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Förskolenämnden 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sal 

Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32, tisdagen den 18 december 2018  

kl. 15:00. Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation kl.15.00 följt av 

nämndsammanträde kl. 17.00.  

Förskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

Leohansson 
Förskolenämndens Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

Förhinder anmäls alltid till Emelie Hansson, 033-35 50 46 eller via e-post: 

emelie.h.hansson@boras.se 

Partigruppmöten för politisk beredning: 

Den rödgröna gruppen träffas måndagen den 17 december kl. 17.00 i 

sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt 

förhinder till Leif Johansson, tel. 0734-32 76 53. 

Allianspartierna (M och KD) träffas måndagen den 17 december kl. 17.00 i 

sammanträdeslokal Bredared, plan 1, Olovsholmsgatan 32 . Meddela eventuellt 

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

Vänsterpartiet träffas onsdagen den 12 december kl. 18.00. Meddela eventuellt 

förhinder till Lisa Tjärner, tel. 0730-58 62 69.   

Sverigedemokraterna träffas söndagen den 16 december . Meddela eventuellt 

förhinder till Leif Häggblom, tel. 0702-65 50 98 
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Lokalplan Förskolenämnden 2019-2030 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna Lokalplan Förskolenämnden 2019-

2030.        

Sammanfattning  

I Lokalplan Förskolenämnden 2019-2030 redogörs för Förskoleförvaltningens 

lokalbehov. Planen som bygger på befolkningsprognosen, omfattar; pågående 

byggnation, behov av byggnation, behov av renovering och upprustning, samt 

avetableringar av förskolelokaler. Antal barn i förskoleålder beräknas öka med 

ca 240 fram till 2022. De flesta barn antas gå på en närliggande förskola i 

förhållande till sitt boende så befolkningsprognos på lokala geografiska 

områden har en stor betydelse för att avgöra var förskoleplatserna behövs. 

Syftet med lokalplanen är att trygga tillgängligheten till goda och ändamålsenliga 

lokaler och med en ekonomiskt hållbar plan. Lokalplanen är ett av de underlag 

som Förskolenämnden lämnar till Lokalförsörjningsnämnden (LFN) för de 

lokal- och investeringsplaner LFN förelägger Kommunstyrelsen inför 

kommande budgetarbete.               

Ärendet i sin helhet 

Det är ett statligt krav att kommunen ska anordna förskoleplats inom fyra 

månader efter att förälder anmält önskemål om förskola. Den politiska 

ambitionen i Borås Stad är högre ställd än så. Målet är att plats ska kunna 

erbjudas på önskat placeringsdatum, rimlig handläggningstid är 14 dagar. 

Befolkningsprognosen visar jämfört med tidigare befolkningsprognoser på en 

mindre ökning av behovet av förskoleplatser. Samtidigt ser 

Förskoleförvaltningen att efterfrågandegrad och vistelsetider har ökat. 

Befolkningsprognosen skiljer sig åt mellan olika områden i kommunen, och det 

gör också behovet av förskoleplatser. 

Förvaltningen ser vissa områden inte ligger i fas med planering och utbyggnad i 

förhållande till ökningen i barnantal. I andra områden måste åtgärder vidtas 

omgående. Förvaltningen behöver involveras och vara delaktig i 

samhällsplaneringsprocessen för att i ett tidigt skede kunna fånga upp 

eventuella planer på förtätningar och större nybyggnationer i kommunen som 

påverkar behovet av förskolor. Dessutom behövs en långsiktig planering och 
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strategi för lokalplaneringen för att motverka akuta, kortsiktiga och kostsamma 

lösningar.  

För förvaltningen är det viktigt att optimera storleken på de förskolor som 

byggs och att förskolorna utformas så att de lockar till lärande. En större 

personalgrupp ger utrymme för olika kompetensområden och inriktningar samt 

mindre sårbarhet vid exempelvis sjukfrånvaro. Möjlighet ges även till att arbeta 

med både mindre och större barngrupper vid olika aktiviteter. Fördelarna med 

större enheter är både verksamhetsmässiga och ekonomiska. 

Förskolenämnden har antagit Riktlinjer för nybyggnation och ombyggnation av 

förskola. Utifrån riktlinjerna har förvaltningen tagit fram rutiner för 

nybyggnation och ombyggnation av förskola. Rutinerna ska ge stöd för att 

kommunicera värden, funktioner och målsättning med verksamheten som 

bedrivs på förskolan. Rutinerna används som beställningsunderlag till 

Lokalförsörjningsförvaltningen vid nybyggnation och ombyggnation av 

förskola.  

I bedömningen av kommande behov av förskoleplatser måste 

Förskolenämnden ta hänsyn till de olika exploateringar av bostadsområden som 

aviseras av kommunala och privata aktörer. Under perioden 2018-2021 finns ca 

1 600 bostäder inom klara detaljplaner och ca 5 800 bostäder inom pågående 

detaljplaner. Utöver dessa bostäder planeras ca 2 600 bostäder inom av 

kommunen ännu ej tidsatta projekt. 

Beslutsunderlag 

1. Lokalplan Förskolenämnden 2019-2030                               

Samverkan 

Ärendet samverkas på FSG 2018-12-13.  

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



Uppdragsgivare: Förskolenämnden 
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Lokalplan Förskolenämnden 2019-2030 

Sammanfattning 

I Lokalplan Förskolenämnden 2019-2030 redogörs för Förskoleförvaltningens 

lokalbehov. Planen som bygger på befolkningsprognosen, omfattar; pågående 

byggnation, behov av byggnation, behov av renovering och upprustning, samt 

avetableringar av förskolelokaler. Antal barn i förskoleålder beräknas öka med 

ca 240 fram till 2022. De flesta barn antas gå på en närliggande förskola i 

förhållande till sitt boende så befolkningsprognos på lokala geografiska 

områden har en stor betydelse för att avgöra var förskoleplatserna behövs. 

 

Syftet med lokalplanen är att trygga tillgängligheten till goda och ändamålsenliga 

lokaler och med en ekonomiskt hållbar plan. Lokalplanen är ett av de underlag 

som Förskolenämnden lämnar till Lokalförsörjningsnämnden (LFN) för de 

lokal- och investeringsplaner LFN förelägger Kommunstyrelsen inför 

kommande budgetarbete. 
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Lokalplan Förskolenämnden 2019-2030 

1 Inledning 

Det är ett statligt krav att kommunen ska anordna förskoleplats inom fyra 

månader efter att förälder anmält önskemål om förskola. Den politiska 

ambitionen i Borås Stad är högre ställd än så. Målet är att plats ska kunna 

erbjudas på önskat placeringsdatum, rimlig handläggningstid är 14 dagar. 

Befolkningsprognosen visar jämfört med tidigare befolkningsprognoser på en 

mindre ökning av behovet av förskoleplatser. Samtidigt ser 

Förskoleförvaltningen att efterfrågandegrad och vistelsetider har ökat. 

Befolkningsprognosen skiljer sig åt mellan olika områden i kommunen, och det 

gör också behovet av förskoleplatser. Behov finns i flera områden avseende 

kapacitet i form av fler förskolor men även tillgång till större och mer 

verksamhetsanpassade lokaler de närmaste åren. Ett byte av verksamhetslokaler 

ger kortsiktigt negativa ekonomiska konsekvenser men ger pedagogiska vinster.   

 

Förskoleförvaltningen har tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen 

genomfört kvalitetsdialoger avseende förskolelokalernas beskaffenhet. 

Dialogerna visade att Lokalernas beskaffenhet varierar såväl i byggnadsstatus 

som i ändamålsenlighet. Till stora delar uppfylls kraven, men det finns enheter 

som behöver åtgärdas för att verksamheten ska uppfylla de krav som ställs på 

kommunen som huvudman. I den reviderade läroplanen, Lpfö 18 som träder i 

kraft den 1 juli 2019, framgår att barnens rätt till integritet ska respekteras, 

bland annat i den dagliga omsorgen. Mot bakgrund av läroplanens nya krav 

behöver samtliga förskolor gås igenom i syfte att säkerställa att de uppfyller de 

nya kraven på integritet. Utemiljön ska vara ändamålsenlig, säker och 

möjliggöra en pedagogisk verksamhet. Vissa ytor är mer anpassade för 

skolbarn, såsom en asfalterad skolgård. Det kommer att behövas åtgärder, 

bland annat skydd mot sol och säkrare stängsel på vissa förskolor. Samtliga 

förskolor behöver gås igenom i syfte att säkerställa att de har staket kring 

gungor. 

 

Förvaltningen ser att vi inom vissa områden inte ligger i fas med planering och 

utbyggnad i förhållande till ökningen i barnantal. I andra områden måste 

åtgärder vidtas omgående. Inom förskolan finns ett antal tillfälliga lokaler. Flera 

av dessa lokaler är bra och ändamålsenliga, medan andra inte är det. För ett 

antal av paviljongerna upphör bygglov de närmaste åren och i takt med 

planerad nybyggnation kommer paviljongerna att avetableras. 

 

Förvaltningen behöver involveras och vara delaktig i 

samhällsplaneringsprocessen för att i ett tidigt skede kunna fånga upp 

eventuella planer på förtätningar och större nybyggnationer i kommunen som 

påverkar behovet av förskolor. Dessutom behövs en långsiktig planering och 

strategi för lokalplaneringen för att motverka akuta, kortsiktiga och kostsamma 

lösningar. För förvaltningen är det viktigt att optimera storleken på de förskolor 

som byggs och att förskolorna utformas så att de lockar till lärande. En större 

personalgrupp ger utrymme för olika kompetensområden och inriktningar samt 

mindre sårbarhet vid exempelvis sjukfrånvaro och lokalerna ger möjlighet till att 
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Lokalplan Förskolenämnden 2019-2030 

arbeta med både mindre och större barngrupper vid olika aktiviteter. Fördelarna 

med större enheter är både verksamhetsmässiga och ekonomiska. 

 

Ett samarbete med grundskolan vid framtagning av lokalplan är av stor vikt, då 

beslut som sker inom skolans lokaler även kan påverka förskolans lokalplan och 

tvärtom.    

 

Förskolenämnden har antagit Riktlinjer för nybyggnation och ombyggnation av 

förskola. Utifrån riktlinjerna har förvaltningen tagit fram rutiner för 

nybyggnation och ombyggnation av förskola. Rutinerna ska ge stöd för att 

kommunicera värden, funktioner och målsättning med verksamheten som 

bedrivs på förskolan. Rutinerna används som beställningsunderlag till 

Lokalförsörjningsförvaltningen vid nybyggnation och ombyggnation av 

förskola. 

 

Syftet med lokalplanen är att trygga tillgängligheten till goda och ändamålsenliga 

lokaler och med en ekonomiskt hållbar plan. Lokalplanen är ett av de underlag 

som Förskolenämnden lämnar till Lokalförsörjningsnämnden (LFN) för de 

lokal- och investeringsplaner LFN förelägger Kommunstyrelsen inför 

kommande budgetarbete. 
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Lokalplan Förskolenämnden 2019-2030 

2 Befolkningsprognos 

Under hela 2000-talet har Borås haft en stabil årlig befolkningsökning. År 2017 

blev ökningen 1 146 personer, vilket motsvarar 1,0 %. Detta är något lägre än 

riket som helhet, som ökade med 1,3 %. För att kunna uppskatta behovet av 

förskoleplatser över tid används befolkningsprognosen som grund. 

Asylsökande som befinner sig i Borås ingår inte i varken befolkningsstatistiken 

eller befolkningsprognosen förrän de eventuellt blir folkbokförda i Borås. De 

flesta barn antas gå på en närliggande förskola i förhållande till sitt boende så 

befolkningsprognos på lokala geografiska områden har en stor betydelse för att 

avgöra var förskoleplatserna behövs. 

 Behov av förskolor fram till 2030 

Det Förskolenämnden kan utläsa av statistik och prognos är att Borås Stad kan 

vänta en mindre ökning av barn i förskoleålder jämfört med den 

befolkningsprognos som togs fram 2017. Antal barn i förskoleålder beräknas 

öka med ca 240 fram till 2022. 

Tendensen är att fler vårdnadshavare har behov av dygnet-runt-förskola. En 

renodlad dygnet-runt-förskola i centralt och kollektivtrafiknära området utreds 

därför av förvaltningen. 

Ett minskat behov, som också behöver planeras för, ser Förskolenämnden 

inom Brämhult, Dalsjöfors, Fristad, Sandhult och Viskafors. Av erfarenhet vet 

Förskolenämnden att det kommer att ske vissa förändringar i prognosen över 

tid och då oftast till ett högre behov snarare än ett lägre. 

I bedömningen av kommande behov av förskoleplatser måste 

Förskolenämnden ta hänsyn till de olika exploateringar av bostadsområden som 

aviseras av kommunala och privata aktörer. Bostadsbyggnadsprogram del 2, 

som uppdateras årligen utgör Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande 

under perioden 2018-2022. I programmet redovisas kända 

bostadsbyggnadsprojekt. Under perioden 2018-2021 finns ca 1 600 bostäder 

inom klara detaljplaner och ca 5 800 bostäder inom pågående detaljplaner. 

Utöver dessa bostäder planeras ca 2 600 bostäder inom av kommunen ännu ej 

tidsatta projekt. Nedan redovisas större projekt som omfattar minst 100 

bostäder inom klara detaljplaner, respektive pågående detaljplaner. Behovet av 

förskolor måste alltid beaktas i samband med nyproduktion av bostäder. 

Projekt inom klara detaljplaner 

- I Centrum beräknas 130 bostäder byggas i Pallas Tower, med säljstart 

hösten 2018. 

- I Dalsjöfors planeras 100 nya bostäder i Toarpshus regi. 

- Vid Hulta Torg ska AB Bostäder att bygga ca 110 lägenheter. 

- På Hässleholmen planerar AB Bostäder att bygga 240 lägenheter fram 

till 2022.  

- Vid Regementet planeras för ca 400 bostäder, försäljning av första 

etappen har startat.   
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Projekt inom pågående detaljplaner 

- Alideberg, en detaljplan för 100 bostäder. 

- Bergdalen, två detaljplaner för 400 bostäder. 

- Bergsäter, två detaljplaner för 605 bostäder. 

- Centrum, två detaljplaner för 500 bostäder.1  

- Druvefors, en detaljplan för 200 bostäder. 

- Getängen, en detaljplan för 400 bostäder. 

- Hestra, en detaljplan för 1 000 bostäder. 

- Nordskogen en detaljplan för 300 bostäder. 

- Norrmalm en detaljplan för 100 bostäder. 

- Sandared en detaljplan för 100 bostäder. 

- Sjöbo, två detaljplaner för 450 bostäder. 

- Tosseryd, en detaljplan för 400 bostäder. 

- Östermalm, en detaljplan för 100 bostäder. 

 

Tabellen nedan visar prognos för antal barn per område i åldrarna 0-5 år: 

 

Tabell 1 

  

                                                      
1 AB Bostäders projekt Vitsippan har lagts på is och bostäderna är därför inte med i underlaget. 
2 Efter 2022 tar prognosen inte hänsyn till eventuella nybyggen. 
3 Avser områdena Brämhult, Hässleholmen, Boda, och Svensgärde. 
4 Avser områdena Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, Villastaden och 
Östermalm. 
5 Avser områdena Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, Dammsvedjan, Gässlösa och 
Regementet. 
6 Avser områdena Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen. 
7 Avser områdena Sjöbo, Alideberg och Tosseryd. 
8 Avser områdena Trandared, Hulta, Bergsäter, Brotorp och Sörmarken 
9 Avser områdena Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered 
10 Avser områdena Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 
11 Avser områdena Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och Viared 
12 Avser områdena Viskafors, Svaneholm, Rydboholm och Kinnarumma 

Ålder 0-5 år 2018 2019 2020 2021 2022 20302 

Brämhult3 1 224 1 162 1 116 1 082 1 034 1 088 

Centrum4 855 951 1 007 1 079 1 169 1 311 

Göta5 850 853 873 881 889 858 

Norrby6 1 099 1 076 1 071 1 187 1 231 1 380 

Sjöbo7 509 521 557 571 632 696 

Trandared8 821 831 849 880 879 939 

Dalsjöfors9 857 871 872 842 815 652 

Fristad10 757 771 749 705 669 531 

Sandhult11 788 775 776 747 717 631 

Viskafors12 455 454 458 436 419 363 

Totalt 8 220 8 271 8 333 8 416 8 458 8 454 
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3 Lokalsammanställning 

 Område Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

Det pågår ett detaljplanarbete för Brämhult i syfte att bygga 70 bostäder i 

området. Det pågår en detaljplan för sex bostäder på Svensgärde. Fastställda 

detaljplaner för 261 bostäder finns i området. 

 

Tabell 2 

Från området placeras nu ca 90 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt 

placeras runt 65 barn i området från andra upptagningsområden i staden. 

Närmare 80 barn från området går i fristående verksamhet. 

Pågående byggnation 

- Marklandsparkens förskola, med 120 förskoleplatser beräknas vara klar i 

april 2019. 

Planerade byggnationer 

Det planeras inga nya förskolor i området. 

Behov av byggnation 

Det finns i nuläget inget ytterligare behov av förskolor i området utöver den 

förskolan som byggs. 

Renovering och upprustning 

- Bodagårdens förskola, två av förskolegårdarna behöver rustas upp, dessa 

kan behöva kompletteras med lekredskap. 

- Hässlegårdens förskola, två av sex hemvister är kvar att renovera. 

- Naturlekens förskola, Lokalförsörjningsförvaltningen har informerat om 

att gården ska kompletteras med lekredskap under våren 2019.  

- Ängsgårdens förskola, Lokalförsörjningsförvaltningen har informerat om 

att lekredskap på gården ska bytas ut under våren 2019. 

  

vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst

Bodagården 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Bäckaryd 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

Dammen 32

Holmen 40

Hässlegården 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Kärrabacken 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Marklandsparken 45 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Milstensgården 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Milstensgården Dygnet-runt 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Milstensgläntan 40 40 40 40 40

Naturleken 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Våglängdsgården 30 30 30

Tunnlandsgården 27 27 27 27 27 27 27

Ängsgården 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Befolkningsprognos, 0-5 år 1162 1162 1116 1116 1082 1082 1034 1034 1211 1211

Planerad produktion i området 924 927 927 897 897 857 857 830 830 830

Förväntat behov 934 909 894 870 864 841 822 800 977 951

Över-/underskott av platser plan -10 18 33 27 33 16 35 30 -147 -121

Inget prognostiserat behov utöver plan

Över-/underskott av platser, inkl behov -10 18 33 27 33 16 35 30 -147 -121

20302019 2020 2021 2022
Brämhult, Hässleholmen, Boda, Svensgärde
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Lokalplan Förskolenämnden 2019-2030 

Avetableringar 

- Dammens förskola, förskolan stängs under våren 2019 när 

Marklandsparkens förskola öppnar. 

- Holmens förskola, förskolan planeras att stängas hösten 2019, om 

platsbehovet inom området tillåter. Lokalerna är inte ändamålsenliga 

och det finns ingen förskolegård. 

- Tunnlandsgårdens förskola, möjligheten att avveckla förskolan utreds inom 

förvaltningen. 

- Milstensgläntans förskola, möjligheten att avveckla förskolan utreds inom 

förvaltningen. 

- Våglängdsgårdens förskola, möjligheten att avveckla förskolan utreds inom 

förvaltningen. Lokalerna är inte helt ändamålsenliga och det finns ingen 

förskolegård. 

 Område Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, 
Lugnet, Villastaden och Östermalm 

Område Centrum är i ett stort behov av fler förskoleplatser. Området utvecklas 

och förtätas med bostäder och en utbyggnad av förskolor i stadens centrala 

delar är av mycket stor vikt. 

I Centrum finns fastställda detaljplaner för 240 lägenheter. Dessutom finns det 

775 bostäder i pågående detaljplanearbete. På Norrmalm finns fastställda 

detaljplaner för 11 lägenheter. Det pågår detaljplanearbetet för att ta fram 100 

ytterligare nya bostäder. På Bergdalen pågår detaljplanearbete för att ta fram 

300 nya bostäder. I Villastaden pågår detaljplanearbete för att ta fram 20 nya 

bostäder. På Östermalm pågår detaljplanearbete för att ta fram 100 nya 

bostäder. 

 

Tabell 3 

Från området placeras närmare 40 barn mot andra upptagningsområden, 

samtidigt placeras drygt 125 barn i området från andra upptagningsområden i 

kommunen. Runt 70 barn från området går i fristående verksamhet. Prognosen 

visar att det finns ett stort behov av ytterligare förskoleplatser i området. 

Pågående byggnation 

Det finns ingen pågående byggnation i området. 

  

vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst

Björkängen 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Kvarngården 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Liljeberget 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Mariagården 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sagan 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Skogsängen förskola 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Skogsängen mini 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Tokarpsberg 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Östermalmsgården 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

Befolkningsprognos, 0-5 år 980 980 1078 1078 1201 1201 1323 1323 1355 1355

Planerad produktion i området 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723

Förväntat behov 701 645 778 717 875 807 972 897 997 920

Över-/underskott av platser plan 22 78 -55 6 -152 -84 -249 -174 -274 -197

Centrum, behov av förskoleplatser 60 60 140 140 240 240 240 240

Över-/underskott av platser, inkl behov 22 78 5 66 -12 56 -9 66 -34 43

Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, 

Lugnet, Villastaden och Östermalm

20302019 2020 2021 2022
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Lokalplan Förskolenämnden 2019-2030 

Planerade byggnationer 

Det planeras inga nya förskolor i området. 

Behov av byggnation 

Det finns ett stort behov av centrala förskoleplatser. 

Lokalförsörjningsförvaltningen letar tomt/lokal för en central förskola. 

Renovering och upprustning 

- Björkängens förskola, gården är i akut behov av att kompletteras med 

lekredskap. Viss renovering av väggar och golv behövs. 

- Kvarngårdens förskola, Lokalförsörjningsförvaltningen planerar invändig 

renovering. 

- Mariagårdens förskola, gården är liten. Önskvärt är att gården utökas och 

att de asfalterade delarna görs om till lekyta. 

- Skogsängens förskola, gården är liten. Önskvärt är att gården utökas. 

- Tokarpsbergs förskola, förskolan är i behov av omfattande invändig 

renovering. 

Avetableringar 

Det planeras inga avvecklingar i området. 

 Område Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, 
Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet 

På Göta finns en fastställd detaljplan för 35 bostäder. På Kristineberg pågår 

detaljplanearbetet för att ta fram 60 nya bostäder. På Druvefors pågår 

detaljplanearbetet för att ta fram 200 nya bostäder. På Dammsvedjan pågår 

försäljning av 27 bostäder. På Regementsområdet finns en fastställd detaljplan 

för 400 bostäder, försäljningen av etapp 1 har startat. 

Göta är ett område där det prognostiseras för överskott av förskoleplatser. 

Samtidigt finns potential att minska trycket från Centrum genom att placera 

barn i området. Regementsområdet har behov av förskoleplatser. På Gässlösa 

finns på längre sikt planer för bostäder. Här är det av stor vikt att förskolor 

planeras innan byggnationen startar. 

 

Tabell 4. 

vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst

Götagården 40

Ny verksamhet, Islandsgatan 4 40 40 40 40

Hedvigsborgsgården 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Kristinegården 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Linneagården 80 80 80 80 80

Lorensbergsgården 60

LärKan 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Moldeparken 80 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Silverpoppeln 40 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Björnflokan, förhyrning 80 120 120 120 120 120

Befolkningsprognos, 0-5 år 926 926 948 948 966 966 978 978 1060 1060

Planerad produktion i området 610 610 610 610 690 610 610 610 610 610

Förväntat behov 611 534 627 548 640 560 649 567 709 621

Över-/underskott av platser plan -1 76 -17 62 50 50 -39 43 -99 -11

Regementet, behov av förskoleplatser 80 80 120 120

Över-/underskott av platser, inkl behov -1 76 -17 62 50 50 41 123 21 109

Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, 

Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet

2019 2020 2021 2022 2030
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Lokalplan Förskolenämnden 2019-2030 

Från området placeras närmare 85 barn mot andra upptagningsområden, detta 

antal beräknas minska när Silverpoppeln öppnar. Drygt 50 barn placeras i 

området från andra upptagningsområden i kommunen. Närmare 70 barn från 

området går i fristående verksamhet. 

Pågående byggnation 

- Silverpoppelns förskola, med 120 förskoleplatser beräknas vara klar i maj 

2019. 

Planerade byggnationer 

- Druvefors (Björnflokan), med 120 förskoleplatser från 2021.  

- Kristinegårdens förskola, planerad nybyggnation 2020/2021 som eventuellt 

kan kräva ersättningslokaler.  

Behov av byggnation 

- Gässlösa, det kommer att finnas ett behov av förskolor i samband med 

att bostäder byggs. 

-  Regementet, det kommer att finnas ett behov av förskolor i samband 

med att bostäder byggs. 

Renovering och upprustning 

- Götagårdens förskola, gården behöver kompletteras med lekutrustning och 

befintlig utrustning behöver ses över. Grinden behöver bytas ut, då den 

inte är barnsäker. Ventilationen behöver ses över. 

- Moldeparkens förskola, inomhusmiljön behöver ses över då luft och lukt 

upplevs problematisk. 

Avetableringar 

- Moldeparkens förskola, paviljong på förskolans gård stängs 2019 när 

Silverpoppelns förskola öppnar. 

- Götagårdens förskola, förskolan stängs 2019 när Silverpoppelns förskola 

öppnar. Planen är att lokalen kommer att användas till fortsatt 

förskoleverksamhet. 

- Lorensbergsgårdens förskola, planeras att stänga hösten 2019 om 

platsbehovet inom området tillåter. Förskolan har liten verksamhetsyta. 

- Linneagårdens förskola, möjligheten att avveckla förskolan utreds inom 

förvaltningen. Lokalerna är inte funktionella och med dålig arbetsmiljö, 

då de ligger i fyra nivåer. 

 Område Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen 

Sammantaget är Norrby ett område med stort behov av förskoleplatser. Nedre 

Norrby är ett område där det planeras ytterligare bostäder. Beslut kring 

Götalandsbanan inväntas. På Byttorp pågår två detaljplanearbetet för att ta fram 

170 nya bostäder. Grundskolenämnden kommer att ta över Norrbyskolan och 

göra om den från förskola till skola. En ny förskola etableras i tidigare 
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Lokalplan Förskolenämnden 2019-2030 

Tullengymnasiets lokaler. Hestra är ett område som växer kraftigt och behov 

finns av ytterligare en förskola i området till år 2020. Det finns fastställda 

detaljplaner för 45 bostäder. Det pågår detaljplanearbete för 1000 nya bostäder 

med preliminär byggstart 2020. Här ser förvaltningen ett behov av flera 

förskolor beroende på utvecklingen av det nybyggnationsförslag som finns. 

Området beräknas vara färdigutbyggt år 2030. Det pågår ett detaljplanearbete 

för ca 400 bostäder på Getängsvägen. Inom området Getängen/Knalleland 

planeras på sikt bostäder. Behov av förskolor måste finnas med plan. 

 

Tabell 5. 

Från området placeras runt 70 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt 

placeras närmare 40 barn i området från andra upptagningsområden i 

kommunen. Ca 100 barn från området går i fristående verksamhet. Prognosen 

visar tydligt att det finns behov av ytterligare förskoleplatser i området. 

Pågående byggnation 

- Tullengymnasiets lokaler, anpassas till förskola med upp till 140 

förskoleplatser och beräknas vara klar i mars 2019. 

Planerade byggnationer 

- Byttorp/Hestra, en tomt har lokaliserats på Serenadgatan på Hestra för ny 

förskola. 

- Norrby/Kronängsparken, planerad byggnation med 140 förskoleplatser. 

Behov av byggnation 

- Getängen, det kommer att finnas ett behov av förskolor i samband med 

att bostäder byggs. 

- Nedre Norrby, det kommer att finnas ett behov av förskolor i samband 

med att bostäder byggs. 

- Hestra (Planprogram Torpa-Hestra 4:1), utreds i relation till byggnation. 

Renovering och upprustning 

- Kronängsgårdens förskola, inomhusmiljön behöver ses över då lokalerna är 

slitna. 

vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst

Byttorpsgården 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Gärdesgården 24 24 24

Hällegården 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Kreanova 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Kronängsgården 60 60 60 60 60

Kärnhuset 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

Nattviolen - dygnet runt 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Norrbygården 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Norrbyskolans fsk 140

Parkgården 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Positivgården 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Tullagården

Tullengymnasiets lokaler 0 90 140 140 140 140 140 140 140 140

Virvelvinden 60 60 60

Kronängsparken, 140 120 120 140 140 140 140

Hestra, Serenadgatan, 120 80 120 120 120

Befolkningsprognos, 0-5 år 989 989 987 987 1110 1110 1155 1155 1535 1535

Planerad produktion i området 788 738 788 704 824 764 864 904 904 904

Förväntat behov 735 674 733 672 837 768 875 804 1196 1101

Över-/underskott av platser plan 53 64 55 32 -13 -4 -11 100 -292 -197

Inget prognostiserat behov utöver plan

Över-/underskott av platser, inkl behov 53 64 55 32 -13 -4 -11 100 -292 -197

20302019 2020 2021 2022Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och 

Getängen



Förskoleförvaltningen 
Datum 

2018-12-18 
      

      
Sida 

13(25) 

 

Lokalplan Förskolenämnden 2019-2030 

- Norrbygårdens förskola, inomhusmiljön behöver ses över då lokalerna är 

slitna. 

Avetableringar 

- Norrbyskolans förskola, förskolan stängs 2019 när förskolan i 

Tullengymnasiets lokaler öppnar. 

- Virvelvindens förskola, förskolan planeras att stänga 2020 i samband med 

ombyggnationen av Byttorpsskolan. Lokalförsörjningsförvaltningen har 

lokaliserat en eventuell ersättningslokal för förhyrning på Byttorp, under 

förutsättning att ersättningslokal ordnas kan lokalerna vid Byttorpskolan 

lämnas tidigare.  

- Gärdesgårdens förskola, möjligheten att avveckla förskolan utreds inom 

förvaltningen. Förskolan är belägen i lägenheter och det finns ingen 

förskolegård. 

- Kronängsgårdens förskola, möjligheten att avveckla förskolan utreds inom 

förvaltningen. 

 Område Sjöbo, Alideberg och Tosseryd 

Ytterligare förskolor behöver etableras i takt med att bostäder byggs i 

Nordskogen, på Sjöbo och i Tosseryd. Det finns fastställda detaljplaner för 18 

bostäder på Sjöbo och det finns pågående detaljplaner för 450 bostäder på 

Sjöbo, samt 300 bostäder i Nordskogen. I Nordskogen bedöms störande 

verksamheter i området behöva omlokaliseras innan arbetet kan gå vidare. På 

Alideberg finns pågående detaljplaner för 115 bostäder. I Tosseryd finns en 

pågående detaljplan för 400 bostäder. 

 
 
Tabell 6. 
 

Från området placeras drygt 30 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt 
placeras ungefär 20 barn på område Sjöbo från andra upptagningsområden i 
staden. Ca 35 barn från området går i fristående verksamhet. Prognosen visar 
tydligt att det finns behov av ytterligare förskoleplatser på övre Sjöbo. 
 

Pågående byggnation 

Det finns ingen pågående byggnation i området. 

  

vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst

Savannen 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Savannen dygnet runt 20 20

Solgården 56 56 56

Skattkistan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sjöbogården 60 60 60 60 60 60

Trollgården 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Vildmarken, 120 80 120 120 120 120 120 120 120

Vildmarken dygnet runt, 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Övre Sjöbo, 120 100 120 120 120

Tosseryd, 120 120 120

Befolkningsprognos, 0-5 år 504 504 542 542 554 554 615 615 663 663

Planerad produktion i området 356 356 436 420 420 420 460 480 600 600

Förväntat behov 368 365 398 395 407 405 456 453 495 491

Över-/underskott av platser plan -12 -9 38 25 13 15 4 27 105 109

Inget prognostiserat behov utöver plan

Över-/underskott av platser, inkl behov -12 -9 38 25 13 15 4 27 105 109

20302019 2020 2021 2022
Sjöbo, Alideberg och Tosseryd



Förskoleförvaltningen 
Datum 

2018-12-18 
      

      
Sida 

14(25) 

 

Lokalplan Förskolenämnden 2019-2030 

Planerade byggnationer 

- Vildmarkens förskola, ny förskola med 140 förskoleplatser (inklusive 

dygnet runt-verksamhet) från 2020. 

- Tosseryd, i samband med byggnation i området, ny förskola med 120 

platser.  

- Övre Sjöbo, behov av ny förskola med 120 förskoleplatser till år 2021. 

Behov av byggnation 

Det finns i nuläget inget ytterligare behov av förskolor i området utöver de 

förskolor som planerats. 

Renovering och upprustning 

- Solgårdens förskola, ska förskolan vara kvar behöver utemiljön ses över. 

- Trollgårdens förskola, utemiljön behöver ses över. 

Avetableringar 

- Solgårdens förskola, förskolan planeras att stängas 2020, om platsbehovet 

inom området tillåter. 

- Sjöbogårdens förskola, när en ny förskola byggts på övre Sjöbo utreds 

möjligheten att stänga förskolan om platsbehovet tillåter. Lokalerna är 

bristfälliga.  

 Område Trandared, Hulta, Bergsäter, Brotorp och 
Sörmarken 

Det byggs cirka 100 bostäder vid Hulta Torg, bostäderna kommer medföra en 

ökad efterfrågan på förskoleplatser. På Bergsäter finns en fastställd detaljplan 

för 70 bostäder och pågående detaljplaner för 605 bostäder. En förskola finns 

med i plan på Bergsäter (Backadalen). Det finns en färdig detaljplan på 

Sörmarken för 16 bostäder, dessutom pågår arbetet med två detaljplaner som 

omfattar 25 bostäder. 

 

Tabell 7. 

 
Från området placeras närmare 60 barn mot andra upptagningsområden, 
samtidigt placeras ca 65 barn på området från andra upptagningsområden i 
kommunen. Runt 25 barn från området går i fristående verksamhet. 
 
  

vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst

Hulta Torg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Hulta Ängar 120 120 120 80 80 60 60 60 60 60

Kransmossen 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Södergården 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Sörmarksgården 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Trandaredsgården 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Östergården 40

Backadalen, 120 80 80 120 120

Hulta Torg, Lokal, 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Befolkningsprognos, 0-5 år 728 728 703 703 673 673 638 638 728 728

Planerad produktion i området 660 620 620 580 580 560 640 640 680 680

Förväntat behov 603 567 582 546 556 522 525 493 603 567

Över-/underskott av platser plan 57 53 38 34 24 38 115 147 77 113

Inget prognostiserat behov utöver plan

Över-/underskott av platser, inkl behov 57 53 38 34 24 38 115 147 77 113

2019 2020 2021 2022 2030Trandared, Hulta, Bergsäter, Brotorp och 

Sörmarken
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Lokalplan Förskolenämnden 2019-2030 

Pågående byggnation 

Det finns ingen pågående byggnation i området. 

Planerade byggnationer 

- Bergsäter (Backadalen), ny förskola med 120 förskoleplatser från 2022. 

Förutsättningarna för att bygga förskolan som en dygnet-runt-förskola 

utreds av förvaltningen. 

Behov av byggnation 

- Hulta, behov av förskoleplatser på, eller i närheten av Hulta torg från 

2020. Lokalförsörjningsförvaltningen letar lokal. 

Renovering och upprustning 

Inga större renoverings eller upprustningsbehov har identifierats. 

Avetableringar 

- Östergårdens förskola, förskolan planeras att stängas till hösten 2019, om 

platsbehovet inom området tillåter. 

- Hulta Ängars förskola, möjligheten att minska ner antalet hemvister, om 

platsbehovet tillåter, utreds inom förvaltningen.  

 Område Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, 
Rångedala och Äspered 

Byggnation av 50 lägenheter i Dalsjöfors har påbörjats. Detaljplanen medger 

byggnation av ytterligare 50 lägenheter. Det finns fastställda detaljplaner för 

ytterligare 53 bostäder och det pågår detaljplanearbete för ytterligare 40 

lägenheter. I Aplared finns fastställd detaljplan för fyra bostäder. I Målsryd 

finns fastställd detaljplan för fyra bostäder. 

 
 
Tabell 8. 

 
Från området placeras ca 20 barn mot andra upptagningsområden, runt 10 barn 
från andra upptagningsområden i kommunen placeras i området. Närmare 30 
barn från området går i fristående verksamhet. 
 
Pågående byggnation 

Det finns ingen pågående byggnation i området. 

vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst

Alprosgården 25 25

Aplaredsgården 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Aplaredsgården, klubbstuga 20

Dalsjögården 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Dannike förskola 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Kerstinsgården 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Lövängen 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Rångedala 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Skogsgläntan 135 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Utsikten 40 40

Äspered 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Dalsjöfors, 120 100 120 120 120 120 120 120 120

Aplared, modul, 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Befolkningsprognos, 0-5 år 872 872 872 872 842 842 815 815 698 698

Planerad produktion i området 675 660 695 715 715 715 715 715 698 698

Förväntat behov 700 701 700 701 675 676 653 654 555 556

Över-/underskott av platser plan -25 -41 -5 14 40 39 62 61 143 142

Inget prognostiserat behov utöver plan

Över-/underskott av platser, inkl behov -25 -41 -5 14 40 39 62 61 143 142

Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, 

Målsryd, Rångedala och Äspered

2019 2020 2021 2022 2030
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Lokalplan Förskolenämnden 2019-2030 

Planerade byggnationer 

- Dalsjöfors, ombyggnation och övertagande av lokaler vid Dalsjögårdens 

förskola från 2020. 

- Aplaredsgårdens förskola, modul vid befintlig förskola med 20 

förskoleplatser från 2019. 

- Gånghester, ny förskola med 120 förskoleplatser har skjutits fram på 

obestämd tid. 

Behov av byggnation 

Det finns i nuläget inget ytterligare behov av förskolor i området utöver de 

förskolor som planerats. 

Renovering och upprustning 

- Kerstinsgårdens förskola, miljön behöver ses över utvändigt och invändigt. 

- Skogsgläntans förskola, miljön behöver ses över utvändigt och invändigt. 

Avetableringar 

- Alprosgårdens förskola, när nya förskolelokaler vid Dalsjögården är klara 

2020 stänger förskolan som i nuläget finns i tillfälliga lokaler. 

- Utsiktens förskola, förskolan planeras att stängas 2020 när nya 

förskolelokaler vid Dalsjögården är klara, om platsbehovet inom 

området tillåter. 

- Aplaredsgårdens förskola, klubbstugan, avvecklas hösten 2019 när 

Aplaredsgårdens förskola utökas med 20 platser. 

 Område Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och 
Borgstena 

Det finns fastställda detaljplaner för 118 bostäder i Fristad/Gingri. Det finns 

fastställda detaljplaner för 34 bostäder i Sparsör. Bredared har en fastställd 

detaljplan för en bostad och Borgstena en för tre bostäder. 

 

Tabell 9. 

 

Från området placeras drygt 15 barn mot andra upptagningsområden och lika 

många barn från andra upptagningsområden i kommunen placeras i området. 

Knappt 10 barn från området går i fristående verksamhet. 

vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst

Asklandagården 40

Blåklinten 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Frufällegården 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Lilla safiren 40 40 40 40 40

Ljungagården 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Skogsstjärnan 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Tallbacken 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Trollevi 80 80 80 80 80 80

Växthuset 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Vinkelvägen, Sparsör, 120 80 80 120 120

Befolkningsprognos, 0-5 år 778 778 755 755 713 713 675 675 585 585

Planerad produktion i området 660 620 620 620 620 580 580 580 620 620

Förväntat behov 640 589 621 572 586 539 554 510 479 441

Över-/underskott av platser plan 20 31 -1 48 34 41 26 70 141 179

Inget prognostiserat behov utöver plan

Över-/underskott av platser, inkl behov 20 31 -1 48 34 41 26 70 141 179

Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och 

Borgstena

2019 2020 2021 2022 2030
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Pågående byggnation 

Det finns ingen pågående byggnation i området. 

Planerade byggnationer 

- Vinkelvägen, Sparsör, ny förskola med 120 förskoleplatser från 2022. 

Behov av byggnation 

Det finns i nuläget inget ytterligare behov av förskolor i området utöver de 

förskolor som planerats. 

Renovering och upprustning 

Inga större renoverings eller upprustningsbehov har identifierats. 

Avetableringar 

- Asklandagårdens förskola, förskolan stängs till hösten 2019. 

- Lilla Safirens förskola, förskolan planeras att stängas 2021 när förskolan 

på Vinkelvägen byggts, om platsbehovet inom området tillåter. 

- Trollevi förskola, förskolan planeras att stängas 2022 när förskolan på 

Vinkelvägen byggts, om platsbehovet inom området tillåter. 

 Område Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och 
Viared 

I Sandared finns pågående detaljplaner för 112 bostäder. I Sjömarken byggs 60 

nya lägenheter. I Sjömarken finns en fastställd detaljplan för sex lägenheter. I 

Viared finns fastställd detaljplan för tre lägenheter. 

I Sandared är en ny förskola planerad att byggas på Strandvägen. I Sjömarken 

finns en plan för en ny förskola på Badstrandsvägen. I Viared finns det ännu 

inga planer på nybyggnation av förskola.   

 

 

Tabell 10. 
 

Från området placeras närmare 30 barn mot andra upptagningsområden och 

dryga 40 barn från andra upptagningsområden i kommunen placeras i området. 

20 barn från området går i fristående verksamhet. 

Pågående byggnation 

Det finns ingen pågående byggnation i området. 

vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst

Björkgården 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Ekegården 80 80 80 80 80 60 60 60 60 60

I Ur och Skur Kvarnen 30 30 30

Kullagården 115 115 115 100 100 100 100 100 100 100

Melltorp 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Nordtorp 35 35

Sportstugan 20 20

Rullan 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Sjögården 60 60 60 60 60 60

Sandared  strand, 120 80 120 120 120 120 120 120 120

Badstrandsvägen, 120 80 80 120 120

Befolkningsprognos, 0-5 år 861 861 861 861 824 824 792 792 784 784

Planerad produktion i området 640 640 665 660 660 640 660 660 700 700

Förväntat behov 655 651 655 651 626 623 602 598 596 592

Över-/underskott av platser -15 -11 10 9 34 17 58 62 104 108

Inget prognostiserat behov utöver plan

Över-/underskott av platser, inkl behov -15 -11 10 9 34 17 58 62 104 108

20302019 2020 2021 2022Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och 

Viared
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Planerade byggnationer 

- Strandvägen, Sandared, ny förskola med 120 förskoleplatser 2022. 

- Badstrandsvägen, Sjömarken, ny förskola med 120 förskoleplatser 2022. 

Behov av byggnation 

Det finns i nuläget inget ytterligare behov av förskolor i området utöver de 

förskolor som planerats. 

Renovering och upprustning 

Inga större renoverings eller upprustningsbehov har identifierats. 

Avetableringar 

- Nordtorps förskola, förskolan planeras att stängas 2020, om platsbehovet 

inom området tillåter det, om ny förskola byggs i Sandared. 

- Sportstugan, förskolan planeras att stängas 2020, om platsbehovet inom 

området tillåter det, om ny förskola byggs i Sandared. 

- I ur och skur Kvarnen, förskolan planeras att stängas 2020, om 

platsbehovet inom området tillåter det, om ny förskola byggs i 

Sandared. 

- Sjögårdens förskola, förskolan planeras att stängas, om platsbehovet inom 

området tillåter det, om ny förskola byggs i Sjömarken.  

 Område Viskafors, Svaneholm, Rydboholm, och 
Kinnarumma 

I Viskafors finns fastställda detaljplaner för 50 bostäder. Ytterligare 50 bostäder 

planeras i pågående detaljplaner. I Rydboholm finns en fastställd detaljplan för 

två bostäder. 

Svaneholm är ett område som behöver prioriteras. Det saknas förskoleplatser. 

 

Tabell 11. 

Från området placeras ca 15 barn mot andra upptagningsområden och nästan 

lika många barn från andra upptagningsområden i staden placeras i område 

Viskafors. Dryga 10 barn från området går i fristående verksamhet. 

Pågående byggnation 

Det finns ingen pågående byggnation i området. 

Planerade byggnationer 

Det finns ingen planerad byggnation i området.  

vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst

I Ur och Skur Kråkan 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Falkungen 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Herrgårdsleken 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Pumpkällagården 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Svanungen 55 55 55 55 55

Ängsjögården 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Befolkningsprognos, 0-5 år 454 454 457 457 436 436 419 419 424 424

Planerad produktion i området 340 340 340 340 340 285 285 285 285 285

Förväntat behov 364 342 366 345 348 328 334 314 338 318

Över-/underskott av platser plan -24 -2 -26 -5 -8 -43 -49 -29 -53 -33

Svaneholm, förskoleplatser 80 80 80 80 80 80

Över-/underskott av platser, inkl behov -24 -2 -26 -5 72 37 31 51 27 47

2019 2020 2021 2022 2030Viskafors, Svaneholm, Rydboholm och 

Kinnarumma



Förskoleförvaltningen 
Datum 

2018-12-18 
      

      
Sida 

19(25) 

 

Lokalplan Förskolenämnden 2019-2030 

Behov av byggnation 

- Svaneholm, Byggnation av ny förskola i anslutning till skolan är önskvärt 

med 80-100 förskoleplatser. Detta ger även möjlighet till att inrymma 

verksamhet för öppen förskola. 

Renovering och upprustning 

- I ur och skur Kråkan, utemiljön behöver akut ses över. 

- Herrgårdsleken förskola utemiljön på yngrebarnshemvisten behöver akut 

ses över. 

Avetableringar 

- Svanungens förskola, när en ny förskola byggts i Svaneholm utreds 

möjligheten att stänga förskolan om platsbehovet tillåter.  
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4 Sammanfattning av planering och behov 

Nedan listas pågående byggnationer, planerade byggnationer, samt identifierade 

behov som ännu inte planerats. 

 Pågående byggnationer 

- Tullengymnasiets lokaler, anpassas till förskola med upp till 140 

förskoleplatser och beräknas vara klar i mars 2019. 

- Marklandsparkens förskola, med 120 förskoleplatser beräknas vara klar i 

april 2019. 

- Silverpoppelns förskola, med 120 förskoleplatser beräknas vara klar i maj 

2019. 

 Planerade byggnationer 

- Aplaredsgården förskola, modul vid befintlig förskola med 20 

förskoleplatser från 2019. 

- Dalsjöfors, ombyggnad och övertagande av lokaler vid Dalsjögårdens 

förskola, med 120 förskoleplatser från 2020. 

- Vildmarkens förskola, ny förskola med 140 förskoleplatser (inklusive 

dygnet runt-verksamhet) från 2020. 

- Kristinegårdens förskola, planerad nybyggnation 2020/2021 som eventuellt 

kan kräva ersättningslokaler.  

- Druvefors (Björnflokan), med 120 förskoleplatser från 2021. 

- Byttorp/Hestra, en tomt har lokaliserats på Serenadgatan på Hestra för ny 

förskola. 

- Norrby/Kronängsparken, planerad byggnation med 140 förskoleplatser 

från 2021. 

- Övre Sjöbo, behov av ny förskola med 120 förskoleplatser år 2021. 

- Bergsäter (Backadalen), ny förskola med 120 förskoleplatser från 2022. 

Förutsättningar för att bygga förskolan som en dygnet-runt-förskola 

utreds av förvaltningen. 

- Sparsör (Vinkelvägen), ny förskola med 120 förskoleplatser från 2022. 

- Sandared (Strandvägen), ny förskola med 120 förskoleplatser från 2022. 

- Sjömarken (Badstrandsvägen), ny förskola med 120 förskoleplatser från 

2022.  

- Tosseryd, i samband med byggnation i området med 120 förskoleplatser.  

- Gånghester, ny förskola med 120 förskoleplatser har skjutits fram på 

obestämd tid.  
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 Behov av byggnation 

- Centrum, har ett stort behov av förskoleplatser.  

- Hulta, behov av förskoleplatser på eller i närheten av Hulta torg. 

- Svaneholm, behov av förskola med 80-100 platser som även inrymmer 

öppen förskola. 

- Regementet, det kommer att finnas ett behov av förskoleplatser i samband 

med att bostäder byggs. 

- Getängen, det kommer att finnas ett behov av förskoleplatser i samband 

med att bostäder byggs. 

- Nedre Norrby, det kommer att finnas ett behov av förskoleplatser i 

samband med att bostäder byggs. 

- Hestra (Planprogram Torpa-Hestra 4:1), utreds i relation till byggnation.  

- Gässlösa, det kommer att finnas ett behov av förskoleplatser i samband 

med att bostäder byggs. 
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5 Sammanfattning av renovering, upprustning och 
avveckling 

Nedan sammanfattas behoven som identifierats avseende renovering och 

upprustning, samt avetableringar som är beslutade eller under utredning.  

 Renovering och upprustning 

- Bodagårdens förskola, två av förskolegårdarna behöver rustas upp, dessa 

kan behöva kompletteras med lekredskap. 

- Hässlegårdens förskola, två av sex hemvister är kvar att renovera. 

- Naturlekens förskola, Lokalförsörjningsförvaltningen har informerat om 

att gården ska kompletteras med lekredskap under våren 2019.  

- Ängsgårdens förskola, Lokalförsörjningsförvaltningen har informerat om 

att lekredskap på gården ska bytas ut under våren 2019. 

- Björkängens förskola, gården är i akut behov av att kompletteras med 

lekredskap. Viss renovering av väggar och golv behövs. 

- Kvarngårdens förskola, Lokalförsörjningsförvaltningen planerar invändig 

renovering. 

- Mariagårdens förskola, gården är liten. Önskvärt är att gården utökas och 

att de asfalterade delarna görs om till lekyta. 

- Skogsängens förskola, gården är liten. Önskvärt är att gården utökas. 

- Tokarpsberg förskola, förskolan är i behov av omfattande invändig 

renovering. 

- Götagårdens förskola, gården behöver kompletteras med lekutrustning och 

befintlig utrustning behöver ses över. Grinden behöver bytas ut, då den 

inte är barnsäker. Ventilationen behöver ses över. 

- Moldeparkens förskola, inomhusmiljön behöver ses över då luft och lukt 

upplevs problematisk. 

- Kronängsgårdens förskola, inomhusmiljön behöver ses över då lokalerna är 

slitna. 

- Norrbygårdens förskola, inomhusmiljön behöver ses över då lokalerna är 

slitna. 

- Solgårdens förskola, ska förskolan vara kvar behöver utemiljön ses över. 

- Trollgårdens förskola, utemiljön behöver ses över. 

- Kerstinsgårdens förskola, miljön behöver ses över utvändigt och invändigt. 

- Skogsgläntans förskola, miljön behöver ses över utvändigt och invändigt. 

- I ur och skur Kråkan, utemiljön behöver akut ses över. 

- Herrgårdsleken förskola utemiljön på yngrebarnshemvisten behöver akut 

ses över. 
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 Avetableringar 

- Dammens förskola, förskolan stängs hösten 2019 när Marklandsparkens 

förskola öppnar.  

- Moldeparkens förskola, paviljong på förskolans gård stängs 2019 när 

Silverpoppelns förskola öppnar. 

- Götagårdens förskola, förskolan stängs 2019 när Silverpoppelns förskola 

öppnar. Planen är att lokalen kommer att användas till fortsatt 

förskoleverksamhet.  

- Asklandagårdens förskola, förskolan stängs till hösten 2019. 

- Norrbyskolans förskola, förskolan stängs 2019 när förskolan i 

Tullengymnasiets lokaler öppnar. 

- Aplaredsgårdens förskola, klubbstugan, avvecklas hösten 2019 när Aplareds 

förskola utökas med 20 platser. 

- Holmens förskola, förskolan planeras att stängas hösten 2019, om 

platsbehovet inom området tillåter.  

- Lorensbergsgårdens förskola, planeras att stänga hösten 2019 om 

platsbehovet inom området tillåter. Förskolan har liten verksamhetsyta. 

- Östergårdens förskola, förskolan planeras att stängas till hösten 2019, om 

platsbehovet inom området tillåter.  

- Alprosgårdens förskola, när nya förskolelokaler vid Dalsjögården är klara 

2020 stänger förskolan som i nuläget finns i tillfälliga lokaler. 

- Utsiktens förskola, förskolan planeras att stängas 2020 när nya 

förskolelokaler vid Dalsjögården är klara, om platsbehovet inom 

området tillåter. 

- Solgårdens förskola, förskolan planeras att stängas 2020, om platsbehovet 

inom området tillåter. 

- Nordtorps förskola, förskolan planeras att stängas 2020, om platsbehovet 

inom området tillåter det, om ny förskola byggs i Sandared. 

- Sportstugan, förskolan planeras att stängas 2020, om platsbehovet inom 

området tillåter det, om ny förskola byggs i Sandared. 

- I ur och skur Kvarnen, förskolan planeras att stängas 2020, om 

platsbehovet inom området tillåter det, om ny förskola byggs i 

Sandared. 

- Virvelvindens förskola, förskolan planeras att stänga 2020 i samband med 

ombyggnationen av Byttorpsskolan. Lokalförsörjningsförvaltningen har 

lokaliserat en eventuell ersättningslokal för förhyrning på Byttorp, under 

förutsättning att ersättningslokal ordnas kan lokalerna vid Byttorpskolan 

lämnas tidigare.  

- Lilla Safirens förskola, förskolan planeras att stängas 2021 när förskolan 

på Vinkelvägen byggts, om platsbehovet inom området tillåter. 
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- Trollevi förskola, förskolan planeras att stängas 2022 när förskolan på 

Vinkelvägen byggts, om platsbehovet inom området tillåter. 

- Kronängsgårdens förskola möjligheten att avveckla förskolan om 

platsbehovet tillåter utreds inom förvaltningen.  

- Tunnlandsgårdens förskola, möjligheten att avveckla förskolan utreds inom 

förvaltningen. 

- Milstensgläntans förskola, möjligheten att avveckla förskolan utreds inom 

förvaltningen. 

- Våglängdsgårdens förskola, möjligheten att avveckla förskolan utreds inom 

förvaltningen. Lokalerna är inte ändamålsenliga och det finns brister i 

utemiljön. 

- Linneagårdens förskola, möjligheten att avveckla förskolan utreds inom 

förvaltningen. Lokalerna är inte funktionella och med dålig arbetsmiljö, 

då de ligger i fyra nivåer. 

- Gärdesgårdens förskola, möjligheten att avveckla förskolan utreds inom 

förvaltningen. Förskolan är belägen i lägenheter och saknar helt utegård. 

- Sjöbogårdens förskola, när en ny förskola byggts på övre Sjöbo utreds 

möjligheten att stänga förskolan om platsbehovet tillåter. Lokalerna är 

bristfälliga.  

- Hulta Ängars förskola, möjligheten att minska ner antalet hemvister, om 

platsbehovet tillåter, utreds inom förvaltningen. 

- Sjögårdens förskola, förskolan planeras att stängas, om platsbehovet inom 

området tillåter det, om ny förskola byggs i Sjömarken. 

- Svanungens förskola, när en ny förskola byggts i Svaneholm utreds 

möjligheten att stänga förskolan om platsbehovet tillåter.  
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6 Passerkortsanläggning 

Förskoleförvaltningen ser att det är viktigt att utbyggnationen av 

passeranläggningar fortlöper. Passagesystem ger en mer användarvänlig och 

säker hantering av behörigheter för att komma in på våra förskolor. 

Loggfunktionen ger information kring passagehändelser i varje enskild dörr 

som är utrustad med kortläsare och risken för problem med borttappade 

nycklar minskar radikalt. På- och avlarmning av inbrottslarm kan skötas på ett 

smidigt sätt och det ges möjlighet att kunna låsa förskolorna även under 

verksamhetstid, vilket är av stor vikt för både personal och vårdnadshavare. Det 

ger även möjlighet att ”snabblåsa” förskolorna med en knapptryckning om det 

krävs. 

 

 

Tanja Vööras 

Chef ekonomifunktionen 
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Månadsrapport november 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner Månadsrapport, november 2018.        

Sammanfattning  

Månadsrapporten avser perioden januari-november 2018. Förskolenämnden 

redovisar ett resultat på +49 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen 

för helåret är -1 500 tkr i förhållande till årsbudget.  

Samtliga medborgardialoger har genomförts. 

Andelen förskollärare och barnskötare låg i november på 45 respektive 27 %. 

Antal barn per årsarbetare låg i november på 5,3 barn per årsarbetare.                

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +49 tkr i förhållande till periodens 

budget. Prognosen för helåret är -1 500 tkr i förhållande till årsbudget. Till 

största del beror det prognostiserade underskottet på att beläggningsgraden 

inom verksamheten ökat. Förskolenämnden har haft betalningsansvar för 131 

eller 2,1 % fler barn under januari-november 2018 än under motsvarande 

period 2017. Volymtimmarna ökade med 7 % för motsvarande period mellan 

åren. 

Den 21 mars genomfördes en medborgardialog på Almåsgymnasiet. Politiker 

från nämnden träffade elever på Barn- och fritidsprogrammet. Ytterligare en 

medborgardialog med koppling till kompetensförsörjningsplanen genomfördes 

på Högskolan i Borås den 22 maj. Den 17 september samt 30 oktober 

genomfördes medborgardialoger med fokus på förskola och öppen förskola.  

I november månad var 6 134 barn från kommunen inskrivna förskolor, varav 

451 i fristående verksamhet. Barn per årsarbetare låg i november på 5,3. I 

november placerades 50 nya barn i våra förskolor och 33 barn under ett års 

ålder var placerade i våra förskolor. 

Andelen förskollärare och barnskötare låg i november på 45 respektive 27 %. 

Beslutsunderlag 
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1  Inledning 

Det övergripande målet i den utvecklingsplan som arbetats fram för Förskoleförvaltningen är att 
utveckla kvaliteten på undervisningen i förskolan och därmed skapa en mer likvärdig förskola för alla 
barn i Borås stad. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett fokusområde under 2018 och kommer att vara ett 
återkommande inslag i olika forum, såsom förvaltningsledning, träff med förskolecheferna och även 
under samtliga APT. Även vid de månatliga kvalitetsdialogerna mellan verksamhetschef och 
förskolechefer, individuellt eller i grupp, kommer detta område att följas upp, i syfte att utveckla 
ledarskapet och stödja i den pågående utvecklingsprocessen. Under våren lyftes särskilt områdena 
digital kompetens, NO-teknik och värdegrund fram. Före sommaren hade alla förskolor en av 
verksamhetschef beslutad verksamhetsplan. Parallellt med detta följs även hälso- och sjuktal, 
timvikarier, ekonomiskt resultat och mycket annat upp. 

Under hösten ligger särskilt fokus bland annat på områdena språk- och matematikutveckling. En 
rapport kring Lokalernas beskaffenhet har tagits fram. Rapporten ger en nulägesbild över lokalernas 
beskaffenhet på övergripande nivå. Grundmaterialet till rapporten kommer att användas i 
Lokalresursbehovsplan Förkolenämnden 2019-2030. Under september följdes område Språkutveckling 
upp på kvalitetsdialogerna och under november område Matematikutveckling. Under hösten 2018 och 
våren 2019 kommer ett internt ledarutvecklingsprogram genomföras på förvaltningen. Programmet 
kommer att fokusera på följande tre delar: Ledarskapets grunder samt att verka som chef i en målstyrd 
organisation, Att omsätta ledarskapet i praktiken samt Ett hållbart ledarskap. 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +49 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är -1 500 tkr i förhållande till årsbudget. 

2  Omvärldsanalys 

Förvaltningen har beviljats närmare 33,2 miljoner i statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 
18/19. För läsåret 17/18 erhöll förvaltningen drygt 34,9 miljoner. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall Målvärde 2018 Målvärde 2025 

Antal genomförda 
medborgardialoger. 

4 4 4 
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Antal genomförda medborgardialoger. 

Nämnden har nått sitt mål gällande att genomföra fyra medborgardialoger under 2018. 
 
Den 21 mars genomfördes en medborgardialog på Almåsgymnasiet. Politiker från nämnden träffade 
elever på Barn- och fritidsprogrammet. Elever fick möjlighet att uttrycka vad de tycker om utbildningen 
men också vad de tycker om yrket i stort och även upplevelser kring deras praktik i Borås Stads 
verksamheter. 
 
En medborgardialog med koppling till kompetensförsörjningsplanen genomfördes den 22 maj, på 
Högskolan i Borås. Representanter från nämnden träffade studenter på Förskollärarprogrammet, i syfte 
att bland annat undersöka hur de ser på en attraktiv arbetsgivare och för att fånga in synpunkter från de 
studenter som varit på sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning). 
 
Den 17 september genomfördes nämndens tredje medborgardialog med fokus på förskola och öppen 
förskola. Besökarna fick möjlighet att uttrycka åsikter och idéer om förskola och öppen förskola, samt 
möjlighet att ställa frågor till politiker från nämnden. 
 
Den 30 oktober genomfördes nämndens fjärde och sista medborgardialog för året. Medborgardialogen 
hölls på Norrby familjecentral. Besökarna fick i likhet med medborgardialogen den 17 september 
möjlighet att uttrycka åsikter och idéer om förskola och öppen förskola, samt möjlighet att ställa frågor 
till politiker från nämnden. 
 

3.2 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 2018 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, %. 

95,8 100 100 

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

Under rubriken "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, %. 

De allra flesta vårdnadshavare, 95,8 %, 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. Det gläder oss att fler och fler känner sig trygga i vår verksamhet. Våra förskolor 
arbetar mycket med att möta vårdnadshavare och barns olika behov samt har utvecklat dialogen mellan 
förskolan och hemmet. Drygt 3% av de svarande, vilket är en något mindre andel än 2017, har uppgett 
att de inte känner sig trygga när de lämnar sina barn, vilket pekar på att detta är ett förbättringsområde 
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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. I förskolornas verksamhetsplaner har en del enheter identifierat värdegrundsarbetet 
som den viktigaste frågan att jobba vidare med och förbättra. Värdegrundsplattformen, vilken kommer 
att vara färdig under hösten, förväntas bli ett viktigt stöd i det arbetet. 
 
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. Kommentarer från 
vårdnadshavarna pekar också på att personalkontinuiteten är en viktig framgångsfaktor i detta 
avseende. 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

Förskolenämnden ska utreda införande av 
ett kreativt återanvändningscenter, där barn 
erbjuds möjlighet att arbeta kreativt med 
spill- och restmaterial från till exempel 
lokala företag. Arbetslivsnämnden kan vara 
en naturlig part att samarbeta med. 

 En omvärldsanalys gällande uppdraget att 
utreda möjligheten att införa ett kreativt 
återanvändningscenter har påbörjats på 
förvaltningen. 

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 2018 Målvärde 2025 

Andel ekologiska 
och/eller 
närproducerade 
livsmedel, %. 

50,5 50 65 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

2018 års målvärde var uppnått redan vid tertial 1, då utfallet var 53,5%. Utfallet för tertial 2 (mätperiod 1 
januari - 30 juni 2018) är 50,5%, vilken är en minskning jämfört med den första tertialen. Anledningen 
till denna minskning är att livsmedelspriserna generellt har ökat under 2018 vilket minskar 
möjligheterna för kostverksamheten att, inom budgetram, köpa ekologiska livsmedel. Utfallet för 2018 
visar dock totalt ändå på en ökning av andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel jämfört 
med 2017. Kostverksamheten, vilken är organisatoriskt placerad under Grundskolenämnden, fortsätter 
att arbeta med matsedelsplanering som ett led i att öka andelen ekologiska och/eller närproducerade 
livsmedel ytterligare och nå målet på 65% år 2025. 
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3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall Målvärde 2018 Målvärde 2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

9,2 7,5 7 

Arbetad tid för 
timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

85 60 50 

Hälsa – friska 
medarbetare under ett 
år i % av andel 
anställda. 

19,4 25 30 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt, så att åtgärder kan sättas in i tid för att förebygga ohälsa. 
Såväl förebyggande som hälsofrämjande insatser är oerhört viktiga, men trots det kan sjukfrånvaro kan 
ändå förekomma och behov av rehabilitering uppstå. Medarbetares behov av rehabilitering ska 
klarläggas så tidigt som möjligt när ohälsa uppstår, och Förskoleförvaltningen följer den 
rehabiliteringsrutin som tagits fram i Borås Stad. Målet är att minska sjukfrånvaron och skapa 
förutsättningar för medarbetare att återgå snarast möjligt med eller utan anpassningar. Under de 
regelbundna kvalitetsdialogerna med HR, ekonom och förskolechef gås sjukfrånvaron igenom för 
respektive enhet och uppföljande stöd ges löpande i de fall där behov finns. 
 
När det gäller sjukfrånvaron i % av ordinarie arbetstid hade Förskoleförvaltningen under perioden 
171101-181031 en sjukfrånvaro på 9,2 %, Borås stad hade totalt under motsvarande period en 
sjukfrånvaro på 7,4 %. Ett fortsatt fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete samt aktivt arbete med 
rehabiliteringsärenden och uppföljning av genomförda insatser, vid både långtidssjukfrånvaro och vid 
upprepad korttidsfrånvaro, vid de månatliga kvalitetsdialogerna krävs för att sjukfrånvaron ska minska 
till ett minimum. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Den arbetade tiden för timavlönade under perioden 171101-181031 motsvarar 85 årsarbeten. En viss 
andel timavlönade behövs för att ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro. Arbetet med att 
minska sjukfrånvaron är viktig för att bli mindre beroende av timavlönad personal. Vidare är även 
arbetet med att rekrytera personal med relevant kompetens något som också behöver läggas fokus på. 

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Under perioden 171101-181031 var 19,4 % av medarbetarna på Förskoleförvaltningen friska under 
minst ett år (hälsa), jämfört med 29,0 % för hela Borås Stad. Förskoleförvaltningen kommer att 
fortsätta arbeta systematiskt för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö i enlighet med Borås Stads 
SAM-rutiner. 

Verksamhetens indikatorer Utfall Målvärde 2018 Målvärde 2025 

Antalet inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen där myndigheten 
utdelat ett föreläggande. 

0 0 0 



Förskolenämnden, Månadsrapport november 2018 7(11) 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 

föreläggande. 

Denna indikator följs upp till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. Utfallet för januari-
september är 0. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 8 316 6 875 1 441 7 500 9 000 1 500 

Statsbidrag 75 641 68 342 7 299 74 971 82 476 7 505 

Övrigt 60 299 53 233 7 066 57 851 64 902 7 051 

Summa intäkter 144 256 128 450 15 806 140 322 156 378 16 056 

       

Personal -564 627 -565 739 1 112 -615 143 -616 807 -1 664 

Kost -54 782 -54 696 -86 -59 668 -59 768 -100 

Lokalvård -23 316 -22 884 -432 -24 965 -25 425 -460 

Lokaler -76 530 -75 314 -1 216 -82 270 -83 451 -1 181 

Köpta platser -53 922 -49 247 -4 675 -53 900 -58 300 -4 400 

Övrigt -37 780 -27 320 -10 460 -29 726 -39 477 -9 751 

Summa kostnader -810 957 -795 200 -15 757 -865 672 -883 228 -17 556 

       

Buffert       

Nettokostnad -666 701 -666 750 49 -725 350 -726 850 -1 500 

Nämndbidrag 666 750 666 750  725 350 725 350  

Resultat efter 
nämndbidrag 

49 0  0 -1 500  

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +49 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är -1 500 tkr i förhållande till årsbudget. Till största del beror det prognostiserade underskottet 
på att beläggningsgraden inom verksamheten ökat. 

Den senaste befolkningsprognosen visar att antalet barn i åldersgruppen 1-5 år minskar mellan 2017 
och 2018. Trots detta har antalet inskrivna barn i våra egna förskolor under perioden januari-november 
varit 106 eller 1,8 % fler än under samma period förra året. Volymtimmarna har ökat med 7 % för 
motsvarande period mellan åren. Antalet barn som vistats 15 timmar i förskolorna har ökat kraftigt, 
ca 14,7 % jämfört med samma period 2017. Det blir av stor vikt att följa utvecklingen varje månad. 

Antalet barn i fristående förskolor har ökat med 13 platser eller 3,1 % under januari-november 2018 
jämfört med samma period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har ökat med 11 platser eller 
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47,8 % jämfört med motsvarande period förra året. Detta har resulterat i att kostnaderna för köpta 
platser är ca 5 300 tkr eller 11 % högre under januari-november 2018 än för motsvarande period förra 
året. Förvaltningen kommer noga följa utvecklingen av köpta platser. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden 
betalningsansvar för 131 eller 2,1 % fler barn under januari-november 2018 än under motsvarande 
period 2017. Förskolenämndens ram inför 2018 räknades upp med 0,9 % avseende volymer. 

IT-kostnaderna har ökat och är ca 20 % eller 1 000 tkr högre under de första elva månaderna 2018 
jämfört med motsvarande månader förra året. Prisökningen beror på införandet av en ny IT-plattform i 
Borås Stad. Viss kompensation i form av ramtillskott eller justering i samband med bokslut kommer att 
ske med motsvarande 587 tkr för 2018. Medel finns tillgängliga centralt i staden för detta. 
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4.3 Verksamhet 2018 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-     
avvikelse 

Central 
administration 

      

Intäkt 2 0 2 0 2 2 

Kostnad -10 718 -10 989 271 -11 990 -11 712 278 

Nettokostnad -10 716 -10 989 273 -11 990 -11 710 280 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 891 -2 339 448 -2 552 -2 132 420 

Nettokostnad -1 891 -2 339 448 -2 552 -2 132 420 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 143 764 128 031 15 733 139 865 155 849 15 984 

Kostnad -790 130 -774 015 -16 115 -842 555 -860 279 -17 724 

Nettokostnad -646 366 -645 984 -382 -702 690 -704 430 -1 740 

Öppen förskola       

Intäkt 57 55 2 60 60 0 

Kostnad -3 671 -3 020 -651 -3 295 -4 145 -850 

Nettokostnad -3 614 -2 965 -649 -3 235 -4 085 -850 

Familjecentraler       

Intäkt 432 364 68 397 467 70 

Kostnad -4 546 -4 837 291 -5 280 -4 960 320 

Nettokostnad -4 114 -4 473 359 -4 883 -4 493 390 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 0 

Totalt       

Intäkt 144 255 128 450 15 805 140 322 156 378 16 056 

Kostnad -810 956 -795 200 -15 756 -865 672 -883 228 -17 556 

Nettokostnad -666 701 -666 750 49 -725 350 -726 850 -1 500 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förskolenämnden visar ett resultat efter november månad på +49 tkr i förhållande till periodens 
budget. Nämnden prognostiserar ett resultat på -1 500 tkr i förhållande till årsbudget. Det 
prognostiserade underskottet beror främst på att beläggningsgraden inom verksamheten ökat. Vid ett 
underskott ämnar Förskolenämnden nyttja ackumulerat resultat med 1 492 tkr. 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden +273 tkr. Avvikelsen beror främst på att 
tjänster inom central administration inte ersätts vid kortare frånvaro. Helårsprognos +280 tkr. 

Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +448 tkr. Utfallet kan variera mellan 
månaderna. Helårsprognos +420 tkr 
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Förskoleverksamhet: Budgetavvikelse för perioden på -382 tkr. Intäkter i form av bland annat 
statsbidrag har under perioden överstigit budgeterade intäkter. Kostnader för framför allt köpta platser 
har ökat. Helårsprognos -1 740 tkr. 

Öppen förskola: Budgetavvikelsen är för perioden -649 tkr. Helårsprognos -850 tkr. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden +359 tkr. Helårsprognos +390 tkr. 

Buffert: Nämndens buffert för året var 7 100 tkr och av dessa har nyttjats för volymökningar. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2018 Utfall Nov 2018 Budget 2018 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

10  7 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten 

107  60 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 118 6 134 6 300 

varav barn i fristående verksamhet 453 451 410 

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

Andel förskollärare, % (Nämndsmått) 45 45 52 

Andel barnskötare, % (Nämndsmått) 27 27 25 

Gruppstorlek (Nämndsmått)   16 
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6 Nya placeringar och väntetid 

Totalt antal nya placeringar per månad och väntetid 

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

Antal nya 
placeringar 

245 73 86 88 32 17  456 154 146 50  

Plats samma 
dag som 
önskats 

150 58 57 61 23 9  372 114 74 18  

Väntan 1-10 
arbetsdagar 

89 15 21 24 9 1  40 12 10 8  

Väntan 11-20 
arbetsdagar 

6 0 8 3 0 7  44 5 13 0  

Placerade barn under ett års ålder 

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

12 mån 16 24 26 18 16 8  27 26 24 11  

11 mån 13 12 6 8 8 3  17 11 6 8  

10 mån 8 2 4 4 2 0  6 0 7 4  

9 mån 1 3 2 2 0 1  0 3 4 6  

8 mån 2 1 1 0 1 0  3 2 2 3  

7 mån 0 0 0 0 0 0  0 2 2 1  

6 mån 0 0 0 0 0 0  1 0 0 0  

Totalt 40 42 39 32 27 12  54 44 45 33  
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Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden översänder utredningen till Kommunstyrelsen för vidare 

handläggning.         

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och 

Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 

bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 

Stadsparkens lekplats.  

Parklek skulle kunna vara ett positivt komplement till den fritidsverksamhet 

som idag bedrivs mot målgruppen barn. Bedömningen från berörda 

förvaltningars sida är att det inte går att bedriva parklek i Stadsparken på ett 

liknande sätt som den verksamhet som finns i Göteborg eller Stockholm. I 

Stockholm och Göteborg har parklekarna utöver lekplats tillgång till lekytor 

och verksamhetslokal. Sedan Kommunfullmäktige beslutade om 

utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i parken är små 

och gränsar till Viskan. Då parklek inte bedöms lämplig i Stadsparken lyfts tre 

alternativa placeringar där parklek eventuellt skulle kunna bedrivas.               
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Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och 

Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 

bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 

Stadsparkens lekplats.  

Parklek skulle kunna vara ett positivt komplement till den fritidsverksamhet 

som idag bedrivs mot målgruppen barn. Bedömningen från berörda 

förvaltningars sida är att det inte går att bedriva parklek i Stadsparken på ett 

liknande sätt som den verksamhet som finns i Göteborg eller Stockholm. I 

Stockholm och Göteborg har parklekarna utöver lekplats tillgång till lekytor 

och verksamhetslokal. Sedan Kommunfullmäktige beslutade om 

utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i parken är små 

och gränsar till Viskan. Då parklek inte bedöms lämplig i Stadsparken lyfts tre 

alternativa placeringar där parklek eventuellt skulle kunna bedrivas. 
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1 Uppdragsbeskrivning 

 Bakgrund till utredningen 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och 

Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 

bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 

Stadsparkens lekplats. 

 Syfte och frågor 

Mot ovanstående bakgrund syftar utredningen till att ta fram förslag på parklek 

med bemanning.  

Frågor 

 Vad är en parklek? 

 Hur kan en parklek utformas? 

 Vilka platser i Borås är lämpliga för en parklek? 
 

Utredningen har genomfört av representanter för Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen, Förskoleförvaltningen, och Tekniska förvaltningen. 
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2 Parklek 

En parklek är en bemannade lekplats. Parklekar har funnits sedan början av 

1900-talet, den första startade i Norrköping. De första större satsningarna på 

parklekar skedde i Stockholm där de bildades i syfte att ta hand om barn som 

saknade omsorg när föräldrarna arbetade. De först parklekarna med kommunalt 

anställd personal startade på 30-talet i Stockholm. Som mest fanns det 200 

bemannade parklekar i Stockholm.1  

 

På Stockholms Stads hemsida beskrivs ett femtiotal bemannade parklekar. 

Parklekarna drivs antingen av kommunen, på entreprenad eller av ideella 

föreningar. Utöver i Stockholm finns bl.a. parklekar i Karlstad, Solna, 

Göteborg, och Helsingborg. Dessutom har några kommuner bemannad parklek 

sommartid.  

 

I Stockholm och Göteborg är parklekarna i regel bemannade av utbildad 

personal. Parklekarna har en lokal som verksamheten utgår från, och där också 

en del av verksamheten bedrivs, parklekens fokus är dock utomhusvistelse. 

 

Parklekarna i Stockholm besöks av förskolor och fritidshem, samt av privata 

besökare. Förskolorna och fritidshemmen nyttjar främst utomhusmiljöerna, 

medan de privata besökarna också utnyttjar inomhusmiljöerna. Parklekarna i 

Stockholm ligger organisatoriskt under Stadsdelsnämnderna men har en 

gemensam värdegrund: 

 

"Parkleken verkar för en trygg, inkluderande och tillgänglig mötesplats där vi ledare, som 

tydliga förebilder, värnar om allas lika värde. 

 

Parkleken är fri, öppen och en plats där alla är välkomna. 

Genom samverkan och engagemang vill vi stärka medborgarnas inflytande och självkänsla. 

 

Kreativitet, lek, glädje och social utveckling är en grogrund i vår verksamhet som syftar till att 

skapa trygghet och samhörighet i närområdet."2 

 

Parklekarnas utbud och målgrupp varierar, vissa har målgruppen 0-12 år, andra 

riktar mer tydligt in sig mot mellanstadiebarn eller äldre barn. På vissa av 

parklekarna bedrivs öppen förskola, på andra bedrivs mer fritidsgårdsinriktad 

verksamhet, andra har verksamheterna i kombination. Parklekarna 

tillhandahåller ytor för lek, toaletter, leksaker och lekutrustning. Parklekarnas 

utbud varierar beroende på lokalerna och parkernas beskaffenheter. Parklekar 

har ofta ett café, de kan ha djur, bedriva odling och i vissa fall har de en 

skejtramp.  

 

På Östermalm i Stockholm var under 2017 Stadsdelens tre parklekar och 

ungdomspark öppna totalt 6465 timmar och ungdomsparken var öppen 629 

                                                      
1 Wikipedia 
2 Verksamhetsplan 2018 för Parklekar Östermalm. 
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timmar. Totalt hade verksamheten 357 000 besök.3 Vilket innebär att enheterna 

i snitt hade 89 000 besökare under 2017. 

 

Göteborgs Stad har totalt fem parklekar/bemannade lekplatser, dessa ligger 

organisatoriskt under Stadsdelsnämnderna. 

 

  

                                                      
3 Verksamhetsberättelse 2017 Parklek Östermalm 
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3 Utformningen av parklek 

 Uppdraget 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och 

Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 

bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 

Stadsparkens lekplats. 

 Organisatorisk hemvist 

Förskolenämnden ansvarar enligt nämnden reglemente för uppgifter avseende 

kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg som åligger kommunen 

enligt skollagen och andra skolförfattningar.  

Förskoleförvaltningens bedömning är att Förskolenämndens verksamhet endast 

ska rikta sig mot barn i förskoleålder och att en parklek är inriktad mot barn 

och ungdomar från förskoleålder upp till mellanstadieålder.  

Där detta inte särskilt ankommer på annan, har Fritids- och folkhälsonämnden 

till huvuduppgift att ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete och 

att främja fritidsverksamheten i kommunen. Fritids-och folkhälsoförvaltningen 

svarar lämpligen för driften av parkleken, själv eller genom idéburet offentligt 

partnerskap (IOP). 

Tekniska nämnden har i uppgift att handlägga alla frågor rörande parker i den 

mån det inte ankommer på annan. Vidare åligger det Tekniska nämnden att 

handlägga alla frågor rörande projektering, byggnation samt skötsel/drift av 

Borås Stads lekplatser. Skötseln av en parklek ansvarar lämpligen Tekniska 

nämnden för. 

 Verksamhetsidé för Parklek 

Verksamhetsidén är att parkleken är en mötesplats för barn, ungdomar och 

föräldrar där det finns möjlighet att leka på lekplatsen men där också 

pedagogiska aktiviteter sker i grupp i samarbete med barn och ungdomars 

medföljande vuxna. Parkleken sker primärt genom utomhusaktiviteter i form av 

fritidsaktiviteter och utlånande av lekmaterial, men verksamheten i likhet med 

parklekarna i Göteborg och Stockholm behöver ha en fysisk lokal att utgå från. 

Om det är möjligt utifrån förskolans planering, parklekens placering och under 

förutsättning att erforderliga tillstånd ordnas kan Förskoleförvaltningens öppna 

förskola Tittut! regelbundet besöka parkleken. 

Verksamheten bör vara öppen på vardagar för att möta föräldralediga med 

barn, men också på helger för att möta föräldrar med barn i förskole- och 

skolålder. Den nämnd som får eventuellt uppdrag att införa parklek bör besluta 

om öppettider. Som exempel har Parkleken Plikta i Göteborg öppet i stort sett 

dagligen klockan 10-17. 

3.3.1 Målgrupp 

Verksamheten är barn 0-12 år och till deras vårdnadshavare och anhöriga. 

Vårdnadshavare ansvarar själva för sina barn och deltar själv i verksamheten. 

Därmed ges medföljande vuxna möjlighet till social gemenskap. 
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3.3.2 Tillgänglighet och besöksantal 

Antal besökare är svåruppskattat utan beror på var i staden som en Parklek 

ordnas. Ett centralt läge genererar rimligtvis mer besökare från hela kommunen 

till parkleken, men ur ett kompensatoriskt perspektiv kan parklek i ett 

socioekonomiskt svagare område vara att föredra. 

3.3.3 Lokal och utemiljö 

Eventuell parkleken föreslås utgår från en befintlig eller kommande lekplats. 

Utöver förråd, cyklar lekmaterial, bänkar, bord och grillar, behöver parkleken 

ha en lokal för inomhusaktiviteter och personalutrymmen. Lokalen behöver 

vara ca 100 kvm. 60 kvm innehåller lokal för inomhusaktiviteter med enklare 

kök, toalett för besökare samt förråd. 40 kvm innehåller personalutrymmen 

med kontor, pentry, toalett och dusch. 

3.3.4 Bemanning 

Den nämnd som eventuellt får uppdraget att införa parklek bör föreslå vilken 

bemanning verksamheten behöver. 

Förskoleförvaltningen kan i dagsläget inte fullt ut bemanna kärnverksamheten 

med utbildad personal (barnskötare och förskollärare) och kan därför i nuläget 

inte avsätta personella resurser till verksamheten. 

 Budget och drift  

Inom ramen för befintliga budgetmedel finns inga förutsättningar hos 

utredande nämnder att bedriva parklek inom befintlig budgetram, utan 

eventuell verksamhet bygger på en utökad budgetram.  

I Göteborg drivs parkleken i kommunal regi. I Stockholm drivs parklekarna i 

kommunal regi, av ideella föreningar eller på privat entreprenad. Eventuellt kan 

bemanning och drift av parklek i Borås ske genom IOP.  

4 Placering av en parklek 

 Stadsparken 

På Borås Stads hemsida beskrivs parken på följande sätt: 

 

”Stadsparken är med sin rikliga grönska och mångfalden av växter en plats där besökaren 

får följa årstidernas olika växlingar. Växterna i form av stora gamla träd och blommande 

buskar sätter sin prägel på parken och skapar en variation som man kan se långt utanför 

parkens gränser. Vårblommande lökväxter pryder parkens gräsmattor och rabatter under 

våren. De följs av prunkande rabatter med sommarblommor och perenna växter.  

 

Parken har stor betydelse som stadsbyggnadselement med sina 33 700 kvm och är en av de 

byggstenar som skapar vår stad tillsammans med hus, vägar och vatten. Den förskönar 

staden med sin kraftiga grönska och vackra planteringar. Den hjälper människor att 

orientera sig och fungerar som ett landmärke.” 
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I jämförelse med de ytor som Stockholm och Göteborg nyttjar till parklek är 

arealen i stadsparken mycket små. De gräsytor i parken som klarar en sådan 

aktivitet uppmäts till 1400 m2, de ligger i anslutning till Orangeriet. Under 

sommaren upplåts gräsytan till föreningar och evenemang flera gånger i veckan. 

Tekniska förvaltningen gör bedömningen att det i dagsläget inte finns plats för 

flertalet av de saker som enligt den motion som utredningsuppdraget bygger på, 

bör finnas i en parklek såsom, grill, utegym, boulebana och pingisbord. Då ytan 

gränsar mot Viskan bedömer Förskoleförvaltningen att ytan är olämplig för 

parklek. Trots Stadsparkens relativt stora yta är de ytor som Tekniska 

förvaltningen bedömer vara lämpade för parklek små. På vintern finns en 

isbana som besökarna kan åka på som skulle kunna vara en del av parkleken. 

Fritidsbanken lånar ut skridskor. På sommarhalvåret är ytan reserverad till 

andra aktiviteter bland annat dans och musik.  

4.1.1 Lekplatsen 

Lekplatsen som finns i Stadsparken blev klar i september 2013. Barn i Borås 

fick möjlighet att vara med och rösta fram sin favoritlekplats. Lekplatsen är en 

form av utflyktspark där det finns fler och andra lekredskap än de som finns 

hemma på kvarterslekplatsen. Lekplatsen är intressant vid alla årstider, inte 

minst på vintern. Lekplatsen riktar sig främst mot barn i förskoleålder, men 

även äldre barn leker på lekplatsen. Lekplatsen är en statisk yta som inte 

uppmuntrar till fri eller kreativ lek. Detta leder i förlängningen till att barn går 

miste om många pedagogiska moment som är centrala i parklek. 

1400 m2 
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4.1.2 Orangeriet 

Orangeriet uppfördes i Borås Stads regi 2014. Initialt bedrev Miljöförvaltningen 

en mötesplats kring hållbar utveckling i lokalen i lokalen parallellt bedrevs 

restaurang/café/ av extern operatör. Dåvarande restauratör har gått i konkurs. 

Lokalförsörjningsnämnden har i oktober 2018 tecknat ett nytt driftsavtal för 

Orangeriet. Med undantag för en mindre yta som disponeras av Fritidsbanken 

är hela Orangeriet uthyrt till operatören och går därför inte under en 

överskådlig framtid att nyttja till parklek. Berörda förvaltningar gör 

bedömningen att det inte går att få fram lokaler för Parklek i Stadsparken. 

4.1.3 Den öppna förskolan Tittut! 

Tekniska förvaltningen har sedan tidigare meddelat Förskoleförvaltningen att 

man vill minska fordonskörande i parken, därav hänvisas den mobila öppna 

förskolan till andra mer lämpliga parker där angöring inte utgör en trafikfara för 

de som vistas i parken och på lekplatsen. 

4.1.4 Sammantagen bedömning 

Bedömningen är att Stadsparken inte är lämplig för parklek, detta då ytorna 

som kan anpassas till parklek är små och gränsar mot Viskan. Orangeriet är 

uthyrt och kan därför inte användas till Parklekens verksamhet och det bedöms 

som svårt att få till ersättningslokaler i närheten. Enligt gällande detaljplan 

medges inte fler byggnader i parken. Vidare får den mobila öppna förskolan 

Tittut! inte köra in i parken. 

 Annelundsparken 

Mindre än 1 km från Stadsparken ligger Annelundsparken. Annelundsparken är 

knappt tre gånger så stor som Stadsparken och mer än halva arealen är 

naturpark. På försommaren blommar azaleor och rhododendron och på en av 

terrasserna finns pionrabatter med ett 80-tal sorter. I parken finns fruktträd, 

bärbuskar, boulebana och grillplats. Parken ligger ett par hundra meter från 

busshållplats och har en besöksparkering utanför Annelundsvillan.  

4.2.1 Lekplatsen 

Lekfortet som ligger i Annelundsparken är stadens största lekplats. Lekplatsen 

har många olika lekredskap anpassade för olika åldrar och flera lekredskap är 

handikappanpassade. I anslutning till lekplatsen finns det grillmöjligheter och 

toaletter. Lekplatsen skulle med små medel kunna integreras i en parklek. Flera 

ytor finns kring lekplatsen för att bedriva parkleksaktiviteter på.  

4.2.2 Lokal 

I dagsläget saknas lokal för personalutrymmen eller lokal för förvaring av 

lekredskap. Gällande detaljplan medger ej uppförande av verksamhetslokal. Om 

verksamheten kan använda någon av de till parken angränsande kommunala 

fastigheterna får utredas särskilt.  
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4.2.3 Den öppna förskolan Tittut! 

Tekniska förvaltningen gör bedömningen att den mobila förskolan Tittut! får 

köra in och bedriva verksamhet från parkeringen utanför Annelundsvillan. 

Dock ej i direkt anslutning till lekfortet. 

4.2.4 Sammantagen bedömning 

Bedömningen är att Annelundsparken skulle kunna vara lämplig att anpassa för 

parklek, ytorna runt lekplatsen bedöms som lämpliga. Det som saknas idag för 

att kunna starta upp en parklek är lokal för att förvara lekredskap i och 

personal/verksamhetslokaler. Gällande detaljplan medger ej uppförande av 

verksamhetslokal. Om verksamheten kan använda någon av de till parken 

angränsande kommunala fastigheterna får utredas särskilt.  

 Bodavallen 

Fritids- och folkhälsonämnden har som ambition att utveckla Bodavallens 

idrottsområde till ett aktivitetsområde med allehanda fritidsaktiviteter. I 

dagsläget byggs en kombinerad isbana och konstgräsplan och det kommer att 

byggas en multiaktivitetsyta för barn och unga. I dagsläget är det fem föreningar 

som är aktiva på Bodavallen. På sikt hoppas Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

att ännu fler föreningar vill vara aktiva i området. 

Utöver uppstyrda föreningsaktiviteter kommer det också finnas möjligheter till 

spontanidrott och rörelse för olika åldrar på Bodavallen. Fritidsbanken planeras 

läggas i anslutning till området så möjligheten att låna utrusning för olika 

aktiviteter kommer att finnas i framtiden. Inom 5 år avser Fritids- och 

folkhälsonämnden bygga en lekplats, utegym och hinderbana i området. 

Ambitionen är också att det ska anläggas ett allaktivitetshus. Tekniska 

förvaltningen arbetar för att närliggande Bodakullen ska bli mer tillgänglig och 

öppnare, området kan nyttjas i en eventuell parklek. 

Eventuellt kan samverkan ske med Öppna förskolan Boda. 

4.3.1 Sammantagen bedömning 

Den sammantagna bedömningen är att det skulle kunna vara lämpligt att 

anlägga en parklek på Bodavallen. Då området fortfarande är i omdaning finns 

det fortfarande möjlighet att anpassa delar av området för parklek. 

Utomhusaktiviteterna skulle kunna bedrivas på idrottsytorna och på kommande 

lekplats. Inomhusaktiviteterna skulle kunna bedrivas i kommande 

allaktivitetshus. Eventuellt skulle delar av verksamheten i form av utlåning av 

lekredskap kunna ske i samarbete med Fritidsbanken. 

 Kronängsparken 

Avseende del av Norrby pågår ett detaljplanearbete4. Detaljplanens syfte är bl.a. 

att möjliggöra utvecklingen av Kronängsparken till en stor och sammanhållen 

park för boende på Norrby. Kronängsparken skulle kunna vara ett alternativ för 

parklek när parken är iordningställd. Norrbyhuset blir i så fall en naturlig 

utgångspunkt i parkleken. 

                                                      
4 Norrby Garvaren 15 med flera 
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4.4.1 Sammantagen bedömning 

Den sammantagna bedömningen är att det skulle kunna vara lämpligt att 

anlägga en parklek i Kronängsparken. Innan eventuellt beslut om parklek i 

Kronängsparken, behöver beslut fattas om Kronängsparkens kommande 

utveckling. 

 

Anton Spets 

Stadsträdgårdsmästare 

 

Olof Fredholm 

Enhetschef administration 
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§ 69 Dnr FN 2017-00001 332 

Motion av Marie Fridén (M) och Oliver Öberg (M) - 
Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden ger Förskoleförvaltningens tjänstemän i uppdrag att 
tillsammans med Tekniska förvaltningen ge förslag på parklek med bemanning, 
i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till Stadsparkens 
lekplats.       

Sammanfattning av ärendet 

Marie Fridén (M) och Oliver Åberg (M) har vad Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2016-12-21 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås att 
ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram 
ett förslag på parklek med bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg 
och Stockholm, till Stadsparkens lekplats. , 

Motionen har skickats på remiss till Tekniska nämnden, Förskolenämnden och 
Fritids-och folkhälsonämnden.   

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 att bifalla motionen.  

Förskolenämnden ger Förskoleförvaltningens tjänstemän i uppdrag att 
tillsammans med Tekniska förvaltningen ge förslag på parklek med bemanning, 
i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till Stadsparkens 
lekplats.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-03-22 § 55 

Motion av Motion av Marie Fridén (M) och Oliver Öberg (M) - Bemannad 
parklek året runt på Stadsparkens lekplats        
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Uppföljning - införandet av biträdande förskolechefer 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner uppföljningen och lägger den till handlingarna.        

Sammanfattning  

Förskolenämnden beslutade den 25 januari 2018, § 14, att uppdra åt 

Förskoleförvaltningen att göra en utredning och utvärdering av hur införandet 

av biträdande förskolechefer har fallit ut. Redovisningen till nämnden ska ske 

före den 31 december 2018.               

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden beslutade den 25 januari 2018, § 14, att uppdra åt 

Förskoleförvaltningen att göra en utredning och utvärdering av hur införandet 

av biträdande förskolechefer har fallit ut. Redovisningen till nämnden ska ske 

före den 31 december 2018.  

I beslutet lyfte nämnden fem frågeställningar som i redovisningen ska besvaras: 

• hur många som har anställts som biträdande förskolechef?  

• i vilken omfattning arbetar de som biträdande förskolechef respektive i   

  barngrupp?  

• hur ser arbetsbeskrivningen ut för en biträdande förskolechef? 

• vilket mervärde upplever personalen att införandet av biträdande förskolechef  

  blivit för dem som arbetar i barngrupp? 

• hur upplever förskolecheferna införandet av biträdande förskolechef?  

Bakgrund 

Biträdande förskolechefstjänsterna har inrättats som ett led i förvaltningens 

kvalitetsarbete för att säkerställa barnens rätt till likvärdig utbildning. I detta 

även att stödja förskolechefen i det administrativa arbetet och på så sätt ge 

förskolecheferna bättre förutsättningar i sitt arbete med det pedagogiska 

ledarskapet. Målet med inrättandet av tjänsterna är att öka kvaliteten i 

undervisningen och nå en ökad likvärdighet.    

I januari 2017 startades en dialog kring administrativt stöd för förskolechefer 

och en inventering kring dess behov genomfördes. Detta blev starten för 

införandet av biträdande förskolechefer. I samband med det 
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uppmärksammades det även att det var svårt för förskolecheferna att 

genomföra rektorsutbildning, och införandet av biträdande förskolechefer sågs 

då som en möjlighet. På Förskoleförvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 

22 mars 2017 lämnade förvaltningen information om behov av att skapa en 

tjänst som biträdande förskolechef. Tjänsten som biträdande förskolechef blir 

en möjlighet att fasas in i ledarskapsfrågor samt skapar förutsättningar till en ny 

karriärväg inom förvaltningen. 

Under sommaren 2017 startade rekryteringen av biträdande förskolechefer. 

Första biträdande förskolechefen anställdes i oktober 2017 och senaste i 

oktober 2018. 

Nuläge 

Införandet av biträdande förskolechefer i förvaltningen har varit en lång 

process som fortfarande är under uppbyggnad. Vid fem tillfällen har tjänsterna 

annonserats och antalet sökande har varit högt, detta har resulterat i en 

omfattande rekryteringsprocess som har tagit mer än ett år.    

Införandet upplevs positivt och rollen ger ett bra stöd till förskolechefen. Det 

har gått mycket tid till att introducera biträdande förskolecheferna i sin roll och 

utbildningar har genomförts. Arbetet är fortfarande under uppbyggnad, vilket 

gör att effekterna av införandet ännu inte har kunnat följas upp. Verksamheten 

ser fortsatt ett behov av utbildningsinsatser för biträdande för att införandet ska 

ge önskad effekt.   

Som tidigare nämnts är arbetet fortfarande under uppbyggnad och därför är det 

tyvärr inte genomförbart att i år besvara samtliga de av Förskolenämnden 

ställda frågor som ska redovisas med utförliga svar. Nedan redovisas svar på 

ställda frågeställningar utifrån aktuell status: 

Hur många som har anställts som biträdande förskolechef?  

38 personer har anställts för tjänsten som biträdande förskolechefer.  

Vilken omfattning arbetar de som biträdande förskolechef respektive i barngrupp? 

Den omfattningen som biträdande förskolechef har i sitt uppdrag avsatt för 

ledaruppdraget är 50-100 % och övrig tid arbete som förskollärare i barngrupp. 

I ledaruppdraget ingår även att administrativt stödja förskolechefen. 

Av förskolecheferna i förvaltningen är det 19 av dem som går 

rektorsprogrammet under hösten 2018. För att möjliggöra detta är det 

biträdande förskolechefer som stöttar upp i form av 3,8 årsarbetare samt att det 

är 0,2 årsarbetare som stöttar upp för arbetet med nybyggnation av förskolor. 

Dessa 4,0 årsarbetare är inkluderade i 24,05 årsarbetare. 

Hur ser arbetsbeskrivningen ut för en biträdande förskolechef? 

Biträdande förskolechefs ledaruppdrag innebär att vara ställföreträdande vid 

förskolechefs frånvaro, på uppdrag av förskolechef få uppdrag exempelvis 

samordna, förbereda och genomföra aktiviteter utifrån systematiska 

uppföljnings- och kvalitetsarbete. Biträdande förskolechef deltar vid 
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avstämningar med förskolechef samt att på sikt även delta i nätverksträffar med 

andra biträdande i chefsarbetslaget och i förvaltningen.  

Att vara ett administrativt stöd till förskolechefen innebär bland annat att arbeta 

med resursplanering, hantering av vikarier, hålla introduktion för personal, ta 

fram schemaunderlag, stöd vid rekrytering, arbete med systematiskt 

arbetsmiljöarbete genom förberedelser inför arbetsplattsträff, samordna VFU 

studenter, elever på praktik med flera, samt samordna brandskydd, administrera 

sommarförskola, boka lokaler och samordna beställningar.   

Den tid som inte är avsatt till ledaruppdrag inklusive att administrativt stödja 

förskolechefen är avsatt till pedagogiskt arbete, vilket innebär arbete som 

förskollärare i barngrupp. Hur stor andel av tid som biträdande förskolechef 

arbetar som förskollärare i barngrupp beror på hur stor del av tjänsten som är 

riktat för arbetet som biträdande förskolechef. Omfattningen av del i tjänst som 

är avsatt för arbete som biträdande förskolechef beräknas på hur det ser ut 

inom förskolechefens ansvar gällande antal barn, antal förskolor, nybyggnation 

och studier på rektorsprogrammet, detta fördelat på vår- respektive hösttermin. 

Vilket mervärde upplever personalen att införandet av biträdande förskolechef blivit för dem 

som arbetar i barngrupp? 

Att idag se vilket mervärde som personalen upplever att införandet av 

biträdande förskolechef har gett för de som arbetar i barngrupp är svårt att 

säga. Ett mervärde som går att se redan idag är tillgängligheten i att nå 

förskolechef eller biträdande förskolechefer har ökat genom närvaron på 

förskolan. Förskolechefen har generellt ansvar för fler än en förskola och 

genom införandet har tillgängligheten ökat genom att antingen förskolechef 

eller biträdande förskolechef finns närvarande på förskolan. Gällande mervärde 

sett till målen med införandet är det på mindre än ett år svårt att mäta om 

kvaliteten i undervisningen har ökat. Detta gäller även utvärdering av hur 

likvärdigheten har ökat. 

Hur upplever förskolecheferna införandet av biträdande förskolechef?    

Hur förskolecheferna upplever införandet av biträdande förskolechef behöver 

följas upp när införandet fullt ut är genomfört och verksamheten har varit igång 

i minst ett år, detta för att kunna se och analysera effekterna av införandet.  I 

nuläget kan förvaltningen se att införandet upplevs positivt och att rollen ger ett 

bra stöd till förskolechefen. Vidare kan förvaltningen se att det har gått mycket 

tid till att introducera de biträdande förskolecheferna i sin roll, samt även 

mycket tid till att hitta arbetsformer.  

Förvaltningen avser att genomföra en ny utvärdering om ett år för att följa upp 

mål och syfte samt utvärdera de ekonomiska och verksamhetsmässiga 

effekterna av införandet. Det har gått för kort tid för att säga vilka effekter 

införandet gett och vad de har inneburit för förvaltningen gällande kvalitet och 

likvärdighet. 
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Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-11-08. 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Förskolenämndens sammanträdesdag januari 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden fastställer följande ordinarie sammanträdesdag för det första 

sammanträdet för år 2019: 

 Torsdagen den 24 januari     

 

Ärendet i sin helhet 

Nämndsammanträdet inleds den 24 januari 2019 med allmänhetens frågestund.  

Digitala nämndhandlingar ska finnas tillgängliga en vecka före 

nämndsammanträdet.   

Datum för resterande nämndsammanträden för 2019 beslutas av 

Förskolenämnden vid sammanträdet den 24 januari 2019.          

    

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Ändring i Förskolenämndens delegationsförteckning 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner förslag till ändring i Förskolenämndens 

delegationsförteckning.         

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden godkänner förslag till ändring i Förskolenämndens 

delegationsförteckning enligt nedan. Dels under punkt 2.A.6 som är tillagd 

”Beslut om särskild förtur utifrån andra skäl.” samt under punkterna 2.D.7 och 

2.D.8 där delegat blir chef för administration. Likaså under punkt 2.D.10 och 

2.D. 11 blir delegat chef för administration.                

Beslutsunderlag 

1. Nuvarande Delegationsförteckning Förskolenämnden 

2. Förslag till reviderad version Delegationsförteckning Förskolenämnden                                

Samverkan 

Ärendet samverkas på FSG 2018-12-13.  

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Förkortningar 
 

AB Allmänna bestämmelser 

DL Diskrimineringslagen 
FL Förvaltningslagen 
KL Kommunallagen 
OSL Offentlighet- och sekretesslagen 

LAS Lag om anställningsskydd 

SF Skolförordningen 

SL Skollagen 

TF Tryckfrihetsförordningen 
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Förklaringar 

 
Ansvarsområde 
Förskolenämndens ansvarsområden framgår av reglemente. 

 
Syftet med delegation 
Delegering innebär att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att 
fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Syftet med delegation är att nå en administrativt 
enklare och snabbare handläggning. Delegationsbeslut fattas i namn av den som gett delegationen 
och gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem. 

 
 

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar förändras inte av att 
beslutanderätten delegeras. 

 
 

Delegater 
En nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till 

 Ett utskott (avdelning) av nämnden, t.ex. ett arbetsutskott 

 En enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande. 

 En anställd hos kommunen. Denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den 
nämnd som delegerar beslutanderätten. 

 
Det går inte att delegera till en grupp anställda eller till en grupp bestående av anställda och 
förtroendevalda att gemensamt fatta beslut. 
 
Förskolenämnden uppdrar till Pernilla Bjerkesjö, förvaltningschef att fatta beslut med anledning 
av nämndens personuppgiftsansvar 

 

Vidaredelegation 
Nämnden får överlåta åt förvaltningschef att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunen 
att besluta istället. Förvaltningschefens vidaredelegation är lägsta beslutsnivå och får inte 
delegeras vidare. 

 
Om förvaltningschefen vill förbehålla sig rätten att besluta i ett visst ärende eller i en viss typ av 
ärenden, ska den som tilldelats beslutanderätten underrättas om det i förväg. Förvaltningschef 
som delegerat beslutanderätten i ett ärende får inte ändra ett redan fattat beslut. 

 
 

Ej delegerbara ärenden 
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 

 Framställningar eller yttrande till Kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning 
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av Kommunfullmäktige har överklagats 

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt 

 Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 
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Nämndens återkallande 
Nämnden kan när som helst återkalla en delegation. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt 
ärende. Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett ärende genom att själv ta över ärendet och 
besluta. Däremot kan nämnden inte ändra ett beslut som redan är fattat av en delegat. 

 
 

Brådskande ärenden 
Ordföranden, eller annan nämndledamot som nämnden utsett, kan besluta på nämndens vägnar i 
brådskande ärenden. Beslutet ska då anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Vid 
ordförandens frånvaro ersätter i första hand 2:e vice ordföranden och därefter 1:e vice 
ordföranden. 

 
 

Personliga förhållanden och jäv 
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga 
förhållanden eller där jäv enligt KL, 6 kap 25 § förekommer. 

 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till förvaltningschef, som anmäler till 
nämnden. Anmälningsrutinerna ska vara så utformade att nämnden får tillfredsställande insyn i 
och kontroll över hur beslutanderätten utövas. Nämnden avgör i vilken form delegationsbesluten 
ska anmälas till nämnden. 

 
 

Tidpunkten för anmälan bestämmer beräkningen av besvärstiden när det gäller överklagan som 
laglighetsprövning. Tiden är tre veckor från den dag som det på kommunens anslagstavla 
anslagits att protokollet justerats. Vid förvaltningsbesvär är också överklagningstiden tre veckor, 
men räknas från den dag när den som beslutet rör fått ta del av beslutet. 

 
 

Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Yttranden omfattas inte heller av 
anmälningsskyldigheten om det inte anges annat i gällande lagstiftning. 

 
 

Attesträtt 
Förvaltningschefen är bemyndigad att utse besluts- och behörighetsattestanter, enligt 
attestreglementet. 

 
 

Personalärenden 
Beslutanderätten utövas inom ramen för gällande lagstiftning och stadens styrdokument som 
policys, program, riktlinjer och rutiner.  

 
Vid anställning av personal i arbetsledande ställning, eller som annars har arbetsuppgifter av 
särskild betydelse, ska beslutsfattaren samråda med närmaste högre chef före beslut. 

 
 

För lönesättning gäller särskilda rutiner. 



2018-12-18 

Delegationsförteckning 8 (13) 

 

 

 
 

Upphandlingsärenden 
Den som beslutar om inköp eller träffar avtal om arbeten eller tjänster ansvarar för att 
upphandlingen sker enligt upphandlingsreglementet. Beslutsfattaren ansvarar för att välja den 
upphandlingsform som är lämplig med hänsyn till kravet på affärsmässighet och behovet av 
samordning. 

 
 

Beslutsärenden ska behandlas i ett sammanhang, dvs. ärendet får inte delas upp i syfte att kringgå 
befogenhetsbestämmelser. Den som beslutar om inköp ansvarar för att varan motsvarar de krav 
från bl.a. arbetsmiljösynpunkt som ställs på produkter i förvaltningens verksamhet. 

 
 

Kostnadsansvar 
Beslutsfattaren ska dels förvissa sig om att nödvändiga anslag finns för de kostnader som beslutet 
kan innebära, dels beakta anvisningarna för medelsanvändning. Beslutsfattaren ska också förvissa 
sig om att täckning finns i budget. 

 
Facklig samverkan och MBL 
Beslutsfattaren ansvarar i förekommande fall för samverkan med de fackliga organisationerna 
enligt Borås Stads samverkansavtal. 

 
 

Anvisningar 
VS = Verksamhetsbeslut 
ANM = Anmälningsärenden till nämnd 
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Ärende Lagrum Delegat på lägsta 

nivå 

Anvisningar 

  

1.  Allmän handling, 
Ekonomi och Personal 

   

 1.A. Allmän handling    

1 Avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling 
till enskild eller annan 
myndighet. Uppgift ur sådan 
handling till myndighet eller 
förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild. 

2 kap 2 och 
14 §§ TF 

 

6 kap 2 och 
6 §§ OSL 

 

10 kap 14 § 
OSL 

Förvaltningschef     VS 

 
1.B. Ekonomi 

       

1 Skadeersättning till personal  Chef för  
Ekonomienheten 

I samråd med 
överordnad chef 
VS 

2 Skadeersättning till barn, 
vårdnadshavare eller allmänhet. 

 Chef för 
Ekonomienheten 

I samråd med 
överordnad chef  
VS 

 1.C. Anställning och 
upphörande av anställning 

   

1 Tillsvidareanställning av 
förskolechef. Före fyllda 67 år. 

32 § AB 
 

4 § LAS 
 

2 kap 11 § 
SL 

Verksamhetschef 
   VS 

2 Tillsättning av Chef för 
ekonomifunktionen, Chef för 
HR-funktionen, Chef för 
kvalitet och utveckling, Chef 
för barnhälsa. 

32 § AB 
 

4 § LAS 

Förvaltningschef 
   VS 

3 Tillsvidareanställning av övrig 
personal. Före fyllda 67 år. 

32 § AB 
 

4 § LAS 

Respektive chef 
   VS 

4 Beslut om lönetillägg för 
anställda från det år de fyller 
65 år.  

Förhandlings
delegationens 
beslut 
2017/AL001
9 021 

 

Förvaltningschef 
    VS 
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Ärende Lagrum Delegat på lägsta 

nivå 

Anvisningar 

5 Beslut om utbetalning av 
rekryteringsbonus 

Förhandlings
delegationens 
beslut 
2017/AL001
4 021 

 

Förvaltningschef 
VS 

6 Anställa för viss tid, visst 
arbete, provanställning, allmän 
visstidsanställning, 
tidsbegränsad anställning, PAN 
och anställa för vikariat. Före 
fyllda 67 år. 

5 och 6 §§ 
LAS 

 

4 § AB 

Respektive chef 
VS 

7 Beslut om uppsägning på grund 
av personliga skäl eller 
arbetsbrist samt beslut om 
avsked. 

4 § 2 st och 
18-20 §§ 
LAS 

Förvaltningschef VS 
I fråga om 
personliga skäl och 
beslut om avsked 
skall samråd med 
Personal och 
förhandling ske. 

 

 

 

 

 

  

2.  Förskola 
   

 2.A. Förskola    

1 Beslut om åtgärder vid 
framkomna brister i 
verksamheten. 

4 kap 7 § SL Förskolechef 
VS 

2 Beslut att utreda kränkande 
behandling. 

 

Beslut att vidta åtgärder för att 
förhindra kränkande behandling 
i framtiden. 

6 kap 10 § SL Förskolechef ANM 
För förskolechefs 
skyldighet att 
anmäla till 
huvudman finns 
särskild rutin. 

3 Beslut att erbjuda förskola 
utifrån barns eget behov på 
grund av familjens situation i 
övrigt. 

8 kap 5 § SL Chef för barnhälsan 
VS 

4 Beslut om att erbjuda barn 
förskola på grund av fysiska, 
psykiska eller andra skäl. 

8 kap 7 § SL Chef för barnhälsan 
VS 

5 Beslut om förtur i förskola 
utifrån fysiska, psykiska eller 
andra skäl. 

8 kap 5, 7 §§ 
SL 

Chef för barnhälsan 
VS 
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6 Beslut om särskild förtur 
utifrån andra skäl 

8 kap 7 § SL Chef för administration 
VS 

7 Beslut om mottagande från 
annan kommun. 

8 kap 13 § SL Chef för administration 
VS 

8 Beslut om avgiftsreduktion eller 
befrielse från avgift. 

8 kap 16 § SL Chef för administration 
VS 
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Ärende Lagrum Delegat på lägsta 

nivå 

Anvisningar 

9 Beslut om tilläggsbelopp till 
fristående förskola för barn som 
har ett omfattande behov av 
särskilt stöd. 

8 kap 23 § SL Chef för barnhälsan VS  
Överklagas till 
Förvaltnings- 
domstol enligt 28 
kap 5 § SL 

10 Beslut om avslag eller 
godkännande av placering i två 
olika förskolor. 

8 kap 12 § SL  Chef för administration VS 

11 Beslut om att lämna yttrande till 
annan kommun.  

8 kap 12 § SL Chef för administration VS 

 2.B. Entreprenad och 
samverkan 

   

1 Ansökan hos regeringen om 
överlämnande av övrig 
undervisning på enreprenad på 
grund av särskilda skäl samt 
sluta avtal om detta. 

23 kap 5 § Förvaltningschef ANM 

 2.C. Annan pedagogisk 
verksamhet 

   

1 Besluta om tilläggsbelopp till 
enskild pedagogisk omsorg för 
barn som har ett omfattande 
behov av särskilt stöd. 

25 kap 13 § 
SL 

Chef för barnhälsan VS  
Överklagas till 
Förvaltnings- 
domstol enligt 28 
kap 5 § SL 
 

 2.D. Tillsyn m.m.    

1 Verkställighet tillsyn av 
fristående förskolor samt enskild 
pedagogisk omsorg. 

26 kap 4 § SL Chef för kvalitet och 
utveckling 

VS 

2 Beslut om föreläggande, 
anmärkning och att avstå från 
ingripande vid tillsyn av 
fristående förskolor samt 
pedagogisk omsorg enligt 26 
kap 4 § SL. 

26 kap 10, 
11, 12 §§ SL 

Chef för kvalitet och 
utveckling 

ANM 

3 Beslut om smärre förändringar 
av villkor i befintligt 
godkännande. 

26 kap 10, 

11, 12 §§ 
SL 

Chef för kvalitet och 
utveckling 

 VS 
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4 Verkställighet att för nämndens 
räkning till Skolinspektionen 
avge handlingar och annat 
material vid regelbunden 
tillsyn.  

26 kap 7§ 
SL 

Chef för kvalitet och 
utveckling 

VS 

5 Verkställighet att för 
nämndens räkning till 
Skolinspektionen avge 
handlingar och annat material 
i samband med 
anmälningsärenden. 

26 kap 7§  
SL 

Chef för kvalitet och 
utveckling 

VS 

6 Verkställighet att för 
nämndens räkning till 
Skolinspektionen avge 
handlingar och annat material 
i samband med anmälnings-
ärenden rörande ärenden som 
rör enskilda barn. 

26 kap 7§  
SL 

Verksamhetschef 
VS 

7 Verkställighet att för nämndens 
räkning till Skolinspektionen 
avge handlingar och annat 
material i samband med 
kvalitetsgranskningar samt 
nationell uppföljning och 
utvärdering. 

26 kap 22, 
25 §§ SL 

Chef för kvalitet och 
utveckling 

VS 

  

3.  Överklaganden, 
yttranden m.m. 

   

 3.A. Överklaganden och 
yttranden 

   

1 Behörig firmatecknare  Förvaltningschef ANM 

2 Yttrande till myndighet  Respektive 
Verksamhetschef, Chef 
för ekonomifunktionen, 
Chef för HR-funktionen, 
Chef för kvalitet och 
utveckling, Chef för 
barnhälsa 

ANM 

3 Beslut att ompröva, alternativt 
inte ompröva ett beslut. 

27 § FL Delegat i ursprungs- 
beslutet 

ANM 

4 Beslut att avvisa överklaganden 
som har kommit in för sent. 

24 § FL Nämndsekreterare 
ANM 
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5 Beslut att avvisa ombud. 9 § FL Delegat i ursprungs- 
beslutet 

VS 

6 Yttrande till 
Förvaltningsdomstol i 
överklagade ärenden. 

Lagrum i 
ursprungs- 
beslutet 

Delegat i ursprungs- 
beslutet 

ANM 

7 Överklaga och i förekommande 
fall begära inhibition av beslut 

22 § FL, 29 
§ FL 

Respektive 
Verksamhetschef, Chef 
för ekonomifunktionen, 
Chef för HR-funktionen, 
Chef för kvalitet och 
utveckling, Chef för 
barnhälsa 

ANM 

8 Rättelse av skrivfel och liknande 
i beslut. 

26 § FL Delegat i ursprungs- 
beslutet 

VS 

 
3.B. Övriga yttranden 

   

1 Rätt att pröva och avgöra 
jävsinvändning mot delegat, som 
beslutar i individärenden. 

6 kap § 24 KL Förvaltningschef 
VS 
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Förklaringar

Ansvarsområde
Förskolenämndens ansvarsområden framgår av reglemente.

Syftet med delegation
Delegering innebär att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i 
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Syftet med delegation är att 
nå en administrativt enklare och snabbare handläggning. Delegationsbeslut fattas i namn 
av den som gett delegationen och gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem.

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar förändras inte av 
att beslutanderätten delegeras.

Delegater
En nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till

• Ett utskott (avdelning) av nämnden, t.ex. ett arbetsutskott

• En enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande.

• En anställd hos kommunen. Denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd
hos den nämnd som delegerar beslutanderätten.

Det går inte att delegera till en grupp anställda eller till en grupp bestående av anställda 
och förtroendevalda att gemensamt fatta beslut.

Förskolenämnden uppdrar till Pernilla Bjerkesjö, förvaltningschef att fatta beslut 
med anledning av nämndens personuppgiftsansvar.

Vidaredelegation
Nämnden får överlåta åt förvaltningschef att i sin tur uppdra åt annan anställd inom 
kommunen att besluta istället. Förvaltningschefens vidaredelegation är lägsta beslutsnivå 
och får inte delegeras vidare.

Om förvaltningschefen vill förbehålla sig rätten att besluta i ett visst ärende eller i en 
viss typ av ärenden, ska den som tilldelats beslutanderätten underrättas om det i förväg. 
Förvaltningschef som delegerat beslutanderätten i ett ärende får inte ändra ett redan 
fattat beslut.

Ej delegerbara ärenden
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet

• Framställningar eller yttrande till Kommunfullmäktige, liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av Kommunfullmäktige
har överklagats

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt

• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Nämndens återkallande
Nämnden kan när som helst återkalla en delegation. Detta kan göras generellt eller i 
ett särskilt ärende. Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett ärende genom att själv 
ta över ärendet och besluta. Däremot kan nämnden inte ändra ett beslut som redan är 
fattat av en delegat.
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Brådskande ärenden
Ordföranden, eller annan nämndledamot som nämnden utsett, kan besluta på nämndens 
vägnar i brådskande ärenden. Beslutet ska då anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
Vid ordförandens frånvaro ersätter i första hand 2:e vice ordföranden och därefter 1:e 
vice ordföranden.

Personliga förhållanden och jäv
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga 
förhållanden eller där jäv enligt KL, 6 kap 25 § förekommer.

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till förvaltningschef, som anmäler till 
nämnden. Anmälningsrutinerna ska vara så utformade att nämnden får tillfredsställande 
insyn i och kontroll över hur beslutanderätten utövas. Nämnden avgör i vilken form 
delegationsbesluten ska anmälas till nämnden.

Tidpunkten för anmälan bestämmer beräkningen av besvärstiden när det gäller överklagan 
som laglighetsprövning. Tiden är tre veckor från den dag som det på kommunens anslagstavla 
anslagits att protokollet justerats. Vid förvaltningsbesvär är också överklagningstiden tre 
veckor, men räknas från den dag när den som beslutet rör fått ta del av beslutet.

Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Yttranden omfattas inte 
heller av anmälningsskyldigheten om det inte anges annat i gällande lagstiftning.

Attesträtt
Förvaltningschefen är bemyndigad att utse besluts- och behörighetsattestanter, enligt 
attestreglementet.

Personalärenden
Beslutanderätten utövas inom ramen för gällande lagstiftning och stadens styrdokument 
som policys, program, riktlinjer och rutiner. 

Vid anställning av personal i arbetsledande ställning, eller som annars har arbetsuppgifter 
av särskild betydelse, ska beslutsfattaren samråda med närmaste högre chef före beslut.

För lönesättning gäller särskilda rutiner.
 
Upphandlingsärenden
Den som beslutar om inköp eller träffar avtal om arbeten eller tjänster ansvarar för att 
upphandlingen sker enligt upphandlingsreglementet. Beslutsfattaren ansvarar för att 
välja den upphandlingsform som är lämplig med hänsyn till kravet på affärsmässighet 
och behovet av samordning.

Beslutsärenden ska behandlas i ett sammanhang, dvs. ärendet får inte delas upp i syfte 
att kringgå befogenhetsbestämmelser. Den som beslutar om inköp ansvarar för att varan 
motsvarar de krav från bl.a. arbetsmiljösynpunkt som ställs på produkter i förvaltningens 
verksamhet.

Kostnadsansvar
Beslutsfattaren ska dels förvissa sig om att nödvändiga anslag finns för de kostnader som 
beslutet kan innebära, dels beakta anvisningarna för medelsanvändning. Beslutsfattaren 
ska också förvissa sig om att täckning finns i budget.
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Facklig samverkan och MBL
Beslutsfattaren ansvarar i förekommande fall för samverkan med de fackliga organisationerna 
enligt Borås Stads samverkansavtal.

Anvisningar
VS = Verksamhetsbeslut
ANM = Anmälningsärenden till nämnd
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Ärende Lagrum Delegat på lägsta 
nivå

Anvisningar

1.  Allmän 
handling, Ekonomi 
och Personal
1.A. Allmän handling

1 Avslag på begäran om 
utlämnande av allmän 
handling till enskild 
eller annan myndighet. 
Uppgift ur sådan 
handling till myndighet 
eller förbehåll i samband 
med utlämnande till 
enskild.

2 kap 2 och 14 §§ TF

6 kap 2 och 6 §§ OSL

10 kap 14 § OSL

Förvaltningschef     VS

1.B. Ekonomi
1 Skadeersättning till 

personal
Chef för 
Ekonomienheten

I samråd med 
överordnad chef VS

2 Skadeersättning till 
barn, vårdnadshavare 
eller allmänhet.

Chef för 
Ekonomienheten

I samråd med 
överordnad 
chef VS

1.C. Anställning 
och upphörande av 
anställning

1 Tillsvidareanställning av 
förskolechef. Före fyllda 
67 år.

32 § AB

4 § LAS

2 kap 11 § SL

Verksamhetschef VS

2 Tillsättning av Chef för 
ekonomifunktionen, 
Chef för 
HR-funktionen, 
Chef för kvalitet och 
utveckling, Chef för 
barnhälsa.

32 § AB

4 § LAS

Förvaltningschef VS

3 Tillsvidareanställning 
av övrig personal. Före 
fyllda 67 år.

32 § AB

4 § LAS

Respektive chef VS

4 Beslut om lönetillägg för 
anställda från det år de 
fyller 65 år. 

Förhandlingsdelegationens 
beslut 2017/AL0019 021

Förvaltningschef VS
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Ärende Lagrum Delegat på lägsta 
nivå

Anvisningar

5 Beslut om utbetalning av 
rekryteringsbonus

Förhandlingsdelegationens 
beslut 2017/AL0014 021

Förvaltningschef VS

6 Anställa för viss 
tid, visst arbete, 
provanställning, allmän 
visstidsanställning, 
tidsbegränsad 
anställning, PAN och 
anställa för vikariat. Före 
fyllda 67 år.

5 och 6 §§ LAS

4 § AB

Respektive chef VS

7 Beslut om uppsägning 
på grund av personliga 
skäl eller arbetsbrist samt 
beslut om avsked.

4 § 2 st och 18-20 §§ LAS Förvaltningschef VS
I fråga om 
personliga 
skäl och 
beslut om 
avsked skall 
samråd med 
Personal och 
förhandling 
ske.

2.  Förskola
2.A. Förskola

1 Beslut om åtgärder vid 
framkomna brister i 
verksamheten.

4 kap 7 § SL Förskolechef VS

2 Beslut att utreda 
kränkande behandling.

Beslut att vidta åtgärder 
för att förhindra 
kränkande behandling i 
framtiden.

6 kap 10 § SL Förskolechef ANM
För 
förskolechefs 
skyldighet att 
anmäla till 
huvudman 
finns särskild 
rutin.

3 Beslut att erbjuda 
förskola utifrån barns 
eget behov på grund 
av familjens situation i 
övrigt.

8 kap 5 § SL Chef för barnhälsan VS

4 Beslut om att erbjuda 
barn förskola på grund 
av fysiska, psykiska eller 
andra skäl.

8 kap 7 § SL Chef för barnhälsan VS

5 Beslut om förtur i 
förskola utifrån fysiska, 
psykiska eller andra skäl.

8 kap 5, 7 §§ SL Chef för barnhälsan VS

6 Beslut om mottagande 
från annan kommun.

8 kap 13 § SL Chef för kvalitet och 
utveckling

VS

7 Beslut om 
avgiftsreduktion eller 
befrielse från avgift.

8 kap 16 § SL Chef för kvalitet och 
utveckling

VS
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Ärende Lagrum Delegat på lägsta 
nivå

Anvisningar

8 Beslut om tilläggsbelopp 
till fristående förskola 
för barn som har ett 
omfattande behov av 
särskilt stöd.

8 kap 23 § SL Chef för barnhälsan VS 
Överklagas 
till 
Förvaltnings- 
domstol 
enligt 28 kap 
5 § SL

9 Beslut om avslag 
eller godkännande av 
placering i två olika 
förskolor.

8 kap 12 § SL  Chef för kvalitet 
och utveckling

VS

10 Beslut om att lämna 
yttrande till annan 
kommun. 

8 kap 12 § SL Chef för kvalitet och 
utveckling

VS

2.B. Entreprenad och 
samverkan

1 Ansökan hos regeringen 
om överlämnande av 
övrig undervisning på 
enreprenad på grund av 
särskilda skäl samt sluta 
avtal om detta.

23 kap 5 § Förvaltningschef ANM

2.C. Annan 
pedagogisk verksamhet

1 Besluta om 
tilläggsbelopp till 
enskild pedagogisk 
omsorg för barn som har 
ett omfattande behov av 
särskilt stöd.

25 kap 13 § SL Chef för barnhälsan VS 
Överklagas 
till 
Förvaltnings- 
domstol 
enligt 28 kap 
5 § SL

2.D. Tillsyn m.m.
1 Verkställighet tillsyn 

av fristående förskolor 
samt enskild pedagogisk 
omsorg.

26 kap 4 § SL Chef för kvalitet och 
utveckling

VS

2 Beslut om föreläggande, 
anmärkning och att 
avstå från ingripande 
vid tillsyn av fristående 
förskolor samt 
pedagogisk omsorg 
enligt 26 kap 4 § SL.

26 kap 10,
11, 12 §§ SL

Chef för kvalitet och 
utveckling

ANM

3 Beslut om smärre 
förändringar av villkor i 
befintligt godkännande.

26 kap 10,
11, 12 §§ SL

Chef för kvalitet och 
utveckling

 VS
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Ärende Lagrum Delegat på lägsta 
nivå

Anvisningar

4 Verkställighet att för 
nämndens räkning till 
Skolinspektionen avge 
handlingar och annat 
material vid regelbunden 
tillsyn. 

26 kap 7§ SL Chef för kvalitet och 
utveckling

VS

5 Verkställighet att för 
nämndens räkning till 
Skolinspektionen avge 
handlingar och annat 
material i samband med 
anmälningsärenden.

26 kap 7§ 
SL

Chef för kvalitet och 
utveckling

VS

6 Verkställighet att för 
nämndens räkning till 
Skolinspektionen avge 
handlingar och annat 
material i samband med 
anmälnings-ärenden 
rörande ärenden som rör 
enskilda barn.

26 kap 7§ 
SL

Verksamhetschef VS

7 Verkställighet att för 
nämndens räkning till 
Skolinspektionen avge 
handlingar och annat 
material i samband med 
kvalitetsgranskningar 
samt nationell 
uppföljning och 
utvärdering.

26 kap 22, 25 §§ SL Chef för kvalitet och 
utveckling

VS

3.  Överklaganden, 
yttranden m.m.
3.A. Överklaganden 
och yttranden

1 Behörig firmatecknare Förvaltningschef ANM
2 Yttrande till myndighet Respektive 

Verksamhetschef, 
Chef för 
ekonomifunktionen, 
Chef för 
HR-funktionen, 
Chef för kvalitet och 
utveckling, Chef för 
barnhälsa

ANM

3 Beslut att ompröva, 
alternativt inte ompröva 
ett beslut.

27 § FL Delegat i ursprungs- 
beslutet

ANM
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Ärende Lagrum Delegat på lägsta 
nivå

Anvisningar

4 Beslut att avvisa 
överklaganden som har 
kommit in för sent.

24 § FL Nämndsekreterare ANM

5 Beslut att avvisa ombud. 9 § FL Delegat i ursprungs- 
beslutet

VS

6 Yttrande till 
Förvaltningsdomstol i 
överklagade ärenden.

Lagrum i ursprungs- 
beslutet

Delegat i ursprungs- 
beslutet

ANM

7 Överklaga och i 
förekommande fall 
begära inhibition av 
beslut

22 § FL, 29
§ FL

Respektive 
Verksamhetschef, 
Chef för 
ekonomifunktionen, 
Chef för 
HR-funktionen, 
Chef för kvalitet och 
utveckling, Chef för 
barnhälsa

ANM

8 Rättelse av skrivfel och 
liknande i beslut.

26 § FL Delegat i ursprungs- 
beslutet

VS

3.B. Övriga yttranden
1 Rätt att pröva och avgöra 

jävsinvändning mot 
delegat, som beslutar i 
individärenden.

6 kap § 24 KL Förvaltningschef VS
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Postadress 
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Olovholmsgatan 32 
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boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Förskolenämnden 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-12-18 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00008 
1.4.1.25 

  

 

  

 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  

2018-11-21 – 2018-12-10 till handlingarna.      

Sammanfattning 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  

2018-11-21 – 2018-12-10.                

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

MEDDELANDEN/ANMÄLAN 
Sida 

1(1) 

Datum 
2018-12-11 

 
Sammanträde: 2018-12-18 
 

Diarium: FN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-12-05 1952 

 

IN Kommunfullmäktige Bestämmelser om ersättningar till 

kommunens förtroendevalda 2019-2022 

2018-00172 

2018-12-05 1951 

 

IN Kommunfullmäktige Avsägelse av förtroendeuppdrag, 

entlediganden och fyllnadsval 

2018-00171 

2018-12-05 1950 

 

IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges 

sammanträdesdagar 2019 

2018-00170 

2018-12-04 1944 

 

IN Kommunfullmäktige Delårsrapport januari-augusti 2018 för 

nämnderna och de kommunala bolagen 

2018-00168 

2018-12-03 1943 

 

IN Kommunsullmäktige Nybyggnad av Alidebergs förskola, 

Vildmarken. Del av Lundby 1:1 

Skogshyddan 

2018-00015 

2018-11-29 1941 

 

IN Skolverket Skolverket beslut Statsbidrag till 

kvalitetssäkrande åtgärder för 2018 

2018-00151 

2018-12-03 1940 

 

IN Skolverket Beslut om rekvisition Statsbidrag för 

omsorg under tid för förskola eller 

fritidshem inte erbjuds för 2018 

2018-00087 

2018-11-28 1936 

 

IN Skolinspektionen Beslut från Skolinspektionen ärende 

Dnr 41-2018 8947 

2018-00142 

 



 

 

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 

2018-12-18 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00007 1.2.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas i protokoll den 18 december 2018.       

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 8.    

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

DELEGATIONSBESLUT LISTA NR 7 
Sida 

1(1) 

Datum 
2018-12-11 

 
Sammanträde: 2018-12-18 
 

Diarium: FÖRSKOLENÄMNDEN 
 

 

 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

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

 

2018-11-22 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2018-00041 24 

 

Marie Gerdin 

 

Tillstyrkt 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

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

 

2018-11-01– 

2018-11-30 

 

Kapitel 1.C.3– anställning 

och upphörande av 

anställning 

 

Tillsvidareanställning av övrig personal 

föra fyllda 67 år.  

 

14 st 

 

Verksamhetschef 

 

Tillstyrkt 

2018-01-01-

2018-12-10 

Kapitel 1.C.4– anställning 

och upphörande av 

anställning 

Beslut om lönetillägg för anställda från 

det år de fyller 65 år. 

 

6 st 

 

Förvaltningschef 

 

Tillstyrkt 

 

2018-11-01- 

2018-11-30 

 

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. 

 

70 st 

 

Respektive chef 

 

Tillstyrkt 
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