 6 mnkr i statsbidrag för minskade 
barngrupper i jämförelse med läsåret 19/20, vilket kommer att påverka 
barngruppsstorlekarna inom förvaltningen. 

Vid en minskning av den ekonomiska ramen med 0,5 %. 
Åtgärd: Minskad bemanning i förskolor motsvarande ca 9 årsarbetare totalt 
utöver den anpassning som behöver ske till följd av ökade kostnader utöver 
indexuppräkning samt minskat statsbidrag.  
Effekter: något fler barn per årsarbetare. I kombination med minskat 
statsbidrag för minskade barngrupper kommer det att ha en negativ påverkan 
på barngruppsstorlekar. Det finns en överhängande risk för ökade sjuktal och 
ännu större svårigheter med rekrytering då attraktiviteten kan minska. 

Vid en minskning av den ekonomiska ramen med 1,0 %.  
Åtgärd: minskad bemanning i förskolor motsvarande ca 18 årsarbetare totalt 
utöver den anpassning som behöver ske till följd av ökade kostnader utöver 
indexuppräkning samt minskat statsbidrag.  
Effekter: fler barn per årsarbetare. I kombination med minskat statsbidrag för 
minskade barngrupper kommer det att ha en negativ påverkan på 
barngruppsstorlekar. Det finns en överhängande risk för ökade sjuktal och 
ännu större svårigheter med rekrytering då attraktiviteten kan minska. 

Vid en minskning av den ekonomiska ramen med 1,5 %. 
Åtgärd: minskad bemanning i förskolor motsvarande ca 27 årsarbetare totalt 
utöver den anpassning som behöver ske till följd av ökade kostnader utöver 
indexuppräkning samt minskat statsbidrag. 
Effekter: fler barn per årsarbetare. I kombination med minskat statsbidrag för 
minskade barngrupper kommer det att ha en negativ påverkan på 
barngruppsstorlekar. Det finns en överhängande risk för ökade sjuktal och 
ännu större svårigheter med rekrytering då attraktiviteten kan minska. 

Prövning av barns bästa  
Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som 
rör barn. Nämnden gör förslag på budget på verksamhetsnivå, som skickas till 
Kommunfullmäktige för prövning. Kommunstyrelsen bereder nämndernas 
budgetförslag inför Kommunfullmäktiges beslut i november. Kommun-
fullmäktiges budget är kommunens övergripande styrinstrument och anger de 
politiska prioriteringarna, målen, uppdragen samt tillgängliga resurser det 
kommande året.  

För ärendet har en barnrättschecklista har upprättats som underlag för 
bedömning av hur beslutet förhåller sig till barnets eller barnens bästa.   

Beslutsunderlag 
1. Budget 2021:1            
2. Barnrättschecklista 
3. Protokoll MBL §11 
4. Protokoll MBL §19            
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Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen  
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1 Inledning 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedagogisk 
omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. Förskolenämnden beslutar 
om godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för bedrivande av 
fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg. Förskolenämnden ansvarar även för samordningen av familjecentraler och de öppna 
förskolorna. 

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolans medarbetare ska skapa en 
utbildning som är stimulerande, trygg och lärorik med leken som grund, och erbjuda barn en god 
pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Uppdraget innehåller en 
balans mellan omsorg och undervisning. Förskolan bidrar genom sitt kärnuppdrag till utvecklingen av 
den socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara staden. Tidiga satsningar på barns utveckling i ett 
livslångt perspektiv är viktiga för att uppnå en ökad jämlikhet i Borås Stad och har en tydlig anknytning 
till FN:s Agenda 2030. Förskoleförvaltningens viktigaste uppdrag de kommande åren är att fortsätta 
arbetet med att skapa en likvärdig förskoleverksamhet med god kvalitet. Under 2020 togs en 
förvaltningsövergripande verksamhetsplan fram som ett led i utvecklandet av ett heltäckande 
systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete. De huvudutmaningar som nämnd och förvaltning identifierat 
kommer fortsatt under 2021 att stå i fokus. Dessa är: 

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

· Kompetensförsörjning - kvalitativ och långsiktig kompetensförsörjning 

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

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

Förskolenämndens ram har inför 2021 räknats upp med 2 % för personalkostnader och 1 % för övriga 
kostnader, vilket tillsammans motsvarar drygt 14 mnkr. Nämnden har inför 2021 en minskad 
befolkningsprognos och får därför en negativ volymuppräkning med drygt 0,1 %, vilket motsvarar en 
minskning av ram med närmare 1 mnkr. En åtgärdsplan för en ekonomi i balans beslutades av 
Förskolenämnden under hösten 2019. Åtgärdsplanen sträcker sig till och med år 2021. 

2  Omvärldsanalys 
Under 2020 drabbades världen av en pandemi. Konsekvenserna har varit omfattande och kommer att 
fortsätta påverka förvaltningens såväl som Borås stads arbete under 2021. Ekonomiska konsekvenser 
av ökande arbetslöshet riskerar att drabba förvaltningen i form av minskade intäkter. 
Sjukskrivningstalen har ökat och vilket stöd kommunerna kommer att få för att kompensera ökade 
kostnader är osäkert. Risk för kraftigt ökade kostnader finns om kraven på arbetsgivarens täckning av 
kostnader för korttidssjukskrivningar återgår till de tidigare. 

En ökad digitalisering har utvecklats under 2020 och gynnsamma effekter av fjärrarbete behöver 
fortsatt analyseras och utvecklas för att omhändertar medarbetarnas erfarenheter och öka flexibiliteten i 
arbetsformerna. Tekniken behöver också fortlöpande utvecklas för att hålla jämna steg med ökade 
behov. 

Arbetsmiljön i förskolan med höga sjukskrivningstal är en utmaning nationellt. Samordnade insatser på 
flera nivåer behövs och Förvaltningen kommer att öka sitt samarbete med regionen. En ökande brist på 
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förskollärare syns nationellt och svårigheten att rekrytera är övergripande för alla välfärdsyrken. 
Andelen outbildad personal ökar och investeringar behöver göras för att utbilda dessa, vilket innebär att 
valideringsutbildningar pågår till både barnskötare och till förskollärare och kommer att fortsätta under 
2021. Det är en prioriterad insats som kommer att vara flerårig. Vikten av att vara en attraktiv 
arbetsgivare och en hälsosam arbetsplats är avgörande för att klara den framtida 
kompetensförsörjningen inom Förskoleförvaltningen. Insatser för att sprida ett gott 
arbetsgivarvarumärke behöver göras. Under 2020 tog förvaltningen fram en 
Kompetensförsörjningsplan och behöver under 2021 fortsätta utveckla strategier att säkerställa fortsatt 
kompetensförsörjning. 

Den nya läroplanen ökar kraven på förskollärarens uppdrag, under 2021 behöver förutsättningarna för 
förskollärare att utföra det förstärkta uppdraget utvecklas. Förskolornas inre organisation med 
bemanning utifrån uppdrag, kompetens och barns närvaro behöver utvecklas. Detta innebär ökade krav 
på rektors pedagogiska ledarskap vilket förvaltningen också behöver säkerställa förutsättningarna för. 
Utökningen av antalet rektorer under 2019 har lett till ett större antal oerfarna rektorer i förvaltningen 
vilket behöver beaktas i val av insatser. 

Arbetet kring barngruppernas storlek behöver fortgå och förvaltningen avser att fortsatt söka 
statsbidrag för minskade barngrupper. För läsåret 19/20 erhöll Förskolenämnden drygt 54 mnkr i 
statsbidrag för minskade barngrupper men inför läsåret 20/21 har drygt 48 mnkr beviljats, vilket 
innebär en minskning av statsbidrag med ca 6 mnkr. Ett stort arbete behöver ske inom förvaltningen 
för att ställa om organisationen på de enheter som blivit av med sitt statsbidrag. 

Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 
2020, vilket innebär att all lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med 
barnkonventionen. Förskoleförvaltningen kommer att vidareutveckla former för att säkerställer att 
barns bästa finns med i beslutsunderlag. 

Den reviderade Skollagen fastslår att Rektorsprogrammet är obligatoriskt för rektorer för förskolan 
som är anställda efter 1 juli 2019. Rektorn ska börja på den obligatoriska befattningsutbildningen 
snarast efter att hen påbörjat sin anställning. Utbildningen pågår under tre år. Förvaltningen kommer 
under 2021 ha ett stort antal rektorer som deltar i utbildningen. 

Den nya läroplanen lyfter digitaliseringen i förskolan och Borås Stad håller på att ta fram en strategi för 
digitalisering, vilket kan få effekter på utbildningen i förskolan. 

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn. 

Liknande kommuner förskola, Borås 2019 
(enligt Kolada) Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn 

Halmstad 170 030 

Växjö 164 129 

Södertälje 160 513 

Eskilstuna 155 108 

Norrköping 152433 

Umeå 152 268 

Gävle 151 518 

Borås Stad 151 433 
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Kostnad kommunal förskola. Avser egen regi. Källa: SCB. 

Det är viktigt att belysa att i jämförelse med de liknande kommunerna 2019 har Borås Stad mest 
statsbidrag för minskade barngrupper, drygt 54 mnkr, vilket påverkar kostnaden per inskrivet barn. 
Skulle statsbidraget exkluderas skulle Borås Stads kostnad per inskrivet barn vara lägre. Exempelvis 
hade Norrköping drygt 45 mnkr i statsbidrag, Eskilstuna drygt 35 mnkr, Växjö knappt 9 mnkr och 
Halmstad drygt 19 mnkr. Statistiken för jämförelsen är hämtad från Kolada som är en databas för 
kommuner och regioner. Kolada ger möjlighet till jämförelser och analys i kommunsektorn. 

Kostnad öppen förskola, kr/invånare 

Liknande kommuner förskola, Borås 2019 
(enligt Kolada) Kostnad öppen förskola, kr/invånare 

Borås Stad 97 

Norrköping 64 

Eskilstuna 45 

Umeå 39 

Gävle 22 

Halmstad 17 

Växjö 13 
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Kostnad öppen förskola, kr/inv. Källa: SCB:s räkenskapssammandrag. 

I jämförelser med liknande kommuner 2019 satsar Borås Stad mest pengar per invånare. Borås Stad har 
gjort stora satsningar på den öppna verksamheten. Kostnaden innefattar hela den öppna verksamheten, 
inklusive nämndens kostnader för samordningsansvaret på familjecentralerna och den mobila öppna 
förskolan Tittut. 

Befolkningsprognos och lokalplanering 

Förskolenämnden erhåller budget för barn mellan 1-5 år. I tabellen nedan framgår den prognostiserade 
minskningen av barn i åldersgruppen fram till år 2024. 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 Minskning 

Ålder fakta prognos prognos prognos prognos prognos  

1-5 år 6 805 6 728 6 727 6 697 6 758 6 751 -54 
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I tabellen nedan framgår den prognostiserade ökningen eller minskningen av barn i åldersgruppen 0-5 
år per område i Borås. Ökningarna prognostiseras ske i områdena Centrum, Sjöbo, Trandared och 
Göta. Övriga områden ser ut att minska. Värt att påpeka är att flera av områdena är geografiskt stora 
och det kan ske ökningar eller minskningar i olika delar av ett område. 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2019-
2024, 
antal 
barn 

2019-
2024, % 

Barn 0-5 år Fakta Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos   

Centrum mm 816 832 896 967 1 009 1 064 248 30% 

Dalsjöfors mm 844 843 861 834 794 782 -62 -7% 

Fristad mm 732 714 689 688 669 634 -98 -13% 

Göta mm 839 854 874 886 915 921 82 10% 

Hässleholmen 
mm 

1 213 1 190 1 145 1 095 1 059 1 013 -200 -16% 

Norrby mm 1071 1 065 1 050 972 965 923 -148 -14% 

Sandared mm 753 734 706 695 693 689 -64 -8% 

Sjöbo mm 540 552 551 620 678 721 181 34% 

Trandared mm 812 789 817 822 855 880 68 8% 

Viskafors mm 454 463 449 430 427 424 -30 -7% 

- Centrum innefattar även områdena Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, Villastaden och Östermalm. 
- Dalsjöfors innefattar även områdena Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered. 
- Fristad innefattar även områdena Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena. 
- Göta innefattar även områdena Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet. 
- Hässleholmen innefattar även områdena Brämhult, Boda, och Svensgärde. 
- Norrby innefattar även områdena Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen. 
- Sandared innefattar även områdena Sandhult, Sjömarken, Hedared och Viared. 
- Sjöbo innefattar även områdena Alideberg och Tosseryd. 
- Trandared innefattar även områdena Hulta, Bergsäter, Brotorp och Sörmarken. 
- Viskafors innefattar även områdena Svaneholm, Rydboholm och Kinnarumma. 

Lokalfrågan är fortsatt viktig för förskolan. I den mån det är möjligt avvecklas mindre ändamålsenliga 
förskolor och/eller tillfälliga paviljonger i samband med att nya förskolor tillkommer. En byggprocess 
från behov till färdig förskola tar ca 5 år, vilket innebär att den byggnation som pågår inom 
förvaltningen härrör till beslut tagna under stadsdelstiden. Förvaltningens nybyggnation kommer främst 
från ett tidigare eftersatt behov vilket framkommer i nedan tabell, då Borås i förhållande till jämförbara 
kommuner har relativt låga bruttokostnader för förskolelokaler. Förvaltningen följer noggrant aktuell 
befolkningsprognos för att säkerställa att tillgången på lokaler motsvarar de olika områdenas behov i så 
stor utsträckning som möjligt. 
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Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn 

Liknande kommuner förskola, Borås 2019 
(enligt Kolada) 

Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, 
kr/inskrivet barn 

Halmstad 32 946 

Växjö 29 403 

Södertälje 27 416 

Umeå 24 063 

Norrköping 22 806 

Gävle 21 317 

Borås Stad 20 914 

Eskilstuna 18 797 

 
  

Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn. Källa: SCB. 

I jämförelse med liknande kommuner 2019 hade Borås Stad näst lägst kostnader för lokaler i 
kommunal förskola per inskrivet barn. 
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3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 
nämndens 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 2019 Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2025 

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

81 97  97 98 

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

95,7 100 96 100 100 

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

Så nås målet för indikatorn 
Att få ett erbjudande om plats på en förskola på önskat placeringsdatum är en kvalitetsfaktor som är 
betydelsefull för vårdnadshavarna. Det är en indikator som även rapporteras till SKR inom ramen för 
"Kommunens kvalitet i korthet" vilket innebär att det finns jämförbar statistik i riket. Nämndens 
utmaning är att säkerställa skollagens krav på att erbjuda skälig placering inom fyra månader inom 
rimligt avstånd från hemmet, eller utifrån vårdnadshavares önskemål, samtidigt som den ekonomiska 
planeringen kräver ett minimum av tomplatser. Att planera byggnation i rätt område utifrån osäkra 
befolkningsprognoser ökar komplexiteten ytterligare.  Förskolenämnden avser att under 2021 
ytterligare utöka arbetet med att få en ännu mer strategisk riktad plats och lokalplanering. 

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

Så nås målet för indikatorn 
De allra flesta vårdnadshavare, 96 %, anger att de känner sig trygga när de lämnar sina barn på 
förskolan. Sett över en femårsperiod är resultatet konstant. För att nå målet på 100 procent kommer 
enheterna analysera de kommentarer som eventuellt finns kopplade till frågan samt vidta åtgärder för 
att alla vårdnadshavare ska kunna känna sig trygga. Arbetet följs upp på rektorernas kvalitetsdialoger. 
Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till barn och vårdnadshavare lägger grunden 
för en känsla av trygghet, detta arbetar enheterna löpande med under verksamhetsåret. Samverkan i 
olika former med vårdnadshavarna är också en viktig faktor för att vårdnadshavarna ska känna sig 
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Samverkan med vårdnadshavare är ett mål i läroplanen som 
följs upp av förvaltningen. 
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3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2019 Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2025 

Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

25 25 26,1 25 30 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 
Kostverksamheten är organisatoriskt placerad under Grundskolenämnden. 

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 2019 Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2025 

Andel ekologiska 
livsmedel, %. 

50,4 50 52,8 50 65 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 
Kostverksamheten är organisatoriskt placerad under Grundskolenämnden. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2019 Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

9,6 8 9,8 8 7 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

86,7 75 78,4 75 50 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

41 43  43 50 
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 
Under 2020 arbetade förvaltningen fram en övergripande kompetensförsörjningsplan där arbetet med 
att minska sjukfrånvaron ingår som ett mål, strategier och insatser kommer att fortlöpande utvecklas 
under 2021.  
 
Förvaltningens sjukskrivningstal har legat relativt stabila sedan start 2017, men under hösten 2019 och 
första halvan av vårterminen 2020 kunde en nedgång statistiskt säkerställas. Det rehabiliteringsarbete 
som skett började visa sig i minskande siffror. Sedan kom pandemin och frånvarotalen rusade i höjden. 
Förhållandena under pandemin är för osäkra för att dra slutsatser ifrån men för att fortsätta minska 
sjukfrånvaron arbetar förvaltningen strategiskt och systematiskt med olika delar i syfte att förbättra 
förutsättningarna i verksamheten och i arbetsmiljön för medarbetare och chefer.  
Förvaltningen avser under 2021 att ta fram förbättrade underlag för att kunna rikta insatser mot 
stressrelaterade sjukskrivningar. Minskat statsbidrag för minskade barngrupper innebär att antalet barn 
per årsarbetare ökar vilket påverkar arbetsmiljön negativt och riskerar att öka sjukskrivningar.  
 
Förvaltningen kommer under 2021 att behöva fortsätta jobba aktivt med insatser i form av både 
utbildning av chefer i Borås Stads rehabiliteringsprocess och -system men också vara ett nära stöd för 
rektorerna i det praktiska rehabiliteringsarbetet tillsammans med medarbetarna. 
 
Förvaltningen arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet genom en tydlig struktur som utgår från 
Borås Stads SAM-kalender, där kompletterande utbildningsinsatser görs för rektorerna, som sedan kan 
implementeras ute i verksamheterna. Det hälsofrämjande arbetet kommer fortsatt att utvecklas så att 
förvaltningen kan arbeta ännu mer proaktivt med hälsofrågor tillsammans med skyddsombud och 
hälsoinspiratörer och på så sätt fortsatt minska sjukfrånvaron.  
 
Förskoleförvaltningen har också ett nära samarbete med enheten Organisationshälsa som är ett stöd i 
att kartlägga arbetsmiljö och arbeta aktivt med hälsofrågor på såväl specifika enheter som på 
övergripande förvaltningsnivå. En ny modell för breddad analys av enheter med höga sjukskrivningstal 
har tagits fram i samarbete mellan organisationshälsa och förskoleförvaltningen. Syftet är att 
gemensamt bilda ett nät runt utvalda enheter med samordnade insatser från flera stödfunktioner. 
Arbetet kommer att intensifieras under 2021. En verksamhetsutvecklare har anställts för att riktat 
arbeta mot förvaltningens sjukfrånvarotal.  
 
Vid de månatliga kvalitetsdialogerna där rektorerna träffar ekonom och HR-specialist skapas 
förutsättningar för stötta cheferna utifrån enhetsspecifika behov där också punktinsatser kan göras för 
såväl rehabiliterings- och arbetsmiljöarbetet som personalförsörjningsfrågor. Arbetet med att rekrytera 
och behålla personal är också en viktig del för att minska sjukfrånvaron. Förvaltningen kan se tendenser 
till att enheter med hög andel utbildad personal och stabil personalgrupp har en lägre sjukfrånvaro än 
de enheter där utbildningsnivån är låg och stabilitet i personalgruppen saknas. Genom att tydliggöra 
faktorer som exempelvis väl utvecklat arbetsmiljöarbete, tydliga uppdrag och förmåner skapar vi bättre 
förutsättningar för att lyckas rekrytera och behålla kompetent personal.  
 
Förvaltningen ser att ett omfattande rehabarbete med personal som drabbats av Covid-19 kommer att 
behöva genomföras, bland annat i samarbete med Försäkringskassan. Här finns risker för framtida 
ökade rehab- och frånvarokostnader. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 
Under pandemin minskade förvaltningen användandet av timvikarier kraftigt för att minska 
smittspridning och överlåta personal till verksamheter med stora behov. Det minskade antalet 
närvarande barn till följd av frånvaro och nämndbeslut, möjliggjorde stabilitet i personalgrupperna 
ändå. Den arbetade tiden för timavlönade hade redan innan minskat något mellan de senaste 
mätperioderna. Sjukfrånvaron hade också stabiliserats till viss del. 
 
Bemanningsenheten redovisar en hög täckningsgrad (93-100%) men upplevelsen är fortfarande att inte 
hela behovet täcks, vilket gör att förvaltningen behöver utveckla samarbetet med Bemanningsenheten 
och fortsätta arbeta tillsammans för att analysera behovstäckningen och rekrytera kompetenta vikarier. 
Förvaltningen behöver också utveckla möjligheten till överanställningar. Arbetet med att minska 
sjukfrånvaron är också viktigt i det här avseendet för att bli mindre beroende av timavlönad personal. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Så nås målet för indikatorn 
För att öka andelen anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag behöver förvaltningen än 
tydligare synliggöra utbudet och visa på vilka hälsoeffekter detta kan få för den enskilde. Medarbetarna 
behöver bli ytterligare informerade om att utbudet av aktiviteter som godkänns som friskvård har 
utökats för att få fler att nyttja bidraget, vilket görs i samband med genomgången av personalförmåner 
enligt Borås Stads SAM-kalender. 
Noterbart är att långt ifrån alla som söker bidraget nyttjar det i praktiken. 

Verksamhetens indikatorer Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall T1 
2020 

Målvärde 
2021 

Målvärde 
2025 

Antalet inkomna anmälningar 
till Skolinspektionen där 
myndigheten utdelat ett 
föreläggande. 

0 0 0 0 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 
föreläggande. 

Så nås målet för indikatorn 
Genom att ha en hög kvalitet i verksamheten, förbyggs antalet anmälningar. Det systematiska 
kvalitetsarbetet är en avgörande process för att verksamheterna själva ska upptäcka och snabbt åtgärda 
eventuella brister. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår som en viktig del att lyssna in 
vårdnadshavarnas synpunkter genom tex noggranna analyser på enhetsnivå av klimatenkäten och att 
använda dessa i förbättringsarbetet. I de fall då någon vårdnadshavare inte är nöjd med verksamheten 
och vill gå vidare med sitt missnöje, ska alla medarbetare i första hand hänvisa till kommunens system 
för att lämna synpunkter. I de fall det inkommer en anmälan från Skolinspektionen, är det viktigt att 
förvaltningen skyndsamt och noggrant utreder samt vidta eventuella åtgärder. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Intäkter 161 939 159 014 156 330 149 459 

Kostnader -919 525 -944 464 -941 780 -947 659 

Buffert  -7 700  -8 100 

Nettokostnader -757 586 -793 150 -785 450 -806 300 

Kommunbidrag 753 925 793 150 793 150 806 300 

Resultat -3 661 0 7 700 0 

Ackumulerat resultat -5 067 -5 067 2 633 2 633 

     

Nettoinvesteringar 2 124 3 100 2 400 1 800 

4.2 Nämndens uppgift 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedagogisk 
omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. I detta ansvar ingår 
ansvaret för förskolan och annan pedagogisk omsorg. 

Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag 
för bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående förskolor 
och pedagogisk omsorg. Förskolenämnden ansvarar även för samordningen av familjecentraler. 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 
Förskolans ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag beslutades av Kommunstyrelsen den 
15 juni 2020. Ekonomistyrnings underlag till budget 2021:1 anger en ökning till 806 300 tkr år 2021 
från 793 150 tkr år 2020. Volymen har räknats ner med 0,12 % och motsvarar ca 900 tkr. Index för 
löner är 2,0 % och för övriga kostnader 1,0 %, vilket ger ca 14 100 tkr. Förskolenämnden begär i 
budget 2021 kompensation för ökade hyreskostnader i samband med nybyggnationer och 
upprustning/renovering. Förskolenämnden begär även kompensation för minskat statsbidrag under 
våren 2021 med 3 mnkr. 

För att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard avsattes i budget 2020 5,0 
mnkr årligen under tre år som en investeringsbudget hos Lokalförsörjningsnämnden. 
Förskoleförvaltningen arbetar i nära samverkan med Lokalförsörjningsförvaltningen kring satsningen. 

I budget 2020 erhöll Förskolenämnden 2,0 mnkr för att stärka stödjande insatser och 0,5 mnkr för att 
förstärka arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Nämnden kommer även under 2021 att rikta 2,5 
mnkr som särskilt stöd till individuella barn utöver tilltänkta budgeterade medel för ändamålet. 

Inom förskolan planeras flera nybyggnationer de närmaste åren. En expansion och omväxling från icke 
ändamålsenliga lokallösningar behöver hanteras i budgeten. Nämndens lokalhyror bedöms öka med 
närmare 2 mnkr utöver den procentuella uppräkning som erhålls. Vildmarkens förskola, som öppnade 
under våren 2020, och utökningen av Alprosgårdens förskola i Dalsjöfors under våren 2020 får 
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helårseffekt. I samband med att nya förskolor öppnar ses möjligheten att stänga mindre ändamålsenliga 
lokaler över. 

Nämnden behöver investeringsbudget för inventarier enligt stadens regler för de enheter som tas i drift 
2021. 

För läsåret 19/20 erhöll nämnden statsbidrag för minskade barngrupper med ca 54 mnkr. För läsåret 
20/21 erhåller nämnden drygt 48 mnkr, dvs en minskning med ca 6 mnkr. Ett flertal förskolor som 
tidigare haft statsbidrag har nu blivit av med det och ett stort arbete behöver ske inom förvaltningen för 
att ställa om organisationen. I och med osäkerheten kring vilken nivå av statsbidrag som kommer att 
erhållas från år till år, ser nämnden att det krävs ett utökat kommunbidrag och att medel för detta 
behöver komma in i resursfördelningsmodellen för att på så vis kunna komma alla barn tillgodo och 
skapa stabilitet, likvärdighet och permanent kunna bibehålla eller sänka antalet barn i barngrupperna. 

Under de senaste åren har det blivit allt svårare att anställa utbildade barnskötare och förskollärare då 
för få utbildar sig, inte bara i Borås utan i hela Sverige. Valideringsutbildningar både till barnskötare och 
förskollärare pågår och kommer att fortsätta under 2021. Förvaltningen kommer under 2021 att 
fortsätta söka medel från Omställningsfonden till insatserna som pågår. 

4.3.1 Effektiviseringskrav 2021 

2019 fattade Nämnden beslut kring en ekonomisk åtgärdsplan som innebär att organisationen 
förändras i många avseenden. I huvudsak påverkas administrativa och stödfunktionerna kring rektor 
samtidigt som rektorsorganisationen utökas, vilket ställer krav på att hitta nya, mer effektiva sätt att 
arbeta. Den ekonomiska åtgärdsplanen är långsiktig till och med 2021. 

Nämndens lokalhyror ökar med närmare 2 mnkr utöver den procentuella uppräkning som erhålls. 
Stadens IT-kostnader kommer att öka med ca 2,3 %. Då nämnden fått en uppräkning av kostnader 
med 1,0 % så innebär detta en effektivisering. Nämnden har ökade kostnader i samband med 
införandet av ny distributionscentral för livsmedel med 4 mnkr. Ytterligare anpassningar kring 
stödfunktioner/administration är inte möjliga vilket innebär att kostnadsökningar utöver 
indexuppräkning och/eller effektiviseringskrav behöver anpassas för i verksamheten. 

Nämnden tappar till läsåret 20/21 6 mnkr i statsbidrag för minskade barngrupper i jämförelse med 
läsåret 19/20, vilket kommer att påverka barngruppsstorlekarna inom förvaltningen. 

Minskning ram 0,5 % 

Åtgärd: minskad bemanning i förskolor motsvarande ca 9 årsarbetare totalt utöver den anpassning som 
behöver ske till följd av ökade kostnader utöver indexuppräkning samt minskat statsbidrag. 

Effekter: något fler barn per årsarbetare. I kombination med minskat statsbidrag för minskade 
barngrupper kommer det att ha en negativ påverkan på barngruppsstorlekar. Det finns en 
överhängande risk för ökade sjuktal och svårigheter med rekrytering då attraktiviteten kan minska. 

Minskning ram 1,0 % 

Åtgärd: minskad bemanning i förskolor motsvarande ca 18 årsarbetare totalt utöver den anpassning 
som behöver ske till följd av ökade kostnader utöver indexuppräkning samt minskat statsbidrag. 

Effekter: fler barn per årsarbetare. I kombination med minskat statsbidrag för minskade barngrupper 
kommer det att ha en negativ påverkan på barngruppsstorlekar. Det finns en överhängande risk för 
ökade sjuktal och ännu större svårigheter med rekrytering då attraktiviteten kan minska. 

Minskning ram 1,5 % 

Åtgärd: minskad bemanning i förskolor motsvarande ca 27 årsarbetare totalt utöver den anpassning 
som behöver ske till följd av ökade kostnader utöver indexuppräkning samt minskat statsbidrag. 

Effekter: fler barn per årsarbetare. I kombination med minskat statsbidrag för minskade barngrupper 
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kommer det att ha en negativ påverkan på barngruppsstorlekar. Det finns en överhängande risk för 
ökade sjuktal och ännu större svårigheter med rekrytering då attraktiviteten kan minska. 

Effektiviseringsåtgärder Minskad ram 0,5% Minskad ram med 
1,0% 

Minskad ram med 
1,5% 

Minska bemanning i förskolor, ca 9 åa 4 032   

Minska bemanning i förskolor, ca 18 
åa  8 063  

Minska bemanning i förskolor, ca 27 
åa   12 095 

Summa 4 032 8 063 12 095 

4.3.2 Jämställdhetsperspektivet 

Förskolan har utifrån läroplanen 2018 ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens 
utveckling, val och lärande. Vidare ska förskolan arbeta för att miljön ska inspirera och utmana barn att 
bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar. 

Detta konkretiseras i den nya Värdegrundsplattformen som tagits fram av Förskolenämnden. 
Implementeringen av plattformen startade våren 2019 och behöver fortgå på förskolorna. 
Implementering utifrån olika fokus i värdegrundsfrågor sker i förskolor utifrån behov. Med 
utgångspunkt i läroplanen och med plattformen som stöd ansvarar förskolorna för att ytterligare 
utveckla sitt arbete med jämställdhetsperspektivet för att alla barn ska mötas av en utbildning som ger 
möjligheter till att utveckla sina intressen och förmågor utan att vara styrda av könsstereotypa 
värderingar. Arbetet konkretiseras per förskola i respektive verksamhetsplan. 

I Förskolenämndens verksamhet finns ett manligt nätverk som bland annat syftar till att öka mäns 
intresse för att arbeta i förskolan. Att det finns ett manligt nätverk fyller en viktig funktion som 
förebilder för nya manliga pedagoger. Utifrån ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att barn får möta 
pedagoger av olika kön. 
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4.4 Verksamhet 2021 

Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Central administration     

Intäkt 1 0 7 0 

Kostnad -11 026 -10 274 -10 531 -12 178 

Nettokostnad -11 025 -10 274 -10 524 -12 178 

Politisk verksamhet     

Intäkt 1 0 0 0 

Kostnad -2 066 -2 195 -2 195 -2 291 

Nettokostnad -2 065 -2 195 -2 195 -2 291 

Förskoleverksamhet     

Intäkt 160 345 157 931 155 140 148 521 

Kostnad -895 917 -919 225 -916 384 -921 829 

Nettokostnad -735 572 -761 294 -761 244 -773 308 

Öppen förskola     

Intäkt 84 84 84 104 

Kostnad -4 286 -4 977 -4 877 -3 700 

Nettokostnad -4 202 -4 893 -4 793 -3 596 

Familjecentral     

Intäkt 1 508 999 1 099 834 

Kostnad -6 230 -7 793 -7 793 -7 661 

Nettokostnad -4 722 -6 794 -6 694 -6 827 

Buffert     

Intäkt  0 0 0 

Kostnad  -7 700 0 -8 100 

Nettokostnad  -7 700 0 -8 100 

Totalt     

Intäkt 161 939 159 014 156 330 149 459 

Kostnad -919 525 -952 164 -941 780 -955 759 

Nettokostnad -757 586 -793 150 -785 450 -806 300 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Resultatet av 2020 års klimatenkät visar att 96 % av vårdnadshavarna upplever att de känner sig trygga 
när de lämnar sitt barn på förskolan och 95 % anger att samverkan med förskolan fungerar bra. I 
undersökningen valde 4 970 vårdnadshavare att besvara enkäten, vilket motsvarar cirka 84 %. 2019 
besvarade 85 % av vårdnadshavarna enkäten. Förra året fick vårdnadshavarna för första gången 
betygsätta den totala nöjdheten med verksamheten. 89 % angav då 6 eller högre på en 10-gradig skala. 
Årets undersökning visar på en ökning av nöjdheten då 93 % av vårdnadshavarna anger 6 eller högre. 

Central administration: Viss utökning av budgetram till följd av att föräldraledigheter som ej ersattes 
under 2020 återgår i tjänst under 2021. 

Politisk verksamhet: Inga förändringar avseende den politiska verksamheten. 
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Förskoleverksamhet: För läsåret 19/20 erhöll nämnden statsbidrag för minskade barngrupper med 
ca 54 mnkr. För läsåret 20/21 erhåller nämnden drygt 48 mnkr, dvs en minskning med ca 6 mnkr. Ett 
flertal förskolor som tidigare haft statsbidrag har nu blivit av med det och ett stort arbete behöver ske 
inom förvaltningen för att ställa om organisationen. I och med osäkerheten kring vilken nivå av 
statsbidrag som kommer att erhållas från år till år, ser nämnden att det krävs ett utökat kommunbidrag 
och att medel för detta kommer in i resursfördelningsmodellen för att på så vis kunna komma alla barn 
tillgodo och skapa stabilitet, likvärdighet och permanent kunna bibehålla eller sänka antalet barn i 
barngrupperna. 

Brist på utbildad personal och höga sjukskrivningstal innebär en påfrestning för medarbetare inom 
förvaltningen. Under 2021 är kompetensförsörjning ett av förvaltningens prioriterade områden. 

Förskolenämnden har full behovstäckning och erbjuder plats inom 4 månader för alla barn. Strategiskt 
arbete med planering och lokaler gör att förvaltningen ser att detta även kommer att kunna tillgodoses 
under 2021. 

Öppen förskola: Här ingår samtliga kostnader, som personal, hyra, lokalvård mm, för de öppna 
förskolor som inte ingår i familjecentralerna, d.v.s Kristineberg, Fristad, Dalsjöfors samt Tittut. 

Familjecentraler: Här ingår samtliga kostnader, som personal, hyra, lokalvård, samordning mm, för de 
öppna förskolor som finns på familjecentralerna. Dessa familjecentraler är belägna på Norrby, Sjöbo, 
Centrum och Boda. 

Buffert: Nämndens buffert är under 2021 budgeterad till 8,1 mnkr och motsvarar ca 1 % av årets 
kommunbidrag. Denna är avsedd för oförutsedda behov som kan uppkomma under budgetåret. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 007 6 210 5 970 

varav barn i fristående verksamhet 460 480 480 

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

90 92 92 

Bruttokostnad per inskrivet barn, kr 147 708 150 589 151 871 

Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,1 5,2 5,4 
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5.1.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Andel förskollärare, % 48 50 50 

Andel barnskötare, % 30 30 30 

Gruppstorlek 14 14,5 15 

6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Inventarier till nya förskolor 2 700 1 800 3 450 900 

Inventarier ny familjecentral 400    

Summa 3 100 1 800 3 450 900 

2021: Inventarier till nya förskolor i Sandared och på Bergsäter enligt stadens regler. 

2022: Inventarier till nya förskolor på Druvefors, Kristineberg och Norrby samt utökning av 
Tokarpsbergs och Torgets förskolor enligt stadens regler. 

2023: Inventarier till nya förskolor i Sparsör enligt stadens regler. 
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6.2 Investeringar som löper över flera år 

Projekt Godkänd 
utgift 

Utgift 
tom 2019 

Total 
budget 

2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Projekt
status 

 0 0 0 0 0 0 0 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Summa 0 0 0 0 0 0  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

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

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

rör barn. Checklistan kan användas för att göra en bedömning på hur ett beslut 

förhåller sig till barnets eller barnens bästa. Det är viktigt att du motiverar ditt 

svar och inte bara svarar ja/nej.  

Ärendebeskrivning 

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

rör barn. Nämnden gör förslag på budget på verksamhetsnivå, som skickas till 

Kommunfullmäktige för prövning. Kommunstyrelsen bereder nämndernas 

budgetförslag inför Kommunfullmäktiges beslut i november.  

Kommunfullmäktige beslutar om budgeten och det är kommunens 

övergripande styrinstrument och anger de politiska prioriteringarna, målen, 

uppdragen samt tillgängliga resurser det kommande året. 

Checklista Ja Nej 

1: Har information om vilka barn som kommer beröras av 

ärendet skrivits ner? 

Samtliga barn inom Förskolenämndens verksamhet berörs 

indirekt av Budget 2021:1. Slutligt beslut fattas av 

Kommunfullmäktige. 

☐ ☒ 

2: Har berörda barn fått ge sina åsikter i ärendet? 

Bedöms inte relevant för detta ärende. 

☐ ☒ 

3: Har barnets eller barnens åsikter beaktats? 

Bedöms inte relevant för detta ärende. 

☐ ☒ 

4: Har kunskap i form av statistik, forskning och beprövad 

erfarenhet beaktats? 

Det är ett årligen återkommande ärende som följs upp och 
redovisas varje år. 

☒ ☐ 
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Checklista Ja Nej 

5 Har relevanta aktörer bidragit med information för 

prövningen? 

Representanter från förvaltningsledningen har varit 
delaktiga i framtagandet av Budget 2021.  

☐ ☒ 

6: Har relevanta rättigheter i barnkonventionen som är 

viktiga i ärendet identifierats?  

Ja, bland annat artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i 

första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. 

Artikel 28: Barn har rätt till utbildning. Artikel 29: Skolan 

ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om 

mänskliga rättigheter. Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila 

och fritid. 

☒ ☐ 

7: Har det tagits hänsyn till lagar, föreskrifter, riktlinjer eller 

kommunala styrdokument?  

Kommunallagen 11 kapitlet, Borås Stads styr- och 
ledningsprocess och Kommunstyrelsens beslut om 
budgetramar för 2021 den 2020-06-15, § 259.  

☒ ☐ 

 

8: Har olika handlingsalternativ för beslutet identifierats? 

Nämnden har uppdragits av Kommunstyrelsen att inför 
höstens budgetarbete redovisa olika nivåer på 
effektiviseringsåtgärder som underlag beroende på hur det 
ekonomiska läget ser ut senare under året. Varje nämnd har 
därför i sitt budgetförslag beskriva åtgärder och effekter om 
den ekonomiska ramen minskas med 0,5 %, 1,0 % 
respektive 1,5 %. Olika handlingsalternativ kan därför 
komma att bli aktuella senare under hösten vid nämndens 
beslut om Budget 2021:2.  

☒ ☐ 

9: Har eventuella intressekonflikter identifierats? 

Bedöms inte relevant för detta ärende. 

☐ ☒ 

10: Finns det kompensatoriska åtgärder? 

Bedöms inte relevant för detta ärende. 

☐ ☒ 

11: Har berörda barn, personal, vårdnadshavare eller övriga 

fått återkoppling? 

Bedöms inte relevant för detta ärende.             
Återkoppling till berörda i förvaltningen kommer ske efter 
Kommunfullmäktiges beslut samt i arbetet med och beslut 
om Budget 2021:2.  

☐ ☒ 
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Protokoll MBL §11, d.-nr 2020/09 

Förskoleförvaltningen 
Datum 2020-08-20 
Tid 9.45-10.00 
Plats Teams 
Deltagare För arbetsgivaren 

Ina Furtenbach Lindén 
Helena Munthe Jiseborn 
Tanja Vööras 
 
För arbetstagarna 
Karin Vapnar 
Linda Andersson 
Martina Liljegärd 
Frida Nermansson 
Malin Särén 

 
Förvaltningschef 
Chef för HR-funktionen 
Chef för ekonomifunktionen 
 
 
Lärarförbundet 
Lärarförbundet 
Kommunal 
Kommunal 
Vision 

Ärende 
Arbetstagarparterna har begärt förhandling enligt MBL för förvaltningens 
budget 2020:1. 

§ 1 
Arbetsgivaren har informerat om förvaltningens budget 2021:1 för 
arbetstagarparterna i MBL §19 2020-08-20.  

§ 2 
Arbetstagarpartens synpunkter 

Arbetstagarparterna önskar göra följande tillägg till protokollet:  

Vi, nedanstående representanter för fackliga organisationer, meddelar härmed 
att vi inte ställer oss bakom föreslagen budget (2021:1) för 
Förskoleförvaltningen.  

Samtliga förslag på anpassningar som presenteras i budgeten skulle påverka 
förvaltningens verksamheter negativt. 
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Större delen av anpassningarna skulle dessutom ha negativ inverkan på 
arbetsmiljön, som kan leda till psykisk ohälsa och därmed öka sjukfrånvaron.  

Kvalitén i undervisningen kommer påverkas negativt om neddragningar av 
personal görs. Färre vuxna i barngrupperna riskerar också att leda till otrygga 
barn.  

Får inte förvaltningen denna kompensation man begärt skulle det leda till 
allvarliga konsekvenser både för arbetsmiljön och kvalitén på förskolorna.   

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att budget 2021:1 har i sig tillräckliga 
utmaningar för verksamheterna utan något effektiviseringskrav. Ett 
effektiviseringskrav mellan 0,5-1,5% skulle vara förödande för Borås stads 
förskolors personal och barn och därmed för Borås stads invånare. På grund av 
ovanstående ställer vi oss inte bakom föreslagen budget.  

§ 3 
Arbetsgivarens beslut 

Arbetsgivaren beslutar att skicka föreslagen budget 2021:1 till nämnden.   

§ 4  
Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet 

Parterna är överens om att arbetsgivaren härmed har fullgjort sin primära 
förhandlingsskyldighet enligt MBL §11.  

§ 5  
Förhandlingens avslutande 

Förhandlingen avslutas i oenighet denna dag. 

 

Protokollet justerat av: 

Underskrift 
För arbetsgivaren För arbetstagarna 
Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ina Furtenbach Lindén Karin Vapnar, Lärarförbundet 

 
 
 För arbetstagarna 
 Underskrift 

  

 Namnförtydligande 

 Frida Nermansson, Kommunal 

 



Borås Stad 
Datum 
2020-08-20 

  
  

Sida 
3(3) 

 

 

 
 För arbetstagarna 
 Underskrift 

  

 Namnförtydligande 

 Malin Särén, Vision 

 
Vid protokollet 
Helena Munthe Jiseborn 
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Protokoll MBL §19, d.-nr 2020/09 

Förskoleförvaltningen 
Datum 2020-08-20 
Tid 09.00-09.45 
Plats Teams 
Deltagare För arbetsgivaren 

Ina Furtenbach Lindén 
Tanja Vööras 
Helena M Jiseborn 
 
För arbetstagarna 
Karin Vapnar 
Linda Andersson 
Martina Liljegärd 
Frida Nermansson 
Malin Särén 

 
Förvaltningschef 
Chef för ekonomifunktionen 
Chef för HR-funktionen 
 
 
Lärarförbundet 
Lärarförbundet 
Kommunal 
Kommunal 
Vision 

Ärende 
Arbetstagarparterna har begärt förhandling enligt MBL för förvaltningens 
budget 2021:1. 

§1 
Arbetsgivaren informerar om förvaltningens förslag till budget 2021:1 för 
arbetstagarparterna.  

§2 
Arbetstagarorganisationens synpunkter 
Arbetstagarorganisationerna anser att de fått tillräcklig information gällande 
förvaltningens budget 2021:1. 

§3 
Arbetsgivarens informationsskyldighet 
Parterna är överens om att arbetsgivaren härmed har fullgjort sin primära 
informationsskyldighet enligt 19 § MBL. 
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§5 
Förhandlingens avslutande 

Förhandling förklaras avslutad denna dag. 

 

Protokollet justerat av: 

Underskrift 
För arbetsgivaren För arbetstagarna 
Underskrift Underskrift 

 
 

 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ina Furtenbach Lindén Karin Vapnar, Lärarförbundet 

 
 
 För arbetstagarna 
 Underskrift 

  

 Namnförtydligande 

 Frida Nermansson, Kommunal 

 
 
 För arbetstagarna 
 Underskrift 

  

 Namnförtydligande 

 Malin Särén, Vision 

 
 
Vid protokollet 
Helena M Jiseborn 
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Senareläggning av projektering av Badstrandsvägens 

förskola i Sjömarken 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att begära att projekteringen av Badstrandsvägens 

förskola i Sjömarken senareläggs med inflyttning januari 2025.         

Ärendet i sin helhet 

Den 24 februari, § 20, beslutade Förskolenämnden att tillstyrka 

projekteringsframställan för nybyggnation av Badstrandsvägens förskola med 

120 platser i Sjömarken. I samband med detta planerades även Sjögårdens 

förskola att avvecklas med 60 förskoleplatser. Produktionsstarten var planerad 

att starta hösten 2020 med inflyttning januari 2022.  

Den senaste befolkningsprognosen för åldersgruppen 0-5 år för område 

Sandared ser ut att hålla sig på en stabil nivå mellan åren 2020-2024. För 

område Sjömarken visar motsvarande prognos en minskning med 46 barn. 

Jämfört med befolkningsprognos 2019, som låg till grund för tidigare beslut, ses 

en ökning av barn i åldersgruppen 0-5 år för område Sandared. För Sjömarken 

har prognosen räknats ner och en ytterligare minskning kan ses till år 2024. 

Tidigare befolkningsprognos innefattade inte år 2024. 

 

Befolkningsprognos 2019 

 2019 2020 2021 2022 2023  

Sandared 275 265 268 269 260 -15 

Sjömarken 453 447 441 425 416 -37 

 

Befolkningsprognos 2020 

 2019* 2020 2021 2022 2023 2024  

Sandared 282 276 257 268 278 280 4 

Sjömarken 445 438 433 409 407 392 -46 

*Faktiskt utfall 

 

En ny förskola med 120 förskoleplatser i Sandared kommer att stå klar inom 

cirka ett år. I samband med detta planeras Kvarnens och Nordtorps förskolor 

att stängas. Dessa har kapacitet för cirka 70 förskoleplatser. Således sker en 

nettoökning av förskoleplatser i Sandared med 50 platser.  
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Om Badstrandsvägens förskola skulle stå klar 2022 skulle det innebär en 

överkapacitet i Sjömarken på 60 platser om Sjögårdens förskola avvecklas i 

samband med detta. Detta baserat på hur befolkningsutvecklingen ser ut i 

Sjömarken enligt prognosen.  

 

Mot denna bakgrund samt det osäkra ekonomiska läge som kommuner står 

inför ser Förskolenämnden att den planerade byggnationen av en ny förskola på 

Badstrandsvägen i Sjömarken kan senareläggas för att inte skapa en 

överkapacitet av platser inom området Sandared/Sjömarken. Förstudien av en 

ny förskola i Sjömarken är klar och arbetet kan återupptas i projekteringsfas 

längre fram. Beslutet att senarelägga byggnationen fördyrar inte projektet. En 

förutsättning för att kunna skjuta upp byggnationen är att förskoleplatserna på 

nuvarande Sjögårdens förskola kan behållas. Den nya förskolan på 

Badstrandsvägen i Sjömarken bedöms istället behöva stå klar för inflyttning 

2025. Nämnden reserverar sig för att en ny bedömning kan ske om 

förutsättningarna förändras i området.                

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag 2020-02-24  § 20 Projekteringsframställan för 

Badstrandsvägens förskola i Sjömarken                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan med representanter i FSG 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20 Dnr FN 2020-00026 2.6.1.0 

Projekteringsframställan för Badstrandsvägens 
förskola i Sjömarken 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker projekteringsframställan avseende nybyggnation av 
Badstrandsvägens förskola, Badstrandsvägen, del av Räveskalla 1:36 och 
översänder svaret till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden.        

Reservationer/Protokollsanteckning 

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag att 
ärendet avstyrks.   

Sammanfattning av ärendet 

Projekteringsframställan avser byggnation av Badstrandsvägens förskola i 
Sjömarken. En förstudie har genomförts av Lokalförsörjningsförvaltningen 
tillsammans med representanter från Förskoleförvaltningen. Tomten medger en 
förskola i ett plan. Utformningen följer Borås Stads riktlinjer för ny- och 
ombyggnation av förskolor samt Skolverkets riktmärken för barngruppers 
storlek. Tomten delas upp i tydliga zoner för lek och transport.  

Två bullerplank ska uppföras för att klara bullerkraven enligt Naturvårdsverkets 
riktlinjer då förskoletomten ligger nära järnvägen.  

I samband med att den nya förskolan öppnar planeras Sjögårdens förskola 
avvecklas med 60 förskoleplatser. Denna förskola är belägen i paviljonger.  

Bedömd produktionsstart är satt till hösten 2020 med inflyttning januari 2022.  

Projektets budget är kalkylerad till 43 400 000 kr.               

Beslutsunderlag 

1. Projekteringsframställan för Badstrandsvägens förskola, 
Badstrandsvägen, del av Räveskalla 1:36, Borås Stad    

2. Korrigerad projekteringsframställan för Badstrandsvägens förskola i 
Sjömarken 

3. Barnkonsekvensanalys           

Yrkanden 

Leif Häggblom (SD) har lämnat in ett alternativt förslag till beslut (bilaga 1 till 
protokollet) där han yrkar på att projekteringsframställan för Badstrandsvägens 
förskola i Sjömarken avstyrks.  
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Ordföranden Andreas Ekström (S), yrkar bifall till att Förskolenämnden 
beslutar i enlighet med upprättat förslag till beslut. 

Ordförande Andreas Ekström (S) ställer Ordförandens förslag till beslut mot 
Leif Häggbloms (SD) alternativa förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutat i enlighet med Ordförandens förslag. 

Omröstning begärs.  

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär bifall till Ordförandens förslag till beslut. 

NEJ innebär bifall till Leif Häggbloms (SD) alternativa förslag till beslut att 
ärendet avstyrks.  

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Marie Fridén (M), Erik Johnson (MP), Eva 
Andersson (S), Leif Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L), 
Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson (KD) och Anne Rapinoja (V). 

NEJ röstas av Leif Häggblom (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 10 röster mot 1 i enlighet med Ordförandens 
förslag till beslut.  
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Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

1. Kommunstyrelsens beslut § 219 Redovisning av Borås Stads inkomna 

synpunkter 2019 

Dnr 2020-00014 

 

2. Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 2020/2021 

Dnr 2020-00023 

 

3. Kulturnämndens beslut 2020-06-08, § 81 Kulturprogram 2020-2023 

Dnr 2020-00120 

 

4. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15 § 246 Revidering av 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Dnr 2020-00123 

 

5. Beslut att överlämna anmälan mot Skogsängens förskola till Borås 

kommun 

Dnr 2020-00124 

 

6. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15  § 259 Budget 2021 

Dnr 2020-00118 

 

7. Kommunfullmäktige beslut 2020-06-17  § 85 Regler och villkor för 

förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

Dnr 2019-00125 

 

8. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15  § 255 Uppföljning intern 

kontrollplan 2019 

Dnr 2019-00025 
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Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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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. Besluts- och behörighetsattestanter 

Dnr 2020-00001 

 

4. Beslut att erbjuda förskola utifrån barns eget behov på grund av 

familjens situation i övrigt 

Dnr 2020-00121 

 

5. Beslut om särskild förtur utifrån andra skäl 

Dnr 2020-00038 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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