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Datum 

2019-08-22 
 

Instans 
Förskolenämnden 

 

 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde på 

Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena, torsdagen den 

29 augusti 2019 kl. 15:00. Sammanträdet inleds med miljöutbildning 15:00-

16:45 följt av nämndsammanträdet som startar 17:00. Miljöutbildningen 

genomförs i enlighet med Borås Stads miljömål. De ledamöter som tidigare har 

gått behöver inte delta igen. 

Förskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess). 

 

Andreas Ekström 
Förskolenämndens Ordförande 

Ing-Marie Samuelsson 
Tf Förvaltningschef 

 

 

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

ida.westin@boras.se 

Partigruppmöten för politisk beredning  

Mitt-S-samverkan träffas tisdagen den 27 augusti kl. 17.00 i sammanträdeslokal 

Gingri, plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt förhinder till Andreas 

Ekström, tel. 0737-342736.  

Moderaterna och Kristdemokraterna träffas måndagen den 26 augusti kl. 17.00 

i sammanträdeslokal Lugnet, plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt 

förhinder till Marie Fridén, tel. 0734-32 70 95.  

Sverigedemokraterna träffas söndagen den 25 augusti. Meddela eventuellt 

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

mailto:ida.westin@boras.se


Borås Stad 
Datum 

2019-08-22 
 Sida 

2(2) 

 

 

 

Ärende  

1.  Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare  

2.  Godkännande av föredragningslista  

3.  Allmänhetens frågestund  

4.  Intern kontroll 2020 
Dnr 2019-00085 1.1.3.0 

 

5.  Initiativärende - Ansökan Tittut 
Dnr 2019-00116 3.5.10.2 

 

6.  Återrapportering från medborgardialog på Almenäs 24 maj 2019 
Dnr 2019-00140 1.1.3.1 

 

7.  Start av familjecentral på central plats i Borås 
Dnr 2019-00076 1.1.3.0 

 

8.  Budget 2020:1 för Förskolenämnden 
Dnr 2019-00149 1.2.3.1 

 

9.  Månadsrapport juni 2019 
Dnr 2019-00153 1.1.4.2 

 

10.  Ansökan om utökning av befintlig förskola Änglabackens 
förskola 
Dnr 2019-00124 3.5.10.0 

 

11.  Anmälningsärenden 
Dnr 2019-00011 1.1.3.0 

 

12.  Delegationsbeslut 
Dnr 2019-00012 1.1.3.0 

 

13.  Rapportering från kontaktpolitiker 
Dnr 2017-00199 000 

 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-08-29 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00085 1.1.3.0 
 

  

 

Intern kontroll 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner riskanalys och intern kontrollplan för 2020.        

Sammanfattning  

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Kommunens nämnder och styrelser skall varje år, i 

samband med budgeten, upprätta en riskanalys och en plan för den interna 

kontrollen.  

Förskolenämnden har under våren, tillsammans med förvaltningen, arbetat 

fram riskanalys och intern kontrollplan för 2020.               

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. 

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2020 

2. Intern kontrollplan 2020                                
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Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 27 augusti 2019. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 

 

 

 

Andreas Ekström  

Ordförande 

Ing-Marie Samuelsson 

Tf Förvaltningschef  
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1 Inledning 
Nedan följer Förskolenämndens plan för intern kontroll 2020. Riskbilder och kontrollmoment inom områdena Styrning och ledning, Personal, Ekonomi 
och Egen verksamhet kommer att följas upp under 2020. 
Intern kontrollplan för 2020 innehåller 11 riskbilder. 

2 Styrning och ledning 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Nämndens 
uppdrag 

Risk för att 
nämndledamöter 
inte är tillräckligt 
insatta i 
verksamhetsspecifi
ka frågor. 
 
Riskbedömning 
2020 
9 

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. 

Kontroll av att nämndens ledamöter och 
ersättare upplever sig insatta i verksamhetens 
frågor. 

Enkät till nämndens 
ledamöter och ersättare. I 
enkäten ställer förvaltningen 
frågor som rör nämndens 
olika områden, frågorna rör 
ej detaljnivå. 
 
Gruppdiskussion kring 
upplevelse av hur insatta 
nämndens ledamöter och 
ersättare är inom nämndens 
olika områden. Till 
gruppdiskussionen tar 
förvaltningen fram frågor för 
nämndens olika områden, 
frågorna rör ej detaljnivå. 

Varje år 

3 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Vikarier Risk för att rutiner 
för vikarier i 
verksamheten ej är 
kända och följs. 
 
Riskbedömning 
2020 
9 

 Kontroll av att rutinen är känd och följs. 30 stickprov genomförs med 
en geografisk spridning. 
Frågor ställs till vikarierande 
personal. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Risk för brist på 
vikarier 
 
Riskbedömning 
2020 
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 
kontinuerliga avstämningar i 
kvalitetsdialog med rektorer 
kring bemanning utifrån 
erhållen statistik från 
bemanningsenheten. 

Varje 
tertial 

Kompetens och 
utbildning 

Risk för 
svårigheter 
gällande 
kompetensförsörjni
ng och därmed risk 
att förskolorna inte 
når fördelningen 
på 70 % 
legitimerade 
förskollärare och 
30 % barnskötare 
 
Riskbedömning 
2020 
12 

Det råder svårigheter att rekrytera förskollärare 
och barnskötare eftersom det är bristyrken. 

Uppföljning av extern personalomsättning. Analys av statistik från 
personalsystemet på 
externa avgångar. 

Varje år 

Kontroll av i vilken utsträckning det finns 
utbildade förskollärare och barnskötare. 

Statistik från 
personalsystemet. 

Varje år 

Risk för att det ej 
finns minst en 
förskollärare per 
avdelning. 
 
Riskbedömning 
2020 
9 

Svårigheter i rekrytering av förskollärare, 
kombinerat med frånvaro, kan bidra till att det 
inte finns någon utbildad förskollärare på alla 
avdelningar. 

Kontroll av i vilken utsträckning det finns minst 
en förskollärare per avdelning. 

Kontinuerliga avstämningar i 
kvalitetsdialog med rektor 
gällande antal förskollärare. 

Varje 
tertial 
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4 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Övergrepp Risk för att rutin 
mot kränkningar av 
barn inte följs 
 
Riskbedömning 
2020 
9 

Det har framkommit att det finns brister 
gällande huruvida denna rutin följs. Därför är 
det angeläget att titta närmre på detta område. 

Kontroll av att rutinen är känd och att den följs 
av medarbetare. 

30 stickprov genomförs med 
en geografisk spridning. 
Förskolorna/avdelningarna 
kontaktas via telefon. Frågor 
ställs till tillsvidareanställd 
personal. 

Varje år 

Kontroll av att rutinen är känd och följs av 
rektorerna. 

Uppföljning via statistik 
(antalet inkomna 
anmälningar till 
huvudmannen) och genom 
kontroll av anmälningar från 
Skolinspektionen om 
kränkande behandling där 
anmälan till huvudman 
saknas. 

Varje år 

Risk för att 
anmälningsskyldig
heten till 
Socialtjänsten inte 
efterlevs. 
 
Riskbedömning 
2020 
12 

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. 

Kontroll av att anmälningsskyldigheten är känd 
och följs. 

20 stickprov genomförs, 
blandad ålder och 
anställningstid. Rektorer 
kontaktas via telefon. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Lokaler Risk för att lokaler 
inte är 
ändamålsenliga 
och funktionella 
 
Riskbedömning 
2020 
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 att i 
planarbetet 
hänvisa till 
närliggande 
förskolor som 
redan är 
fulltecknade 
 
Riskbedömning 
2020 
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 
2020 
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 



Förskolenämnden, Intern kontrollplan 2020 6(6) 

Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Läroplan och 
måluppfyllelse 

Risk för att 
övergångarna 
mellan förskola 
och skola inte 
håller en tillräckligt 
hög kvalitet. 
 
Riskbedömning 
2020 
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 

 



 

 
 

Riskanalys 2020 
Förskolenämnden 
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1 Inledning 
Förskolenämndens riskanalys 2020 innehåller 40 identifierade riskbilder. Riskbilderna tillhör kategorierna Egen verksamhet, Personal, Ekonomi och 
Styrning och ledning. Ingen riskbild har riskbedömning 16. 

2 Regler för Intern kontroll 
Förskolenämnden antog den 30 mars 2017 "Regler och anvisningar för intern kontroll". Vid beslut om intern kontroll för 2019 förra året beslutade 
Förskolenämnden att förlänga giltighetstiden på styrdokumentet till och med år 2020. Reglerna bifogas rapporten. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 
Förskolenämnden har vid en halvdag den 16 april träffats och arbetat med riskanalys 2020. Utifrån det underlag som framkom, gjordes en 
sammanställning på förvaltningen, vilken diskuterades i förvaltningsledningen. Förvaltningschef och förvaltningscontroller presenterade 
samanställningen av riskanalys 2020 för presidiet den 16 maj. Därefter arbetades ett förslag till intern kontrollplan 2020 fram. På 
förvaltningsinformationen den 28 maj fick Förskolenämnden en presentation av nämndens arbete med riskanalysen den 16 april samt en presentation av 
hur förvaltningen arbetat vidare med det underlag som politikerna lyft fram. Nämnden kunde sedan fram till och med den 7 juni lämna synpunkter till 
ordförande och förste vice ordförande gällande det presenterade förslaget. Förvaltningen arbetade därefter vidare med att färdigställa intern kontrollplan 
för 2020. 

4 Styrning och ledning 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbed

ömning 
Till 
plan 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. 

9 Ja   

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

8 Nej Ny risk för 2020  
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5 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbed

ömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

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

9 Ja   

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 Ja   

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 Ja   

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. 
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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 
Till 
plan 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. 

 

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

12 Nej Riskbilden hanteras i 
budgetprocessen. 
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7 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbed

ömning 
Till 
plan 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. 

 

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. 

9 Ja   

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 Ja Ny risk för 2020.  

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. 
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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   

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   

Risk för brister gällande placering av förskolan och 
dess tillgänglighet 
 

9 Nej 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   

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

4 Nej   
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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 Ny risk för 2020  

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

12 Ja Ny risk för 2020. 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   

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 Läroplanens mål följs upp i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Andel förskollärare följs upp i riskbild 
”Risk för svårigheter gällande 
kompetensförsörjning och därmed 
risk att förskolorna inte når 
fördelningen på 70% legitimerade 
förskollärare och 30% barnskötare”. 

 

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 Övergångsplanen revideras hösten 
2019. 
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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 Följs upp hösten 2019, vid brister 
kommer åtgärder vidtas. 
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8 Riskmatris 
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12 
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2 
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1 
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  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 
Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 
Risken accepteras (1-3) 

 

 
 Konsekvens 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) Totalt: 40 
 

3 40 19 9 8 2 18 5 

37 34 29 28 
27 25 22 17 14 11 

32 31 30 24 
20 13 12 7 4 1 39 38 36 26 23 21 

16 35 15 6 33 10 

22 18 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2020 
Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 Kommentar 

Utredning av barn 
i behov av särskilt 
stöd 

1 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. 

Övergrepp 2 Risk för att barn utsätts för sexuella 
övergrepp 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

3 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. 

4 Risk för att rutin mot kränkningar av 
barn inte följs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

5 Risk för att anmälningsskyldigheten till 
Socialtjänsten inte efterlevs. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Ny risk för 2020. 

Barngruppens 
storlek 

6 Risk för att inte klara Skolverkets 
riktmärke gällande barngruppernas 
storlek 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Säkerhet 7 Risk för brister gällande säkerheten i 
utemiljön 

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

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

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

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

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Jämn 
könsfördelning 

10 Risk för att förskolan har för få manliga 
pedagoger 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

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

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Lokaler 12 Risk för att lokaler inte är 
ändamålsenliga och funktionella 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

13 Risk för brister gällande placering av 
förskolan och dess tillgänglighet 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Riskbilden hanteras i 
lokalplaneprocessen och i det 
systematiska kvalitetsarbetet 
(Rapport "Lokalernas beskaffenhet"). 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2020 
Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 Kommentar 

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

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

15 Risk för att städtjänster inte blir utförda 
med kvalitet. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

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

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

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

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Ny risk för 2020 

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

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Ny risk för 2020. Planarbetet 
hanteras av 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Tillsyn av 
fristående enheter 

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

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Vikarier 20 Risk för att rutiner för vikarier i 
verksamheten ej är kända och följs. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

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

22 Risk för brister i förskolans sekretess 
och tystnadsplikt 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Kompetens och 
utbildning 

23 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 Ja  

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

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2020 
Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 Kommentar 

Personalomsättnin
g 

25 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 26 Risk för hög sjukfrånvaro 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Följs upp per månad i nämndens 
månadsrapport. 

Resursfördelning 27 Risk för brister i likvärdighet utifrån 
resursfördelningen 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Upphandling 28 Risk för att Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

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

 6 Nej  

Nämndens 
uppdrag 

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

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Inkomna 
synpunkter 

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

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Läroplan och 
måluppfyllelse 

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

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Läroplanens mål följs upp i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Andel förskollärare följs upp i riskbild 
”Risk för svårigheter gällande 
kompetensförsörjning och därmed 
risk att förskolorna inte når 
fördelningen på 70% legitimerade 
förskollärare och 30% barnskötare”. 

33 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. 

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

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Övergångsplanen revideras hösten 
2019. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2020 
Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 Kommentar 

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

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Arbetsmiljö 36 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 37 Risk för att GDPR inte följs/efterlevs. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Följs upp hösten 2019, vid brister 
kommer åtgärder vidtas. 

Ekonomiska 
konsekvenser 

38 Risk för underskott eller anpassningar i 
verksamheten. 

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

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

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

Extraordinär 
händelse 

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

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Ny risk för 2020 
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Fastställt av: Förskolenämnden
Datum: 30 augusti 2018
Dokumentet gäller för: Förskolenämnden 
För revidering ansvarar: Förskolenämnden 
Dokumentet gäller till och med: 2020

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    1. Försumbar 
2. Mindre sannolik   2. Lindrig 
3. Möjlig    3. Kännbar 
4. Sannolik    4. Allvarlig

De riskområden som bör analyseras är:

Omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändringar som kan påverka nämndens verksamhet. 
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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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Datum 

2019-08-29 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00116 3.5.10.2 
 

  

 

Initiativärende - Ansökan Tittut 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden förklarar uppdraget att skicka en ansökan till Tekniska 

nämnden om tillstånd för husbilen ”Tittut!” att köra in i Stadsparken för 

slutfört.        

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har tidigare beslutat att Förskoleförvaltningen ska skicka en 

ansökan till Tekniska nämnden om tillstånd för husbilen ”Tittut!” att köra in i 

Stadsparken och där bedriva öppen förskola vid lämpliga tidpunkter. 

Förskoleförvaltningen har skickat en ansökan till Tekniska nämnden och har 

fått tillstånd att köra in i Stadsparken med husbilen ”Tittut!” på onsdagar.              

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 27 augusti 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende – Ansökan Tittut                               

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ing-Marie Samuelsson 

Tf Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2019-05-28 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75 Dnr FN 2019-00116 3.5.10.2 

Initiativärende - Ansökan Tittut 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att skicka en ansökan till Tekniska nämnden om 
tillstånd för husbilen ”Tittut” att köra in i Stadsparken och där bedriva öppen 
förskola vid lämpliga tidpunkter.      

Sammanfattning av ärendet 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lägger 
vid dagens nämndsammanträde fram initiativärende: Ansökan Tittut (bilaga 1 
till protokollet). De yrkar att Förskolenämnden översänder en ansökan till 
Tekniska nämnden för att få tillstånd för den mobila öppna förskolan Tittut, att 
få köra in i Stadsparken och där bedriva öppen förskola. 

Ordföranden finner att nämnden bifaller initiativärendet.     

Beslutsunderlag 

Initiativärende – Ansökan Tittut      

 

 

 





x

61700 Borås stad förskoleförvaltningen

Olovsholmsgatan 32 506 34 Borås

0734-328051 carina.einarsson@boras.se

Fakturaservice box 907 yykod 3425 501 10 Borås

Begagnade av offentlig plats:
Mobil Öppen förskola, Tittut för besökare med barn 0-6 år. Vardagar och varje plats ett tillfälle/vecka.

x

x

Mobil Öppen förskola 2019-08-01-2020-08-01, platser och tid enlig ansökan.

Måndagar-9.30-11.30 Byttorps IP, 13.30-15.30 Kypesjön
Onsdagar-9.30-11.30 Sjöbo, aktivtetsplats13.30-15.30 Svaneholm nedanför skolan eller 9.30-15.30 
Stadsparken Borås vid skridskobanan
Fredag 9.30- 13.30 Stadsparken Borås vid Orangeriets skridskobanan.

Tekniska förvaltningen Borås stad Rebecca Wårfors har godkänt onsdag i stadsparken. Ev. kan onsdagen
 bytas till att gälla fredag istället.
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Återrapportering från medborgardialog på Almenäs 24 

maj 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger redovisningen från medborgardialogen den 24 maj till 

handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Ledamöter och ersättare från Förskolenämnden deltog den 24 maj vid 

medborgardialog på Almenäs med den mobila öppna förskolan Tittut! Syftet 

med dialogen var att samla in önskemål om vilka platser den mobila öppna 

förskolan ska stanna på, var tycker besökarna att det finns ett behov.  

Svar från medborgare hämtades in på plats under medborgardialogen genom att 

besökarna fick fylla i en lapp där de kunde lämna sina önskemål samt motivera 

varför bussen ska besöka den platsen. Totalt lämnades 16 önskemål in. 

               

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 27 augusti 2019. 

Beslutsunderlag 

1.Medborgardialog Almenäs 24 maj 2019                             

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ing-Marie Samuelsson 

Tf Förvaltningschef 
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Medborgardialog 24 maj 2019 

Medborgardialog om öppna förskolan Tittut! 

24 maj 2019 höll Förskolenämnden en medborgardialog om den mobila öppna 

förskolan Tittut! Syftet med dialogen var att samla in önskemål om vilka platser 

den mobila öppna förskolan ska stanna på, var tycker besökarna att det finns ett 

behov.  

 

Svar från medborgare hämtades in på plats under medborgardialogen genom att 

besökarna fick fylla i en lapp där de kunde lämna sina önskemål samt motivera 

varför bussen ska besöka den platsen. 

Närvarande från Förskolenämnden: 

Andreas Ekström, ordförande 

Marie Fridén, 1:e vice ordförande 

Erik Johnson, 2:e vice ordförande 

Leif Johansson, ledamot 

Leif Häggblom, ledamot 

Anne Rapinoja, ledamot 

Gunilla Christoffersson, ledamot 

Wiwi Rosvall, ledamot 

Robert Sandberg, ersättare        

Inkomna önskemål 

Nedan redovisas vilka platser som önskades samt hur många önskningar 

respektive plats fick.  

 Stadsparken – 4 önskemål 

 Sjömarken (badplatsen) – 1 önskan  

 Sandared - 1 önskan 

 Kransmossen – 3 önskemål  

 Hestra - 1 önskan 

 Aplared - 1 önskan 

 Ymergården/Brämhult - 1 önskan 

 Gånghester - 1 önskan 
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 Sjöbo - 1 önskan 

 Sparsör (idrottsplatsen) - 1 önskan 

 Byttorps IP - 1 önskan             
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Budgetmedel ny familjecentral 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att av Kommunstyrelsen begära centralt avsatta 

budgetmedel för ny familjecentral i centrum med 800 tkr för perioden 

september-december 2019 och därefter helårsbudget. Beslutet översändes till 

Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Målsättningen med familjecentral och öppen förskola är att stödja föräldrar i 

föräldraskapet och främja en god och jämlik hälsoutveckling hos alla barn. 

Verksamheterna ska främja integration mellan olika folkgrupper och vänder sig 

främst till föräldrar som väntar barn eller har barn som ännu inte har börjat 

förskoleklass. Utifrån barn och familjers behov skapas verksamhet som utgår 

från ett befolkningsperspektiv med hög tillgänglighet och därigenom är behovet 

av ytterligare familjecentraler och öppna förskolor angeläget.   

 

Vid Förskolenämndens sammanträde 2017-06-13 beslutade nämnden att starta 

en familjecentral alternativt familjecentralsliknande verksamhet med central 

placering. Förskoleförvaltningen har tittat på fler olika alternativ på lokal med 

central placering för den fjärde familjecentralen. Den lokal som familjecentralen 

nu är bestämd till ligger i samma lokal som Hercules vårdcentral i centrala 

Borås. Den beräknas att starta i okt/nov 2019. 

Förskolenämnden begär därför av Kommunstyrelsen tilldelning av centralt 

avsatta budgetmedel med 800 tkr för perioden september-december 2019, då 

bemanning finns på plats tidigare för att planera och förbereda inför uppstart, 

och därefter helårsbudget inklusive sedvanliga uppräkningar.                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 27 augusti 2019. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Andreas Ekström 

Ordförande 

Ing-Marie Samuelsson 

Tf Förvaltningschef 
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Budget 2020:1 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna Budget 2020:1.   

Förskolenämnden begär kompensation för följande: 

- ökade hyreskostnader med 5 000 tkr 

- ökat PO-pålägg med 5 000 tkr samt 

- valideringskostnader med 6 000 tkr.     

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 
17 juni 2019. 

För att kunna behålla kvaliteten i förskolorna är det av stor vikt att ta hänsyn till 
den ökade andelen barn ur befolkningen som går i förskola. Förskolenämnden 
ser därför att det krävs en översyn av den nivå som nämnden erhåller i form av 
kommunbidrag för att bedriva den verksamhet som ligger under nämndens 
ansvar. 

Lokalfrågan är fortsatt viktig för förskolan. Under 2020 öppnar Vildmarkens 
förskola (Alideberg), nya förskolor i Sandared och på Bergsäter samt fler 
förskoleavdelningar i Dalsjöfors. Planer pågår för nya förskolor på bland annat 
Sjöbo, Sjömarken, Sparsör, Norrby och Druvefors. I den mån det är möjligt 
avvecklas mindre ändamålsenliga förskolor och/eller tillfälliga paviljonger i 
samband med att nya förskolor tillkommer. Helårseffekterna av de nya enheter 
som öppnar under 2020 leder till att hyreskostnaderna ökar mer än uppräkning 
enligt index.  

Det finns ett stort behov av att minska barngruppernas storlek inom förskolan 

för att garantera en trygg och kvalitativ verksamhet. Statsbidraget för minskade 

barngrupper ökade inför läsåret 2019/2020.               

Ärendet i sin helhet 

Förskolans ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag beslutades av 
Kommunstyrelsen den 17 juni 2019. Ekonomistyrnings underlag anger en 
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ökning till 772 450 tkr 2020 från 753 925 tkr 2019.  Volymen har räknats upp 
med 0,46 % och motsvarar ca 3 400 tkr. Index för löner är 2,7 % och för övriga 
kostnader 1,8 %, vilket ger ca 18 900 tkr. Effektiviseringskravet på 0,5 % 
innebär för Förskolenämndens del ca 3 800 tkr. Ramarna för 2020 innebär att 
nämndernas totala kommunbidrag beräknas öka med 2,8 % jämfört med 
budgeten för 2019. 

Lokalfrågan är fortsatt viktig. Inom förskolan planeras flera nybyggnationer de 
närmaste åren. En expansion och omväxling från tidigare mindre bra 
lokallösningar behöver hanteras i budgeten. Nämndens lokalhyror bedöms öka 
med drygt 5 mnkr utöver den procentuella uppräkning som erhålls. För 2020 
får följande objekt effekt:  

Silverpoppelns och Marklandsparkens förskolor, som öppnade under våren 

2019, får helårseffekt. Vildmarkens förskola öppnar i januari 2020. Under 

hösten 2020 beräknas nya förskolor i Sandared och på Bergsäter stå klara. 

Dalsjögårdens förskola utökar från 6 till 12 avdelningar. 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 2020.  

Det finns ett stort behov av att minska barngrupperna storlek inom förskolan. I 

mindre barngrupper får barnen möjlighet att bli sedda och få den tid med 

pedagogisk personal som de behöver. Barngruppernas storlek påverkar även 

tryggheten, hälsan och den pedagogiska kvaliteten. Även barn i behov av 

särskilt stöd och barn med annat modersmål än svenska gynnas generellt sett i 

mindre barngrupper med hög personaltäthet. För läsåret 18/19 erhöll förskolan 

statsbidrag för minskade barngrupper med drygt 33,2 miljoner. Skolverkets 

beslut om statsbidrag för minskade barngrupper avseende läsåret 19/20 ger 

förvaltningen cirka 54,4 miljoner, dvs ca 21 200 tkr mer än läsåret 18/19.  

Under de senaste åren har det blivit allt svårare att rekrytera så väl utbildade 

barnskötare och förskollärare då det finns en brist på utbildad personal, inte 

bara i Borås utan i hela Sverige. Svårigheten att rekrytera är övergripande för 

alla välfärdsyrken vilket gör att förvaltningen behöver utveckla strategier att 

säkerställa fortsatt kompetensförsörjning. Detta görs bland annat genom att 

nämnden vidtagit flera åtgärder, så som pågående valideringsutbildningar till 

både barnskötare och till förskollärare vilka kommer att fortsätta under 2020. 

Det är en prioriterad insats som kommer att pågå under flera år.  

Det kommunbidrag som beslutades av Kommunstyrelsen den 17 juni leder till 

att verksamhetsmåttet Barn per årsarbetare landar på 5,6.  

Förskolenämnden ser att kompensation för de ökade hyreskostnaderna med 5 
000 tkr, för ökat PO-pålägg med 5 000 tkr samt för valideringskostnader med 6 
000 tkr är av största vikt för att kunna bibehålla kvaliteten i verksamheten. 
Förskolenämnden ser även att det krävs en översyn av den nivå som nämnden 
erhåller i form av kommunbidrag för att bedriva den verksamhet som ligger 
under nämndens ansvar. 
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Beslutsunderlag 

1. Budget 2020:1                                

Samverkan 

Budget har förhandlats enligt MBL §11 och 19. Risk- och konsekvensanalys är 

upprättad. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ing-Marie Samuelsson 

Tf Förvaltningschef 
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1  Inledning 

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. 

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 jämlikt skollagen (se ovan). 

För att kunna utveckla kvaliteten på undervisningen i förskolan och skapa en mer likvärdig förskola för 
barn i Borås Stad i alla avseenden, vilket är målet i förvaltningens utvecklingsplan, behöver stort fokus 
läggas på att fortsätta arbeta med arbetsmiljöfrågorna och skapa möjligheter för medarbetarna i 
förvaltningen att utföra ett gott arbete. Förutsättningarna i förvaltningen är utmanande och ställer höga 
krav på ett tydligt och tålmodigt arbete med arbetsmiljön och hälsofrågorna under hela 2020. 

Förvaltningens utvecklingsplan beskriver fokusområden och insatser för det kommande året utifrån 
läroplanens mål. Utvecklingsplanen revideras årligen. Utvecklingsplanens syften är att ge en grund för 
uthållighet i utvecklingsarbetet och bidra till att likvärdig kvalitet skapas på förskolor i Borås Stad. 

Förskolenämnden har ett effektiviseringskrav på 1 % till 2020. I budget 2019 fick nämnden ett 
effektiviseringskrav på 0,5 % och i budget 2020 ytterligare 0,5 %. Utöver detta effektiviseringskrav ökar 
PO-pålägget med en procentenhet till 2020, vilket innebär ca 5 mnkr för Förskolenämnden. Dessutom 
bedöms nämndens lokalhyror öka med drygt 5 mnkr utöver den procentuella uppräkning som erhålls. 
Således blir Förskolenämndens effektivisering inför 2020 ca 14 mnkr. Arbete pågår bland annat för att 
minska kostnaderna för kostverksamheten, en tjänst som köps av Grundskolenämnden. 

2  Omvärldsanalys 

Inom Borås Stads förskolor finns ett behov av att öka likvärdigheten och kvaliteten i verksamheten. 
Personaltätheten behöver ta en utgångspunkt i skollagens mening om förskolans kompensatoriska 
uppdrag och bemanningen behöver optimeras med utgångspunkt i barns närvaro under dagen. Det är 
också viktigt att säkerställa rektors möjlighet att verka som pedagogisk ledare. Biträdande rektor är ett 
gott stöd för rektor och medarbetare. 

Under de senaste åren har det blivit allt svårare att rekrytera så väl utbildade barnskötare och 
förskollärare då det finns en brist på utbildad personal, inte bara i Borås utan i hela Sverige. Svårigheten 
att rekrytera är övergripande för alla välfärdsyrken vilket gör att förvaltningen behöver utveckla 
strategier att säkerställa fortsatt kompetensförsörjning. Detta görs bland annat genom att nämnden 
vidtagit flera åtgärder, så som pågående valideringsutbildningar till både barnskötare och till 
förskollärare vilka kommer att fortsätta under 2020. Det är en prioriterad insats som kommer att pågå 
under flera år. 

Vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsosam arbetsplats är avgörande för att klara den 
framtida kompetensförsörjningen inom Förskoleförvaltningen. En attraktiv arbetsgivare som både ska 
rekrytera och behålla medarbetare måste medvetet arbeta med organisationskulturen där tydliga 
värderingar, god kommunikation, engagemang och lyhördhet finns. 

Förskolan ska kännetecknas av hög kvalitet på utbildningen. Undervisningen ska vara av god kvalitet 
och trygghet hög. I mindre barngrupper får barnen möjlighet att bli sedda och få den tid med 
pedagogisk personal som de behöver. Även barn i behov av särskilt stöd och barn med annat 
modersmål än svenska gynnas generellt sett i mindre barngrupper med hög personaltäthet. För läsåret 
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19/20 erhåller Förskolenämnden drygt 54 mnkr i statsbidrag för minskade barngrupper, att jämföra 
med ca 33 mnkr för läsåret 18/19. 

Vårt samhälle präglas av en ökad digitalisering. Förskolan har ett ansvar för att barnen får med sig en 
bra grund och kan tillägna sig de kunskaper som de behöver för att leva och verka i vårt samhälle. 
Detta föreskrivs i den nya läroplanen som träder i kraft den 1/7 2019. 

Förskolenämnden erhåller budget för barn mellan 1-5 år. I tabellen nedan framgår den prognostiserade 
ökningen av barn i åldersgruppen fram till år 2023. 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ökning 

Ålder fakta prognos prognos prognos prognos prognos  

1-5 6 855 6 864 6 895 6 951 6 983 7 084 229 

I tabellen nedan framgår den prognostiserade ökningen av barn i åldersgruppen 0-5 år per område i 
Borås. Ökningarna prognostiseras ske i områdena Centrum, Sjöbo och Göta. Övriga områden ser ut att 
minska något eller vara oförändrade. Värt att påpeka är att flera om områdena är geografiskt stora och 
det kan ske ökningar eller minskningar i olika delar av ett område. 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2018-
2023, 
antal 
barn 

2018-
2023, % 

Barn 0-5 år Fakta Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos   

Centrum mm 836 858 932 965 1 002 1 165 329 39% 

Dalsjöfors 
mm 

852 887 878 904 885 838 -14 -2% 

Fristad mm 768 764 769 768 742 726 -42 -5% 

Göta mm 925 935 962 1 002 1 052 1 056 131 14% 

Hässleholmen 
mm 

1 238 1 224 1 200 1 206 1 199 1 189 -49 -4% 

Norrby mm 993 1 007 1 001 987 969 962 -31 -3% 

Sandared mm 844 843 824 818 803 784 -60 -7% 

Sjöbo mm 531 531 532 536 604 649 118 22% 

Trandared 
mm 

730 693 678 664 637 617 -113 -15% 

Viskafors mm 439 450 460 447 435 439 0 0% 

Lokalfrågan är fortsatt viktig för förskolan. Under 2020 öppnar Vildmarkens förskola (Alideberg), nya 
förskolor i Sandared och på Bergsäter samt fler förskoleavdelningar i Dalsjöfors. Planer pågår för nya 
förskolor på bland annat Sjöbo, Sjömarken, Sparsör, Norrby och Druvefors. I den mån det är möjligt 
avvecklas mindre ändamålsenliga förskolor och/eller tillfälliga paviljonger i samband med att nya 
förskolor tillkommer. 

En ny familjecentral med centralt läge kommer att öppna i vårdcentralen Herkules lokaler i oktober 
eller november 2019. Kostnaden för denna ligger med i 2019 års budget för kommunstyrelsen. 

Effektiviseringskravet tillsammans med ett ökat PO-pålägg och ökade hyreskostnader gör att nämnden 
behöver se över olika alternativ till anpassningar. Ett arbete pågår för att minska kostnaderna för 
kostverksamheten, en tjänst som köps av Grundskolenämnden. 
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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 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

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

74 97  97 98 

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

95,8 100 95,7 100 100 

Indikatorn avseende plats på förskola på önskat placeringsdatum redovisas i nämndens årsredovisning för 2019. 

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 SKL inom ramen för 
"Kommunens kvalitet i korthet" vilket innebär att det finns jämförbar statistik i riket. Nämnden ser 
ständigt över rutinerna för att nå bästa resultat. Dock är tillgången på vissa förskoleplatser begränsad. 
Indikatorn redovisas i nämndens årsredovisning för 2019. 

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

Så nås målet för indikatorn 

De allra flesta vårdnadshavare, 95,7 %, anger att de känner sig trygga när de lämnar sina barn på 
förskolan. Förskolenämnden når dock inte målvärdet på 100 procent. Sett över en femårsperiod är 
resultatet konstant, dock skiljer det sig något mellan svarsalternativen ”Stämmer bra” och ”Stämmer 
helt och hållet”. Drygt 3% av vårdnadshavarna svarande 2019 att de inte känner sig trygga när de 
lämnar sina barn, vilket pekar på att detta är ett förbättringsområde på en del enheter. På enheter med 
sådant resultat är det extra viktigt att titta noga på de kommentarer som eventuellt finns kopplade till 
frågan samt vidta åtgärder för att alla vårdnadshavare ska kunna känna sig trygga. Våra förskolor arbetar 
mycket med att möta vårdnadshavare och barns olika behov samt har utvecklat dialogen mellan 
förskolan och hemmet.  
 
Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till barn och vårdnadshavare lägger grunden 
för en känsla av trygghet. 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. 
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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 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 20   30 

I nuläget finns inga uppgifter att tillgå avseende andel närproducerade livsmedel. 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Kostverksamheten är organisatoriskt placerad under Grundskolenämnden.  
 
Det nya grossistavtalet för livsmedel, som trädde i kraft 1 maj 2019, är 8 % dyrare än det tidigare 
avtalet. Det finns en oro för att denna kostnadsökning, som sannolikt är kopplad till den nya 
distributionscentralen, inte kompenseras för och därmed kommer att påverka förskolornas matsedlar 
negativt. 

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 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel ekologiska 
livsmedel, %. 

49,9 50 50,8 50 65 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Kostverksamheten är organisatoriskt placerad under Grundskolenämnden. Grundskoleförvaltningen 
föreslår till Grundskolenämnden i budget 2019:2 att sänka målvärdet för andel ekologiska livsmedel av 
ekonomiska skäl. Målvärdet för 2019 sätts till 45 % för Förskolenämnden, under förutsättning att 
Grundskolenämnden beslutar att ändra sitt målvärde till 35 %. Skillnaden mellan Förskolenämndens 
och Grundskolenämndens målvärden beror på att det är lättare att hitta bra och prisvärda ekologiska 
alternativ till frukost och mellanmål för förskoleverksamheten. 
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3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

9,3 7,5 9,5 8 7 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

88,1 75 91,6 75 50 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

 40  45 50 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 

För att 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 kommer under 2020 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. Parallellt med detta 
behöver det hälsofrämjande arbetet utvecklas så att förvaltningen i förlängningen kan arbeta mer 
proaktivt med hälsofrågor tillsammans med skyddsombud och hälsoinspiratörer och på så sätt minska 
sjukfrånvaron. I tillägg till ovanstående arbetar förvaltningen systematiskt med arbetsmiljöarbetet 
genom en tydlig struktur som utgår från Borås Stads SAM-kalender, där kontinuerliga 
utbildningsinsatser görs för rektorerna, så att de sedan kan implementera detta ute i verksamheterna. 
 
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. Syftet med samarbetet är kapa inflödet till sjukskrivningar och att 
minska rehabiliteringskostnaderna. Målet är en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaro.  
 
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, karriärvägar och förmåner 
skapar vi bättre förutsättningar för att lyckas rekrytera och behålla kompetent personal. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 

Den arbetade tiden för timavlönade fortsätter att öka något mellan mätperioderna. Orsakerna till detta 
torde vara den något ökade sjukfrånvaron, men användandet av timavlönade påverkas också av bland 
annat frånvaro för vård av barn och semester för ordinarie personal. Förvaltningen kan, tillsammans 
med bemanningsenheten, konstatera att de timavlönade anställs i större utsträckning på längre vikariat 
vilket har lett till en brist på timvikarier. Trots att siffran är något högre än tidigare så är det fortfarande 
väldigt svårt att täcka all frånvaro med personal, vilket skapar en hög arbetsbelastning för kvarvarande 
personal. Förvaltningen behöver därför arbeta med att öka grundbemanningen samt se över 
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möjligheten att fortsätta med överanställning, vilket ser ut att bli en utmaning givet de ekonomiska 
förutsättningar som finns 2020. 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 medvetandegjorda 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. 
 
En intressant parameter är också hur stor andel av de som söker ekonomisk ersättning för friskvård 
faktiskt nyttjar köpt insats. Möjligheten att följa upp detta är av förklarliga skäl svårt, men skulle kunna 
ge arbetsgivaren värdefull information kring hur bidraget används i praktiken och vilka faktiska 
hälsoeffekter det ger till medarbetaren och organisationen. 

Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
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 skall upptäcka och snabbt åtgärda 
eventuella brister. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår som en viktig del att lyssna in 
vårdnadshavarnas synpunkter och att använda dessa i förbättringsarbetet. I de fall då 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 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Intäkter 159 746 140 541 153 518 147 760 

Kostnader -888 114 -890 466 -914 443 -912 510 

Buffert 0 -4 000 0 -7 700 

Nettokostnader -728 368 -753 925 -760 925 -772 450 

Kommunbidrag 725 350 753 925 753 925 772 450 

Resultat -3 018 0 -7 000 0 

Ackumulerat resultat 1 492 -1 526 -8 526  

     

Nettoinvesteringar 1 800 3 200 3 200 2 700 

4.2 Nämndens uppgift 

Förskolenämnden ansvarar för verksamhet inom förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg samt 
familjecentraler inom Borås Stad. Förskolenämnden ansvarar även för tillsyn av fristående förskolor 
och av pedagogisk omsorg. 

  

  

4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Förskolans ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag beslutades av Kommunstyrelsen den 
17 juni 2019 Ekonomistyrnings underlag anger en ökning till 772 450 tkr 2020 från 753 925 tkr 2019.  
Volymen har räknats upp med 0,46 % och motsvarar ca 3 400 tkr. Index för löner är 2,7 % och för 
övriga kostnader 1,8 %, vilket ger ca 18 900 tkr. Effektiviseringskravet på 0,5 % innebär för 
Förskolenämndens del ca 3 800 tkr. 

Inom förskolan planeras flera nybyggnationer de närmaste åren. En expansion och omväxling från 
tidigare mindre bra lokallösningar behöver hanteras i budgeten. Nämndens lokalhyror bedöms öka med 
drygt 5 mnkr utöver den procentuella uppräkning som erhålls. För 2020 får följande objekt effekt: 

Silverpoppelns och Marklandsparkens förskolor, som öppnade under våren 2019, får helårseffekt. 
Vildmarkens förskola öppnar i januari 2020. Under hösten 2020 beräknas nya förskolor i Sandared och 
på Bergsäter stå klara. Dalsjögårdens förskola utökar från 6 till 12 avdelningar. 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 
2020. 

För läsåret 18/19 erhöll nämnden statsbidrag för minskade barngrupper med ca 33 mnkr.  För läsåret 
19/20 erhåller nämnden drygt 54 mnkr. 23 förskolor som inte haft statsbidrag under 18/19 har för 
19/20 beviljats medel. Två förskolor som haft statsbidrag under 18/19 erhåller inte bidrag för 19/20. 



Förskolenämnden, Budget 2020 10(13) 

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 2020. Under 2019 bedöms valideringarna kosta 
närmare 10 mnkr. Förvaltningen har under 2019 sökt och erhållit medel från Omställningsfonden till 
insatserna som pågår. Förvaltningen har under 2017 och 2018 även erhållit medel från 
Stadsledningskansliet för insatserna med 2 mnkr per år.  Under 2019 erhålls ca 1,2 mnkr från 
Stadsledningskansliet. Medel kan dock enbart fås för de kostnader som avser köp av utbildningsplatser 
och kursmaterial, inte för vikariekostnader. Vikariekostnaderna bedöms under 2019 bli närmare 6 
mnkr. 

Förskolenämnden har ett effektiviseringskrav på 1 % till 2020. I budget 2019 fick nämnden ett 
effektiviseringskrav på 0,5 % och i budget 2020 ytterligare 0,5 %. Utöver detta effektiviseringskrav ökar 
PO-pålägget med en procentenhet till 2020, vilket innebär ca 5 mnkr för Förskolenämnden. Dessutom 
bedöms nämndens lokalhyror öka med drygt 5 mnkr utöver den procentuella uppräkning som erhålls. 
Således blir Förskolenämndens effektivisering inför 2020 ca 14 mnkr. Ett arbete pågår för att minska 
kostnaderna för kostverksamheten, en tjänst som köps av Grundskolenämnden, på grund av en för hög 
bemanning inom kostorganisationen. Nivån på kostverksamheten, avseende likvärdighet och en 
bemanning enligt behov för varje enhet, ses över tillsammans med Grundskoleförvaltningen. Åtgärder 
planeras utföras från och med hösten 2019, men behöver fortsätta under 2020. Förvaltningen har fått i 
uppdrag från nämnden att utreda möjligheten att ta över kost-, lokalvård- och 
vaktmästeriorganisationerna i egen regi. 

Utöver denna effektivisering ska antalet dygnet runt-verksamheter minska från tre till två. Platsantalet 
kommer inte förändras men effektiviseringar förväntas ändå ske genom främst samordningsvinster. 

En viss minskning har under 2019 skett av biträdande rektorer och tjänster har vakanthållits inom 
administrationen. Dock ser nämnden att trots ovan effektiviseringar behöver anpassningar ske inom 
kärnverksamheten inför 2020, om inte extra medel tillförs Förskolenämnden. 

Nedan kan vi konstatera att barngruppernas storlek utan statsbidrag långt överstiger Skolverkets 
riktmärken. Uppgifterna är framtagna den 15 mars 2019 och visar barngruppernas storlek inkl. och 
exkl. statsbidrag samt Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek. 

Barngrupper med... ...med statsbidrag ...utan statsbidrag Skolverkets riktmärke 

Yngre barn 12,85 17,40 6-12 barn 

Äldre barn 17,74 20,47 9-15 barn 

Sammanfattningsvis ser Förskolenämnden att kompensation för de ökade hyreskostnaderna med 
5 000 tkr, för ökat PO-pålägg med 5 000 tkr samt för valideringskostnader med 6 000 tkr är av största 
vikt för att kunna bibehålla kvaliteten i verksamheten. Förskolenämnden ser även att det krävs en 
översyn av den nivå som nämnden erhåller i form av kommunbidrag för att bedriva den verksamhet 
som ligger under nämndens ansvar. 

4.3.1 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 den startade våren 2019. Implementering utifrån olika fokus i värdegrundsfrågor 
sker i förskolor utifrån deras uttryckta behov. Med stöd i plattformen kan verksamheten ytterligare 
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utveckla sitt arbete med bland annat jämställdhetsperspektivet. En utvecklingspedagog har anställts för 
att fokusera detta arbete ute på förskolorna. 

  

  

4.4 Verksamhet 2020 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Central administration     

Intäkt 4 0 0 0 

Kostnad -11 632 -10 819 -10 919 -11 154 

Nettokostnad -11 628 -10 819 -10 919 -11 154 

Politisk verksamhet     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -2 072 -2 537 -2 537 -2 150 

Nettokostnad -2 072 -2 537 -2 537 -2 150 

Förskoleverksamhet     

Intäkt 159 165 140 071 152 899 146 926 

Kostnad -865 566 -867 405 -891 133 -889 004 

Nettokostnad -706 401 -727 334 -738 234 -742 078 

Öppen förskola     

Intäkt 72 60 210 84 

Kostnad -4 014 -4 251 -4 401 -4 294 

Nettokostnad -3 942 -4 191 -4 191 -4 210 

Familjecentral     

Intäkt 505 410 410 750 

Kostnad -4 830 -5 454 -5 454 -5 908 

Nettokostnad -4 325 -5 044 -5 044 -5 158 

Buffert     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad 0 -4 000 0 -7 700 

Nettokostnad 0 -4 000 0 -7 700 

Totalt     

Intäkt 159 746 140 541 153 519 147 760 

Kostnad -888 114 -894 466 -914 444 -920 210 

Nettokostnad -728 368 -753 925 -760 925 -772 450 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Resultatet av 2019 års klimatenkät visar att 95,7 % 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 5 056 vårdnadshavare att besvara enkäten, vilket motsvarar cirka 85 %. Det är en 
ökning från 2018 då 4 700 vårdnadshavare besvarade enkäten. Ett utvecklingsområde för 2020 är barns 
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och vårdnadshavares inflytande och delaktighet. 

Central administration: Förändringar ses över avseende den centrala administrationen. 

Politisk verksamhet: Inga förändringar avseende den politiska verksamheten. 

Förskoleverksamhet: Förvaltningen erhåller för läsåret 19/20 drygt 54 mnkr i statsbidrag för 
minskade barngrupper, att jämför med ca 33 mnkr för läsåret 18/19. 

Silverpoppelns och Marklandsparkens förskolor, som öppnade under våren 2019, får helårseffekt. 
Vildmarkens förskola öppnar i januari 2020. Under hösten 2020 beräknas nya förskolor i Sandared och 
på Bergsäter stå klara. I samband med att nya förskolor öppnar ses möjligheten att stänga mindre 
ändamålsenliga lokaler över. För att inte anpassningar ska behöva ske inom förskoleverksamheten krävs 
ramkompensation med 5 mnkr för ökade hyreskostnader. 

Läget bland förskolans medarbetare är ansträngt, framförallt på grund av den låga bemanningen men 
även på grund av de krav på verksamheten som läroplanen ställer i kombination med en låg andel 
förskollärare. Sjukfrånvaron under perioden är att betrakta som mycket hög. 

PO-pålägget ökar med en procentenhet till 2020, vilket för innebär en anpassning med ca 5 mnkr i 
verksamheten om inte kompensation ges i ram. 

För att kunna behålla och rekrytera medarbetare är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Förvaltningen har svårigheter att rekrytera utbildade förskollärare. En del i detta arbete är att fortsätta 
göra satsningar för att höja löneläget. Detta skulle också förbättra konkurrenskraften vid rekrytering. 
Det är även av stor vikt att fortsätta med valideringsutbildningar för att öka andelen barnskötare och 
förskollärare inom verksamheten. Ytterligare 6 mnkr behövs för att kunna fortsätta med 
valideringsinsatserna utan att samtidigt behöva göra anpassningar inom befintlig verksamhet. 

För att kunna behålla kvaliteten i förskolorna är det av stor vikt att ta hänsyn till den ökade andelen 
barn ur befolkningen som går i förskola. Förskolenämnden ser därför att det krävs en översyn av den 
nivå som nämnden erhåller i form av kommunbidrag för att bedriva den verksamhet som ligger under 
nämndens ansvar. 

Tabellen visar hur barngruppernas storlek ser ut den 15 mars 2019 inkl. och exkl. statsbidrag samt 
Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek. 

Barngrupper med... ...med statsbidrag ...utan statsbidrag Skolverkets riktmärke 

Yngre barn 12,85 17,40 6-12 barn 

Äldre barn 17,74 20,47 9-15 barn 

Öppen förskola: Eventuella åtgärder inom verksamheten behöver ses över för att inte lagstadgad 
verksamhet ska påverkas, sett till förvaltningens resultat. 

Familjecentraler: Förskolenämnden beslutade den 13 juni 2019 att starta en familjecentral alternativt 
familjecentralsliknande verksamhet med central placering utifrån ett fullmäktigeuppdrag. Denna 
utökning finansieras genom ett utökat kommunbidrag om ca 2,4 mnkr, räknat för helårsdrift. De 
medlen finns öronmärkta inom Kommunstyrelsens budget. 

Buffert: Nämndens buffert är under 2020 budgeterad till 7,7 mnkr och motsvarar ca 1 % av årets 
kommunbidrag. Denna är avsedd för oförutsedda behov som kan uppkomma under budgetåret. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 118 6 180 6 210 

varav barn i fristående verksamhet 453 480 480 

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

90 92 92 

Bruttokostnad per inskrivet barn, kr 142 190 140 053 143 665 

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

5.1.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Andel förskollärare, % 46,4 50 50 

Andel barnskötare, % 25,5 30 30 

Gruppstorlek 15,5 17 17 

6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Inventarier nya förskolor 2 700 2 550 2 700 

Summa 2 700 2 550 2 700 

2020: Inventarier till nya förskolor i Sandared, på Bergsäter och 6 ytterligare förskoleavdelningar i 
Dalsjöfors enligt stadens regler. 

2021: Inventarier till nya förskolor på Druvefors och Norrby enligt stadens regler. 

2022: Inventarier till nya förskolor på Kristineberg, i Sparsör och Sjömarken enligt stadens regler. 



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

Vilken förändring avses i denna konsekvensbeskrivning?

Dokumentet används för att beskriva konsekvenserna för arbetsmiljön vid förändringar 
i verksamheten.

För arbetsgivaren

Huvudskyddsombud/lokalt skyddsombud

Från personalgruppen

Från företagshälsovården

1.  Bakgrund

2.  Arbetsgrupp

a) enskilda tjänster/arbetet vid enskilda arbetsplatser

b) samarbetet/samordningen mellan tjänster

c)  samarbetet/samordningen med andra delar av verksamheten

3.  Beskrivning av förändringen

Följande personer är utsedda att genomföra analysen:

1 (5)

d)  påverkas service gentemot medborgare/brukare på något sätt av föreslagen förändring? I så fall hur?
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Enhet:

Datum

Kommunstyrelsens ramtilldelning till Förskolenämndens budget 2020 kommer att innebära ett 

anpassningskrav motsvarande ca 20 mnkr. Detta innebär bland annat att bemanningen på förvaltningens 

förskolor och stödfunktioner riskerar att försämras avsevärt. 

Skriv ut formulär

I de fall som förändringen genomförs kommer en försämring ske i all service i förvaltningen gentemot medborgare/

brukare (alla yrkesgrupper).

Förskoleförvaltningen 2019-08-20

Hasse Brännmar (Vision)

Frida Nermansson (Kommunal)

Helena Munthe Jiseborn

Tanja Vööras

Går i dagsläget inte att avgöra, men om de administrativa stödfunktionerna behöver att anpassas försämras 

samordningen inom förvaltningen.

Om det blir färre personal i verksamheterna blir det svårare att samarbeta mellan tjänster.

Går i dagsläget inte att avgöra, men på förvaltningsnivå innebär det en personalminskning på ca 40 tjänster. Detta 

innebär också att den statliga satsningen på minskade barngrupper riskerar att inte kunna ge effekt på antal barn per 

årsarbetare.  

Ing-Marie Samuelsson

Tommi Wärme (Lärarförbundet)



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

4.  Riskinventering och riskbedömning
Blir effekten av förändringen någon ny arbetsmiljörisk? Finns det risker som ökar?  
Gör även bedömning om risken är allvarlig eller ej.  
OBS! Ytterligare typer av risk kan förekomma.

Arbetsmängd

Bedömning  
1 - 4 

Inte allvarlig  - allvarlig

Risker Kommentar

Arbetstempo

2 (5)

Kränkningar, konflikter, 
trakasserier

Sociala kontakter

Nattarbete

Arbete med människor/
brukare

Risk för fysiskt våld

Tunga lyft, obekväma  
arbetsställningar

Otrygghet i anställningen

fortsättning nästa sida
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Fler barn per årsarbetare innebär också större fysisk 

arbetsbelastning vid exempelvis blöjbyten, av- och påklädning, 

lyft i och ur barnstolar och vagnar. 

4

4

3

Utifrån förvaltningens höga sjukfrånvaro kommer en eventuell 

ökning av arbetsmängd få allvarliga konsekvenser för 

medarbetarna. 

Ökad arbetsmängd ger sämre möjlighet till återhämtning, 

samarbete riskerar att påverka den psykosociala arbetsmiljön.

1

I dagsläget kommer inte dygnet runt-verksamheten på 

förvaltningen att påverkas.

Skriv ut formulär

Skriv ut formulär

3

Upplevelsen av att få en mer otrygg anställning kan komma att 

öka i samband med förändringen.

Utifrån förvaltningens höga sjukfrånvaro kommer en eventuell 

ökning av arbetsmängd få allvarliga konsekvenser för 

medarbetarna. 

Fler kontakter med vårdnadshavare.

Ser inga risker i och med den här förändringen. 

2

Förskoleförvaltningen

2

1

Fler barn per årsarbetare innebär större stress att möta, 

bemöta och se varje barn i gruppen. 

3



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

3 (5)

Möjlighet att påverka den 
egna arbetssituationen

Oregelbundna arbetstider

Trivsel med arbetet

Risk för olycksfall

Ensamarbete

Komplexa arbetsuppgifter

Ensidigt arbete, upprepat 
eller monotont

Tillgång till hjälpmedel

Fysiska arbetsmiljöfaktorer  
såsom ventilation, buller,  
belysning m m

Annat

Bedömning  
1 - 4 

Inte allvarlig  - allvarlig

Risker fortsättning fg sida Kommentar
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4

- Kompetensförsörjning försvåras ytterligare då förskolan 

riskerar att få minskad attraktionskraft som arbetsplats samt 

att möjligheten att öka andelen utbildad personal genom  

valideringsinsatserna inte kan genomföras.

1

2

Ser inga risker i och med den här förändringen. 

Samtliga övriga risker påverkar trivseln med arbetet.

3

Ser inga risker i och med den här förändringen.

1

Vid nuvarande öppettider på förskolorna (ramtiden är 

5.30-18.30) innebär förändringen att ensamarbete kommer att 

öka, framförallt vid öppning och stängning.  

Skriv ut formulär

Förskoleförvaltningen

1

1

Viss risk för ökat buller om inte barngrupperna kan delas i 

mindre grupper. 

2

Minskar i och med förändringen och minskade förutsättningar.

Ser inga risker i och med den här förändringen. 

2

Ser inga risker i och med den här förändringen.

2

Fler barn per årsarbetare innebär större stress och ökad risk 

för olycksfall.



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

4 (5)

På vilket sätt kan effekten av förändringen medföra en bättre arbetsmiljö?
5.  Positiva effekter

a) Vilka åtgärder behövs för att uppfylla arbetsmiljölagens krav och för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö?

7.  Aktuella åtgärder

Vilka åsikter finns hos berörda medarbetare om konsekvenserna av förändringen?

6.  Berörda medarbetares synpunkter

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

b) Vilka åtgärder behövs för att ta bort/minska de kvarvarade riskerna?

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning
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Ansvarig: Klart när Uppföljning

Denna risk- och konsekvensanalys görs på förvaltningsnivå och de fackliga organisationerna ser med stor oro på 

arbetsmiljön utifrån föreslagen budget. Många av medarbetarna signalerar redan idag en ansträngd arbetssituation med 

hög arbetsbelastning och förvaltningen har höga sjukskrivningstal.  

 

Utifrån föreslagen budget ser inte de fackliga representanterna att arbetsgivaren kan leva upp till arbetsmiljölag, skollag, 

och läroplan.  

Om föreslagen budget antas måste förskolenämnden upprätta en åtgärdsplan utifrån ovan nämnda risker. 

Om föreslagen budget antas måste förskolenämnden upprätta en åtgärdsplan utifrån ovan nämnda risker. 

Förskoleförvaltningen

I dagsläget kan inte några positiva effekter identifieras.

Skriv ut formulär



c)  Kan förändringen genomföras på något annat sätt för att minska de negativa arbetsmiljöeffekterna? I så fall hur?

d)  Övrigt?

8. Uppföljning
Tidpunkt för uppföljning av arbetsmiljöeffekterna av förändringen i verksamheten.

Datum för uppföljning

Ort

Datum

Arbetsgivare Skyddsombud

Ort

Datum

Ort

Datum

5 (5)

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning
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2019-08-20

Huvudskyddsombud

Borås Borås

Kan inte anges i dagsläget

Om föreslagen budget antas måste förskolenämnden upprätta en åtgärdsplan utifrån ovan nämnda risker. 

2
0
1
9
-0

8
-2

7
 1

0
:1

5
:4

3

2019-08-20

Tommi Wärme/Hasse Brännmar

Skriv ut formulär

Frida NermanssonIng-Marie Samuelsson

2019-08-20

Borås



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-08-29 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00153 1.1.4.2 
 

  

 

Månadsrapport juni 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna Månadsrapport juni 2019.   

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärdsplan för att nå 

ekonomisk balans, förslaget lyfts till beslut på nämndmötet i september.        

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på – 6 624 tkr i förhållande till 
periodens budget. Nämnden prognostiserar ett underskott för året med -7 000 
tkr. Det prognostiserade underskottet föranleder att Förskolenämnden måste 
besluta om en åtgärdsplan för en ekonomi i balans enligt Borås Stads 
styrprinciper1.  

För att nå en budget i balans under året ser förvaltningen över olika åtgärder. 
Kostnaderna för kost- och lokalvård beräknas bli högre än budgeterat, främst 
på grund av en för hög bemanning inom kost- och lokalvårdsorganisationen. 
Nivån på kost- och lokalvårdsverksamheten, avseende likvärdighet och en 
bemanning enligt behov för varje enhet, ses över tillsammans med 
Grundskoleförvaltningen. Detta då Förskoleförvaltningen köper 
kostverksamheten från Grundskoleförvaltningen. Åtgärder planeras utföras 
från och med hösten 2019, men kommer inte under innevarande år ge den 
effekt som krävs för att nå en budget i balans utan måste fortsätta under 2020. 

Under året har Förskoleförvaltningen vakanthållit två tjänster inom 
administration och minskat nivån på biträdande rektorer med motsvarande 2 
000 tkr. Förvaltningen anser att anpassningar i första hand bör ses över för ej 
lagstadgade verksamheter.          

Förvaltningen har för läsåret 19/20 beviljats statsbidrag för minskade 

barngrupper med drygt 54 mnkr.               

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport juni 2019, Förskolenämnden                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 27 augusti 2019. 

                                                      
1 Borås Stads styr- och ledningssystem, fastställt av Kommunfullmäktige 2010-02-25, reviderad 
23 november 2016. 
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1  Inledning 

Ett övergripande mål i Förskoleförvaltningen 2019 är att arbeta med arbetsmiljön i våra verksamheter. 
Både genom att minska sjukfrånvaron men även att fortsätta med olika valideringsinsatser för att 
kompetenshöja personal i verksamheten. De kompetenshöjande insatserna innefattar validering till 
såväl barnskötare som till förskollärare. Från och med januari 2019 har vi också ett antal personer som 
går en valideringsinsats på distans barnskötare i tillägg till de som studerar till barnskötare via 
vuxenutbildningen och de som studerar till förskollärare på Högskolan i Borås. 

Arbetet med sjukfrånvaron är prioriterat och pågår löpande i form av tydliga uppföljningar av 
sjukfrånvarotalen på enhets- och individnivå både vid kvalitetsdialoger men även vid individuella 
avstämningar mellan HR-specialist och rektor, samt i olika forum, så som förvaltningsledning, träff med 
rektorerna och även under samtliga APT. 

Förskoleförvaltningens utvecklingsplan är framtagen för att utveckla kvaliteten på undervisningen i 
förskolan och därmed skapa en mer likvärdig förskola för alla barn i Borås stad. Det systematiska 
kvalitetsarbetet, såväl som pedagogiskt ledarskap, undervisning och kollegial lärande är fokusområden i 
utvecklingsplanen under 2019 och kommer att följas upp både individuellt och i grupp. 

Rektor tillsammans med sina medarbetare har tagit fram en ny verksamhetsplan för läsåret 2019-2020. 
Verksamhetsplanen har fastställts av verksamhetschef. Planen fokuserar på det statliga uppdraget 
utifrån läroplan och skollag. Första halvåret har vi i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete hittills 
följt upp områdena digital kompetens, naturvetenskap och teknik samt värdegrundsarbete. 
Uppföljningen tar sin utgångspunkt i de gruppvisa kvalitetsdialogerna med förskolecheferna. Särskilda 
kvalitetsrapporter inom områdena har tagits fram. Parallellt med detta följs även mycket annat upp, så 
som timvikarier och ekonomiskt resultat. 

Under läsåret 2018 -2019  har att ett internt ledarutvecklingsprogram för rektorer genomförts på 
förvaltningen. Programmet fokuserar på följande tre delar: Ledarskapets grunder samt att verka som 
chef i en målstyrd organisation, Att omsätta ledarskapet i praktiken samt Ett hållbart ledarskap. Vi 
genomför processledarutbildningar för förskollärare för att ge verktyg till förskolechef att driva 
utvecklingsprocesser på sina förskolor. 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -6 624 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är ett underskott med -7 000 tkr. Anpassningar inom kostverksamheten kommer inte under 
2019 ge den effektivt som krävs. Det prognostiserade underskottet föranleder att Förskolenämnden 
måste besluta om en åtgärdsplan för en ekonomi i balans enligt Borås Stads styrprinciper. 

2  Omvärldsanalys 

Förvaltningen behöver än mer ta del av andra kommuners arbete när det gäller att förbättra 
arbetsmiljön och sänka sjukskrivningstalen. Många bra aktiviteter pågår redan men det finns självklart 
mer att hämta genom att inhämta kunskap och erfarenheter av andra. I dagsläget håller förvaltningen på 
att samla in underlag på sjukskrivningstal från förskoleverksamheten hos jämförelsekommunerna. 

Den 1 juli 2019 träder en ny läroplan i kraft för förskolan. I denna lyfts begreppen utbildning och 
undervisning in i texten. Områden som särskilt lyfts är förskollärares ansvar i undervisningen, digital 
kompetens, hållbar utveckling, de nationella minoriteternas språk och kultur, rätt till teckenspråk, rätt 
till kroppslig och personlig integritet och jämställdhet. Implementering av den nya läroplanen kommer 
att ske på varje förskola genom olika insatser. Olika stödinsatser från förvaltningen är planerade och 
finns att tillgå för varje enskild förskola. 

Förvaltningen följer arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning. Det systematiska kvalitetsarbetet är 
ett exempel på detta då dialogmodellen är införd och arbetssättet  med muntlig uppföljning fortsätter 
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att utvecklas i kvalitetsdialogerna i mindre rektorsgrupper med lärande inom olika läroplansområden i 
fokus. 

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

Under året öppnar Silverpoppelns förskola på Göta, Marklandsparkens förskola på Hässleholmen och 
Virvelvindens förskola flyttar till tidigare Tullengymnasiets lokaler. Norrbyskolans förskola kommer 
kvarstå i ytterligare två år. Under året avvecklas lokalmässigt sex enheter. Av dessa har fyra mindre 
ändamålsenliga lokaler, en är belägen i modul och en avvecklas på grund av bristande behov av platser i 
området. Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, eftersom det finns en oro 
över de högre lokalkostnader de medför. 

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 2019 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, %. 

95,7 100 100 

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

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

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

Resultatet av 2019 års klimatenkät visar att 95,7 procent av vårdnadshavarna upplever att de känner sig 
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. 95 procent anger att samverkan med förskolan fungerar bra. 
I undersökning valde 5 056 vårdnadshavare att besvara enkäten, vilket motsvarar cirka 85 procent. Det 
är en ökning med nästan 10 procentenheter från 2018 då 4 700 vårdnadshavare besvarade enkäten. Ett 
tydligt utvecklingsområde är barns och vårdnadshavares inflytande och delaktighet. 15 procent av 
vårdnadshavarna svarar att de inte vet om deras synpunkter tas tillvara i genomförande och planering 
av verksamheten. 12 procent av vårdnadshavarna svarar att de inte vet om deras barn ges möjlighet att 
påverka sin vardag. 
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3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

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

 
Genomfört 

Uppdraget är genomförts och 
Förskolenämnden har den 13 juni 2019 
godkänt utredningen.  

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

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningen arbetar med att utreda 
uppdraget. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Andel närproducerade livsmedel, %.  20 30 

I nuläget finns inga uppgifter att tillgå avseende andel närproducerade livsmedel. 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Kosten ligger organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen och vi har idag inget avtal som styr vilken 
sorts mat som de köper in. Vi har ej heller något avtal som styr vilka krav vi har. Det kommer att ses 
över under året. 

Det nya grossistavtalet för livsmedel, som trädde i kraft 1 maj 2019, är 8 % dyrare än det tidigare 
avtalet. Det finns en oro för att denna kostnadsökning, som sannolikt är kopplad till den nya 
distributionscentralen, inte kompenseras för och därmed kommer att påverka skolornas matsedlar 
negativt. 

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 2019 Målvärde 2025 

Andel ekologiska livsmedel, %. 50,8 50 65 

Utfall avser Tertial 1. 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Kosten ligger organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen och vi har idag inget avtal som styr vilken 
sorts mat som de köper in. Vi har ej heller något avtal som styr vilka krav vi har. Det kommer att ses 
över under året. 
 
Det nya grossistavtalet för livsmedel, som trädde i kraft 1 maj 2019, är 8 % dyrare än det tidigare 
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avtalet. Det finns en oro för att denna kostnadsökning, som sannolikt är kopplad till den nya 
distributionscentralen, inte kompenseras för och därmed kommer att påverka skolornas matsedlar 
negativt. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

9,6 7,5 7 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

94,3 75 50 

Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 40 50 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Ett tydligt arbete med rehabilitering och hälsofrågor kommer att fortsätta prioriteras under resterande 
del av 2019, så som det också var prioriterat under 2018. Utbildningar i rehabiliteringsfrågorna kommer 
att genomföras där fokus fördelas på lång- respektive korttidsfrånvaron. Vid de kvalitetsdialoger som 
genomförs varje månad förs dialog kring fortsatt arbete med sjukfrånvaron på enhets- och individnivå. 
Företagshälsovården FeelGood är en nära samarbetspartner för att utreda hälsotillstånd och används i 
den utsträckning som bedöms lämplig. 
 
Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt för att skapa hälsosamma arbetsplatser. Detta är ett viktigt 
arbete som behöver prioriteras och utvecklas. Under perioden 180501 - 190430 anmäldes 76 tillbud 
som härrör till tidsbrist eller stress på grund av arbetsbelastning. Det är något fler än förra mätperioden 
och ställer stora krav på oss som arbetsgivare att ta arbetsmiljöarbetet på allvar. Detta görs bland annat 
genom att tydligt jobba med arbetsmiljöfrågorna som har sin utgångspunkt i den centralt fastställda 
SAM-almanackan där månatliga genomgångar erbjuds för förvaltningens chefer. 
 
Sjukfrånvaron i % av ordinarie arbetstid låg för Förskoleförvaltningen under perioden 180601-190531 
på ca 9,6 %. Siffran är högre än totalen i Borås Stad som under motsvarande period låg på 7,4%.  

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Den arbetade tiden för timavlönade under perioden 180601-190531 motsvarade 94,3 årsarbetare. En 
viss andel timavlönade behövs för att ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro, och vi kan under 
början av 2019 konstatera att de korta sjukfallen hos medarbetarna varit höga på grund av bland annat 
magsjukor och andra infektioner vilket påverkar användandet av timanställda. 
 
Arbetet med att minska sjukfrånvaron är viktig för att bli mindre beroende av timavlönad personal. 
Kompetensförsörjningen är fortfarande en stor utmaning för förvaltningen och under året kommer 
samarbetet med bemanningsenheten att utökas för att hjälpas åt att hitta strategier för att rekrytera 
kompetenta vikarier. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Utfall 2018 var, för tillsvidareanställda, 36,8%. Av de visstidsanställda var motsvarande siffra ca 18%. 
För 2019 följs indikatorn upp i samband med årsredovisningen. 
 
För att få en helhetsbild över hur friskvårdsförmånerna nyttjas och vilken påverkan de har på såväl 
individ som organisation är det också viktigt att beakta övriga friskvårdsförmåner som erbjuds och inte 
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bara friskvårdsbidraget. Personalförmåner som exempelvis fria bad i kommunens badhus, fritt inträde 
till friluftsanläggningar och hyrcykel är också faktorer som bör tas med i analyser av konsekvenser av 
indikatorn. 

Verksamhetens indikatorer Utfall Målvärde 2019 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 är 0. 

3.5 Rapportering av förvaltningens arbete med sjukfrånvaro 

och kompetensförsörjning 

Här redovisas förvaltningens arbete med sjukfrånvaro och kompetensförsörjning enligt tilläggsförslag i 
budget 2019:2. 

Juni: 

Sjukfrånvaron 

Samtliga fyra enheter har fått återkoppling från screeningarna av Organisationshälsa, där också 
handlingsplaner och åtgärder har tagits fram. HR-specialist, rektor och medarbetare från 
Organisationshälsa arbetar tillsammans för att hitta bästa sättet att komma vidare med problematiken 
på den specifika förskolan. HR-chef och ansvarig HR-specialist har också träffat enhetschefen och 
organisationskonsult från Organisationshälsa för att föra dialog kring gemensamma tendenser på 
samtliga förskolor där vi behöver arbeta förvaltningsövergripande. 

Under våren har arbetet med korttidsfrånvaron blivit än mer aktivt. HR-specialisterna gör löpande 
avstämningar med förskolecheferna för att ha möjlighet att initiera insatser bland annat i form av 
förstadagsintyg. Det har även gjorts en kartläggning över långa sjukfall för att se hur arbetet kan komma 
vidare på individnivå. 

Under våren har arbetsgruppen under FSG som ska arbeta med övergripande arbetsmiljöfrågor startat. 
FSG har valt att prioritera att arbeta med arbetsorganisation/utvecklingsorganisation, och gruppen har 
gjort det genom att påbörja ett arbete med att skapa ett stödmaterial som rektorer kan använda i de fall 
det finns behov på förskolorna. I gruppen sitter representanter från Lärarförbundet, Kommunal, HR 
och verksamhet med för att få en helhetsbild, och nytt möte är bokat i mitten av juni för att fortsätta 
arbetet. 

Kompetensförsörjning 

Översynen av förvaltningens valideringsrutin fortsätter för att utveckla och förenkla processen samt 
uppdatera den efter att validering nu även erbjuds via Hermods. 

Förvaltningens kommunikatör som började under våren har fortsatt utveckla arbetet med 
arbetsgivarvarumärket. En del i detta är också ett arbete som gjorts tillsammans med representanter 
från Grundskoleförvaltningen, där en process med att utveckla arbetet med VFU-studenter och hur vi 
redan tidigt i studenternas utbildning börjar visa på Borås Stad som en bra, framtida arbetsgivare. 



Förskolenämnden, Månadsrapport juni 2019 8(13) 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 4 911 4 250 661 8 500 9 020 520 

Statsbidrag 35 178 34 982 196 68 726 77 726 9 000 

Förskoleavgifter 28 995 28 525 470 57 700 57 688 -12 

Övrigt 4 245 3 015 1 230 5 614 9 083 3 469 

Summa intäkter 73 329 70 772 2 557 140 540 153 517 12 977 

       

Personal -320 381 -315 299 -5 082 -623 552 -640 794 -17 242 

Kost -33 469 -29 843 -3 626 -59 685 -64 685 -5 000 

Lokalvård -12 535 -13 495 960 -26 989 -24 989 2 000 

Lokaler -44 152 -44 682 530 -89 811 -89 511 300 

Köpta platser -31 626 -33 722 2 096 -61 250 -58 616 2 634 

Material -4 457 -2 262 -2 195 -4 378 -7 968 -3 590 

Övrigt -14 429 -12 565 -1 864 -24 800 -27 879 -3 079 

Summa kostnader -461 049 -451 868 -9 181 -890 465 -914 442 -23 977 

       

Buffert    -4 000   

Nettokostnad -387 720 -381 096 -6 624 -753 925 -760 925 -7 000 

Nämndbidrag 381 096 381 096  753 925 753 925  

Resultat efter 
nämndbidrag 

-6 624 0  0 -7 000  

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -6 624 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är ett underskott med -7 000 tkr. 

Förskolenämndens ram inför 2019 räknades upp med 0,5 % avseende volym, baserat på 
befolkningsprognos framtagen i april 2018. Antalet inskrivna barn i våra egna förskolor under perioden 
januari-juni har varit 50 barn färre än under motsvarande period förra året. Trots detta har 
volymtimmarna ökat med 2,9 % för motsvarande perioder mellan åren. 

Antalet barn i fristående förskolor har varit fyra fler under januari-juni 2019 än under motsvarande 
period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har minskat med åtta platser jämfört med motsvarande 
period förra året. Detta har resulterat i att kostnaderna för köpta platser är ca 1 100 tkr lägre under 
januari-juni 2019 än för motsvarande period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden 
betalningsansvar för 69 färre barn under januari-juni 2019 än under motsvarande period 2018. 

För att nå en budget i balans under året ser förvaltningen över olika åtgärder. Nivån på kost- och 
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lokalvårdsverksamheten, avseende likvärdighet och en bemanning enligt behov för varje enhet, ses över 
tillsammans med Grundskoleförvaltningen. Detta då Förskoleförvaltningen köper kostverksamheten 
från Grundskoleförvaltningen. En genomgång visar att nivån på bemanningen inom kost- och 
lokalvårdsverksamheten är avsevärt högre än det faktiska behovet. Grundskoleförvaltningen planerar 
utföra åtgärder från och med hösten 2019. Anpassningarna kommer inte under 2019 ge den effektivt 
som krävs för att nå en budget i balans, utan måste fortsätta under 2020. 

Under året har Förskoleförvaltningen vakanthållit två tjänster inom administration och minskat nivån 
på biträdande rektorer med motsvarande 2 000 tkr. Utifrån det ekonomiska läget måste 
Förskolenämnden besluta om en åtgärdsplan för en ekonomi i balans enligt Borås Stads styrprinciper. 
Förvaltningen anser att anpassningar i första hand bör ses över för ej lagstadgade verksamheter. 

Förvaltningen ser över möjligheten att stänga mindre och/eller mindre ändamålsenliga förskolor. 
Under året avvecklas lokalmässigt sex enheter. Av dessa har fyra mindre ändamålsenliga lokaler, en är 
belägen i modul och en avvecklas på grund av bristande behov av platser i området. Inför varje ny 
planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa kan innebära en avsevärt högre 
lokalkostnad. 
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4.3 Verksamhet 2019 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-     
avvikelse 

Central 
administration 

      

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -5 607 -5 416 -190 -10 819 -10 919 -100 

Nettokostnad -5 607 -5 416 -191 -10 819 -10 919 -100 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 096 -1 222 126 -2 537 -2 537 0 

Nettokostnad -1 096 -1 222 126 -2 537 -2 537 0 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 73 079 70 536 2 542 140 071 152 899 12 828 

Kostnad -449 232 -440 403 -8 832 -867 405 -891 133 -23 728 

Nettokostnad -376 153 -369 867 -6 286 -727 334 -738 234 -10 900 

Öppen förskola       

Intäkt 46 30 16 60 210 150 

Kostnad -2 236 -2 111 -125 -4 251 -4 401 -150 

Nettokostnad -2 190 -2 081 -109 -4 191 -4 191 0 

Familjecentraler       

Intäkt 203 206 -3 410 410 0 

Kostnad -2 877 -2 716 -161 -5 454 -5 454 0 

Nettokostnad -2 674 -2 510 -164 -5 044 -5 044 0 

Buffert       

Intäkt       

Kostnad    -4 000 0 4 000 

Nettokostnad    -4 000 0 4 000 

Totalt       

Intäkt 73 328 70 772 2 556 140 541 153 519 12 978 

Kostnad -461 048 -451 868 -9 180 -894 466 -914 444 -19 978 

Nettokostnad -387 720 -381 096 -6 624 -753 925 -760 925 -7 000 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förskolenämnden visar ett resultat efter juni månad på -6 624 tkr i förhållande till periodens budget. 
Nämnden prognostiserar ett underskott för året med -7 000 tkr. Anpassningar inom kostverksamheten 
kommer inte under 2019 ge den effektivt som krävs, utan måste fortsätta under 2020. Det 
prognostiserade underskottet föranleder att Förskolenämnden måste besluta om en åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans enligt Borås Stads styrprinciper. 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden -191 tkr. Till största del beror avvikelsen på 
ett inköp av möbler till konferensrum för 153 tkr. Budgeten för central administration har minskats i 
jämförelse med budget 2018 och under året har två tjänster vakanthållits. Helårsprognos -100 tkr. 
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Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +126 tkr. Utfallet kan variera mellan 
månaderna. Helårsprognos 0 tkr 

Förskoleverksamhet: Budgetavvikelse för perioden på -6 286 tkr. Prognosen för helåret är ett 
underskott med -10 900 tkr. 

Förskolenämnden erhöll ingen kompensation i ram för den ökade beläggningsgraden inom förskolan 
och det finns risk för att barngruppernas storlek ökas, då det rent schemamässigt blir svårare att ha en 
beläggning av personal under större del av dagen när vistelsetiderna ökar. Trots att det under perioden 
januari-juni varit färre barn inom nämndens verksamhet i förhållande till motsvarande period 2018 har 
vistelsetiderna ökat. Effektiviseringskravet på nämnden föranleder att möjligheter till effektiviseringar i 
första hand behöver ses över utan att lagstadgad verksamhet påverkas. 

Förskolecheferna har den 1 april bytt titel till rektor. Detta är en följd av den nya läroplanen och 
innebär att alla nya rektorer måste gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. 
Utbildningen läses på kvartsfart och pågår under tre år. Under 2018 infördes biträdande förskolechefer, 
numera biträdande rektorer, och redan nu upplever rektorerna att deras arbetssituation och arbetsmiljö 
blivit bättre till följd av satsningen. 22 chefer går det tre-åriga obligatoriska rektorsprogrammet och 
genom den så kallade KAL-gruppens arbete har Borås Stad valt att ge rektorer tidsmässig möjlighet att 
genomgå utbildningen, vilket innebär att biträdande rektorer täcker upp vid förskolechefs studier. 
Nivån på biträdande rektorer har under året minskats med motsvarande 2 500 tkr. 

Valideringsinsatserna är oerhört viktiga som ett led i att säkra kompetensförsörjningen. Under 2018 
kostade valideringsinsatserna förvaltningen drygt 6 000 tkr. Förvaltningen erhöll då 2 000 tkr från 
Stadsledningskansliet för utbildningsinsatserna. Valideringsinsatserna har utökats till 2019 och 
kostnaderna kommer därför också öka. Under 2019 erhåller förvaltningen 1 240 tkr från 
Stadsledningskansliet. Nämndens buffert har till viss del nyttjas för valideringsinsatser. Förvaltningen 
har sökt och erhållit medel från Omställningsfonden för de valideringsinsatser som pågår, men nu fått 
besked om att det inte finns ytterligare medel att söka. 

Kostnaderna för kost- och lokalvård beräknas bli högre än budgeterat, främst på grund av en för hög 
bemanning inom kost- och lokalvårdsorganisationen. Nivån på kost- och lokalvårdsverksamheten, 
avseende likvärdighet och en bemanning enligt behov för varje enhet, ses över tillsammans med 
Grundskoleförvaltningen. Detta då Förskoleförvaltningen köper kostverksamheten från 
Grundskoleförvaltningen. Åtgärder planeras utföras från och med hösten 2019, men kommer inte 
under innevarande år ge den effekt som krävs för att nå en budget i balans utan måste fortsätta under 
2020. 

Öppen förskola: Budgetavvikelsen är för perioden -109 tkr. Helårsprognos 0 tkr. Eventuella åtgärder 
inom verksamheten behöver ses över för att inte lagstadgad verksamhet ska påverkas, sett till 
förvaltningens resultat. Uppföljning behöver göras om projektet med den rullande öppna förskolan har 
uppnått sitt syfte. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden -164 tkr. Helårsprognos 0 tkr. 

Buffert: Nämndens buffert för året är 7 500 tkr, varav 3 500 tkr har nyttjats för valideringsinsatser. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2019 Utfall Jun 2019 Budget 2019 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

9,2  7,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten 

92  75 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 631 6 286 6 180 

varav barn i fristående verksamhet 472 470 480 

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

Andel förskollärare, % 45 45 50 

Andel barnskötare, % 26 26 30 

Gruppstorlek 15 15 17 

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 

234 79 108 102 72 3       

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

170 52 81 74 49 9       

Plats samma 
dag som 
önskats 

162 36 61 58 41 9       

Väntan 1-10 
arbetsdagar 

5 13 15 12 8 0       

Väntan 11 
arbetsdagar 
eller mer 

3 3 5 4 0 0       
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Placerade barn under ett års ålder 

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

12 mån 21 18 19 16 19 8       

11 mån 13 10 7 12 8 6       

10 mån 7 4 2 2 7 9       

9 mån 3 0 2 3 8 1       

8 mån 1 2 0 4 1 0       

7 mån 0 0 3 1 0 0       

6 mån 0 2 0 0 0 0       

Totalt 45 36 33 38 43 24       
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Datum 
2019-08-29 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00124 3.5.10.0 
 

  

 

Ansökan om utökning av befintlig förskola 
Änglabackens förskola 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner ansökan om utökning av Änglabackens förskola 
med 10 platser till totalt 40 platser. Förskolenämnden godkänner även den 
tillfälliga lokalen under befintlig förskolas ombyggnad.    

Ärendet i sin helhet 
Änglabackens förskola på Sjöbo bedriver för närvarande en fristående förskola 
med 30 platser på två avdelningar. De har nu ansökt om bidrag för en utökning 
av förskolan med 10 platser till totalt 40 platser. För att få större utrymme och 
bättre anpassade lokaler planeras även en ombyggnad av den ungdomsgård som 
idag ligger vägg i vägg med förskolan.  

Beroende på barns ålder och vistelsetid skulle utökningen kunna innebära en 
årlig kostnad på upp till 1,7 miljoner för Förskolenämnden.           

Beslutsunderlag 
1. Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående förskola eller 
fritidshem 
2. Kompletterande verksamhetsbeskrivning   
3. Ansökan om tillfällig lokal Honungsskivlingen                              

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 27 augusti 2019. 

Beslutet expedieras till 
1. Änglabackens förskola 
 

 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Ing-Marie Samuelsson 
Tf Förvaltningschef 
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Verksamhetens namn

Ansökan avser:

Namnförtydligande

Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande

DatumOrt

Adress för ansökan: 
Borås Stad 

Förskolenämnden resp Grundskolenämnden 

501 80 Borås

Namnförtydligande

Underskrift av kontaktperson
DatumOrt

1 (7)

Förskola

Fritidshem*

Bestämmelser för ansökan, godkännande och tillsyn

Ansökan om att få bedriva fristående förskola eller fritidshem ska göras till 

Förskolenämnden resp Grundskolenämnden. Beslut i ärendet fattas inom 3 månader från 

det att komplett ansökan kommit in. 

  

Till ansökan bifogas de uppgifter, som enligt ”Villkor för godkännande och rätt till bidrag” 
behövs som underlag för Förskolenämndens resp Grundskolenämndens bedömning.  

  

Godkännande ges tillvidare. Godkännandet upphör automatiskt om huvudmannen inte 

har startat verksamhet inom ett år efter godkännandet. Därefter krävs en ny ansökan och 

ett nytt godkännande. 

  

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras.

*Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass och grundskola

Änglabackens förskola
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Skriv ut formulär

Maria Cedenblad



Sökandens namn

Medges 

Medges EJ

Sökande

Utdelningsadress

Sökandens kontaktperson

E-post

Sökandens namn, organisationsform och organisationsnummer samt adress

Organisationsform, (AB, HB, ek. förening, stiftelse, registrerat trossamfund etc.

Organisationsnummer/personnummer

Postnummer Ort

E-postadress

Kontaktpersonens namn Personnummer

Telefonnummer Mobilnummer Fax nummer

Medgivande om användning av verksamhetens kontaktuppgifter

Telefonnummer Mobilnummer Fax nummer

Kontaktpersonen medger/medger ej att dessa uppgifter får finnas tillgängliga på Borås Stads webbsida.

Verksamhetens namn

Webbadress

E-postadress Telefonnummer

Fax nummer

Verksamhetens adress Postnummer Ort

Verksamhet
Uppgifter

2 (7)

Webbadress

033 17 94 00

boras.pastorat@svenskakyrkan.se

720323-5549

506 40

0705 579503

Klintesväng 1

501 13 Borås

Borås Pastorat

Maria Cedenblad

Änglabackens förskola

www.svenskakyrkan.se/boras

033 17 95 03

Borås

Box 393

252003-0319

Trossamfund

maria.cedenblad@svenskakyrkan.se



För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att uppfylla syftet 

med utbildningen. 

  

Lokalerna ska vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva 

verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på 

motsvarande verksamheter i kommunen.  

  

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. Huvudmannen 

erbjuds att ansluta sig till Borås Stads Certifiering av Säkra och Trygga förskolor.  

  

Huvudmannen ska visa att lokalerna är godkända och anmälda till Miljönämnden samt att det finns 

rutiner för egenkontroll enligt Miljöbalken och brandskydd.  
Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

Villkor för godkännande

Bilaga

Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att 

barnen/eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

Huvudmannen ska ha olycksfallsförsäkring för varje barn/elev som är inskrivet i verksamheten. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

1

2

3 (7)

3

Bilaga

Bilaga

 

Egenkontroll finns framtagen för både utom- och inomhus miljön i enlighet med Miljöbalken, 

brandskydd och brandskyddsutbildning följer pastoratets rutiner för det.  

Barnsäkerhetsrond och arbetsmiljörond görs årligen i förskolans lokaler. 

Barn i Borås pastorats förskolor är försäkrade via Länsförsäkringar.

 

Förskolan är kopplad till Borås stads självservice där all köhantering sker i enlighet med förskolans 

författningar och kommunens rekommendationer. Vi eftersträvar likvärdighet med Borås stad 

förskolor avseende barngruppens sammansättning och storlek. Vid placering av nya barn görs en 

översyn av åldersblandningen i gruppen så att den blir bra, detta tillsammans med en översyn av 

barngruppens övriga behov för att anpassa barngruppens storlek.



Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning 

får bedriva undervisningen. 

Utöver lärare eller förskollärare som avses i får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan 

finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling 

och lärande främjas. 

Andelen personal med lärarutbildning ska på huvudmannnanivå* vara i nivå med kommunens 

förskolor/fritidshem. 

*Med huvudmannanivå avses det totala antalet förskolor som huvudmannen driver i Borås Stad 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas.

Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret innan 

anställningen påbörjas. 

Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas 

ansökan. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den tystnadsplikt för 

enskilt bedriven verksamhet som följer av Skollagen. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: Bilaga

4 (7)

4

5

6

Bilaga

Bilaga

 

Rutin finns för uppvisande av giltigt utdrag ur belastningsregistret vid första tillfället för tjänstgöring. 

Blankett finns för ändamålet, den signeras av pedagog som tagit del av giltigt dokument, blankett 

förvaras hos hr-ansvarig.

 

Rutin finns för tystnadsplikt. Blankett som beskriver regler för tystnadsplikten och vad den avser 

signeras av anställd och förvaras på aktuell enhet.

 

I förskolans nuvarande organisation (3 förskolor) är drygt 80% av årsarbetare i barngrupperna 

legitimerade förskollärare. Vi avser att bibehålla den nivån vid nyrekrytering. 

 



Verksamheten ska ledas av rektor/förskolechef. Rektor/förskolechef ska ha pedagosisk insikt som 

förvärvats genom utbildning och erfarenhet. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som 

behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

5 (7)

9

10

Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om det finns 

misstanke om övergrepp mot barn/elever. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

8
Bilaga

Bilaga

Bilaga

Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om och kan tillämpa sin 

skyldighet enligt Skollagen att anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Förskolenämnden 

resp Grundskolenämnden. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: Bilaga

7

 

Rutin och handlingsplan finns. Handlingsplan Barns som far illa och anmälningsplikt revideras 

årligen och ska vid det tillfället läsas igenom och signeras av alla medarbetare. I handlingsplanen 

finns rutiner och skyldigheter tydligt framskrivna, personalgruppen har god kännedom om sin 

skyldighet att anmäla misstanke om barns som far illa.

 

se ovan.

 

Utbildad rektor leder verksamheten.

 

Förskolan jobbar med aktiva åtgärder i enlighet med diskrimineringslagen och reviderar dokumentet 

återkommande under läsåret.
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12 Förskola och fritidshem ska tillämpa gällande läroplaner, samt Skolverkets Allmänna råd.  

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: Bilaga

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen.  

  

Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till 

inflytande över utbildningen. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

13

Bilaga

En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som 

behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som 

deltar i eller söker till verksamheten. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

11

Bilaga

 

För närvarande implementeras den nya läroplanen på förskolan. Läroplan och allmänna råd är 

återkommande på personalmöten/planeringsmöten/fortbildningar. 

 

Strukturer finns i den dagliga verskamheten som främjar barnens inflytande över utbildningen, under 

året erbjuds riktade föräldramöten för samtal och samråd om det som händer på förskolan eller det 

som planeras/önskas.

Det här arbetet finns i aktiva åtgärder tillsammans med förskolans Barnhälsoplan.

Skriv ut formulär



Villkor för rätt till bidrag

Ansökan om bidrag kan göras så snart godkännande lämnats.

För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag utöver det som fordras för 

att bli godkänd som huvudman.

Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: Bilaga
16

15 Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 

Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: Bilaga

För att underlätta barns/elevers övergång mellan verksamhetsformerna ska det finnas rutiner för 

samverkan med förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

14
Bilaga
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Klagomålsrutin finns tillgänglig på förskolans hemsida.

 

Rutiner finns för det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Dokumenten och metoderna 

utvärderas och analyseras återkommande i förskolans ledningsgrupp samt i förskolans arbetslag.

 

Rutinbeskrivning finns för överlämning/övergång till annan förskola/förskoleklass

Skriv ut formulär
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NEDRE PLAN

Fönster i de nya väggarna (avd 2) ansluter till det stora 

befintliga fösnterpartiet för att ta vara på ljuset från hela 

partiet i all nya rummen.

Den gamla scenen öppnas upp och ger en större lekhall 

med fler användningsområden för både förskola och 

församlingsverksamhet.
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Besöksadress: Skolgatan 1 ● Postadress: Box 393, 501 13 Borås ● Växel 033-17 94 00 ● Fax 033-17 94 16 

Webbplats: www.svenskakyrkanboras.se ● E-post: boras.pastorat@svenskakyrkan.se 

 

  

 190617 

 

 

Kompletterande verksamhetsbeskrivning till Ansökan fristående förskola 

 

Änglabackens förskola på sjöbo har för närvarande en förskola med 30 platser, fördelat 

på två avdelningar. Den planerade förändringen innebär en utökning av förskolan med 

10 platser. För att kunna möta de utökade behoven planerar vi att göra en förändring av 

förskolans lokaler. (Se ritning bifogad i befintlig ansökan) 

 

I dag har förskolan en avdelning på plan ett (Roten) och den andra avdelingen (Kronan) 

är belägen på plan två. För att få större utrymme och bättre anpassade lokaler planeras 

en ombyggnad av den ungdomsgård som idag ligger vägg i vägg med Roten på plan ett. 

Förändringen gör att båda förskolans avdelningar hamnar på markplan och i direkt 

närhet till varandra. Lokalerna kommer att anpassas till förskolans behov med bland 

annat ny tambur och utgång till gården, toaletter och skötrum, förbättrat kök samt 

anpassade personalutrymmen.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Maria Cedenblad 

Förskolechef Svenskakyrkan i Borås 

 
 

http://www.svenskakyrkanboras.se/
mailto:boras.pastorat@svenskakyrkan.se


Ansökan om godkännande av och rätt 
till bidrag för fristående förskola eller 
fritidshem*
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Verksamhetens namn

Ansökan avser:

Namnförtydligande

Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande

DatumOrt

Adress för ansökan: 
Borås Stad 

Förskolenämnden resp Grundskolenämnden 

501 80 Borås

Namnförtydligande

Underskrift av kontaktperson
DatumOrt

1 (7)

Förskola

Fritidshem*

Bestämmelser för ansökan, godkännande och tillsyn

Ansökan om att få bedriva fristående förskola eller fritidshem ska göras till 

Förskolenämnden resp Grundskolenämnden. Beslut i ärendet fattas inom 3 månader från 

det att komplett ansökan kommit in. 

  

Till ansökan bifogas de uppgifter, som enligt ”Villkor för godkännande och rätt till bidrag” 
behövs som underlag för Förskolenämndens resp Grundskolenämndens bedömning.  

  

Godkännande ges tillvidare. Godkännandet upphör automatiskt om huvudmannen inte 

har startat verksamhet inom ett år efter godkännandet. Därefter krävs en ny ansökan och 

ett nytt godkännande. 

  

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras.

*Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass och grundskola

Änglabackens förksola
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Skriv ut formulär

Maria Cedenblad



Sökandens namn

Medges 

Medges EJ

Sökande

Utdelningsadress

Sökandens kontaktperson

E-post

Sökandens namn, organisationsform och organisationsnummer samt adress

Organisationsform, (AB, HB, ek. förening, stiftelse, registrerat trossamfund etc.

Organisationsnummer/personnummer

Postnummer Ort

E-postadress

Kontaktpersonens namn Personnummer

Telefonnummer Mobilnummer Fax nummer

Medgivande om användning av verksamhetens kontaktuppgifter

Telefonnummer Mobilnummer Fax nummer

Kontaktpersonen medger/medger ej att dessa uppgifter får finnas tillgängliga på Borås Stads webbsida.

Verksamhetens namn

Webbadress

E-postadress Telefonnummer

Fax nummer

Verksamhetens adress Postnummer Ort

Verksamhet
Uppgifter

2 (7)

Webbadress

033 17 94 00

boras.pastorat@svenskakyrkan.se

720323-5549

501 40

www.svenskakyrkan.se/boras

0705 57 95 03

Klintesväng 1

501 13 Borås

Borås pastorat

Maria Cedenblad

Änglabackens förskolan

www.svenskakyrkan.se/boras

maria.cedenblad@svenskakyrkan.se

033-17 95 03

Borås

box 393

252003-0319

registrerat trossamfund

maria.cedenblad@svenskakyrkan.se



För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att uppfylla syftet 

med utbildningen. 

  

Lokalerna ska vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva 

verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på 

motsvarande verksamheter i kommunen.  

  

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. Huvudmannen 

erbjuds att ansluta sig till Borås Stads Certifiering av Säkra och Trygga förskolor.  

  

Huvudmannen ska visa att lokalerna är godkända och anmälda till Miljönämnden samt att det finns 

rutiner för egenkontroll enligt Miljöbalken och brandskydd.  
Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

Villkor för godkännande

Bilaga

Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att 

barnen/eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

Huvudmannen ska ha olycksfallsförsäkring för varje barn/elev som är inskrivet i verksamheten. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

1

2

3 (7)

3

Bilaga

Bilaga

 

Under perioden som Änglabackens förskola och Sjöbo församlingshem byggs om för att anpassas 

till de nya utökade behoven, avser vi att hyra tillfälliga lokaler för förskolan. Lokalen som avses ägs 

av brf Honungsskivlingen och adressen är Barnhemsgatan 52-54 på Sjöbo. 

 

Förskolan har för närvarande 26 barn inskrivna i verksamheten och vi gör bedömningen att f.d. 

Rödluvegårdens lokaler på ovannämnda adress är väl anpassade för det tillfälliga behov av lokal 

som vår verksamhet har. Beräknad tidsperiod för nyttjande är 191111-200608. 

 



Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning 

får bedriva undervisningen. 

Utöver lärare eller förskollärare som avses i får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan 

finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling 

och lärande främjas. 

Andelen personal med lärarutbildning ska på huvudmannnanivå* vara i nivå med kommunens 

förskolor/fritidshem. 

*Med huvudmannanivå avses det totala antalet förskolor som huvudmannen driver i Borås Stad 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas.

Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret innan 

anställningen påbörjas. 

Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas 

ansökan. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den tystnadsplikt för 

enskilt bedriven verksamhet som följer av Skollagen. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: Bilaga
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4

5

6

Bilaga

Bilaga



Verksamheten ska ledas av rektor/förskolechef. Rektor/förskolechef ska ha pedagosisk insikt som 

förvärvats genom utbildning och erfarenhet. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som 

behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

5 (7)

9

10

Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om det finns 

misstanke om övergrepp mot barn/elever. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

8
Bilaga

Bilaga

Bilaga

Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om och kan tillämpa sin 

skyldighet enligt Skollagen att anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Förskolenämnden 

resp Grundskolenämnden. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: Bilaga

7
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12 Förskola och fritidshem ska tillämpa gällande läroplaner, samt Skolverkets Allmänna råd.  

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: Bilaga

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen.  

  

Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till 

inflytande över utbildningen. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

13

Bilaga

En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som 

behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som 

deltar i eller söker till verksamheten. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

11

Bilaga

Skriv ut formulär



Villkor för rätt till bidrag

Ansökan om bidrag kan göras så snart godkännande lämnats.

För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag utöver det som fordras för 

att bli godkänd som huvudman.

Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: Bilaga
16

15 Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 

Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: Bilaga

För att underlätta barns/elevers övergång mellan verksamhetsformerna ska det finnas rutiner för 

samverkan med förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

14
Bilaga

7 (7)

Skriv ut formulär







 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-08-29 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00011 1.1.3.0 
 

  

 

Anmälningsärenden 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  

2019-06-08 – 2019-08-21 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  

2019-06-08 – 2019-08-21 enligt lista anmälningsärenden 2019-08-29.                

Beslutsunderlag 

1. Lista anmälningsärenden 2019-08-29.                               

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ing-Marie Samuelsson 

Tf Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

MEDDELANDEN/ANMÄLAN 
Sida 

1(2) 

Datum 
2019-08-29 

 
Sammanträde: FÖRSKOLENÄMNDEN 
 

Diarium: FN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-07-05 2838 

 

IN Skolverket Statsbidrag för mindre barngrupper i 

förksolan för 2019-2020 

2019-00152 

2019-07-01 2825 

 

IN Kommunstyrelsen Budget 2020 - Kommunstyrelsens 

beslut 2019-06-17  § 297 

2019-00149 

2019-07-01 2823 

 

IN Kommunstyrelsen Gemensamt reglemente för 

Kommunstyrelsen och 

Förskolenämnden 

2019-00034 

2019-06-28 2820 

 

IN Kommunfullmäktige Revidering av regler och riktlinjer för 

finansverksamheten - 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-

19  § 126 

2019-00148 

2019-06-28 2818 

 

IN Kommunfullmäktige Inhyrning av förskolelokal i Dalsjöfors, 

Uppegårdsgatan 2-8 - 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-

19  § 134 

2019-00092 

2019-06-28 2817 

 

IN Kommunfullmäktige Plan vid samhällsstörningar och 

extraordinära händelser - 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-

19  § 131  

2019-00038 



 
Datum 

2019-08-29 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-06-28 2816 

 

IN Kommunfullmäktige Ny resursfördelningsmodell - 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-

19 § 128  

2019-00042 

2019-06-28 2815 

 

IN Kommunfullmäktige Riktlinjer för bostadsförsörjning 2019-00147 

2019-06-20 2755 

 

IN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut 190603 - 

tillsättning av förvaltningschef till 

Förskoleförvaltningen 

2019-00141 

2019-06-14 2731 

 

IN Kommunfullmäktige Borås Stads årsredovisning 2018 med 

bilagor 

2019-00136 

2019-06-14 2730 

 

IN Skolverket Beslut om rekvisition 2019-00135 

2019-06-12 2718 

 

IN Lokalförsörjningsnämnden Lokalresursplan 2020-2022 2019-00131 

2019-06-10 2702 

 

IN Dataskyddsombud - 

Boråsregionen 

Åtgärdsplan granskningsrapport 2019-00041 

2019-06-10 2701 

 

IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-

23  § 114 Motion Förskolan spelar en 

viktig roll för barns lärande och 

språkutveckling. Barn som gått i 

förskolan har lättare att klara skolan.  

2018-00074 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-08-29 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00012 1.1.3.0 
 

  

 

Delegationsbeslut 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas i protokoll den 29 augusti 2019.         

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 6.                

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut anmälningslista nr 6.                                 

 

 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ing-Marie Samuelsson 

Tf Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

DELEGATIONSBESLUT LISTA NR 6 
Sida 

1(2) 

Datum 
2019-08-29 

 
Sammanträde: 2019-08-29 
 

Diarium: FÖRSKOLENÄMNDEN 
 

 

 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

 

2019-06-12 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2019-00007 23 

 

Carina Holmström 

 

Tillstyrkt 

 

2019-06-14 

 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2019-00007 24 

 

Marie Thorén 

 

Tillstyrkt 

 

2019-06-19 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2019-00007 25 

 

Carina Holmström 

 

Tillstyrkt 

 

2019-06-20 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2019-00007 26 

 

Marie Thorén 

 

Tillstyrkt 

 

2019-06-25 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2019-00007 27 

 

Marie Thorén 

 

Tillstyrkt 



 
Datum 

2019-06-13 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

2019-06-27 Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2019-00007 28 

 

Marie Thorén 

 

Tillstyrkt 

 

2019-06-07 – 

2019-08-21 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

 

Utredningar gällande kränkande 

behandling blankett Bilaga B 

2019-00007/4 

2019-00007/24 

2019-00007/25 

2019-00007/26 

2019-00007/28 

 

Respektive 

verksamhetschef 

 

Tillstyrkt 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

 

2019-06-01-

2019-08-21 

 

Kapitel 1.C.4 – anställning 

och upphörande av 

anställning 

 

Tillsvidareanställning av övrig personal 

föra fyllda 67 år.  

 

10 st 

 

Verksamhetschef 

 

Tillstyrkt 

 

2019-06-01-

2019-08-21 

 

Kapitel 1.C.6 – anställning 

och upphörande av 

anställning 

Anställa för viss tid, visst arbete, 

provanställning, allmän 

visstidsanställning, tidsbegränsad 

anställning, PAN och anställda för 

vikariat. Före fyllda 67 år. 

 

8 st 

 

Respektive chef 

 

Tillstyrkt 
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