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Förskolenämnden kallas till sammanträde: 
 
Tid: Torsdagen den 28 september klockan 15.30. 

 Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation från kl 15.30 och 
nämndsammanträdet startar kl 17.00.   
 

Plats: Förskoleförvaltningen, Olovholmsgatan 32,  
sammanträdeslokal Borgstena, plan 1. 

 
Partigruppmöten för politisk beredning: 
Den rödgröna gruppen träffas tisdagen den 26 september kl. 17.00 i sammanträdeslokal 
Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt förhinder till Leif Johansson, 
tel. 0734-32 76 53. 
 
Alliansen träffas tisdagen den 26 september i sammanträdeslokal Bredared, plan 1, 
Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt förhinder till Marie Fridén, tel. 0734-32 70 95. 
 
Sverigedemokraterna träffas måndagen den 25 september i sammanträdeslokal Salängen, 
plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt förhinder till Leif Häggblom, tel.0702-65 
50 98. 
 
Dagordning 
 
1 Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare 
 Förslag till justering måndagen den 2 oktober.  
 
2 Godkännande av föredragningslistan 
 
3  Allmänhetens frågestund 
 
Beslutsärenden 
 
4. Gallring av papperhandlingar efter skanning till  

 ärendehanteringssystemet Ciceron  (2017/FN0118 004)  Bilaga 
 

5. Remissvar; Mänskliga rättigheter är en kommunal   
 angelägenhet- gör Borås till MR-stad (2017/FN0124 790)  Bilaga 
 

6. Remissvar; FN:s konvention om rättigheter 
      för personer med funktionsnedsättning (2017/FN0123 730)  Bilaga 
 

7. Miljörapport tertial 2 2017 (2017/FN0137 400)   Bilaga 
 

8. Tertialrapport 2 2017 (2017/FN0142 04)   Bilaga 
 

9. Tillstyrkan av anslagsframställan för nybyggnad av  
 Silverpoppelns förskola, Islandsgatan 5-6,  
 Silverpoppeln 5, Borås (2017/FN0049 714)   Bilaga 
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10. Tillstyrkan av anslagsframställan för nybyggnad av  

 Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen, Del  
 Av Hässleholmen 3:1 Borås (2016/FN0037 714)  Bilaga 

 
11. Användning av buffert Förskolenämnden  

 (2017/FN0143 04)      
 

12. Lokalisering av ny förskola på Sörmarken/Svensgärde  
Tillstyrkan av planändring av detaljplan Hulta 4:1  
Bultastensparken, Borås (2017/FN0113 214)   Bilaga 
 

13. Arvode för medborgardialog den 10 oktober  
(2017/FN0048 101)     Bilaga 
 

14. Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning 
 

15. Delegationsbeslut 
 

16. Rapport från kontaktpolitiker 
 

17. Övriga frågor 
 

 
 
Leif Johansson 
Ordförande Pernilla Bjerkesjö 
  Förvaltningschef   



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Gallring av pappershandlingar efter skanning till 
ärendehanteringssystemet Ciceron 
 
Förslag till beslut: 
Förskolenämnden beslutar att inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i ärendehanteringssystemet Ciceron, 
skannas för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Förskoleförvaltningen ha säkerställt att; 

− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets anvisningar. 
− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande information eller 

möjligheten att fastställa autenticiteten. 
− Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde. 

 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till myndigheten från och med 2018-
01-01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN00118 004 
Handläggare: Emelie Hansson 

Ärende 4 



 BESLUT  1 (3) 
 

  
 2017-06-30          D nr 2017/FN0118 004 

 
Emelie Hansson 
Nämndsekreterare 

 
         
                             
                           
  

Gallring av pappershandlingar efter skanning till 
ärendehanteringssystemet Ciceron 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0183 004 
 
Nämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att inkommande pappershandlingar, som tillhör 
ett ärende i ärendehanteringssystemet Ciceron, skannas för att därefter 
gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Förskoleförvaltningen ha 
säkerställt att; 

− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande 
enligt Stadsarkivets anvisningar. 

− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför 
förlust av betydelsebärande information eller möjligheten att 
fastställa autenticiteten. 

− Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar 
informationens bevisvärde. 

 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som 
inkommit till myndigheten från och med 2018-01-01. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Under hösten 2017 kommer Borås Stad ersätta sitt nuvarande systemstöd 
för den nämndadministrativa processen (LIS) med det nya 
ärendehanteringssystemet Ciceron. För att effektivisera och kvalitetssäkra 
informationshanteringen är avsikten att man i det nya systemet ska ha en 
helt digital ärendehanteringsprocess, från det att ett ärende initierats till att 
det arkiveras. Även om kommunens handläggning till största del redan idag 
är digital inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, 
organisationer och företag i pappersform. För att kunna få en 
standardiserad ärendehanteringsprocess som är helt digital kommer Borås 
Stad att skanna inkommande pappershandlingar och ersätta dem med en 
digital handling i Ciceron.   
 
Förutsättningar  
Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de 
normalt bevaras och hanteras i det format de inkommer eller upprättas i. 



 BESLUT  2 (3) 
 

  
 2017-06-30          D nr 2017/FN0118 004 

 
Emelie Hansson 
Nämndsekreterare 

 
Pappershandlingar bevaras i pappersform och elektroniska handlingar i 
elektroniskt skick. Överföring till annat medium, där den ursprungliga 
handlingen förstörs, som medför informationsförlust, förlust av möjliga 
sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av möjligheterna att 
fastställa handlingens äkthet är i juridisk mening gallring vilket kräver ett 
myndighetsbeslut om att gallring får ske. 
 
Krav för att få gallra inkommande pappershandlingar 
Förutsättningarna för att kunna bevara information digitalt styrs i hög grad 
av hur informationen hanteras redan i källsystemet. Då Borås Stad avser att 
arkivera handlingarna i Ciceron digitalt krävs att man, utöver den digitalt 
upprättade informationen, också standardiserar och kvalitetssäkrar 
skanningen av inkomna pappershandlingar.     
För att en kommunal myndighet, efter skanning och import av digital 
handling i Ciceron, ska få gallra inkommen pappershandling krävs att 
nedanstående kriterier är uppfyllda: 
 

− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för 
bevarande.  
Det valda filformatet följer Stadsarkivets anvisningar för 
bevarandeformat. Det är myndighetens eget ansvar att kontinuerligt 
bevaka om det sker förändringar i vilka format som anses godkända 
för digitalt bevarande. 
   

− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför 
förlust av betydelsebärande information eller möjligheten att 
fastställa autenticiteten.  
Myndigheten har etablerade rutiner och kontroller för att säkerställa 
att den skannade versionen är likalydande med 
ursprungshandlingen, att all information i handlingen finns med och 
går att tyda samt att myndigheten i övrigt följer Stadsarkivets 
anvisningar och tekniska krav för ersättningsskanning.  
 

− Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar 
informationens bevisvärde. 
Myndigheten har säkerställt att gallringen inte bryter mot gällande 
lagstiftning eller påverkar handlingens bevisvärde och möjlighet att 
kunna styrka ett legalt förhållande.  
  
 



 BESLUT  3 (3) 
 

  
 2017-06-30          D nr 2017/FN0118 004 

 
Emelie Hansson 
Nämndsekreterare 

 
 
 

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan i FSG.  

  
 
 

FÖRSKOLENÄMNDEN 
    
 
  Leif Johansson 
 Ordförande  Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef  
 
 
 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen för kännedom 



   PROTOKOLLSUTDRAG 
         Sammanträdesdag 

            2017-06-12 
 
 
§ 307   2017/KS0183 004 
Gallring av pappershandlingar efter skanning till ärende-
hanteringssystemet Ciceron 
Under hösten 2017 kommer Borås Stad ersätta sitt nuvarande systemstöd för den 
nämndadministrativa processen (LIS) med det nya ärendehanteringssystemet 
Ciceron. För att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten 
att man i det nya systemet ska ha en helt digital ärendehanteringsprocess, från det att 
ett ärende initierats till att det arkiveras. Även om kommunens handläggning till  
största del redan idag är digital inkommer handlingar från privatpersoner, myndig-
heter, organisationer och företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad 
ärendehanteringsprocess som är helt digital kommer Borås Stad att skanna in-
kommande pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i Ciceron.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): 
 
Inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i ärendehanteringssystemet Ciceron, skannas 
för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Stadsledningskansliet ha säkerställt 
att  
 

− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets 
anvisningar. 

− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande 
information eller möjligheten att fastställa autenticiteten. 

− Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde. 
 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till myndigheten 
från och med den 1 januari 2018. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar samtliga Borås Stads nämnder och bolag i förekommande fall att fatta 
beslut i denna fråga. 
 
Vid protokollet 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeras 
 
Ulf Olsson (S) Kerstin Hermansson (C) 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagtavla den 26 juni 2017 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Remissvar; Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet - gör 
Borås till MR-stad 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0427 100 
 
Förslag till beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker motionen – ”Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet – gör Borås till en MR-
stad” där Borås Stad inleder ett arbete utifrån den plattform som SKL antagit för att bli en MR-kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0124 790 
Handläggare: Carina Holmström 

Ärende 5 



 
 
 
 REMISSVAR 

Sida 
1(1) 

Förskolenämnden 

Carina Holmström 
2017-09-28 D nr 2017/FN0124 790 

 Kommunstyrelsen  
 

Remissvar; Mänskliga rättigheter är en 
kommunal angelägenhet - gör Borås till MR-
stad 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0427 100 
 
Nämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker motionen – ”Mänskliga rättigheter är en kommunal 
angelägenhet – gör Borås till en MR-stad” där Borås Stad inleder ett arbete utifrån 
den plattform som SKL antagit för att bli en MR-kommun.  
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
För att säkerställa det lokala och regionala MR arbetet har Sveriges kommuner och 
Landsting utveckalt en plattform för policy- och verksamhetsutveckling. Ambitionen 
är att den ska fungera som en utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg när ledningen i 
politik och förvaltning vill stärka det egna arbetet med mänskliga rättigheter på lokal 
och regional nivå. Utgångspunkten i plattformen är kommunens, landsting och 
regioners grundläggande uppdrag som samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör, 
arbetsgivare och hur dessa uppdrag kopplas till säkerställande av mänskliga 
rättigheter.  
 
I Sverige spelar kommunerna, landstigen och regionerna en viktig roll i 
genomförandet, som platser och organisationer där de mänskliga rättigheterna 
dagligen måste respekteras, skyddas och främjas. De mänskliga rättigheterna är 
universella och får aldrig fråntas någon människa. De är också ömsesidigt beroende 
av varandra och odelbara, det vill säga ska inte rangordnas behandlas eller isoleras. Ett 
rättighetsbaserat arbetssätt ska enligt FN respektera ett antal genomförandeprinciper; 
Icke diskriminering/jämlikhet, deltagande/inkludering, transparens/ansvar.  
 
I ett antal kartläggningar har de framkommit att det behövs ökad förståelse för hur de 
åtaganden som Sverige har gjort internationellt kring mänskliga rättigheter påverkar 
beslutsfattande och verksamheter lokalt och regionalt.  
 
Att bli en MR-kommun skapar ett lokalsamhälle där alla tar ett aktivt ansvar för att 
förverkliga mänskliga rättigheter. Det ökar även kunskapen och medvetenheten hos 
förtroendevalda, tjänstepersoner, medborgare och det civila samhället. Genom att 
införliva de mänskliga rättigheterna i formella riktlinjer, rutiner och aktiviteter 
konkretiseras och systematiseras MR-arbetet.  
 
Förskolenämnden tillstyrker förslaget att Borås Stad inleder ett arbete utifrån den 
plattform som Sveriges kommuner och landsting antagit för att bli en MR-kommun.  
  
FÖRSKOLENÄMNDEN 
 
Leif Johansson  Pernilla Bjerkesjö 
Ordförande    Förvaltningschef 
 
 



 
 
 
MOTION 
 
 
Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet 
 - gör Borås till en MR-stad 
 
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla 
människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. 
Arbete för mänskliga rättigheter kan konkret handla om att motverka rasism och 
diskriminering, om jämställdhetsarbete, barns rättigheter och om nationella minoriteters 
rättigheter. Rättighetsperspektivet får inte hamna vid sidan om och ses som något extra, arbetet 
för mänskliga rättigheter bör vara en naturlig del i kommunens ordinarie verksamhet. 
 
I Sverige, precis som i andra länder, ligger ansvaret för att respektera, skydda, uppfylla och främja de 
mänskliga rättigheterna på flera nivåer. Den nationella nivån är avgörande för att de nationella och 
internationella åtaganden som Sverige har gjort gällande mänskliga rättigheter säkerställs. Samtidigt 
implementeras dessa åtaganden i hög grad på lokal och regional nivå. Rätten till exempelvis hälsa, 
utbildning, delaktighet och inflytande konkretiseras i mötet mellan lokala myndigheter och invånarna. 
Kommunerna, regionerna och landstingen spelar därmed en viktig roll för förverkligandet av de 
mänskliga rättigheterna. 
 
För att stärka det lokala och regionala MR-arbetet har Sveriges Kommuner och Landsting utvecklat en 
plattform för policy- och verksamhetsutveckling. Ambitionen är att den ska fungera som en 
utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg när ledningen i politik och förvaltning vill stärka det egna 
arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå.  
 
Utgångspunkten i plattformen är kommuners, landstings och regioners grundläggande uppdrag som 
samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör, arbetsgivare och hur dessa uppdrag kopplas till 
säkerställandet av mänskliga rättigheter. 
 
MR-plattformen är utformad med inspiration från de städer som internationellt utropat sig till MR-
städer. Vänsterpartiet menar att Borås Stad genom ett systematiskt arbete med Mänskliga rättigheter 
baserat på den plattform som SKL tagit fram ytterligare ska utveckla arbetet med mänskliga rättigheter 
och med det bli en MR-kommun. 
 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet  
 
att Borås Stad inleder ett arbete utifrån den plattform som Sveriges kommuner och landsting antagit 
för att bli en MR-kommun 
 
 
Borås 2017-03-16 
Ida Legnemark (V) 
  



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Remissvar; FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0216 700 
 
Förslag till beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker motionen att en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i Borås Stad tas fram.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0123 730 
Handläggare: Carina Holmström 
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 REMISSVAR 

Sida 
1(1) 

Förskolenämnden 
Carina Holmström 

2017-09-28 D nr 2017/FN0123 730 

 Kommunstyrelsen  
 

Remissvar; FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0216 700 
 
Nämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker motionen att en handbok kopplad till FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för förtroendevalda och 
anställda i Borås Stad tas fram.  
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Den 14 januari 2009 trädde FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning i kraft i Sverige. Den bygger på FN:s allmänna delkaration av 
mänskliga rättigheter, och den förtydligar vad som måste till för att mänskliga 
rättigheter ska tillgodoses för personer med funktionsnedsättning. För kommunens 
del har FN konventinen stor betydelse. Mycket av det som bestäms på statlig nivå får 
sitt genomförande först ute i kommunen.  
 
Enligt FN konventionen har kommunen ansvar för att öka medvetenheten om 
situationen för personer med funktionsnedsättning. Såväl arbetsgivare, anställda och 
berörda politiker ska ges kunskap. Det är avgörande för att personer med 
funktionsnedsättningar ska garanteras lika villkor och möjligheter på arbetsplatser och 
på arbetsmarknaden.  
 
I Sverige har var femte medborgare någon form av funktionsnedsättning. I takt med 
att befolkningen lever allt längre, och sjukvården hjälper allt fler att överleva olyckor 
och svåra sjukdomar, kommer den andelen sannolikt också att öka.  
 
Som motionen påvisar har Borås Stad vid flera tillfällen prisats och uppmärksammats 
för sitt tillgänglighetsarbete. Borås Stads Vision 2025 pekar på vikten av att vår stad 
ska vara inkluderande. Förskolenämnden tillstyrker förlaget att en handbok kopplad 
till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för 
förtroendevalda och anställda i Borås Stad tas fram.  
 
 
FÖRSKOLENÄMNDEN 
 
Leif Johansson 
Ordförande   Pernilla Bjerkesjö 
   Förvaltningschef 

 
 

 



FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning  
 

Borås Stad har vid flera tillfällen prisats och uppmärksammats för sitt tillgänglighetsarbete. 

Även Borås Stads Vision 2025 pekar på vikten av att vår stad ska vara inkluderande. Det finns 

alltså en god grund att bygga på, men fortfarande finns det mycket att göra för att främja 

jämlika villkor för alla boråsare oavsett funktionalitet.  

 

Den 14 januari 2009 trädde FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsned-

sättning i kraft i Sverige. Det innebär ett juridiskt ansvar för offentliga myndigheter, där-

ibland kommuner, att förverkliga konventionens intentioner. Trots att Sverige och Borås har 

arbetat en hel del med tillgänglighet så är det ett faktum att  personer med funktionsned-

sättning har tuffare förutsättningar i skola och på arbetsmarknad, vilket leder till sämre eko-

nomisk och social status. Ohälsotalen är väsentligt högre i gruppen personer med funktions-

nedsättning.  

 

I Botkyrka kommun har en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i kommunen tagits fram. För att 

vidareutveckla Borås lyckade arbete med tillgänglighet och för att försäkra sig om att rättig-

heter för personer med funktionsnedsättning beaktas i samtliga förvaltningar borde en lik-

nande handbok tas fram i vår kommun. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet 

 

• Att en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer med funkt-

ionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i Borås Stad tas fram 

 

Borås 2017-02-22 

Ida Legnemark (V) 
 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Miljömålsuppföljning 2017 
 
Förslag till beslut: 
Förskolenämnden godkänner upprättad Miljörapport för tertial 2 2017 och översänder densamma till Miljö-och 
konsumentnämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0137 400 
Handläggare: Jenny Strand 

Ärende 7 



 
 
 
 BESLUT 

Sida 
1(1) 

Jenny Strand  
Förvaltningscontroller 

2017-09-28                 D nr 2017/FN0137 400  

 
Miljö- och konsumentnämnden 
 

 

 
 

 
Uppföljning av miljömålen tertial 2 
 
 
Nämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner upprättad Miljörapport för tertial 2 2017 och översän-
der densamma till Miljö-och konsumentnämnden. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2012 Borås Stads Miljömål 2013-2016. Kommunfullmäk-
tige har beslutat att dessa miljömål gäller till och med 2017. 

Förskolenämndens arbete med Borås Stads miljömål redovisas i samband med tertial-
uppföljningarna till Miljö- och konsumentnämnden. Miljö- och konsumentnämnden 
sammanställer sedan en rapport till Kommunstyrelsen. Uppföljningen skall beskriva 
hur långt nämnden har kommit i sitt arbete med de av kommunfullmäktige beslutade 
målen, indikatorerna och åtgärderna. 
 
Följande mål följs upp i bilagd miljörapport: 
 

• Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet. 
• Barn och ungdomar får grund för miljöengagemang. 
• Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri organisation. 

 
 
 
FÖRSKOLENÄMNDEN 
 
 
Leif Johansson 
Ordförande    

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 

 



 
 

 
 

Miljörapport 
Förskolenämnden 
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Inledning 
I denna Miljörapport redovisas nämndens arbete med Borås Stads miljömål 2013-2016, vilka beslutades 
av Kommunfullmäktige 2012. Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar 
samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat 
område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Miljömålen följs upp tre gånger per år, i samband 
med tertialuppföljningarna och årsredovisningen. 

Hållbara perspektiv 
Beskrivning 
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid 
konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar 
för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett 
gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål. 

Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet 

Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem 
(1a) 

Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2016 Utfall T2 2017 

Certifierat miljöledningssystem, antal Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord  Ja 

Kommentar Olovholmsgatans lokaler är miljödiplomerade av Stadsdelsförvaltningen Norr, vilken 
upphörde vid årsskiftet. Den handbok som arbetades fram vid den diplomeringen är fortfarande gällande. 

Miljöledningssystem som inte är 
certifierat, antal 

Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord  Nej 

Kommentar Förvaltningen har inget Miljöledningssystem som inte är certifierat. 
 

Åtgärder Sta
tus Status 

Åtgärder etappmål 1 a) Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett 
miljöledningssystem 

 Pågående 

Kommentar Förskoleförvaltningen kommer under hösten 2017 att starta upp arbetet med att diplomera 
den nya förvaltningen. Diplomeringen planeras till våren 2018. Arbetet kommer att ske i samverkan med 
övriga två förvaltningar i utbildningsklustret, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen.  

Miljöutbildning för alla anställda (1b) 

Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2016 Utfall T2 2017 

Förskolenämnden, Miljörapport 3(5) 



Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2016 Utfall T2 2017 

Andel anställda som genomgått 
miljöutbildning som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete 

   

Kommentar Merparten av alla pedagoger inom förskolan har genomgått en miljöutbildning som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. Någon exakt siffra finns i dagsläget inte att rapportera, då ingen ny 
uppföljning gjorts sedan omorganisationen vid årsskiftet. Till årsrapporten kommer en ny uppföljning att 
göras inom detta område. Hösten 2015 genomfördes en gemensam utbildning för alla pedagoger inom 
förskolan, vilken även innehöll information om gifter och kemikalier i förskolan. 
 
Alla nyanställda får information om att anmäla sig till de miljöutbildningar som erbjuds i Borås Stad. 
 

Åtgärder Sta
tus Status 

Åtgärder etappmål 1b) Miljöutbildning för alla anställda  Pågående 

Mål 2. Barn och ungdomar får grund för miljöengagemang 

Skolor och förskolor arbetar systematiskt med praktisk och teoretisk 
hållbarhetsundervisning (2a) 

Alla förskolor, skolor och gymnasier har ett miljöledningssystem 
(2b) 

Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2016 Utfall T2 2017 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasier som har ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat 

  0 

Kommentar Ingen förskola har ett miljöledningssystem som inte är certifierat. 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har utmärkelsen 
Grön Flagg eller annat certifierat 
miljöledningssystem, %. 

  86,5 

Kommentar 87% av alla förskolor i Borås Stad är certifierade enligt "Grön flagg". 
 

Åtgärder Sta
tus Status 

Åtgärder etappmål 2b) Alla förskolor, skolor och gymnasier har ett 
miljöledningssystem 

 Pågående 

Kommentar 77 förskolor i Borås Stad är certifierade enligt Grön flagg. Några förskolor är nystartade och 
har således inte hunnit att bli certifierade ännu och övriga enheter fortsätter sitt miljöarbete mot en 
certifiering. 
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Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
Beskrivning 
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- 
och gods-transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och 
inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri 
organisation 

Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria 
eller sker med miljöfordon (7a) 

Åtgärder Sta
tus Status 

Åtgärder etappmål 7a) Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är 
fossilbränslefria eller sker med miljöfordon 

 Pågående 

Kommentar Förskoleförvaltningen uppmuntrar de anställda att om möjligt använda kollektivtrafiken vid 
tjänsteresor. Det finns då busskort att låna. Anställda uppmuntras också att gå vid kortare resor, istället för 
att åka bil. Det finns också åtta elcyklar att låna på Olovholmsgatan. Vid användande av bil skall bilpoolen 
användas. 
 
Förskoleförvaltningen köper vaktmästartjänster av Grundskoleförvaltningen. Vaktmästarna använder totalt 
15 lätta skåpbilar varav 7 är miljöklassade (47%). De upphandlade lätta transportbilarna drivs antingen 
med biogas, diesel eller bensin. Då det saknas möjlighet att tanka alternativa bränslen i kommunens 
ytterområden, begränsas urval av tjänstebilar till diesel eller bensin. Framöver kommer det enligt 
Servicekontoret bli möjligt att välja elhybrid, vilket kommer att minska utsläpp och negativ klimatpåverkan.  
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Tertialrapport 2 2017 
 
 
Nämnden beslut  
Förskolenämnden godkänner Tertialrapport 2 2017. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Tertialrapporten avser perioden januari-augusti 2017. Periodens ekonomiska resultat 
är ett överskott om 2 870 tkr i förhållande till periodens budget. Helårsresultatet är ett 
resultat enligt årsbudget. Statsbidraget för minskade barngrupper för läsåret 2017/18 
blir ca 5 000 tkr lägre än för läsåret 16/17. 

Under perioden har en medborgardialog genomförts. Samtliga av nämndens uppdrag 
under målområde Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga är genomförda eller 
delvis genomförda. Kontrollmoment som redogörs för avser barngruppens storlek 
och vikarier. 

Antal barn per årsarbetare ligger i augusti på 5,1.  
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Periodens ekonomiska resultat är ett överskott om 2 870 tkr i förhållande till peri-
odens budget. Till viss del beror överskottet i förhållande till budget på en återhåll-
samhet inom förvaltningen på grund av minskning av visst statsbidrag. Statsbidraget 
för minskade barngrupper för läsåret 2017/18 blir ca 5 000 tkr lägre än för läsåret 
16/17.  En del beror på svårigheten att få tag i utbildade förskollärare, vilket ger lägre 
personalkostnader. Kostnader för valideringsinsatser, volymökningar och inventarie-
inköp till vissa förskolor samt minskat statsbidrag gör att förvaltningen prognostiserar 
ett resultat enligt årsbudget.  

Den 7 juni arrangerades den första medborgardialogen, vilken riktade sig till vuxna 
och handlade allmänt om utemiljöer för små barn i Borås Stad. Under hösten finns 
ytterligare två medborgardialoger inplanerade. En är riktad till barn i förskolan och 
temat är "Utemiljöer". Den andra kommer att hållas på Viared för att undersöka be-
hov och intresse av en eventuell förskola i det området. 

Samtliga av nämndens uppdrag under målområde Vi tar gemensamt ansvar för barn 
och unga är genomförda eller delvis genomförda. Utredning gällande om det finns ett 
behov av en förskola på Viared har startat. Förvaltningen har initierat valideringsin-
satser för att öka andelen utbildade barnskötare och förskollärare. Vid uppdrag till 
Lokalförsörjningsnämnden, finns alltid i åtanke att det bör undersökas om det finns 
lokaler som går att förhyra. Förvaltningscheferna från förskole- och lokalförsörjnings-
förvaltningarna, tillsammans med presidierna, har träffat privata fastighetsägare och 
diskuterat frågan. En arbetsgrupp med representanter från de tre förvaltningarna 
inom utbildningsklustret har arbetat med uppdraget kring att samverka för att erbjuda 
elever med AST sammanhängande stöd under utbildningen – en röd tråd – genom 
hela skolsystemet och färdigställt en rapport. 
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Andelen föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan har ökat 
från 95,4 % år 2016 till 95,8 % för år 2017. 

Nämnden har två kontrollmoment i tertialrapporten. Dessa avser barngruppernas 
storlek och risken att inte klara Skolverkets riktlinjer samt risk för brist på vikarier. 
Någon uppföljning av barngruppernas storlek har inte gjorts under våren. En upp-
följning kommer att ske inför den årliga internkontrollplanen. En analys är gjord 
kring svårigheten att möta behovet av vikarier. Åtgärder har tagits fram tillsammans 
med bemanningsenheten. 

Under våren var i snitt 6 334 barn placerade inom förskolan. I augusti månad är 5 659 
barn placerade. I början av hösten är färre barn placerade, men placeringarna kommer 
att öka. Barn per årsarbetare låg under våren i snitt på 5,5. För augusti ligger verk-
samhetsmåttet på 5,1 barn per årsarbetare. 
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1  Inledning 

Förvaltningen har arbetat fram en utvecklingsplan som gäller för de kommande åren. 
Utvecklingsplanen ska borga för en mer långsiktig och mer kvalitativ planering för kommande 
utvecklingsprocesser. Det övergripande målet för verksamheten är att utveckla kvaliteten på 
undervisningen i förskolan och därmed skapa en mer likvärdig förskola för alla barn i Borås stad. 

Förskolenämnden redovisar ett positivt resultat med 2 870 tkr i förhållande till periodens budget och 
beror delvis på en medveten återhållsamhet under våren för att motverka bortfall av visst statsbidrag 
för minskade barngrupper. Statsbidraget blir för läsåret 17/18 ca 5 000 tkr lägre än för läsåret 16/17. 
Resultatet beror även på rekryteringsproblem inom förvaltningen. Prognosen för helåret är enligt 
årsbudget då förvaltningen bedömer att volymerna kommer att överstiga budgeterad nivå, minskningen 
av statsbidraget och att det finns ett stort behov av upprustning på ett flertal förskolor i form av 
inventarier samt behov av inventarier till följd av volymökningar. 

Beslut kring Budget 2018:1 fattades av nämnden den 24 augusti. Förvaltningen inleder arbetet med 
detaljbudgeten under september månad. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 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 
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

Utfall T2 
2017 

 Antal genomförda medborgardialoger.  4 0 1 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Den 7 juni arrangerades den första medborgardialogen, vilken riktade sig till vuxna. Totalt var det ett 
tjugotal personer som tyckte till kring frågan som den här gången handlade allmänt om utemiljöer för 
små barn i Borås Stad. De inkomna synpunkterna används i förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete 
och delges andra berörda förvaltningar. Under hösten finns ytterligare två medborgardialoger 
inplanerade. En är riktad till barn i förskolan och temat är "Utemiljöer". Den andra kommer att hållas 
på Viared för att undersöka behov och intresse av en eventuell förskola i det området. Denna 
medborgardialog är en viktig del i utredningen gällande Kommunfullmäktiges uppdrag 
"Förskolenämnden ska utreda behovet av en förskola på Viared". 
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2.2 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 
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

Utfall T2 
2017 

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

95,4 100 95,8 95,8 

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

De allra flesta vårdnadshavarna, 95,8 %, känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan. 
Förskolenämnden når dock inte målvärdet på 100 procent. Andelen vårdnadshavare som känner sig 
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan har ökat något sedan 2016, då utfallet var 95,4%. 2015 var 
utfallet för Borås Stad något högre, 97,4%. Att dra några generella slutsatser på huvudmannanivå 
utifrån variationen i utfallen går inte. För varje förskola är resultaten dock ett mycket viktigt underlag i 
enhetens systematiska kvalitetsarbete. 
 
Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till barn och vårdnadshavare lägger grunden 
för en känsla av trygghet. Värdegrundsarbetet på förskolorna är därför ett mycket viktigt område att 
belysa och vid behov fokusera på. En åtgärd kopplat till detta är att förvaltningen beslutat om att ta 
fram en ”Plattform för Värdegrund”, vilken skall vara ett stöd för förskolechefer och pedagoger i sitt 
värdegrundsarbete. 
 
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. På förskolorna finns organiserad samverkan 
genom till exempel föräldraråd, föräldramöten och utvecklingssamtal med barnen. Vårdnadshavare är 
också alltid välkomna att vara med i verksamheten. Förskolorna arbetar för att ge barn och föräldrar en 
god introduktion och möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten på olika sätt. 

 
 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2017 Kommentar 

Förskolenämnden ska utreda behovet av 
en förskola på Viared. 

 Delvis 
genomfört 

Utredning gällande om det finns ett behov 
av en förskola på Viared har startat. En 
medborgardialog med syfte att fånga in 
behov och intresse för en eventuell 
förskola på Viared är inplanerad under 
hösten. Lokalförsörjningsnämnden har i 
dagsläget således inte fått något uppdrag 
om att titta på lokaler eller tomt.  

Förskolenämnden får i uppdrag att se till 
att fördelningen mellan förskollärare och 
barnskötare ligger på 70 respektive 30 
procent och i övrigt att all personal har 
relevant utbildning. 

 Delvis 
genomfört 

Att arbeta för att fördelningen mellan 
förskollärare och barnskötare är 70 
respektive 30 procent är ett långsiktigt 
arbete. Förvaltningen har initierat en 
valideringsinsats för att öka andelen 
utbildade barnskötare och förskollärare. 
Gällande validering till barnskötare så går 
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Uppdrag Status T2 2017 Kommentar 

för tillfället 20 anställda den 
valideringsutbildning som genomförs inom 
förvaltningens regi. Denna utbildning 
avslutas före årsskiftet. I augusti 
påbörjade åtta barnskötare en utbildning 
för validering till förskollärare. 

Förskolenämnden får i uppdrag att i 
samverkan med 
Lokalförsörjningsnämnden ytterligare 
undersöka möjligheterna att få till fler 
förskoleplatser genom att förhyra 
förskolelokaler. 

 Genomfört Förskolenämnden och 
Lokalförsörjningsnämnden träffades under 
våren och gav förvaltningscheferna 
uppdraget. Förvaltningscheferna, 
tillsammans med presidierna, har sedan 
träffat privata fastighetsägare och 
diskuterat frågan. 
Lokalförsörjningsförvaltningen arbetar nu 
vidare med uppdraget. 

De nämnder som berörs av barns och 
ungas utbildning ska under 
grundskolenämndens ledning samverka 
för att erbjuda elever med AST 
sammanhängande stöd under 
utbildningen – en röd tråd – genom hela 
skolsystemet. 

 Delvis 
genomfört 

En arbetsgrupp med representanter från 
de tre förvaltningarna inom 
utbildningsklustret har arbetat med 
uppdraget och färdigställt en rapport. 
Rapporten beskriver nuläget och föreslår 
konkreta åtgärder för det fortsatta 
förbättringsarbetet inom detta område. 
Under våren har även nya rutiner för 
övergångar för barn och elever i behov av 
särskilt stöd tagits fram och beslutats. 
Denna rutin ska säkerställa att barns och 
elevers behov av stöd tillgodoses under 
hela utbildningstiden. 

2.3 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 
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

Utfall T2 
2017 

 Andel ekologiska och/eller närproducerade 
livsmedel, %. 

 45 49 50 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

Statistik för denna indikator tas fram vid tre tillfällen per år och presenteras i tertialuppföljningarna. Vid 
uppföljningen till tertial 1 var utfallet 49% och för tertial 2 50%, vilket innebär att målvärdet för 2017 är 
uppnått. 
 
Kostverksamheten, vilken är organisatoriskt placerad under Grundskolenämnden, arbetar aktivt vidare 
för att öka andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel och således nå målet för 2018 (55%), 
bland annat genom att minska matsvinnet, minska köttmängden och utveckla fler vegetariska recept. 
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2.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2017 Kommentar 

När staden arrangerar konferenser, bokar 
hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- 
och Fairtrademärkning liksom 
närproducerade livsmedel efterfrågas och 
målnivå/indikatornivå för andel 
ekologiskt/närproducerat tillämpas. 

 Genomfört Vid bokning av hotell och konferenser ska 
beställare inom förskoleförvaltningen 
efterfråga Svanen-, Krav- och 
Fairtrademärkning liksom närproducerade 
livsmedel. Hotell och anläggningar som är 
miljöcertifierade ska prioriteras framför 
andra. Förvaltningen behöver se till att 
denna information når ut till alla som gör 
sådana bokningar.  

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje tertial 

eller varje halvår 

Verksamhet / Process Riskbild 
Kontrollmoment med analys och 
åtgärder 

Barngruppens storlek Risk för att inte klara 
Skolverkets riktlinjer gällande 
barngruppernas storlek 

Uppföljning av barngruppernas storlek 

 
 
Någon uppföljning av denna riskbild har 
inte gjorts under våren. En uppföljning 
kommer att göras inför den årliga 
uppföljningen av internkontrollplanen.  

Vikarier Risk för brist på vikarier Kontroll av tillgången till timvikarier i 
verksamheterna 

 
 
Analys 
Förskolorna har stora svårigheter att möta 
behovet av tillgång till timvikarier. Särskilt 
svårt är det i ytterområdena. Bristen på 
timvikarier har fått till följd att 
förskolechefer i några fall behövt gå in 
och jobba i barngrupp. Även 
tillbudsrapporteringar gällande att det inte 
funnits tillräckligt med personal på 
enheterna har inkommit till förvaltningen. 
Under första halvåret har mellan 85-97% 
(uppföljning per månad) av alla 
beställningar kunnat täckas av 
bemanningsenheten. (Siffran visar inte 
om rätt antal timmar blivit täckt.) Att inte 
alla beställningar kan tillgodoses, beror 
bland annat på att det inte finns tillräckligt 
med timvikarier för hela staden, att 
timvikarier tackar nej till erbjudanden då 
de själv förfogar över sin tid och att 
bemanningsenheten ibland behöver täcka 
såväl vakanser (i de fall grundbemanning 
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Verksamhet / Process Riskbild 
Kontrollmoment med analys och 
åtgärder 

inte är täckt på enheten) som 
sjukskrivningar och vård av barn-ärende. 
 
Åtgärd 
De åtgärder som Bemanningsenheten 
jobbar med för att kunna tillgodose ännu 
fler beställningar och nå målet på 100% är 
till exempel: 

 Ständigt pågående rekrytering. 

 Annonsering hos 
Arbetsförmedlingen. 

 Marknadsföring på bland annat 
professionsdagen på Högskolan, 
på alla gymnasieskolor och på 
trygghetsrådets mässa för 
Erikssonanställda. 

 Samarbete med till exempel 
Humanus stöd och matchning och 
Manpower stöd och matchning. 

Inom förvaltningen ser det lite olika ut 
gällande hur vikariefrågan hanteras. De 
goda exempel som finns, där 
förskolechefen i stor utsträckning arbetar 
med att göra förändringar i sin egen 
organisation för att täcka vikariebehovet, 
bör spridas. Antalet beställare på varje 
enhet behöver ses över och minskas ner, 
i syfte att se vikariefrågan som en fråga 
för hela enheten och inte endast för den 
enskilde avdelningen. Helhetsbilden på 
förskolan blir tydligare om inte varje 
avdelning beställer vikarie endast utifrån 
sitt eget behov. Diskussioner gällande att 
ändra anställningsform så att vikarierna är 
anställda till 100% och således finns 
tillgängliga för organsationen förs också.  

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med intern kontrollplan har identifierat risker med en riskbedömning på 16, 
redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder. 

I Förskolenämndens plan för intern kontroll finns ingen riskbild med riskbedömning 16. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 2016-

08 
Utfall 2017-

08 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag  51 178 58 269 69 959 11 690 

Avgifter och övriga intäkter  43 736 60 055 62 455 2 400 

Summa intäkter  94 914 118 324 132 414 14 090 

Personal  -373 820 -560 927 -563 365 -2 438 

Lokaler  -48 193 -74 543 -74 243 300 

Övrigt  -113 580 -165 688 -184 490 -18 802 

Kapitalkostnader  -241 -210 -360 -150 

Summa kostnader  -535 834 -801 368 -822 458 -21 090 

Buffert (endast i budget)  0 -7 000  7 000 

Nettokostnad  -440 920 -690 044 -690 044 0 

Kommunbidrag  443 790 690 044 690 044 0 

Resultat efter kommunbidrag  2 870 0 0 0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Resultat jfr med tillgängliga 
medel 

 2 870 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

Statsbidraget för minskade barngrupper är enbart budgeterat för våren 2017, då det inte fanns något beslut kring bidragsnivå för läsåret 17/18 
vid budgeteringstillfället. I prognosen är statsbidraget för hösten medräknat. 

Resultatanalys 

Förvaltningen prognostiserar ett resultat enligt årsbudget. 

Statsbidraget för minskade barngrupper för läsåret 2017/18 blir ca 5 000 tkr lägre än för läsåret 16/17. 
Ett flertal förskolor som tidigare haft statsbidrag har inte fått något beviljat för 17/18. 

Till viss del beror överskottet i förhållande till budget på en försiktighet inom förvaltningen, då det 
funnits en medveten återhållsamhet på grund av minskning av visst statsbidrag. En del beror på 
svårigheten att få tag i utbildade förskollärare, vilket ger lägre personalkostnader. Kostnader för 
valideringsinsatser, volymökningar och inventarieinköp till vissa förskolor samt minskat statsbidrag gör 
att förvaltningen prognostiserar ett resultat enligt årsbudget. 

  

  



Förskolenämnden, Tertial 2 2017 9(11) 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2016-

08 
Utfall 2017-

08 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      

Intäkt  1 0 1 1 

Kostnad  -7 173 -12 366 -12 117 249 

Nettokostnad  -7 172 -12 366 -12 116 250 

Politisk verksamhet      

Intäkt  0 0 0 0 

Kostnad  -1 327 -2 525 -2 325 200 

Nettokostnad  -1 327 -2 525 -2 325 200 

Förskoleverksamhet      

Intäkt 101 574 94 655 117 907 131 995 14 088 

Kostnad -508 569 -522 495 -778 958 -793 496 -14 538 

Nettokostnad -406 995 -427 840 -661 051 -661 501 -450 

Öppen förskola      

Intäkt 61 38 60 60 0 

Kostnad -1 589 -1 936 -3 067 -3 067 0 

Nettokostnad -1 528 -1 898 -3 007 -3 007 0 

Familjecentral      

Intäkt 165 221 357 357 0 

Kostnad -1 620 -2 904 -4 452 -4 452 0 

Nettokostnad -1 455 -2 683 -4 095 -4 095 0 

Buffert      

Intäkt  0 0 0 0 

Kostnad  0 -7 000 -7 000 0 

Nettokostnad  0 -7 000 -7 000 0 

Totalt      

Intäkt 101 800 94 915 118 324 132 413 14 089 

Kostnad -511 778 -535 835 -808 368 -822 457 -14 089 

Nettokostnad -409 978 -440 920 -690 044 -690 044 0 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden +826 tkr. Till största delen beror avvikelsen 
på vakanser i form av föräldraledigheter och att inte alla tjänster varit tillsatta under hela perioden, men 
även på att kurser och konferenser inte genomförts ännu. Helårsprognos +250 tkr. 

Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +356 tkr. Utfallet kan variera mellan 
månaderna. Helårsprognos +200 tkr. 

Förskoleverksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +1 534 tkr. Intäkter, bland annat i form av 
statsbidrag och förskoleavgifter, har under perioden varit högre än budgeterat. Den positiva 
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budgetavvikelse som finns avseende personalkostnader beror till viss del på en återhållsamhet inom 
förvaltningen. En annan del är svårigheten att få tag i utbildade förskollärare, vilket ger lägre 
personalkostnader och att utbildningsinsatser genomförs vid olika tidpunkter och inte helt följer 
budget. Förvaltningen har under perioden köpt fler platser från fristående verksamhet än budgeterat. 
Förvaltningen gör bedömningen att det på helåret inte kommer att finnas ett överskott på grund av 
kostnader för valideringsinsatser, volymökningar, nödvändiga inventarieinköp samt minskat statsbidrag. 
Helårsprognos -450 tkr. 

I maj, som var den månad under våren med flest placeringar, var 6 456 barn placerade och snittet under 
våren låg på 6334 barn. I början av hösten är färre barn placerade på förskolorna och i augusti har 
5 659 placerats. Barn per årsarbetare har under våren legat på 5,5 i snitt. I augusti är siffran 5,1 barn per 
årsarbetare, men antalet placerade barn kommer att öka under hösten när placeringarna kommer in. 

Verksamheten har haft en ansträngd situation med många icke tillsatta tjänster. Förvaltningen arbetar 
vidare med valideringsinsatser för att öka antalet förskollärare och barnskötare. 

Öppen förskola: Budgetavvikelsen är för perioden +105 tkr. Helårsprognos enligt årsbudget. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden +48 tkr. Helårsprognos enligt årsbudget. 

Buffert: Nämndens buffert är 7 000 tkr och har ännu inte använts. En plan finns för användning av 
bufferten och den beräknas vara förbrukad vid årets slut. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antal inskrivna barn från kommunen  6 205 5 659 

varav barn i fristående verksamhet  430 431 

Antal barn per årsarbetare i egen regi  5,8 5,1 

Antal inskrivna barn från kommunen 

I början av hösten är färre barn placerade på förskolorna och i augusti har 5 659 placerats. Barn per 
årsarbetare har under våren legat på 5,5 i snitt. I augusti är siffran 5,1 barn per årsarbetare, men antalet 
placerade barn kommer att öka under hösten när placeringarna kommer in. 
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6  Investeringar 

Investeringsprojekt 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Utgift 

tom 2016 

Utfall 
Jan-Aug 

2017 

Prognos 
2017 

Återstår 

Inventarier, nya förskolor 2 400  0 900 1 500 

Summa 2 400  0 900 1 500 

Analys 

Förvaltningen har ännu inte använt några investeringsmedel för inventarier. 
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Tillstyrkan av anslagsframställan Silverpoppelns förskola 
Lokalförsörjningsnämnden diarienummer: 2015/LN0242 290 
 
Förslag till beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan för nybyggnation av Silverpoppelns förskola, 
Islandsgatan 5-6, Silverpoppeln 5, Borås. 
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Förskolenämnden 
Fredrik Wallengren 

Datum 
2017-08-30 

Diarienummer 
2017/FN0049 714 

 
Kommunstyrelsen  
 

 

 
 
 

Tillstyrkan av anslagsframställan  
Silverpoppelns förskola 
Lokalförsörjningsnämnden diarienummer: 2015/LN0242 290 
 
Nämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan för ny-
byggnation av Silverpoppelns förskola, Islandsgatan 5-6, Silverpoppeln 5, Borås. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Förskolenämnden har tagit del av Lokalförsörjningsförvaltningens anslagsframställan 
och föreslår att den tillstyrks. Tidigare Stadsdelsnämnd Väster har tillstyrkt projekte-
ringsframställan för Silverpoppelns förskola vid nämndsammanträdet den 25 oktober 
2016.  
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Förskolenämnden har tagit del av Lokalförsörjningsförvaltningens anslagsframställan 
och föreslår att den tillstyrks.  
 
Projektets budget överskrids och Förskolenämnden är oroliga att kostnadsökningen 
ska medföra ökade hyreskostnader. Behovet av en förskola i området är dock stort. 
Förskolenämnden vill också påminna om Kommunfullmäktiges uppdrag i budget för 
2017; Lokalförsörjningsnämnden uppdras att vid planering av förskolor överväga och 
belysa möjliga och framtida samlokaliseringar av förskolor med bostäder för äldre.  
 
 
 
FÖRSKOLENÄMNDEN 
 
 
Leif Johansson 
Ordförande    

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 
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Tillstyrkan av anslagsframställan Tunnlandsgatans förskola 
Lokalförsörjningsnämndens diarienummer: 2015/LN0207 290 
 
Förslag till beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan för nybyggnation av Tunnlandsgatans 
förskola, Hässleholmen, Del av Hässleholmen 3:1, Borås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
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Alternativt förslag 
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Förskolenämnden 
Fredrik Wallengren 

Datum 
2017-08-30 

Diarienummer 
2016/FN0037 714 

 
Kommunstyrelsen  
 

 

 
 
 

Tillstyrkan av anslagsframställan  
Tunnlandsgatans förskola 
Lokalförsörjningsnämndens diarienummer: 2015/LN0207 290 
 
Nämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan för ny-
byggnation av Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen, Del av Hässleholmen 3:1, 
Borås. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Förskolenämnden har tagit del av Lokalförsörjningsförvaltningens anslagsframställan 
och föreslår att den tillstyrks.  
 
Tidigare Stadsdelsnämnd Öster har framställt Lokalförsörjningsnämnden om att för-
studie för ny förskola vid Tunnladsgatan påbörjas vid nämndsammanträdet den 19 
december 2016. 
  
Förskolenämnden har i sin tur tillstyrkt Lokalförsörjningsnämnden projekterings-
framställan vid nämndsammanträdet den 30 mars 2017.   
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Förskolenämnden har tagit del av Lokalförsörjningsförvaltningens anslagsframställan 
och föreslår att den tillstyrks.  
 
Projektets budget överskrids och Förskolenämnden är oroliga över kostnadsökningen 
och ökade hyreskostnader. Behovet av den nya förskolan är dock stort.  
Förskolenämnden vill också påminna om Kommunfullmäktiges uppdrag i budget för 
2017; Lokalförsörjningsnämnden uppdras att vid planering av förskolor överväga och 
belysa möjliga och framtida samlokaliseringar av förskolor med bostäder för äldre. 
 
 
FÖRSKOLENÄMNDEN 
 
 
Leif Johansson 
Ordförande    

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 
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Användning av buffert Förskolenämnden 
 
Förslag till beslut: 
Förskolenämnden beslutar att använda 1 800 tkr ur bufferten till ökade kostnader under året för volymökningar och 
utbildningsinsatser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 
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Förskolenämnden 

Tanja Vööras 
Datum 2017-08-31   D nr 2017/FN0143 04 

   
 
 
 

Användning av buffert 
 
Nämnden beslut  
Förskolenämnden beslutar att använda 1 800 tkr ur bufferten till ökade kostnader 
under året för volymökningar och utbildningsinsatser. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Volymökningar under året har resulterat i ökade lokal- och inventariekostnader med 
1 000 tkr. 
 
Utbildningsinsatser under året har under året resulterat i kostnader med 800 tkr. 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Nämndens buffert är avsedd för oförutsedda och icke-nivåhöjande händelser eller 
insatser under budgetåret. Förskolenämnden har 7 000 tkr i buffert, vilket motsvarar 
1 % av nämndbudgeten.  
 
Under året har volymökningarna överstigit budgeterat antal barn, vilket resulterat i att 
utökningar behövt ske på ett flertal enheter. Utökningarna har resulterat i lokal- och 
inventariekostnader med 1 000 tkr. 
 
Utbildningsinsatser av både barnskötare och förskollärare under året har medfört 
kostnader med 800 tkr. Insatserna är av största vikt för verksamheten för att öka 
kompentensnivån bland medarbetare. 
 
 
FÖRSKOLENÄMNDEN 
 
 
Leif Johansson 
Ordförande    

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
Lokalisering av ny förskola på Sörmarken/Svensgärde 
Tillstyrkan av planändring av detaljplan Hulta 4:1 Bultastensparken, Borås 
 
Förslag till beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker planändring av detaljplan, samt förstudie av förskola på Hulta 4:1, Bultastensparken, 
Borås (Lokalisering av ny förskola på Sörmarken/Svensgärde) och översänder svaret till Lokalförsörjningsnämnden.   
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Alternativt förslag 
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Förskolenämnden 

Fredrik Wallengren 
Datum 
2017-09-14 

Diarienummer 
2017/FN0149 214 

 
Lokalförsörjningsnämnden 
 

 

 
 
 
Lokalisering av ny förskola på Sörmarken/Svensgärde 
Tillstyrkan av planändring av detaljplan Hulta 4:1 Bultastensparken, 
Borås  
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0302 214 
 
Nämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker planändring av detaljplan, samt förstudie av förskola på 
Hulta 4:1, Bultastensparken, Borås (Lokalisering av ny förskola på Sörmarken/ 
Svensgärde) och översänder svaret till Lokalförsörjningsnämnden.   
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Förskolenämnden har tagit del av Lokalförsörjningsnämndens planändring av detalj-
plan för Hulta 4:1, Bultastensparken, Borås (Lokalisering av ny förskola på Sörmar-
ken/Svensgärde) och tillstyrker denna.  
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Förskolenämnden har tagit del av Lokalförsörjningsnämndens planändring av detalj-
plan för Hulta 4:1, Bultastensparken, Borås (Lokalisering av ny förskola på Sörmar-
ken/Svensgärde) och tillstyrker denna.  
 
Föreslagen detaljplansändring möjliggör byggnation av en förskola inom tomten.  
Förskolenämnden önskar dock poängtera att, under arbetet med planändringen, så är 
det av största vikt att noggrann kontroll av bullernivåer och luft genomförs då av-
stånd till motorväg är något kort. Även miljöpåverkan ifrån närliggande industrier 
behöver kontrolleras noggrant.  
 
Två olika planändringar har presenterats på tidigare plangruppsmöten för området. 
Förskolenämnden önskar att djupare analyser utförs av båda förslagen för att sedan 
välja det som lämpar sig bäst för verksamheten. Även möjligheten att samlokalisera 
förskola med äldreboende bör ses över.  
 
 
FÖRSKOLENÄMNDEN 
 
 
Leif Johansson  Pernilla Bjerkesjö 
Ordförande   Förvaltningschef 
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2017-06-19 Dnr 2013/KS0302 214 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Kungsgatan 55 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST
boras.stad@boras.se 

TELEFON 
033-35 70 00 vx

FAX 
033-35 32 00

Samhällsbyggnadsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden 
Förskolenämnden 

Lokalisering av ny förskola på Sörmarken/ 
Svensgärde 
Lokalförsörjningsnämnden har påtalat behov av ytterligare förskolor. Arbetet med att 
hitta lämpliga platser för dessa pågår och besluten om lokaliseringar sker löpande. I 
denna omgång har Svensgärde/Sörmarken/Hulta studerats. 

Kommunstyrelsen ger Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för 
att se på möjligheterna att etablera förskola på nedanstående plats samt höra 
Förskolenämnden. Lokalförsörjningsnämnden kan, efter positivt besked från 
Förskolenämnden, tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan. 

I enlighet med Grönområdesplanen ska kompensationsåtgärder genomföras för att 
kunna ianspråkta marken.  

Kommunstyrelsens arbete med att hitta fler platser för förskolor fortsätter. 

KOMMUNSTYRELSEN 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 
Chef för Strategisk samhällsplanering 
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 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
Arvode vid medborgardialog den 10 oktober 2017 
 
Förslag till beslut: 
Förskolenämnden beslutar att de ledamöter/ersättare som deltar på medborgardialog den 10 oktober 2017 erhåller 
arvode i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
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Alternativt förslag 
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 2017-09-20               D nr 2017/FN0109 024 

Förskolenämnden 
Emelie Hansson 

 
         
                             
                           
  

Arvode vid medborgardialog den 10 oktober 
 
Nämndens beslut  
Förskolenämnden beslutar att de ledamöter/ersättare som deltar på 
medborgardialog den 10 oktober 2017 erhåller arvode i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda.  
 
 
 
FÖRSKOLENÄMNDEN 
 
 
Leif Johansson 
Ordförande    

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 
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14) Anmälningsärenden 
   

a) Förskolenämnden – Rapportering av inkomna synpunkter januari – juni 2017 
Förskolenämnden (2017/FN0144 013) 
 

b) Stadsledningskansliet – Information om Kommunens Kvalitet i Korthet, 
informationsbrev till förvaltningar och bolag (2017/FN0135 000) 
 

c) Kommunstyrelsen – Intern kontrollplan 2017 samt redovisning av intern kontroll 
2016 (2017/FN0045 003) 

 
d) Samhällsbyggnadsnämnden – Lagakraftsbevis för detaljplan för Hässleholmen, 

Hässleholmen 3:1, Marklandsparken, Borås Stad.(2017/FN0072 214) 
 

e) Samhällsbyggnadsnämnden – Lagakraftsbevis för detaljplan för Sandared, 
Sandhults-Rydet 1:22 m.fl., Borås Stad.(2016/FN0032 214) 
 

f) Samhällsbyggnadsnämnden – Lagakraftsbevis för detaljplan för Gånghester del av 
Hulta 4:2 m.fl., Borås Stad.(2016/FN0032 214) 
 

g) Kommunfullmäktige - Delårsrapport januari–april 2017 för nämnderna och de 
kommunala bolagen (2017/FN0139 04) 
 

h) Förskolenämnden – Korrigering av § 95 Budget 2018:1 i Förskolenämndens 
protokoll från 2017-08-24 (2017/FN0121 04) 
 

i) Individ-och familjeomsorgsnämnden – Borås Stads program mot hemlöshet 
(2017/FN0064 75) 
 

j) Kommunstyrelsen – Regler för koncerninköp (2017/FN0141 059) 
 
 

k) Kommunfullmäktige – Inriktningsbeslut samordnad varudistribution 
(2017/FN0148 050) 
 

l) Skolinspektionen – Yttrande gällande anmälan från Skolinspektionen om brister i 
tillsynsansvaret vid Blåklintens förskola (2017/FN0136 714) 
 
 

Förslag till beslut: Förskolenämnden lägger anmälningsärenden under 14 a – 14 l till 
handlingarna. 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Delegationsbeslut 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och lägger dessa till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer:  
Handläggare:   
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