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Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

Instans 

Förskolenämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena, tisdagen den 16 april 
2019 kl 17:00- 19.00.  

Beslutande Ledamöter 

Andreas Ekström (S), Ordförande 
Marie Fridén (M), 1:e vice ordförande 
Leif Johansson (S) 
Solveig Landegren (C) 
Wiwi Roswall (M) 
Gunilla Christoffersson (KD) 
Leif Häggblom (SD) 
Ylva Lengberg (S) tjänstgörande för Erik Johnson (MP) 
Robert Sandberg (S) tjänstgörande för Eva Andersson (S) 
Pernilla Tejemark (C) tjänstgörande för Linda Pålemo (L) 
Göran Landström (V) tjänstgörande för Anne Rapinoja (V) 

Närvarande Ersättare 
Hawalul Hassan (S) 
Agron Cela (S) 
Maria Frankert (S) 
Stefan Medin (M) 
Marcus  Banér (M) 
Kathy Johansson (SD 

Övriga Tjänstemän 
Pernilla Bjerkesjö, förvaltningschef 
Ing-Marie Samuelsson, chef kvalitet och utveckling 
Tanja Vööras, chef för ekonomifunktionen (under ärendegenomgången)  
Carina Holmström, verksamhetschef (under ärendegenomgången) 
Marie Gerdin, verksamhetschef (under ärendegenomgången) 
Monica Provén, chef för barnhälsa (under ärendegenomgången) 
Helena Munthe Jiseborn, HR chef (under ärendegenomgången) 
Olof Fredholm, chef för administration (under ärendegenomgången) 
Emelie Hansson, utredare 
Ida Westin, nämndsekreterare 
 
 

Justeringens plats och tid Torsdagen den 18 april, Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32.  
 
Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla tisdagen den 23 april 
2019 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 50-64 
 Emelie Hansson  

 Ordförande 
  

 Andreas Ekström  

 Justerare 
  

 Leif Johansson  
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§ 50  

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Leif Johansson (S) med Marie Fridén (M) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på 
Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, torsdagen den 18 april.     
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§ 51  

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Vid dagens nämndsammanträde utökas föredragningslistan med ett 
initiativärende: Kost, lokalvård och vaktmästeri till Förskolenämnden, § 62.  

Upprättad föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns.     
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§ 52  

Allmänhetens frågestund 

Förskolenämndens beslut 

Ingen allmänhet närvarar vid dagens nämndsammanträde.      
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§ 53 Dnr FN 2019-00038 1.1.3.0 

Remiss Plan för samhällsstörningar och extra ordinära 
händelser 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker förslag till Borås Stads Plan för samhällsstörningar 
och extraordinära händelser och översänder yttrandet till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts möjlighet att yttra sig över Borås Stads Plan för 
hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser och tillstyrker 
denna.  

Syftet med planen är att beskriva hur kommunen ska organisera sig under en 
samhällsstörning eller extraordinär händelse, samt hur kommunens organisation 
för krisledning leder, samordnar, samverkar  och säkerställer hög förmåga att 
hantera en extraordinär händelse. Målet för kommunens krisberedskap är att 
kommunen ska ha en väl förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i 
funktion för att samordna insatser vid en samhällsstörning eller extraordinär 
händelse.  

Alla förvaltningar ska efter genomförd risk-och sårbarhetsanalys ha väl 
genomarbetade och aktuella planer för samhällsstörningar och extraordinära 
händelser för den egna verksamheten. Syftet med de lokala planerna är att så 
effektivt som möjligt begränsa skador och så snart som möjligt kunna återgå till 
normal servicenivå och funktion.   

Förskolenämnden påtalar att det är viktigt staben övas regelbundet, detta för att 
få en bra funktion i ledning och informationsflöde. Att planen syftar till att 
användas som målbild för att utveckla alla förvaltningars egna plan vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser bör tydliggöres och därtill även 
samordning och enskilda förvaltningar och övriga organs befogenheter kan 
förtydligas.  

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära 
händelser – Ledning och information 
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§ 54 Dnr FN 2019-00042 1.1.3.0 

Resursfördelningsmodell kommunala och fristående 
förskolor 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden översänder i enlighet med Kommunstyrelsens beslut den 17 
december 2018, § 561, förslag till resursfördelningsmodell för ersättning till 
fristående och kommunala förskolor.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2018, § 561, att 
Förskolenämnden senast den 31 mars 2019 ska ta fram ett förslag på en ny 
resursfördelningsmodell. Förskolenämnden tillskrev Kommunstyrelsen om 
längre svarstid till den 30 april 2019 och fick detta beviljat.  

Bakgrunden till Kommunstyrelsens beslut är dels ett uppdrag från 
Kommunfullmäktige från budget 2015 gällande ”En översyn av ersättningen till 
friskolor med tillhörande fritidshem samt ersättningen till de fristående 
förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor 
mellan den kommunala skola och de fristående aktörerna. Kommunstyrelsen 
ska göra en översyn av ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda 
eleverna”. Och dels att Regeringskansliet har lagt fram en lagrådsremiss 2018-
08-30 som innebär förändringar i skollagen (2010:800). Den föreslagna 
förändringen i skollagen innebär införande av strukturbelopp och att 
grundbeloppet ska avse en basersättning. Strukturbeloppet ska avse ersättning 
för sådan fördelning som ska göras enligt 2 kap. 8b § i skollagen ”Kommuner 
ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov”.  

För att Borås Stad ska kunna tillämpa denna eventuella förändring i skollagen 
och för att Kommunstyrelsens ska genomföra sitt uppdrag har 
Förskolenämnden tagit fram ett förslag till ny resursfördelningsmodell.  

Beslutsunderlag 

1. Förslag: Resursfördelningsmodell för ersättning till fristående och 
kommunala förskolor 

2. 2. Kommunstyrelsens beslut den 17 december 2018, § 561 
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Yrkanden 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall(M) och Gunilla Christoffersson (KD) lägger 
vid dagens nämndsammanträde ett alternativt förslag till beslut där de yrkar att 
nämnden tillstyrker deras alternativa förslag till Resursfördelningsmodell (bilaga 
1 och 2 till protokollet). I sitt förslag yrkar de att grundbeloppet i 
resursfördelningsmodellen ska differentieras och viktas med olika belopp 
beroende på barnets ålder och vistelsetid.  

Ordföranden yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till 
beslut.   

Ordföranden ställer de båda förslaget mot varandra och finner att nämnden 
beslutat i enlighet med ordförandens förslag.  

Omröstning begärs.  

Propositionsordningar 

JA innebär bifall till ordförandens förslag att tillstyrka upprättat förslag till 
beslut.  

NEJ innebär bifall till Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla 
Christofferssons (KD) alternativa förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Leif Johansson (S), Solveig Landegren (C), 
Ylva Lengberg (S), Robert Sandberg (S), Pernilla Tejemark (C) och Göran 
Landström (V). 

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M), Gunilla Christofferssons 
(KD) och Leif Häggblom (SD).    

Förskolenämnden har således med 7 röster mot 4 beslutat i enlighet med 
ordförandens förslag till beslut.  
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§ 55 Dnr FN 2019-00056 1.1.4.2 

Månadsrapport mars 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna Månadsrapport mars 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -2 011 tkr i förhållande till periodens 
budget. Prognosen för helåret är i nuläget enligt årsbudget. För att nå en budget 
i balans under året ser förvaltningen över olika åtgärder. Nämndens buffert 
beräknas nyttjas för främst valideringsinsatser under året. 

Andelen förskollärare och barnskötare låg i mars på 45 respektive 26 %. 
Förvaltningen fortsätter med olika valideringsinsatser för att kompetenshöja 
personal i verksamheten. 

Den 1 juli 2019 träder en ny läroplan i kraft för förskolan. Implementering av 
den nya läroplanen kommer att ske på varje förskola under året. 

Förskolecheferna byter den 1 april titel till rektor. Även detta är en följd av den 
nya läroplanen och innebär att alla nya förskolechefer/rektorer måste gå den 
obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. Utbildningen är tre-årig och 
läses på kvartsfart. 

Förvaltningen har ansökt om statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 
19/20.  

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport mars 2019, Förskolenämnden 
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§ 56 Dnr FN 2019-00059 1.1.3.25 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i Budget 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner uppföljningen av Kommunfullmäktiges uppdrag 
som inte ingår i budget för Förskolenämnden och beslutar att översända denna 
till Kommunstyrelsen för kännedom.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt rutinen för redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår 
i budget redovisar Förskolenämnden status för nämndens uppdrag två gånger 
per år i samband med delårsuppföljningarna. De uppdrag som redovisas i 
rapporten är:  

 Nämnderna ska motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65 

 Nämnderna ska motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid 

 Nämnderna ska organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron    

 Nämnderna ska genom digitalisering frigöra värdeskapande tid 

 Nämnderna ska arbeta för att öka anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens förfogande.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2018, 
nämndens rapport.  
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§ 57 Dnr FN 2019-00061 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Myrås, Myrås 1:163 m.fl. - 
Myråsskolan, Borås Stad  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Myrås, Myrås 1:163 m.fl., 
Myråsskolan, Borås Stad och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Myrås, 
Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan. Planens syfte är att utöka byggrätten för att 
möjliggöra ut- och tillbyggnad av Myråsskolan samt byggnation av en ny fullstor 
idrottshall. 

Planområdet ligger i stadsdelen Myrås utmed Kyrkvägen samt mindre delar av 
de omkringliggande gatorna Myråsgatan, Tallgatan, Kyrkvägen samt 
Skogslindgatan. En del av Myråsgatan avses att byggas om för att få mer yta 
framför skolans entré vilket innebär att den befintliga allmänna parkeringen tas 
bort. All mark ägs av Borås Stad.  

Beslutsunderlag 

1. . Detaljplan för Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan, Borås Stad 
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§ 58 Dnr FN 2019-00077 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Nedre Norrmalm, Hamstern 
1:1 mfl Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Nedre Norrmalm, Hamstern 1 m.fl., 
Borås Stad och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Nedre 
Norrmalm, Hamstern 1:1 m.fl., Borås Stad. Planens syfte är att möjliggöra 
permanenta studentbostäder på fastigheten Hamstern 1. Planen tillåter förutom 
bostäder även kontor, tillfällig vistelse (exempelvis vandrarhem) samt handel.  

I detaljplanen hänvisas till Tokarpsbergs förskola, cirka 500 meter öster om 
planområdet, där platserna idag redan är fulltecknade. Det innebär att 
Tokarpsbergs förskola inte kan ombesörja ytterligare förskoleplatser. 

I samband med att områden utvecklas och förtätas med bostäder vill 
Förskolenämnden påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av 
förskolor. Förskolenämnden vill också poängtera att man bör beakta 
barnperspektivet redan från början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar 
planeras.  

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Nedre Norrmalm, Hamstern 1 m.fl., Borås Stad 
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§ 59 Dnr FN 2019-00078 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Centrum, Hugin 1 mfl 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Centrum, Hugin 1 m.fl., Borås Stad 
och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Leif Häggblom (SD) deltar ej i beslutet och lämnar in en protokollsanteckning i 
ärendet (bilaga 3 till protokollet).  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Centrum, 
Hugin 1 m.fl., Borås Stad. Planens syfte är att möjliggöra byggnation av 
bostäder och centrumfunktioner på den nuvarande parkeringsplatsen i kvarteret 
Hugin. Planen ger möjlighet att uppföra bebyggelse i sex våningar. Totalt 
beräknas planområdet kunna inrymma cirka 50 lägenheter. 

I detaljplanen står det att närmaste förskola ligger cirka 500 meter nordost om 
planområdet. Förskolenämnden kan inte ombesörja förskoleplatser för 
ytterligare ett bostadsområde, då det är brist på centrala förskoleplatser. 

I samband med att områden utvecklas och förtätas med bostäder vill 
Förskolenämnden påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av 
förskolor. Förskolenämnden vill också poängtera att man bör beakta 
barnperspektivet redan från början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar 
planeras.  

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Centrum, Hugin 1 m.fl., Borås Stad 
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§ 60 Dnr FN 2019-00079 1.1.3.0 

Arvode vid deltagande i medborgardialoger 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som deltar vid 
nämndens medborgardialoger under 2019 erhåller arvode i enlighet med  
Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser och ersättningar till 
kommunens förtroendevalda.  

Fördelning av ledamöter och ersättare vid medborgardialogerna enligt nedan.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att Förskolenämnden ska genomföra fyra 

medborgardialoger under 2019. Förskolenämnden beslutar att fördelningen av 
ledamöter/ersättare vid kommande medborgardialoger innebär att presidiet 

tillsammans med max 6 ledamöter/ersättare från de fyra partigrupperna 

deltar. Från mitt-S-samverkan kan två ledamöter eller ersättare delta. Från 
Moderaterna och Kristdemokraterna kan två ledamöter eller ersättare delta. 
Från Sverigedemokraterna kan en ledamot eller ersättare delta och från 
Vänsterpartiet kan en ledamot eller ersättare delta.  

Beslutsunderlag 

1. Bestämmelser och ersättningar till kommunens förtroendevalda.  
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§ 61 Dnr FN 2019-00081 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 
m.fl 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 m.fl., Borås 
Stad och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Trandared, 
Järnhättan 5 m.fl., Borås Stad. Planens syfte är att möjliggöra uppförande av 
bostäder och viss centrumverksamhet i närhet till det i översiktsplanen 
utpekade urbana stråket längs med Trandaredsgatan. Genom detaljplanen 
möjliggör man för uppförande av ett flerbostadshus med cirka 60 lägenheter 
beroende på storlek och utformning. Byggnaden uppförs i 3-4,5 våningar.  

Det står i detaljplanen att det i anslutning till Trandaredsskolan ligger flera 
förskolor. Förskoleplatserna på dessa förskolor är idag redan fulltecknade. Det 
innebär att förskolorna i anslutning till Trandaredsskolan inte kan ombesörja 
ytterligare förskoleplatser. 

I samband med att områden utvecklas och förtätas med bostäder vill 
Förskolenämnden påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av 
förskolor. Förskolenämnden vill också poängtera att man bör beakta 
barnperspektivet redan från början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar 
planeras.  

Beslutsunderlag 

Detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 m.fl., Borås Stad.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 62 Dnr FN 2019-00084 1.1.3.25 

Initiativärende Kost, lokalvård och vaktmästeri till 
Förskolenämnden  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden ger Förskoleförvaltningen i uppdrag att snarast möjligt 
utreda möjligheten att ta över kost, lokalvård och vaktmästeri till  
Förskoleförvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lägger 
vid dagens nämndsammanträde fram initiativärende: Kost, lokalvård och 
vaktmästeri till Förskolenämnden (bilaga 4 till protokollet). De yrkar att 
Förskolenämnden ger Förskoleförvaltningen i uppdrag att snarast möjligt 
utreda möjligheten att ta över kost, lokalvård och vaktmästeri till  
Förskoleförvaltningen.   

Ordföranden finner att nämnder bifaller initiativärendet.  

Beslutsunderlag 

Initiativärende: Kost, lokalvård och vaktmästeri till Förskolenämnden.  
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§ 63 Dnr FN 2019-00011 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  
2019-03-21 – 2019-04-08 till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  
2019-03-21 – 2019-04-08 enligt lista anmälningsärenden 2019-04-16.  

Beslutsunderlag 

1. Lista anmälningsärenden 2019-04-16.  

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(19) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64 Dnr FN 2017-00199 000 

Rapportering från kontaktpolitiker 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger informationen från kontaktpolitikerbesöken till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Pernilla Tejemark, Erik Johnson och Anne Rapinoja har besök Frufällegården, 
Lilla Safiren och Asklandagården och rapporterar sina reflektioner därifrån.  

 

Andreas Ekström, Stefan Medin, Linda Pålemo och Eva Andersson har besökt 
Norrbyskolans förskola och Kronängsgårdens förskola och rapporterar sina 
reflektioner därifrån. 

 

Solveig Landegren, Gunilla Christoffersson och Agron Cela har besökt 
Dannike förskola och Äsperedsgården och rapporterar sina reflektioner 
därifrån.  

 

Marie Fridén, Maria Frankert och Göran Landström har besökt Kärnhuset och 
rapporterar sina reflektioner därifrån.  

 

Robert Sandberg, Leif Häggblom och Wiwi Roswall har besök Milstensgården 
och Milstensgläntan och rapporterar sina reflektioner därifrån.  

 

 

 



Alternativt förslag Resursfördelningsmodell 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden översänder i enlighet med Kommunstyrelsens 
beslut den 17 december 2018, § 561, förslag till 
resursfördelningsmodell för ersättning till fristående och kommunala 
förskolor.  

I Förskolenämndens budget 2019:2 uppmärksammas att andelen 
barn som går i förskola och deras vistelsetider har ökat. 
Vistelsetiderna hade ökat med 7 % för perioden januari-november 
2018 jämfört med motsvarande period 2017. 

För att erhålla kvalitet i förskolorna är det av stor vikt att ta hänsyn till 
barnens vistelsetid i resursfördelningsmodellen. I exempelvis 
områden där vårdnadshavare har långa arbetsdagar och i områden 
med pendlingsavstånd till arbete så är barnens vistelsetider långa. Vi 
ser också att förskolor med många yngre barn ställer extra stora krav.

Därför är Allianspartierna i Borås, Moderaterna och 
Kristdemokraterna av uppfattningen att grundbeloppet i 
resursfördelningsmodellen ska differentieras och viktas med olika 
belopp beroende på barnets ålder och vistelsetid.   

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2018, § 561, att 
Förskolenämnden senast den 31 mars 2019 ska ta fram ett förslag på 
en ny resursfördelningsmodell. 

Bakgrunden till Kommunstyrelsens beslut är dels ett uppdrag från 
Kommunfullmäktige från budget 2015 gällande ”En översyn av 
ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt ersättningen 
till de fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse 
likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skola och de 
fristående aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av 
ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna”. 
Och dels att Regeringskansliet har lagt fram en lagrådsremiss 
2018-08-30 som innebär förändringar i skollagen (2010:800). Den 
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föreslagna förändringen i skollagen innebär införande av 
strukturbelopp och att grundbeloppet ska avse en basersättning. 
Strukturbeloppet ska avse ersättning för sådan fördelning som ska 
göras enligt 2 kap. 8b § i skollagen ”Kommuner ska fördela resurser 
till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov”. 

För att Borås Stad ska kunna tillämpa denna eventuella förändring i 
skollagen och för att Kommunstyrelsens ska genomföra sitt uppdrag 
har Förskolenämnden tagit fram ett förslag till ny 
resursfördelningsmodell.                    

Beslutsunderlag 
1. Förslag: Resursfördelningsmodell för ersättning till fristående och 
kommunala förskolor
2. 2. Kommunstyrelsens beslut den 17 december 2018, § 561                               

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 9 april 2019.

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen

Marie Fridén (M)

Vivi Roswall (M)                      

Gunilla Christoffersson (KD)

Stefan Medin (M)

Marcus Banér (M)

Caroline Hansson (KD)                        



Alternativt Förslag: Resursfördelningsmodell för 
ersättning till fristående och kommunala förskolor 
Vilken ersättning som en förskola får per barn styrs av ett antal lagar, 
förordningar och kommunala beslut. Syftet med 
resursfördelningsmodellen är att tydliggöra för fristående och 
kommunala aktörer vilka ersättningar som betalas ut per barn och hur 
avstämningen går till. 

Nedan följer resursfördelningsmodell för ersättning till fristående och 
kommunala förskolor. 

Borås Stads grunder för beräkning av ersättning i form av 
grundbelopp till förskola  
Grundbeloppet är baserat på budgeterade kostnader i nämndens 
budget. Om ytterligare resurser ges till de kommunala förskolorna 
under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till de fristående 
förskolorna. Ett nytt beslut ska då fattas om storleken på 
tillskottsbeloppet. 

I de fall kommunen under löpande budgetår minskar ersättningen till 
den egna verksamheten ska en särskild prövning göras om en 
minskning avseende ersättningen även ska göras till enskilt bedriven 
verksamhet i motsvarande mån. 

Grundbeloppet avser ersättning för omsorg och pedagogisk 
verksamhet. För pedagogiskt material och utrustning, måltider och 
lokalkostnader utgår dessutom ersättning till fristående förskolor 
enligt samma principer som för motsvarande verksamhet i kommunal 
regi. 

Strukturbelopp kan utgå utöver grundbeloppet. Förskolenämnden 
fastställer grundbelopp och nivå för strukturbelopp i nämndsbudget 
varje år och beslutar samtidigt vilket belopp i procent av det totala 
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beloppet för ersättning till kommunala och fristående huvudmän som 
ska sättas av till strukturbelopp.    

Utöver tilldelning av grundbelopp finns lagstöd för tilläggsbelopp som 
efter beslut kan utgå till barn i behov av särskilt stöd. 

Strukturbelopp 
Huvuddelen av det belopp som fördelas per barn ska vara ett 
grundbelopp baserat på vistelsetid och differentierat efter barnens 
ålder på motsvarande sätt som i dag sker till de fristående 
förskolorna. Grundbeloppet ska ligga på en nivå som är så pass hög 
att en förskola som inte har rätt till strukturbelopp kan bedriva 
förskoleverksamhet. 

Strukturbeloppet ska vara en mindre andel av det totala belopp som 
fördelas per barn och syftar till att minska skillnader mellan barns 
förutsättningar. 

Då Förskolenämnden har begränsade resurser innebär högre 
strukturbelopp att grundbeloppet sänks. 

Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och 
socioekonomi. 

Mindre enheter 

Strukturbelopp för mindre enheter till förskolor med upp till och med 
25 barn, upp till och med 35 barn och upp till och med 45 barn. 
Beloppet betalas för att minska sårbarheten och underlätta 
bemanning vid öppning och stängning.

Yngre barn 
Strukturbelopp utgår för yngre barn fram till och med det år barnet 
fyller 2 år. Strukturbeloppet fördelas i form av ett belopp per barn. 

Socioekonomi 
Socioekonomisk fördelning utgår enligt nedan variabler, den översta 
viktas högst och de följande viktas i fallande ordning: 

- Invandring, 0-2 år sedan

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, förgymnasial 

- Invandring, 3-6 år sedan

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, gymnasial

- Ekonomiskt bistånd, någon av vårdnadshavarna 

- Familj, bor inte med båda vårdnadshavarna 

- Kön, pojkar 

Strukturbeloppet fördelas till förskolor med ett index över Sverigesnitt 
som ett belopp per barn. Ett högre index genererar ett högre belopp 
per barn. Ett index erhålls från SCB under våren inför kommande 
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budgetår och styr fördelningen av strukturbelopp för kommande året. 
Fördelningen av strukturbelopp räknas fram på individnivå och 
innebär att beloppet fördelas efter det faktiska barnunderlag som 
finns på enheten under våren året innan. 

Ersättning för lokalkostnader 
Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av 
grundbeloppet. Fristående förskolor erhåller den genomsnittliga 
kommunala hyreskostnaden per barn och kalenderår. 

Administrationsschablon 
Administrativa kostnader till fristående förskolor ersätts med en 
schablon på grundbeloppet med 3 % enligt Skolförordning 
(2011:185). 

Ersättning för mervärdesskatt  
För de fristående förskolorna tillkommer en ersättning på det totala 
bidragsbeloppet med en schablonersättning om 6 % som 
kompensation för mervärdesskatt enligt Skolförordning (2011:185). 

Avstämning  
Varje månad sker en avläsning av alla inskrivna barn och ersättning i 
form av grundbelopp och strukturbelopp beräknas därefter. 

Utbetalning av ersättning och avräkning 
Ersättning i form av grundbelopp och strukturbelopp betalas ut 
månatligen till fristående förskolor. 

För kommunala enheter görs en avräkning varje månad och 
eventuella budgetjusteringar hanteras därefter. 

Utvärdering 
Efter ett år, under våren 2021, kommer resursfördelningsmodellen att 
utvärderas. Nytt beslut kring resursfördelningsmodellen tas under 
2021 med eventuella justeringar och gäller då från och med 
budgetåret 2022.



Protokollsanteckning  
Avser förskolenämnden Dnr FN 2019-00078 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Centrum, Hugin 1 mfl 

Det råder generellt stor brist på parkeringsplatser i Borås stads centrala delar. Sverigedemokraterna 
motsätter sig att parkeringsplatser tas bort i nämnda område utan att någon ersättning finns. 

Förskolenämnden påtalar i sitt svar att det råder brist på förskoleplatser i centrum, och detta är något vi 
också anser. 

Utav ovan nämnda anledningar, väljer vi att inte delta i nämndens beslut. 

Leif Häggblom, Ledamot förskolenämnden  

Kathy Johansson , Ersättare förskolenämnden  

Sverigedemokraterna, Borås 

  

  



Initiativärende  Allianspartierna Borås 
Förskolenämnden  2019-04-16

Kost, lokalvård och vaktmästeri till Förskolenämnden 

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att centrala facknämnder skulle införas från 
årsskiftet 2016/17 och att stadsdelsnämnderna skulle avskaffas. Kommunstyrelsen gavs 
samtidigt i uppdrag att svara för nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete. 
Kommunstyrelsen utsåg då, en politisk styrgrupp för översynen. Styrgruppen gavs i uppdrag 
att dels lämna förslag på förändringar i den politiska organisationen avseende nämnder och 
bolag dels lämna förslag på  principer och grundstruktur för förvaltningsorganisationen.  

Styrgruppen föreslog  bl.a. att ansvaret för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen  
skulle läggas hos vardera de tre facknämnderna, Förskolenämnden, Grundskolenämnden 
och Vård- och äldrenämnden. Kommunfullmäktige antog förslaget mars 2016. 

Vid införandet av centrala facknämnder blev det trots styrgruppens förslag, så att 
Förskolenämnden köper tjänsterna för Kost- och lokalvård (KLV) av Grundskolenämnden. 

Konsekvensen av detta är bl.a. att förskolorna har personal med olika organisatorisk 
hemvist samt att kostnaderna för kost-, lokalvård- och vaktmästeri är svåra att påverka.  

Med anledning av ovanstående vill vi att: 

- Förskolenämnden ger Förskoleförvaltningen i uppdrag att snarast möjligt utreda 
möjligheten att ta över kost, lokalvård och vaktmästeri till Förskolenämnden. 

Marie Fridén (M) 

Vivi Roswall (M) 

Gunilla Christoffersson (KD) 

Stefan Medin (M) 

Marcus Banér (M) 

Caroline Hansson (KD) 
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