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Datum 

2019-12-05 
 

Instans 
Förskolenämnden 

 

 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena, torsdagen den 12 

december 2019 kl. 15:00. Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation 

följt av nämndsammanträdet från klockan 16:00. 

Förskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Andreas Ekström 
Förskolenämndens Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 
Förvaltningschef 

 

 

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

ida.westin@boras.se 

 
Mitt-S-samverkan träffas måndagen den 9 december kl. 17.00 i sammanträdeslokal 
Gingri, plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt förhinder till Andreas 
Ekström, tel. 0737-342736.  
 
Moderaterna och Kristdemokraterna träffas måndagen den 9 december kl. 17.00 i 
sammanträdeslokal Lugnet, plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt 
förhinder till Marie Fridén, tel. 0734-32 70 95.  
 
Sverigedemokraterna träffas tisdagen den 10 december. Meddela eventuellt 

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

mailto:ida.westin@boras.se
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare   

2.  Godkännande av föredragningslista   

3.  Allmänhetens frågestund   

4.  Revidering av regler för förskola och fritidshem på obekväm 
arbetstid 
Dnr 2019-00189 3.5.2.0 

 

5.  Uppdrag i Budget 2019: Förskolenämnden ska redovisa hur 
Skolverkets riktlinjer, för barngruppers storlek, ska nås.  
Dnr 2019-00044 1.1.3.25 

 

6.  Remiss - Digital strategi 2020 
Dnr 2019-00211 1.2.4.0 

 

7.  Revidering av Strategi Bildningsstaden 
Dnr 2019-00133 3.5.2.0 

 

8.  Månadsrapport november 2019 
Dnr 2019-00213 1.1.4.2 

 

9.  Budget 2020 
Dnr 2019-00149 1.2.3.1 

 

10.  Grundbelopp samt nivå på strukturbelopp i 
resursfördelningsmodell 2020 
Dnr 2019-00227 1.2.4.1 

 

11.  Ersättning till fristående förskola 2020, Svenska kyrkan i Borås, 
Kyrkbacken 
Dnr 2019-00214 3.5.10.0 

 

12.  Ersättning till fristående förskola 2020, Svenska kyrkan i Borås, 
Ansgarsbacken 
Dnr 2019-00215 3.5.10.0 

 

13.  Ersättning till fristående förskola 2020, Svenska kyrkan i Borås, 
Änglabacken 
Dnr 2019-00216 3.5.10.0 

 

14.  Ersättning till fristående förskola 2020, Förskolan Paletten 
Dnr 2019-00217 3.5.10.0 
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15.  Ersättning till fristående förskola 2020, Montessoriförskolan 
Pyramiden 
Dnr 2019-00218 3.5.10.0 

 

16.  Ersättning till fristående förskola 2020, Borås Kristna förskola 
Guldbaggen 
Dnr 2019-00219 3.5.10.0 

 

17.  Ersättning till fristående förskola 2020, Freinetförskolan Ejdern 
Dnr 2019-00220 3.5.10.0 

 

18.  Ersättning till fristående förskola 2020, Montessoriförskolan 
Globen 
Dnr 2019-00221 3.5.10.0 

 

19.  Ersättning till fristående förskola 2020, Montessoriförskolan 
Malmen 
Dnr 2019-00222 3.5.10.0 

 

20.  Ersättning till fristående förskola 2020, Förskolan IdeaLiv 
Dnr 2019-00223 3.5.10.0 

 

21.  Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2020, 
Familjedaghemmet Aran 
Dnr 2019-00224 3.5.10.0 

 

22.  Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2020, Ströms slott 
Dnr 2019-00225 3.5.10.0 

 

23.  Anmälningsärenden 
Dnr 2019-00011 1.1.3.0 

 

24.  Delegationsbeslut 
Dnr 2019-00012 1.1.3.0 

 

25.  Rapportering från kontaktpolitiker 
Dnr 2017-00199 000 
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Revidering av regler för förskola och fritidshem på 

obekväm arbetstid 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden antar reviderade ”Regler för förskola och fritidshem på 

obekväm arbetstid”.                       

Sammanfattning  

Förskolenämnden ansvarar för styrdokumentet ”Regler för förskola och 

fritidshem på obekväm arbetstid”. Gällande dokument gäller till och med 2019 

och behöver därför ses över och reviderats. Innehållet utgår från skollagen och 

Skolinspektionens rapport ”Omsorg på obekväm arbetstid” (2016).                             

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden ansvarar för styrdokumentet ”Regler för förskola och 

fritidshem på obekväm arbetstid”. Gällande dokument gäller till och med 2019 

och behöver därför ses över och reviderats. Innehållet utgår från skollagen och 

Skolinspektionens rapport ”Omsorg på obekväm arbetstid” (2016). 

I översynen har förändring gjorts gällande tid för omsorg på obekväm arbetstid, 

förslaget innebär att öppettiderna för Förskolenämndens förskolor 

harmoniseras med öppettiderna för Grundskolenämndens fritidshem. Förslaget 

innebär 30 minuter kortare öppettider på morgonen och 30 minuter kortare 

öppettider på kvällen. Bakgrunden till förslaget är att förskolorna ska kunna ha 

tillräckligt med personal de tider då flest barn vistas på förskolan. Detta innebär 

att dygnet runt-verksamheten kommer att erbjudas före klockan 06.00 och efter 

klockan 18.00.  

Avsnittet under rubriken Beslut har förtydligats med nedanstående meningar: 

Intyg från arbetsgivaren om arbete på obekväm arbetstid samt arbetstidsschema 

lämnas in i samband med att båda vårdnadshavarna tackar ja. Placeringen 

påbörjas när komplett intyg inkommit.   

Beslutsunderlag 

1. Regler för förskola och fritidshem på obekväm arbetstid, reviderat förslag 

2. Regler för förskola och fritidshem på obekväm arbetstid, gäller t.o.m. 2019                               
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén  

Förvaltningschef 
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Fastställt av: Förskolenämnden

Datum: juni 2017, reviderat 12 december 2019 

För revidering ansvarar: Förskolenämnden 

Dokumentet gäller till och med: 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Regler för förskola och fritidshem 
på obekväm arbetstid
Skollagen
Borås Stad erbjuder förskola och fritidshem på obekväm arbetstid i enlighet med Skollagen 
(2010:800) 25 kap 5§: ”Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under 
tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till 
förälders förvärvsarbete och familjens situation i övrigt”.

Omsorg på obekväm arbetstid
Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds i Borås Stad före klockan 06.00 och efter klockan 
18.00 vardagar, nätter och/eller helger på någon av Borås Stads ”Dygnet runt-verksamheter”. 
Tid för hämtning och lämning görs upp utifrån den enskilda enhetens fastlagda tider.

Vem har rätt till omsorg på obekväm arbetstid?
Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn till och med vårterminen då barnet 
fyller 13 år, vars båda vårdnadshavare (vid gemensam vårdnad) samtidigt arbetar under 
obekväma arbetstider (kvällar, nätter och/eller helger) och saknar reella möjligheter att 
ordna barnomsorg själva.

Barn till föräldralediga samt arbetssökande vårdnadshavare har inte rätt till omsorg på 
obekväm arbetstid, inte heller för studier, semester eller annan ledighet.

Barnets vistelsetid
Det är vårdnadshavarens arbetstid tillsammans med restid till och från arbetet, som är 
grund för vistelsetiden. Barnets schema styrs således av vårdnadshavares arbetstid, vilket 
innebär att barnet är ledigt när vårdnadshavare är lediga. Barnet har möjlighet att vara 
i verksamheten under den tid vårdnadshavarna behöver sova för att få en dygnssömn 
motsvarande åtta timmar.

Ansökningsförfarande
Ansökan görs via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se. Vi har kö till Dygnet runt- 
verksamheten i Borås Stad. Det innebär att regeln om erbjudande av plats inom fyra 
månader inte tillämpas, eftersom förskola och fritidshem inte behöver erbjudas ”under 
kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger” enligt Skollagen.

Vid registrering av ansökan sätts barnet upp i kö och erbjuds plats efter behov. När möjlighet 
finns att erbjuda plats inom Dygnet runt-verksamheten skickas ett platserbjudande ut via 
mejl eller brev. Erbjudandet besvaras inom föreskriven svarstid av båda vårdnadshavarna.

Beslut
Barnomsorg på obekväm arbetstid beviljas för en period av 6 månader i taget. Intyg 
från arbetsgivaren om arbete på obekväm arbetstid samt arbetstidsschema lämnas in i 
samband med att båda vårdnadshavarna tackar ja. Placeringen påbörjas när komplett intyg 
inkommit. Därefter begärs intyg in var sjätte månad. Om det är styrkt att behov av omsorg 
på obekväm arbetstid kvarstår fortsätter placeringen utan avbrott.
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Avgift
Avgift för verksamheten tas ut enligt maxtaxa. Vårdnadshavare betalar endast en avgift 
oavsett om barnet befinner sig i dagverksamhet, har omsorg på obekväm arbetstid eller 
om barnet befinner sig i båda verksamheterna.

Avgift betalas månatligen under hela året, det vill säga även under semester, frånvaro och 
under skollov.

Uppsägning
Om anställningen upphör eller arbetstiden ej längre räknas som obekväm, upphör 
placeringen vid Dygnet runt-verksamheten. Uppsägning av omsorg på obekväm arbetstid 
görs via Borås Stads e-tjänst. Uppsägningstid är 30 dagar och avgift uttages under hela 
uppsägningstiden. Platsen får användas under uppsägningstiden. Kvarstår omsorgsbehovet 
på dagtid erbjuds placering på annan avdelning eller förskola/fritidshem.

Vid föräldraledighet med syskon erbjuds förskolebarn plats på annan avdelning på enheten 
eller förskola/fritidshem. Barn har förtur, i mån av plats till Dygnet runt-verksamheten om 
behov kvarstår efter föräldraledigheten.

Har platsen i omsorg på obekväm arbetstid inte nyttjats på två månader, sägs platsen upp 
av Borås Stad. Om behov av omsorg på obekväm arbetstid ändå kvarstår, ska kontakt tas 
med samordnare på Förskoleförvaltningen.
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Fastställt av: Förskolenämnden 
Datum: juni 2017, reviderat 29 november 2018 
För revidering ansvarar: Förskolenämnden 
Dokumentet gäller till och med: 2019

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Regler för förskola och 
fritidshem på obekväm 
arbetstid 
Skollagen
Borås Stad erbjuder förskola och fritidshem på obekväm arbetstid i enlighet med Skollagen 
(2010:800) 25 kap 5§: ”kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under 
tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till 
förälders förvärvsarbete och familjens situation i övrigt”.

Omsorg på obekväm arbetstid
Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds i Borås Stad före kl. 05.30 och efter kl. 18.30 
vardagar, nätter och/eller helger på någon av Borås Stads ”Dygnet-runt-verksamheter”. 
Tid för hämtning och lämning görs upp utifrån den enskilda enhetens fastlagda tider. 

Vem har rätt till omsorg på obekväm arbetstid?
Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn från och med 6 månader till och med 
vårterminen då barnet fyller 13 år, vars båda vårdnadshavare (vid gemensam vårdnad) 
samtidigt arbetar under obekväma arbetstider (kvällar, nätter och/eller helger) och saknar 
reella möjligheter att ordna barnomsorg själva.

Barn till föräldralediga samt arbetssökande vårdnadshavare har inte rätt till omsorg på 
obekväm arbetstid, inte heller för studier, semester eller annan ledighet.

Barnets vistelsetid
Det är vårdnadshavarens arbetstid tillsammans med restid till och från arbetet, som är 
grund för vistelsetiden. Barnets schema styrs således av vårdnadshavares arbetstid, vilket 
innebär att barnet är ledigt när vårdnadshavare är lediga. Barnet har möjlighet att vara 
i verksamheten under den tid vårdnadshavarna behöver sova för att få en dygnssömn 
motsvarande åtta timmar.

Ansökningsförfarande
Ansökan görs via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se . Vi har kö till Dygnet-runt-
verksamheten i Borås Stad. Det innebär att regeln om erbjudande av plats inom fyra 
månader inte tillämpas, eftersom förskola och fritidshem inte behöver erbjudas ”under 
kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger” (Skollagen 8 kap § 3)

Vid registrering av ansökan sätts barnet upp i kö och erbjuds plats efter behov. När möjlighet 
finns att erbjuda plats inom Dygnet-runt-verksamheten skickas ett platserbjudande ut via 
mejl eller brev. Erbjudandet besvaras inom föreskriven svarstid av båda vårdnadshavarna. 



Beslut
Barnomsorg på obekväm arbetstid beviljas för en period av 6 månader i taget. Intyg från 
arbetsgivaren om arbete på obekväm arbetstid, samt arbetstidsschema lämnas in efter att 
båda vårdnadshavarna tackat ja till platsen och därefter var sjätte månad. Om det är styrkt 
att behov av omsorg på obekväm arbetstid kvarstår fortsätter placeringen utan avbrott.

Avgift
Avgift för verksamheten tas ut enligt maxtaxa. Vårdnadshavare betalar endast en avgift 
oavsett om barnet befinner sig i dagverksamhet, har omsorg på obekväm arbetstid eller 
om barnet befinner sig i båda verksamheterna. 

Avgift betalas månatligen under hela året, det vill säga även under semester, frånvaro 
och under skollov. 

Uppsägning
Om anställningen upphör eller arbetstiden ej längre räknas som obekväm, upphör 
placeringen vid Dygnet-runt-verksamheten. Uppsägning av omsorg på obekväm 
arbetstid görs via Borås Stads E-tjänst. Uppsägningstid är 30 dagar och avgift uttages 
under hela uppsägningstiden. Platsen får nyttjas under uppsägningstiden. 
Kvarstår omsorgsbehovet på dagtid erbjuds placering på annan avdelning eller 
förskola/fritidshem. 

Vid föräldraledighet med syskon erbjuds förskolebarn plats på annan avdelning på 
enheten eller annan förskola.  Förskolebarn har förtur till Dygnet-runt-verksamheten 
om behov kvarstår efter föräldraledigheten.

Har platsen i omsorg på obekväm arbetstid inte nyttjats på två månader, sägs platsen upp 
av Borås Stad. Om behov av omsorg på obekväm arbetstid ändå kvarstår, ska kontakt 
tas med samordnare på Förskoleförvaltningen.
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Uppdrag i Budget 2019: Förskolenämnden ska redovisa 

hur Skolverkets riktlinjer, för barngruppers storlek, ska 

nås.  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner utredning avseende hur Skolverkets riktmärke för 

barngruppers storlek ska nås och översänder densamma till Kommunstyrelsen.         

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2019 att ge Förskolenämnden i 

uppdrag att redovisa hur Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek ska nås. 

Förskolenämnden har i denna utredning valt att använda termen riktmärke 

istället för riktlinjer i enlighet med uppdraget, detta då Skolverket använder 

terminologin riktmärke. Skolverkets riktmärke för gruppstorlek för barn som är 

1-3 år är 6-12 barn och för barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn.   

Utredningen visar att det behövs en uppdelning i ytterligare 52 barngrupper och 

ytmässigt behöver plats beredas för ytterligare 9 avdelningar för att möjliggöra 

adekvat uppdelning av barngrupperna i enlighet med Skolverkets riktmärke. 

Därutöver skulle fler pedagoger, närmare 86 årsarbetare, krävas för att 

barngrupperna skulle kunna delas upp och på så vis utgöras av färre antal barn 

per barngrupp.  

Bland de förskolor som ej erhållit statsbidrag når enbart 25 % av hemvisterna 

Skolverkets riktmärken för barngruppers storlek. Av de förskolor som har 

statsbidrag har 75 % av hemvisterna kunnat delas så att Skolverkets riktmärken 

kring barngruppers storlek nås. Trots att dessa förskolor på enhetsnivå minskat 

barngruppernas storlek så har inte alla hemvister kunnat minskas fullt ut så att 

Skolverkets riktmärke nås. 

Under våren 2019 nådde Förskolenämnden inte Skolverkets riktmärken för 

barngruppernas storlek även om statsbidrag inkluderades. En utmaning som 

utredningen pekar på är den osäkerhet som finns i och med statsbidraget då det 

inte går att säga vilken nivå som kommer att erhållas från år till år. Det är heller 

inte alla förskolor som erhåller statsbidrag, något som bidrar till ojämlika 

förutsättningar för förskolorna att kunna dela upp sina barngrupper. Den nivå 

av statsbidrag som Förskolenämnden erhöll för läsåret 2018/2019 möjliggjorde 

att barngrupperna kunde delas upp ytterligare i 71 fler grupper under våren 

2019. Den högre nivån utav statsbidrag som erhölls för läsåret 2019/2020 
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möjliggjorde att barngrupperna kunde delas upp i ytterligare 146 grupper under 

hösten 2019. Detta medförde att Skolverkets riktmärken för barngruppers 

storlek nåddes på totalen under hösten. Dock var det såsom varje höst närmre 

500 färre barn inskrivna i förskolorna, något som bidrar till de lägre 

snittsiffrorna.  

Fler barngrupper kräver även en ökad bemanning och dagens rekryteringsläge 

medför stora således utmaningar. Det finns även en del lokalmässiga 

begränsningar på vissa förskolor avseende möjligheterna att kunna dela upp 

befintligt antal barn i fler barngrupper. På en del förskolor skulle troligen 

mindre åtgärder behöva vidtas för ombyggnationer och på så vis möjliggöra 

ytterligare uppdelning.  

Sammantaget går det att säga att för att nå Skolverkets riktmärke för 

barngruppers storlek skulle Förskolenämnden behöva ytterligare 67,5 mkr, om 

hänsyn ej tas till statsbidrag, för att säkerställa att barngruppsstorleken för yngre 

och äldre barn kan nås under hela året. Om hänsyn tas till nuvarande 

statsbidrag, som är riktat till enskilda enheter, når nämnden med ytterligare 20 

mkr riktmärket på snittet av alla förskolor men inte på alla hemvister.  

Förskolenämnden ser att det krävs ett utökat kommunbidrag och att medel för 

detta kommer in i resursfördelningsmodellen för att på så vis kunna komma alla 

barn tillgodo och skapa stabilitet, likvärdighet och permanent kunna bibehålla 

eller sänka antalet barn i barngrupperna i enlighet med Skolverkets riktmärke.  

Sammanfattat behov för att nå Skolverkets riktmärken:  

- 67,5 mkr kronor utöver statsbidraget.  

- Uppdelning i 52 fler barngrupper.  

- Behov av ytterligare 86 årsarbetare.   

- Lokalanpassningar och ytmässigt behov av plats för 9 avdelningar 

ytterligare.                
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Utredning avseende hur Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek ska nås 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2019 att ge Förskolenämnden i 
uppdrag att redovisa hur Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek ska nås. 
Förskolenämnden har i denna utredning valt att använda termen riktmärke 
istället för riktlinjer i enlighet med uppdraget, detta då Skolverket använder 
terminologin riktmärke. Skolverkets riktmärke för gruppstorlek för barn som är 
1-3 år är 6-12 barn och för barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn.1  

Utredningen visar att det behövs en uppdelning i ytterligare 52 barngrupper och 
ytmässigt behöver plats beredas för ytterligare 9 avdelningar för att möjliggöra 
adekvat uppdelning av barngrupperna i enlighet med Skolverkets riktmärke. 
Därutöver skulle fler pedagoger, närmare 86 årsarbetare, krävas för att 
barngrupperna skulle kunna delas upp och på så vis utgöras av färre antal barn 
per barngrupp.  

Bland de förskolor som ej erhållit statsbidrag når enbart 25 % av hemvisterna 
Skolverkets riktmärken för barngruppers storlek. Av de förskolor som har 
statsbidrag har 75 % av hemvisterna kunnat delas så att Skolverkets riktmärken 
kring barngruppers storlek nås. Trots att dessa förskolor på enhetsnivå minskat 
barngruppernas storlek så har inte alla hemvister kunnat minskas fullt ut så att 
Skolverkets riktmärke nås. 

Under våren 2019 nådde Förskolenämnden inte Skolverkets riktmärken för 
barngruppernas storlek även om statsbidrag inkluderades. En utmaning som 
utredningen pekar på är den osäkerhet som finns i och med statsbidraget då det 
inte går att säga vilken nivå som kommer att erhållas från år till år. Det är heller 
inte alla förskolor som erhåller statsbidrag, något som bidrar till ojämlika 
förutsättningar för förskolorna att kunna dela upp sina barngrupper. Den nivå 
av statsbidrag som Förskolenämnden erhöll för läsåret 2018/2019 möjliggjorde 
att barngrupperna kunde delas upp ytterligare i 71 fler grupper under våren 
2019. Den högre nivån utav statsbidrag som erhölls för läsåret 2019/2020 
möjliggjorde att barngrupperna kunde delas upp i ytterligare 146 grupper under 
hösten 2019. Detta medförde att Skolverkets riktmärken för barngruppers 
storlek nåddes på totalen under hösten. Dock var det såsom varje höst närmre 
500 färre barn inskrivna i förskolorna, något som bidrar till de lägre 
snittsiffrorna.  

Fler barngrupper kräver även en ökad bemanning och dagens rekryteringsläge 
medför stora således utmaningar. Det finns även en del lokalmässiga 
begränsningar på vissa förskolor avseende möjligheterna att kunna dela upp 
befintligt antal barn i fler barngrupper. På en del förskolor skulle troligen 
mindre åtgärder behöva vidtas för ombyggnationer och på så vis möjliggöra 
ytterligare uppdelning.  

Sammantaget går det att säga att för att nå Skolverkets riktmärke för 
barngruppers storlek skulle Förskolenämnden behöva 67,5 mkr, om statsbidrag 
ej erhålls, för att säkerställa att barngruppsstorleken kan nås under hela året.  

                                                      
1 Skolverket Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan, s 16  
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Utredning avseende hur Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek ska nås 

Om hänsyn tas till nuvarande statsbidrag, som är riktat till enskilda enheter, når 
nämnden med ytterligare 20 mkr riktmärket på snittet av alla förskolor men inte 
på alla hemvister.  

Följaktligen ser Förskolenämnden att det krävs ett utökat kommunbidrag och 
att medel för detta kommer in i resursfördelningsmodellen för att på så vis 
kunna komma alla barn tillgodo och skapa stabilitet, likvärdighet och 
permanent kunna bibehålla eller sänka antalet barn i barngrupperna i enlighet 
med Skolverkets riktmärke.  

Sammanfattat behov för att nå Skolverkets riktmärken:  

- 67,5 mkr kronor i kommunbidrag för att komma alla barn tillgodo.  

- Uppdelning i 52 fler barngrupper.  

- Behov av ytterligare 86 årsarbetare.   

- Lokalanpassningar och ytmässigt behov av plats för 9 avdelningar 
ytterligare.   
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Utredning avseende hur Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek ska nås 

1 Inledning och bakgrund 
Skolverkets riktmärke för antal barn i barngrupperna i förskolan är bakgrunden 
till uppdraget som Förskolenämden fått från Kommunfullmäktige. 
Förskolenämnden har i denna utredning valt att använda termen riktmärke 
istället för riktlinjer i enlighet med uppdraget, detta då Skolverket använder 
terminologin riktmärke. Skolverkets riktmärke, som är framtaget utifrån 
befintlig forskning, är för barn mellan 1-3 år 6-12 barn och för barn som är 
mellan 4-5 år 9-15 barn.2  
 
Studier visar på ett samband mellan kvaliteten på samspel och kommunikation 
mellan förskollärare och barn och barngruppernas storlek  
samt mellan barn och aktiviteter i förskolan.3 Forskarna påvisar att med en 
högre personaltäthet ökar interaktionen mellan förskollärare och barn, både 
kvalitativt och kvantitativt. Aspekter som dock har inverkan på interaktionen är 
förskollärarnas förhållningssätt, barngruppens sammansättning och inne och 
utemiljön i förskolan. Då det gäller den optimala bemanningen i relation till 
gruppstorlek, hävdar forskarna att det varierar från grupp till grupp och är 
beroende av respektive läroplans mål och intentioner, barnens behov och 
förskollärares kompetens. Förskolan ska kännetecknas av hög kvalitet på 
undervisning, trygghet och lek. I mindre barngrupper får barnen möjlighet att 
bli sedda och få den tid med pedagogisk personal som de behöver. 
Barngruppernas storlek påverkar även tryggheten, hälsan och den pedagogiska 
kvaliteten.  
 
Forskning visar att mindre grupper och en god personaltäthet har störst 
betydelse för de yngsta barnen. Även barn i behov av särskilt stöd och barn 
med annat modersmål än svenska gynnas generellt sett i mindre barngrupper 
med hög personaltäthet. Mindre barngrupper skapar bättre villkor för 
arbetslaget att kommunicera och interagera med barnen. Samtidigt är det en 
förutsättning att arbetslaget har kompetens och intresse att föra en utvecklad 
dialog med barnen.4 Även Alvestad, med flera 5 visar i sin studie att den 
främsta utmaningen för förskollärare är storleken på barngruppen. Antalet 
barn påverkade det dagliga arbetet på så sätt att ju större barngrupper, desto 
mer organisation. Med färre barn i gruppen framhöll förskollärarna att de i 
högre grad kunde fokusera, lyssna och se det enskilda barnet. Även barnens 
välbefinnande påverkades av gruppens storlek genom att det blev mindre tid 
för det enskilda barnet i stora grupper.  
 
Storleken på gruppen behöver alltid sättas i relation till hela verksamheten. Det 
finns stora barngrupper som fungerar mycket bra och där barn, personal och 
föräldrar är nöjda och verksamheten är god. Förskolans uppdrag utgår från att 
barnen ska få utvecklas tillsammans i grupp och då måste grupperna fungera. 
                                                      
2 Skolverket Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan, s 16  
3 Munton, T., Mooney, A., Moss, P., Petrie, P., Clark, A. and Woolner, J. (2002) 
4 Asplund Carlsson, M., Pramling Samuelsson, I. & Kärrby, G.(2001) 
5 Alvestad, T., Bergem, H., Eide, B., Johansson, J-E., Os, E., Pálmádottir, H., Pramling 
Samuelsson, I., & Winger, N. (2013). 
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Antalet barn är en nog så viktig del, men vad som är en lagom stor grupp kan 
variera mellan olika avdelningar på samma förskola beroende på olika faktorer. 
Jonsdottir6 lyfter vikten av gruppens betydelse i sin studie om kamratrelationer i 
förskolan. Barngruppen bidrar till barns kognitiva, sociala och emotionella 
utveckling. Hon framhåller att det är viktigt att ta tillvara förskolans sociala 
miljö där barn möter andra barn och vuxna som bidrar till barnets utveckling av 
identitet i samspel med andra. 
 
För att en barngrupp ska kunna anses ha en lämplig storlek behöver det 
dessutom vara en god personaltäthet relaterat till antal barn.7 Om 
personaltätheten är låg under hela eller delar av dagen behöver det vara färre 
barn i barngruppen. Ytterligare en faktor som påverkar när en barngrupp kan 
anses ha en lämplig storlek är barngruppens sammansättning. Med 
barngruppens sammansättning menas till exempel barnens åldrar, andelen 
barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling, andelen barn med annat 
modersmål än svenska och barnens närvarotider. Dessutom är den fysiska 
miljön en faktor som påverkar när en barngrupp kan anses ha en lämplig 
storlek. Om den fysiska miljön begränsar möjligheterna att bedriva en 
utbildning utifrån läroplanens mål behöver det vara färre barn i barngruppen. 
En förskola som inte är likvärdig riskerar att reproducera och förstärka 
segregation och social ojämlikhet.  

2 Uppdrag och syfte 
Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2019 att ge Förskolenämnden i 
uppdrag att redovisa hur Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek ska nås. 
Förskolenämnden har i denna utredning valt att använda termen riktmärke 
istället för riktlinjer i enlighet med uppdraget, detta då Skolverket använder 
terminologin riktmärke. 

I utredningen kommer barngruppers storlek att diskuteras samt förslag på 
ekonomiska åtgärder som skulle krävas för att Förskolenämnden inom Borås 
Stad ska kunna nå Skolverkets riktmärke avseende barngruppers storlek.   

  

                                                      
6 Jonsdottir, F. (2007). Barns kamratrelationer i förskolan. Samhörighet, tillhörighet, vänskap, 
utanförskap. Avhandling. Malmö: Malmö högskola, Malmö Studies in educational studies 
7 Skolverkets rapport nr 433 (2016) Barngruppers storlek i förskolan 
– En kartläggning av aktuell pedagogisk, utvecklingspsykologisk och socialpsykologisk 
forskning, sid. 20. 
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3 Beskrivning av nuläge 

 Barngruppernas storlek i Borås Stads kommunala förskolor 
Utredningen belyser dels antal barn i barngrupperna i Borås Stads kommunala 
förskolor med statsbidrag, men även antal barn i barngrupperna utan befintligt 
statsbidrag. Detta för att ge en mer rättvisande bild av nuläget då antalet barn 
per barngrupp skiljer sig åt beroende på om man beaktar statsbidraget eller inte. 
Antal placerade barn i förskolorna skiljer sig också åt mellan vår och höst där 
det i snitt är runt 500 fler barn placerade under vårterminerna.  

Tabell 1 nedan visar att i Borås Stads kommunala förskolor låg 
barngruppsstorleken för yngre barn, inklusive statsbidrag, i snitt på 12,9 barn i 
mars och på 10,4 barn i oktober 2019. För de förskolor som är utan statsbidrag 
låg barngruppsstorleken för yngre barn under samma månader på 17,4 
respektive 17,3.  

För äldre barn bestod barngruppsstorleken i snitt, inklusive statsbidrag, utav 
17,7 barn i mars och 14,2 i oktober 2019. Utan statsbidrag låg gruppstorleken 
för äldre barn på 20,5 respektive 19,8 barn under mars och oktober.  

  

  
Mars 2019 

Gruppstorlek yngre 
barn 

Gruppstorlek äldre 
barn 

Med statsbidrag 12,9 17,7 

Utan statsbidrag 17,4 20,5 

 
Oktober 2019 

Gruppstorlek yngre 
barn 

Gruppstorlek äldre 
barn 

Med statsbidrag 10,4 14,2 

Utan statsbidrag 17,3 19,8 

Tabell 1 

Under hösten 2019 når totalt sett bara 65 % av hemvisterna Skolverkets 
riktmärken trots att snittsiffrorna i tabell 1 ovan indikerar på att riktmärkena 
nås i sin helhet. Detta beror på att de barngrupper som delats upp i snitt har 8 
barn per grupp för yngre barn och 10 barn per grupp för äldre barn.   

Majoriteten av de hemvister som inte erhållit statsbidrag har i många fall inte 
kunnat dela upp barngrupperna alls och ligger därmed långt över vad 
riktmärkena anger.  

Den nivå av statsbidrag som Förskolenämnden erhöll för läsåret 2018/2019 
möjliggjorde att barngrupperna kunde delas upp ytterligare i 71 grupper under 
vårterminen 2019. Trots det nåddes inte Skolverkets riktmärke för 
barngruppers storlek. Den högre nivån utav statsbidrag som erhölls för läsåret 
2019/2020 möjliggjorde att barngrupperna kunde delas upp i ytterligare 146 
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grupper under höstterminen 2019 och på så vis nå Skolverkets riktmärken för 
barngruppernas storlek under hösten.  

En bidragande orsak, utöver statsbidraget, till de mindre gruppstorlekarna 
under hösten är att närmre 500 färre barn var inskrivna i förskolorna under den 
perioden. 

Tabell 2 nedan visar prognosen för våren 2020 där Skolverkets riktmärke för 
barngruppsstorleken för yngre och äldre barn inte förväntas nås, vare sig med 
eller utan statsbidrag.  

 
Prognos vt 2020 

Gruppstorlek yngre 
barn 

Gruppstorlek äldre 
barn 

Med statsbidrag 12,4 16,9 

Utan statsbidrag 17,4 20,5 

Tabell 2 

Tabell 3 nedan visar att bland de förskolor som ej erhållit statsbidrag når enbart 
25 % av hemvisterna Skolverkets riktmärken för barngruppers storlek. Av de 
förskolor som har statsbidrag har 75 % av hemvisterna kunnat delas så att 
Skolverkets riktmärken kring barngruppers storlek nås. Trots att dessa förskolor 
på enhetsnivå minskat barngruppernas storlek så har inte alla hemvister kunnat 
minskas fullt ut så att Skolverkets riktmärke nås. Totalt sett når 65 % av 
hemvisterna Skolverkets riktmärken om både förskolor med och utan 
statsbidrag inkluderas.  

 
Oktober 2019 

Andel hemvister som klarar 
Skolverkets riktmärken (yngre och 
äldre) 

Förskolor med 
statsbidrag 

75 % 

Förskolor utan 
statsbidrag 

25 %  

Tabell 3  

 Statsbidrag 
Statsbidraget ska gå till insatser som minskar eller motverkar en ökning av 
barngruppernas storlek i förskolan. Huvudmännen ska prioritera de yngsta 
barnen som är högst två år den 31 december 2019.8 Skolverket poängterar även 
att bidraget inte får användas till åtgärder som sker hos en annan huvudman. 
En kommunal huvudman som minskar sina barngrupper genom att ge 
fristående huvudmän ökade etableringsmöjligheter kan inte beviljas bidrag för 
detta. Bidraget får inte användas till att barn antas till annan omsorgsform än 
förskola. Det är inte en godkänd åtgärd att minska barngruppens storlek genom 
att istället placera barn i omsorgsformen pedagogisk omsorg. 

                                                      
8 Skolverket.se 
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Personalförstärkning är inte en godkänd åtgärd utan att barngruppsstorleken 
påverkas. 

 Tilldelning utav statsbidrag 
Förskolenämnden i Borås Stad fick större tilldelning utav statsbidrag under 
2019/2020 än för läsåret tidigare vilket har föranlett att barngrupperna kunnat 
delas upp i fler grupper. Under 2018/2019 erhölls 33,2 mkr i statsbidrag och 
för 2019/2020 fick Förskolenämnden 54,4 mkr kronor. Efter tilldelningen utav 
det högre statsbidraget har barngrupperna kunnat delas upp i 146 fler grupper 
under hösten 2019, vilket bidragit till en sänkning utav antal barn per grupp. En 
bidragande orsak är också ett lägre barnantal under hösten.  

Det går dock inte att enbart se till siffrorna och barnantalet per grupp med 
användning utav statsbidrag då det inte är säkert från år till år om nämnden 
erhåller statsbidrag på likvärdig nivå. Dessutom redovisas här siffrorna som ett 
snitt och skillnaderna mellan kommunens olika förskolor varierar kraftigt. 
Förskolor utan statsbidrag ligger långt över Skolverkets riktmärken för 
barngruppers storlek. Även förskolor med statsbidrag har avdelningar där 
riktmärkena inte nås för vare sig yngre eller äldre barn då inte alla barngrupper 
kunnat delas upp. Det är därför viktigt att också beakta de siffror på antal barn 
per barngrupp som nämnden har utan statsbidraget. Här ligger antalet barn per 
barngrupp högt och en del av denna problematik är just brist på ekonomiska 
resurser som möjliggör uppdelning av barngrupperna utan det extra stöd som 
statsbidraget innebär.  

 Behov av åtgärder 
För att nå Skolverktes riktmärke för barngruppers storlek med det barnantal 
som fanns i mars 2019 skulle det behövts en uppdelning i ytterligare 11 
barngrupper för yngre barn och ytterligare 41 barngrupper för äldre barn, det 
vill säga totalt 52 barngrupper ytterligare. Då skulle den övre gränsen som anges 
som riktmärke för barngruppernas storlek ha nåtts, det vill säga 15 barn för 
äldre barn och 12 barn för yngre barn.  

Avseende bemanning för ytterligare 52 barngrupper så skulle det krävas 31 
årsarbetare för yngre barn och 102 årsarbetare för äldre barn, totalt 133 fler 
årsarbetare än vad som finns idag. I uträkningarna kring estimerat 
personalbehov användes ett snitt på 2,8 årsarbetare per barngrupp för yngre 
barn och 2,5 årsarbetare per barngrupp för äldre barn.  

De ytterligare 11 miljoner som erhållits i statsbidrag för våren 2020 uppskattas 
täcka personalkostnaden för 47 årsarbetare, dock saknas det ändå 86 årsarbetare 
för att komma upp i totalt 133 stycken, något som skulle kräva ytterligare 20 
mkr utöver statsbidraget. Utan statsbidrag skulle det således under våren krävts 
47,5 mkr för att Förskolenämnden skulle nått Skolverkets riktmärken.  

För hösten 2019 når nämnden Skolverkets riktmärken för barngruppernas 
storlek sett till snittet på samtliga förskolor. Här visar siffrorna på 10,4 barn per 
barngrupp för yngre barn respektive 14,2 barn per barngrupp för äldre barn, 
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inklusive statsbidrag. Exkluderas statsbidraget skulle det dock krävas cirka 20 
mkr för att nå Skolverkets riktmärken även under hösten.  

Sammantaget går det att säga att för att nå Skolverkets riktmärke för 
barngruppers storlek skulle Förskolenämnden behöva ytterligare 67,5 mkr, om 
hänsyn ej tas till statsbidrag, för att säkerställa att barngruppsstorleken kan nås 
under hela året och på varje enhet utifrån de riktmärken som Skolverket anger. 
Detta skulle medföra att Förskolenämnden hamnade i den övre gränsen utav 
Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek med gruppstorlek på 15 barn 
för äldre barn och 12 barn för yngre barn. Om hänsyn tas till nuvarande 
statsbidrag, som är riktat till enskilda enheter, nås med 20 mkr ytterligare 
riktmärket på snittet av alla förskolor.   

 Utmaningar kopplade till uppdraget 
Som utredningen redan pekat på skulle det behövas ytterligare runt 67,5 mkr 
för att Förskolenämnden ska nå Skolverkets riktmärke för barngruppernas 
storlek. Detta baserat på helårsbasis och utan statsbidrag för att ombesörja de 
ökade personalkostnaderna som uppkommer för att bemanna fler barngrupper 
samt även utökade lokalkostnader som förväntas tillkomma.   

Inte alla förskolor som ansökte om statsbidrag för 2019/2020 erhöll detta. 19 
förskolor är utan statsbidrag, varav 6 av dessa är nya förskolor som inte hade 
möjlighet att söka. De 6 nya förskolorna bör uppskattningsvis ändå kunna dela 
upp sina barngrupper i ytterligare 20 grupper. Om de 13 förskolor som inte fick 
statsbidrag skulle fått ersättningen de sökt hade de kunnat dela upp sina 
barngrupper i ytterligare 23 grupper, det vill säga gå från befintliga 44 
barngrupper till 67 stycken. Dessa 43 nya barngrupper bedöms kunna delas upp 
i redan befintliga lokaler, både i nyare förskolor men även i äldre, utan att större 
lokalanpassningar skulle ha erfordrats förutsatt att extra finansiering och 
bemanning hade funnits för detta. Utifrån detta uppskattar 
Förskoleförvaltningen att det ytmässigt skulle behövas plats för ytterligare 9 
avdelningar för att möjliggöra lokalmässig uppdelning av 52 barngrupper med 
befintligt barnantal som fanns under våren 2019.  

Fler barngrupper kräver en ökad bemanning och dagens rekryteringsläge 
medför stora utmaningar. Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 ”Var 
finns jobben”9 bekräftar en utmaning som Förskolenämnden står inför redan 
nu där de bland annat visar att förskollärare ligger i topp i bristindex för de 
pedagogiska yrkesområdena. Arbetsförmedlingen menar också att bristen 
väntas kvarstå även på fem års sikt. Antalet barn och unga kommer att fortsätta 
att öka, vilket innebär att efterfrågan på arbetskraft kommer att kvarstå.  

Inom befintlig personal är medelåldern relativt hög och detta kommer innebära 
stora pensionsavgångar under de kommande fem åren. Detta gäller nationellt 
såväl som inom Borås Stad, det visar såväl Arbetsförmedlingens 
prognosrapport 2019 som SKL:s rekryteringsrapport 2018 – ”Sveriges 

                                                      
9 Arbetsförmedlingen rapport – Var finns jobben? Bedömning för 2019 och på fem års sikt 
Dnr; Af-2019/0000 9278 
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Utredning avseende hur Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek ska nås 

viktigaste jobb finns i välfärden”10 där de tydligt signalerar kring den utmaning 
som välfärdsyrkena står inför de kommande åren. Detta medför svårigheter i att 
rekrytera utbildad personal för att täcka behovet vid fler barngrupper. Risken 
blir att fler som saknar relevant utbildning behöver anställas. Personalens 
utbildning och kompetens är den faktor som har störst betydelse för förskolans 
kvalitet och förskolans kompetensförsörjning är därför en utmaning som kräver 
insatser både på nationell och lokal nivå. Detta medför att ytterligare kostnader 
för utbildning tillkommer förutom kostnader redovisade i denna rapport.  

  

                                                      
10  SKL:s rekryteringsrapport 2018, Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, ISBN-nummer: 
978-91-7585-610-0 
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Utredning avseende hur Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek ska nås 

4 Sammantagen analys och slutsats 
I nuläget ligger de kommunala förskolorna inom Borås Stad redan högt i antal 
barn per barngrupp gentemot vad Skolverkets riktmärken förespråkar. För att 
nå riktmärkena skulle flertalet åtgärder behöva vidtas. Utredningen visar att det 
behövs en uppdelning i ytterligare 52 barngrupper och ytmässigt behöver plats 
beredas för ytterligare 9 avdelningar för att möjliggöra adekvat uppdelning av 
barngrupperna. Därutöver skulle fler pedagoger, närmare 86 årsarbetare, krävas 
för att barngrupperna skulle kunna delas upp och på så vis utgöras av färre antal 
barn per barngrupp. Uppdelning i fler barngrupper och därmed behov av en 
ökad bemanning medför stora utmaningar med dagens rekryteringsläge som 
redan tidigare omnämnts.   

Under våren 2019 nådde Förskolenämnden inte Skolverkets riktmärke för 
barngruppers storlek. Siffrorna såg något bättre ut under hösten 2019 tack vare 
större tilldelning utav statsbidrag. Utredningen visar dock att Förskolenämnden 
skulle behöva ytterligare 67,5 mkr för att nå riktmärkena utan statsbidrag. Detta 
för att säkerställa att storleken på barngrupperna kan nås under hela året utifrån 
Skolverkets riktmärken och inte beroende på tilldelningen utav statsbidrag år 
för år. Det skulle medföra att Förskolenämnden hamnade i den övre gränsen 
utav Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek, det vill säga 15 barn för 
äldre barn och 12 barn för yngre barn.  

Att det är en väg kvar att gå för att nå Skolverkets riktmärken för barngruppers 
storlek står klart. Med det högre statsbidraget som Förskolenämnen erhöll 
under 2019/2020 möjliggjordes en del i arbetet med att komma närmre 
Skolverkets riktmärken. Då tilldelningen utav statsbidrag riktas till enskilda 
enheter och inte alla förskolor erhåller bidraget finns ojämlika förutsättningar 
för förskolorna att kunna dela upp barngrupperna på förskolorna. Ser man till 
behovet med befintligt statsbidrag så skulle det krävas ytterligare 20 mkr för att 
nå riktmärkena under våren 2020.  

I och med osäkerheten kring vilken nivå av statsbidrag som kommer att erhållas 
från år till år, ser nämnden att det krävs ett utökat kommunbidrag och att medel 
för detta kommer in i resursfördelningsmodellen för att på så vis kunna komma 
alla barn tillgodo och skapa stabilitet, likvärdighet och permanent kunna 
bibehålla eller sänka antalet barn i barngrupperna.   
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Remiss - Digital strategi 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker remissen för Borås Stads digitala strategi med 

nedan angivna förslag till ändringar och tillägg, samt översänder yttrandet till 

Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Borås Stads digitala 

strategi. Strategin fokuserar i hög grad på områden som infrastruktur, 

effektivisering och digitala tjänster. Strategin saknar, utöver utveckling av 

digitala tjänster, prioriterade områden och målsättningar för digitalisering 

kopplat till verksamhetsutveckling.  

 

Förskolenämnden föreslår att: 

- Prioriterade områden och mål för digitalisering och 

verksamhetsutveckling tydliggörs. 

- Strategin vidgar begreppet digitalisering till att omfatta fler perspektiv 

än effektivisering och digitala tjänster.  

- Strategin för digitalisering kopplas tydligare till tillitsresans arbete för 

digitalisering. 

- Barn- och utbildningsperspektiven utvecklas i strategin.               

Ärendet i sin helhet 

I inledningen finns en formulering kring att tekniken ska tjäna människorna och 

samhället, utan att för den skull gå miste om de kvaliteter som det värnas om. 

Det framgår inte vilka kvaliteter som avses eller på vilket sätt de står i 

motsatsförhållande till tekniken. Det framgår inte heller vilka de nya 

förutsättningarna är som stöds av digitala lösningar för att Borås Stad ska vara 

en levande och attraktiv kommun. Både kvaliteterna och förutsättningarna ovan 

är viktiga att definiera i ett strategiskt dokument.  

 

Under rubriken framtida utmaningar lyfts digitalisering fram som ett medel för 

att frigöra personal för mer kvalificerade uppgifter nära dem vi finns till för. 

Digitalisering handlar, enligt strategin, om verksamhets- och kvalitetsutveckling. 

Det är enligt strategin varje verksamhet och förvaltning som fortlöpande ska 

initiera nya projekt för att effektivisera och förbättra. Strategin visar inte vilka 

vägval Borås Stad vill göra gällande detta. Förskolenämnden anser att ett 
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strategiskt dokument bör peka ut de centrala områden som Borås Stad ser som 

särskilt viktiga att utveckla. Fokus utifrån stycket om framtida utmaningar 

handlar om att frigöra personal, att varje verksamhet själva ska initiera nya 

projekt samt att nya digitala tjänster ska analyseras utifrån kostnad och nytta. 

Strategin saknar prioriterade områden som går att koppla till 

utbildningsområdet. Det som också saknas är målsättningar för vad denna 

verksamhets- och kvalitetsutveckling ska leda till. 

 

Stycket som handlar om uppdraget att underlätta och förbättra människors 

vardag handlar om att digitala tjänster är tänkta att frigöra tid för förbättrad 

eller utökad personlig service. Området fokuserar på infrastrukturen genom att 

digitala tjänster ska underlätta kontakten med kommunen. Även här är fokus på 

digitala tjänster och kontakten mellan medborgaren och kommunen. Barn- och 

elevperspektivet saknas helt. 

 

Under stycket om öppen förvaltning saknas definitioner av begrepp som öppen 

data, innovativa tjänster, värdeskapande och samhällets samlade 

utvecklingsförmåga.  Målformuleringen handlar om gränssnitt för öppen data 

och lyfter tekniska perspektiv. Förskolenämnden saknar skrivningar om vad 

som är strategiska val inom området.  

 

Utifrån avsnittet om hög kvalitet och effektiv verksamhet är igenkänningen 

mindre utifrån Förskolenämndens ansvarsområde. Förskolenämnden anser att 

digitala verktyg inte bara kan ses som en förutsättning för verksamheten att 

ägna mindre tid åt rutinärenden och mer åt kvalificerat arbete. I en förskola till 

exempel har digitalisering andra syften och digitala verktyg kan mer ses som 

stöd för att nå utbildningens mål. Detta perspektiv saknas helt i stycket.  

 

Målformuleringen att arbete bör ersättas med automatisering blir mycket snäv 

ur ett utbildningsperspektiv och inte förenligt med intentioner i styrdokument 

på utbildningsområdet. Arbetet med att undervisa kan inte ersättas med 

automatisering. 

 

Det sista stycket som handlar om dem som bor, verkar och vistas i Borås lyfter 

endast digitala tjänster. Digitalisering i förskolan handlar om andra saker och 

utbildnings- och barnperspektivet saknas helt i stycket.  

Beslutsunderlag 

1. Digital Strategi 2020                                

Samverkan 

Remissvaret har samverkats på FSG 2019-12-03. 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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Fastställd av Kommunfullmäktige

Datum: xx

För uppföljning och revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Gäller för: Alla nämnder och bolag

Dnr: xx

Gäller till och med : 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Digital strategi 

Inledning
Ett vykort från framtiden

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta 
framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull 
går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de 
som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och 
omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar 
att vara en levande och attraktiv kommun.

Vykort från framtiden, Ida Brogren
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Framtida utmaningar
Likt övriga kommuner i landet står Borås Stad inför stora utmaningar i form av 
pensionsavgångar kombinerat med en ökad befolkningsandel i åldersgrupperna 0–19 och 
80+. Detta resulterar i färre personer på arbetsmarknaden. Svårighet att rekrytera kan 
resultera i personalbrist, med tillhörande svårigheter att erbjuda bibehållen service. Kraven 
på oss att vara konkurrenskraftiga och innovativa ökar, samtidigt som vår klimatpåverkan 
måste minska. Detta skapar nya samhällsutmaningar för kommunen. Digitaliseringen av 
samhället ger samtidigt nya verktyg att möta dessa utmaningar.

I Borås ska digitaliseringen användas för att frigöra personal till mer kvalificerade 
uppgifter nära dem vi finns till för.

Digitalisering handlar framför allt om verksamhets- och kvalitetsutveckling och är inte 
en isolerad IT-fråga. 

– Varje verksamhet och förvaltning i Borås Stad ska fortlöpande initiera nya projekt
samt ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra. 

– Det digitala perspektivet ska belysas i all verksamhetsutveckling och nya digitala
tjänster ska utifrån kostnad och nytta analyseras före beslut.

Vårt uppdrag är att underlätta och 
förbättra människors vardag 
De som bor, verkar och vistas i Borås Stad ska på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med 
kommunen, ta del av information och sköta sina ärenden. Kommunens tjänster ska vara 
tillgängliga för alla. Invånare och företag ska kunna använda digitala tjänster/kanaler för att 
kommunicera med berörda tjänstemän, utföra kommunala ärenden och enkelt kunna 
följa sina ärendens gång. En väl utbyggd IT-infrastruktur och tillgång till digitala 
tjänster gör att ärenden kan skötas när som helst på dygnet. För att förenkla kontakten 
med kommunen ska flera kontaktytor erbjudas. De digitala tjänsterna ska vara lätta att 
hitta och användarvänliga. Med rätt utformade tjänster kortas processen och tid frigörs för 
både invånare och kommun. 
– Genom att i första hand erbjuda digitala tjänster, frigörs tid som istället kan användas
för förbättrad eller utökad personlig service.

En öppen förvaltning
Kommunens information ska finnas tillgänglig digitalt, vilket skapar möjligheter för 
privatpersoner, företag och organisationer att skapa innovativa tjänster. Den personliga 
integriteten ska garanteras och skapar tillit till en öppen förvaltning som erbjuder 
insyn, dialog och delaktighet. Fler deltar i värdeskapandet och samhällets samlade 
utvecklingsförmåga tas tillvara. Med ökad öppenhet och transparens kan invånare och 
företag jämföra service som underlag för egna beslut och eget agerande. Lätt tillgänglig 
information är en viktig förutsättning för att enskilda ska kunna göra medvetna val vid 
byte av utförare av offentligt finansierade tjänster. 

– Gränssnitt för öppna data ska erbjudas för att möjliggöra utveckling av smarta och
värdeskapande tjänster i samhället.
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Hög kvalitet och effektiv verksamhet
Digitalisering bidrar till att kommunen ses som en modern och attraktiv arbetsgivare. 
Genom att se digitala verktyg som en förutsättning kan verksamheter ägna sig mindre åt 
rutinärenden och mer åt kvalificerat arbete, vilket i sin tur medför en förbättrad arbetsmiljö. 
Risken för fel minskar, kvaliteten och effektiviteten ökar i verksamheterna när rätt person 
enkelt får tillgång till rätt information i rätt tid. Digitalisering möjliggör en mer enhetlig 
ärendehantering. Borås Stad blir därigenom en utvecklande arbetsplats där förmedlande av 
kunskap ges stort utrymme och mer och mer av monotona administrativa sysslor bearbetas 
digitalt.

– Arbete bör ersättas genom automatisering

De som bor, verkar och vistas i borås är fokus
Kommunens service och tjänster ska utgå från behovet hos de vi är till för, ge förutsättningar 
för dialog och god möjlighet till påverkan och delaktighet. Det innebär att vi måste arbeta 
systematiskt med att analysera behov och användning av tjänster. Användarna ska uppleva 
att det är enkelt, tryggt och säkert att använda sig av kommunens digitala tjänster. 

– Borås Stad ska erbjuda enkla, trygga och säkra tjänster

Införandet av digitala tjänster innebär att kommunen ska ge fortsatt god service för alla, 
även för de som inte har tillgång till digital utrustning. 
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Remiss: Digital strategi 2020 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Stadsrevisionen 

14. Tekniska nämnden 

15. Valnämnden 

16. Vård- och äldrenämnden 

17. Överförmyndarnämnden 

18. AB Bostäder i Borås  

19. AB Sandhultsbostäder 

20. AB Toarpshus 

21. Borås Djurpark AB 

22. Borås Elnät AB 

23. Borås Energi och Miljö AB 

24. Borås Lokaltrafik AB 
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25. Borås Parkerings AB 

26. Akademiplatsen i Borås AB 

27. BoråsBorås TME AB 

28. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

29. Borås Stadshus AB 

30. Fristadbostäder AB 

31. Industribyggnader i Borås AB 

32. Inkubatorn i Borås AB 

33. Sjuhärads Samordningsförbund 

34. Södra Älvsborgs räddningsförbund 

35. Viskaforshem AB 

 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-12-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2019-00983 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Johan Olovson 
Handläggare 
033355017
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Revidering av Strategi Bildningsstaden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner revidering av Strategi Bildningsstaden.        

Sammanfattning 

Gällande styrdokument Strategi Bildningsstaden gäller till och med 2019. 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden ansvarar för revidering och framtagande av nytt 

förslag till Kommunfullmäktige.  

Strategin har setts över och ett förslag har arbetats fram.            

Ärendet i sin helhet  

Gällande styrdokument Strategi Bildningsstaden fastställdes av 

Kommunfullmäktige den 25 februari 2016 och gäller till och med 2019. 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden ansvarar för revidering och framtagande av förslag 

till Kommunfullmäktige. Förslaget behandlas i respektive nämnd i december 

2019 och därefter översänds reviderat förslag till Kommunstyrelsen för slutligt 

beslut i Kommunfullmäktige. 

Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen har i samverkan tagit fram ett reviderat förslag 

till styrdokument Strategi Bildningsstaden. 

Syftet med Strategi Bildningsstaden är att fortsätta förbättringsarbetet med att 

göra en bra förskola och skola bättre och Borås till en framgångsrik 

bildningsstad.  

I översynen har strategin setts över för att harmonisera med Borås Stads 

nuvarande utbildningsorganisation och övriga gemensamma strategier. Strategin 

fokuserar på bildning och lärande samt tre strategiska områden som har 

prioriterats för samverkan. Dessa tre områden är tillitsbaserad styrning, social 

hållbarhet och övergångar och samverkan. 

Beslutsunderlag 

1. Bildningsstaden Borås, gäller t.o.m. 2019 

2. Bildningsstaden Borås, reviderat förslag                                
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Bildningsstaden Borås 

I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med 
denna strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att göra en bra förskola 
och skola bättre och Borås till en framgångsrik bildningsstad. 

Bildning och lärande 

Förskolans och skolans demokratiuppdrag omfattar både kunskap och bildning. 
God hälsa och trygghet är grunden för att barn och elever ska lyckas. 
Förskolans och skolans uppdrag är att skapa en god lärmiljö som bygger på 
barns och elevers delaktighet och inflytande. 

Bildningsprojektet är ett humanistiskt projekt. Genom bildningen skapar vi inte 
bara en rikare inre värld för oss själva, vi skapar även en bättre värld utanför oss 
själva. I ett mångkulturellt samhälle är bildning bryggan till kulturöverskridande 
förståelse. I en demokrati är bildning det bästa skyddet mot främlingsfientlighet 
och intolerans. 

Människor lär sig olika saker på många olika sätt under sitt liv. Det finns därför 
många sätt att vara bildad på. Det viktiga är processen att lära där alla barn och 
elever ska ha möjlighet att växa i sitt lärande. 

Utbildning ska förbereda för nästa steg, framtida studier och yrkesliv samt ett 
aktivt deltagande i samhället. Det innebär att förskolan och skolan måste arbeta 
med bildning och kunskapsutveckling i bred bemärkelse. Det handlar om att ge 
förutsättningar för att söka kunskap, kritiskt ifrågasätta och utveckla förmåga 
att samarbeta med andra för gemensamma mål. Det handlar också om 
rättigheten att, utifrån sina förutsättningar, få växa som människa och utveckla 
en mångfald av kompetenser. 

Vägen till ett gott lärande går genom mötet mellan barnet/eleven och den som 
undervisar. Kompetenta och skickliga lärare, som vet att barnet och eleven vill 
och kan lära sig, är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång. Läraren 
ansvarar för att undervisningen vidgar och ger nya perspektiv till barnets och 
elevens föreställningsvärld. Läraren ska ha höga förväntningar på och utmana 
varje barns och elevs lärande. Läraren måste därför kontinuerligt reflektera över 
lärandeprocessen tillsammans med kollegor. Detta ger läraren ett stöd i sitt 
viktiga uppdrag och ställer krav på utveckling i lärarprofessionen.  
 
Ett gott lärande, där elevens lärande är i fokus, förutsätter en organisation som 
präglas av ett professionellt och tillitsfullt klimat på alla nivåer i Borås Stad.  
 
Barn och elever kommer att ställas inför frågor som det inte finns svar på idag. 
Läraren har ansvar för att varje barn och elev ges verktyg att utveckla kunskap 



 

 

och att kunna hantera nya utmaningar. Undervisningen utgår från en formativ 
grund och barn och elever ska vara aktiva i sin egen lärandeprocess och använda 
sina resurser för att utveckla fördjupade kunskaper och förmågor.  
 
Strategiska områden 
Tre prioriterade områden har identifierats för samverkan mellan förskola och 
skola. Respektive verksamhets grunduppdrag styrs av egna styrdokument. 
 
Tillitsbaserad styrning 
Den politiska nivån har det yttersta ansvaret för resultaten i skolväsendet och 
ska ha en aktiv dialog om verksamhetens mål och utveckling. Det är viktigt med 
en tydlig rollfördelning och tillit mellan alla nivåer i styrningen.  
 
Ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på tillit omfattar i sin helhet hur vi 
utövar styrning och ledning, hur vi genomför vår undervisning, följer upp våra 
resultat, hur vi analyserar och planerar för åtgärder dvs. hur vi arbetar 
systematiskt för att nå bästa resultat. Kvalitetsarbetet bygger på skapandet av 
normer, rutiner och processer som ytterst leder till att vi tillsammans kan säkra 
kvaliteten i vår verksamhet. 
 
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- rektorer att organisera för och leda lärande och utveckling 
- att rekrytera, utveckla och behålla kompetent personal 
- ett tillitsbaserat kvalitetsarbete. 

 
Social hållbarhet 
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor 
lever ett gott liv med god fysisk och psykisk hälsa, utan orättfärdiga skillnader. 
Tidiga och kompensatoriska insatser är grundläggande för allas lika möjlighet 
till ett gott lärande. 
 
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- att alla elever når gymnasiebehörighet och fullföljer sina 
gymnasiestudier med en gymnasieexamen 

- samverkan för att stärka främjande och förebyggande insatser. 
 
Övergångar och samverkan 
Barns och elevers livslånga lärande förutsätter att alla som verkar i skolväsendet 
samarbetar kring barns och elevers lärande och utveckling. 
 
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- att säkra kontinuitet och samverkan kring övergångar inom och mellan 
skolformer. 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige 2016-02-25
Datum: 20 december 2012, reviderad 25 februari 2016.
För revidering ansvarar: Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och Vuxenutbild-
ningsnämnden i samverkan.
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Förskolenämnden, Grundskolenämnden och 
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden var för sig.
Dokumentet gäller för: Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och Vuxenutbild-
ningsnämnden.
Dokumentet gäller till och med: 2019

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Definition av begrepp
Skolväsendet

Skolväsendet i Borås omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal

vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för 

invandrare. I skolväsendet ingår också fritidshem.

Barn

Den som går i förskoleverksamhet.

Elev

Den som deltar i utbildning med undantag för barn i

förskolan.

Lärare

Förskollärare och lärare
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Bildningsstaden
Borås
I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med denna
strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet i skolväsendet i Borås och göra Borås till
en bildningsstad.

Bildningsprojektet är ett humanistiskt projekt. Genom bildningen skapar vi inte bara
en rikare inre värld för oss själva, vi skapar även en bättre värld utanför oss själva. I
ett mångkulturellt samhälle är bildningen bryggan till en kulturöverskridande förståelse.
I en demokrati är bildning det bästa skyddet mot främlingsfientlighet och
intolerans.

Bildning kan vara både praktisk och teoretisk. Bildning kan handla om att veta hur
man gör något, t ex i ett hantverk, och kan också innebära att ha kunskap och förståelse
om begrepp och sammanhang i ett vetenskapligt perspektiv. Bildning innefattar
ytterligare ett perspektiv, nämligen vetskapen att handla rätt och vist i förhållande
till andra och sin omvärld. Människor lär sig många olika saker på många olika sätt
under sitt liv. Det finns därför många sätt att vara bildad på. Det intressanta är själva
processen – själva resan. Målet är inte att bli bildad utan att alltid ha möjlighet att
växa i sin bildning.

Den bildade medborgaren är en människa i ständig utveckling – en individ som skapar
sig själv. Det handlar om att växa som individ. Men det handlar också om vårt
förhållande till andra. Det handlar om en social gemenskap. Det handlar om att se
sig själv och därmed förstå den andre och att se den andre för att förstå sig själv.

Att bilda sig är som att göra en resa - att bryta upp från det välbekanta, att öppna sig
för det främmande och annorlunda för att sedan komma hem med egna erfarenheter
av det obekanta. Hemkomna tolkar vi in detta i våra tidigare erfarenheter. Människan
vinner nya insikter.

Skolan ska förbereda för nästa steg, framtida studier och yrkesliv samt ett aktivt deltagande
i samhället. Det innebär att skolan måste arbeta med bildning i bred bemärkelse,
t ex att söka kunskap och kritiskt ifrågasätta och att samspela med andra för
gemensamma mål. Det handlar om att växa som människa och utveckla en mångfald
av färdigheter.

Lust att lära – möjlighet att lyckas
Med utgångspunkt i ”Lust att lära – möjlighet att lyckas” är uppdraget att göra det
möjligt för alla barn och elever att lyckas. I en trygg miljö där elever får utrymme att
uttrycka sina åsikter och få dessa tillvaratagna följer lusten att lära. Barn och elever
utvecklas och lär mer i ett skolväsende som sätter lärande och kunskaper i centrum,
har högt ställda förväntningar på barn och elever, följer upp vad eleverna kan och
bygger förtroendefulla relationer.

Alla barn och elever ska ha möjlighet att lyckas, oavsett bakgrund. Alla har rätt till
goda kunskaper och en god utbildning. Detta är det viktigaste värdegrundsuppdraget.
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Det går att skapa ett skolväsende där alla barn och elever oavsett bakgrund och förutsättningar
når målen. Skollagen ger oss ett tydligt kompensatoriskt uppdrag. Alla barn och elever 
har rätt att få kunskap så att de kan klara kommande studier och arbeten, göra sina röster 
hörda, muntligt och skriftligt, och värdera all information som omger dem i samhället. 
Detta är grundläggande demokratiska rättigheter.

Strategin Bildningsstaden Borås är politikernas uppdrag till alla medarbetare inom
skolväsendet i Borås Stad.

Det goda lärandet
Kunskap är mer än faktakunskaper och färdighetskunskaper; det handlar om bildning
i bred bemärkelse, t ex att söka och värdera kunskap och att samspela och bedöma
med andra för gemensamma mål. Lärande är en social process där samspelet
mellan människor är avgörande och kännetecknas av ömsesidig respekt.

En förutsättning för bildning är det goda lärandet i skolväsendet. Kännetecken för
detta är att läraren har som utgångspunkt att barnet och eleven vill och kan lära sig,
har höga förväntningar och utmanar varje barns och elevs lärande. Även vårdnadshavarna
har stor betydelse för barnets och elevens lärande i detta avseende.

Det handlar också om att lärarens förhållningssätt till bedömning och lärande är
framåtsyftande. Läraren har en kontinuerlig kommunikation med eleven om dennes
kunskapsutveckling; var eleven befinner sig i förhållande till kunskapsmålet och vad
som är nästa steg.

Barnet och eleven utvecklar sitt lärande genom meningsfullt samspel med lärare och
kamrater. När barnet och eleven får använda bedömning för sitt eget lärande kan
den själv se sitt mål, var den befinner sig i förhållande till kunskapsmålet och vad
som är nästa steg. Därigenom erövrar eleven makten över sitt eget lärande.

Läraren måste kontinuerligt reflektera över lärandeprocessen tillsammans med
kollegor. Detta ger läraren ett stöd i sitt viktiga uppdrag och ställer krav på ständig
utveckling i sin profession.

Strategisk inriktning
Undervisning
Barn och elever kommer att ställas inför frågor som det inte finns svar på idag. Läraren
har ansvar för att eleven ges verktyg att utveckla kunskap och får förtrogenhet
att hantera nya utmaningar. Barn och elever ska bli aktiva i sin egen lärandeprocess
så att de kan hitta olika sätt att lära sig och använda sina resurser för att utveckla fördjupade
kunskaper och förmågor. De ska vara rustade att göra aktiva och medvetna
val som ansvarstagande demokratiska medborgare.

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi
• att varje barn och elev får möta en undervisning där de ser lärandemålen, var de 

befinner sig i förhållande till dessa och förstår vad som är nästa steg.

Lärares kompetens
Kompetenta och skickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevers skolframgång.
Skolväsendet i Borås Stad ska därför ge förutsättningar och stödja lärares
arbete och utveckling för att garantera bästa möjliga lärande för varje enskilt barn
och elev. Läraren behöver ha ett förhållningssätt som innebär att kontinuerligt utveckla
sitt kunnande och sin förståelse av lärandeprocessen.
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För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi
• att varje lärare tar ansvar för varje barns och elevs lärande,
• att varje lärare genom kollegialt lärande utvecklar sin profession,
• skapa tydliga karriärvägar.

Ledarskap
Den politiska nivån har det yttersta ansvaret för resultaten i skolväsendet och har
en aktiv dialog om verksamhetens mål och utveckling. Det är viktigt med en tydlig
rollfördelning och förtroende mellan politiker och tjänstemän.

På förvaltningsnivå skapar förvaltningschef förutsättningar för förskolechef och
rektor att leda verksamheten mot målen i det nationella utbildningsuppdraget. Förvaltningschef
ansvarar för systematisk uppföljning och för att varje barn och elev
når målen för utbildningen.

Förskolechef och rektor har ett pedagogiskt ledarskap och fokuserar på läroplansuppdraget.
Varje förskolechef och rektor bär på sin nivå ansvar för systematisk
uppföljning av den egna verksamhetens resultat. Förskolechef och rektor ska hålla
sig förtrogna med den dagliga verksamheten och särskilt verka för att utbildningen
utvecklas.

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi
• vara en attraktiv arbetsgivare som rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens 

hos personal,

• ge förskolechefer och rektorer förutsättningar för att utöva ett pedagogiskt ledarskap,

• att det bedrivs kontinuerlig professionsutveckling för att öka ansvarigheten för 
måluppfyllelsen,

• att det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs formativt,

• arbeta på vetenskaplig grund genom samverkan med olika lärosäten.

Utvecklingsområden
För Bildningsstaden Borås är nedanstående utvecklingsområden centrala. De har
identifierats i vårt systematiska kvalitetsarbete för skolväsendet.

Följande utvecklingsområden är gemensamma för skolväsendet i Borås Stad.

• Systematiskt kvalitetsarbete

• Bedömning för lärande/formativa förhållningssätt

• Värdegrund

• Barn- och elevhälsoarbete

• Nyanlända/modersmål

• Digital kompetens

För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer

• Språk-, läs- och skrivutveckling

• Matematik

Förvaltning inom skolväsendet och varje enhet ska förhålla sig till denna strategi
och de identifierade utvecklingsområdena i sina respektive planer. Barns och elevers
perspektiv ska tas till vara.
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Månadsrapport november 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport november 2019.         

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -1 377 tkr i förhållande till periodens 

budget. Prognosen för helåret är ett underskott med -2 500 tkr.  

Utifrån det ekonomiska läget har Förskolenämnden den 24 oktober beslutat om 

en åtgärdsplan för en ekonomi i balans, detta i enlighet Borås Stads 

styrprinciper. Arbete pågår inom förvaltningen för att verkställa nämndens 

beslut.                             

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport november 2019, Förskolenämnden                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan med representanter i FSG.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström  

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden  

Förvaltningschef 
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1  Inledning 

Ett övergripande mål i Förskoleförvaltningen 2019 är att arbeta med arbetsmiljön i våra verksamheter. 
Både genom att minska sjukfrånvaron men även att fortsätta med olika valideringsinsatser för att 
kompetenshöja personal i verksamheten. De kompetenshöjande insatserna innefattar validering till 
såväl barnskötare som till förskollärare. 

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

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

Förvaltningen arbetar också med att utveckla ledarskapet genom kompetensutveckling för rektorer. 
Detta är en fortsättning på det interna ledarutvecklingsprogram för rektorer som genomfördes läsåret 
2018-2019. 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -1 377 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är ett underskott med -2 500 tkr. 

2  Omvärldsanalys 

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

Barnkonventionen blir ny lag från årsskiftet och detta aktualiseras genom utbildningar på olika sätt. 
Borås Stad erbjuder utbildningar och material och även andra aktörer som Barnombudsmannen ger 
webb-utbildningar och stödmaterial för att öka kunskapen om de olika artiklarna i barnkonventionen. 
Även förskolenämndens värdegrundsplattform tar upp arbete i förskolan utifrån Barnkonventionen. 
Förskolans verksamhet kan komma att prövas utifrån rättsfall, men skollagen och läroplanen är redan 
synkroniserade utifrån Barnkonventionen, vilket betyder att våra styrdokument är i harmoni med den 
nya lagen. Förskolenämnden behöver dock följa vad som sker på det juridiska området då kommande 
rättsfall skapar praxis för hur lagen ska tillämpas och tolkas. 

Förvaltningen behöver än mer ta del av andra kommuners arbete när det gäller att förbättra 
arbetsmiljön och sänka sjukskrivningstalen. Många bra aktiviteter pågår redan men det finns självklart 
mer att hämta genom att inhämta kunskap och erfarenheter av andra. 

Förvaltningen följer arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning. Det systematiska kvalitetsarbetet är 
ett exempel på detta då dialogmodellen är införd och arbetssättet  med muntlig uppföljning fortsätter 
att utvecklas i kvalitetsdialogerna i mindre rektorsgrupper med lärande inom olika läroplansområden i 
fokus. Kvalitetsdialoger med rektorer sker även enskilt när det gäller HR och ekonomi. 

Förvaltningen har för läsåret 19/20 beviljats statsbidrag för minskade barngrupper med drygt 54 mnkr. 
Vi kommer även att få ta del av ett statsbidrag för bättre språkutveckling som syftar till att utveckla det 
svenska språket hos barn som i mindre utsträckning talar svenska i hemmet. Utifrån fastställda kriterier 
har vi kunnat ansöka för ca 950 tkr för halvåret höstterminen 2019. Därefter kan vi göra ny ansökan. 
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Under året har Silverpoppelns förskola på Göta och Marklandsparkens förskola på Hässleholmen 
öppnat. Virvelvindens förskola har flyttat till tidigare Tullengymnasiets lokaler. Under året har 
lokalmässigt sex enheter avvecklats. Av dessa hade fyra mindre ändamålsenliga lokaler, en var belägen i 
modul och en avvecklades på grund av bristande behov av platser i området. Inför varje ny planlagd 
förskola görs en noggrann behovsanalys, eftersom det finns en oro över de högre lokalkostnader de 
medför. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

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

 97 98 

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

95,7 100 100 

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

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

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

Resultatet av 2019 års klimatenkät visar att 95,7 procent av vårdnadshavarna upplever att de känner sig 
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Målvärdet på 100 procent är inte uppnått. Sett över en 
femårsperiod är resultatet konstant samtidigt som andelen vårdnadshavare som svarat på enkäten ökat 
för varje år. 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. 

Drygt 3% av de svarande, vilket är i likhet med 2018 men 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 fortsatt 
förbättringsområde på en del enheter. På enheter med sådant resultat är det extra viktigt att titta noga 
på de kommentarer som eventuellt finns kopplade till frågan samt vidta åtgärder för att alla 
vårdnadshavare ska kunna känna sig trygga. I årets undersökning valde 5 056 vårdnadshavare att 
besvara enkäten, vilket motsvarar cirka 85 procent. Det är en ökning med nästan 10 procentenheter 
från 2018 då 4 700 vårdnadshavare besvarade enkäten. 
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3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

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

 
Genomfört 

Uppdraget är genomfört och 
Förskolenämnden har den 13 juni 2019 
godkänt utredningen. Utredningen biläggs i 
Förskolenämndens rapport Tertial 2 2019. 

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

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget har utretts och behandlas av 
nämnden i december.  

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Andel närproducerade livsmedel, %.  20 30 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

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

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Andel ekologiska livsmedel, %. 51,6 50 65 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

9,7 7,5 7 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

89,2 75 50 

Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 40 50 

 

Verksamhetens indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Antalet inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen där myndigheten 
utdelat ett föreläggande. 

0 0 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 

föreläggande. 

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

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Ett tydligt arbete med rehabilitering och hälsofrågor kommer att fortsätta prioriteras under resterande 
del av 2019, så som det också har arbetats mycket med under tidigare del av året. Vid de 
kvalitetsdialoger som genomförs varje månad förs dialog kring fortsatt arbete med sjukfrånvaron på 
enhets- och individnivå. Under 2019 har förvaltningen använt enheten Organisationshälsa för att göra 
screeningar på ett flertal förskolor, vilka nu har ett fortsatt arbete att göra tillsammans med medarbetare 
från Organisationshälsa för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron. Efter årsskiftet 
kommer Borås Stad att få en ny företagshälsovård (Avonova), vilket förhoppningsvis kommer att 
innebära möjlighet att komma vidare i det långsiktiga arbetet med rehabiliteringsfrågorna. 
 
Under perioden 181101-191031 anmäldes 88 tillbud som härrör till tidsbrist eller stress på grund av 
arbetsbelastning, vilket ställer stora krav på oss som arbetsgivare att ta arbetsmiljöarbetet på allvar. Det 
är en ökning från föregående period med 9 st. 
 
Sjukfrånvaron i % av ordinarie arbetstid låg för Förskoleförvaltningen under perioden 181101-191031 
på ca 9,7 %. Sjukfrånvaron har ökat marginellt (0,1%) från föregående mätperiod. Siffran är högre än 
totalen i Borås Stad som under motsvarande period låg på 7,3%.  

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Den arbetade tiden för timavlönade under perioden 181101-191031 motsvarade 89,2 årsarbetare, en 
siffra som fortsätter att minska med ca 1 årsarbetare/period de senaste två mätperioderna. En viss 
andel timavlönade behövs för att ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro, och arbetet med att 
minska sjukfrånvaron är viktig för att bli mindre beroende av timavlönad personal. 
 
Kompetensförsörjningen är fortfarande en stor utmaning för förvaltningen och under november, i 
samband med att en ny enhetschef för bemanningen har rekryterats, har samarbetet med 
Bemanningsenheten utökats för att hjälpas åt att hitta strategier för att rekrytera kompetenta vikarier. 
Förvaltningen kommer att revidera kompetensförsörjningsplanen under första delen av 2020, och i den 
tydliggöra det fortsatta arbetet med kompetensförsörjningen. 
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Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

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

3.5 Rapportering av förvaltningens arbete med sjukfrånvaro 

och kompetensförsörjning 

November: 

Sjukfrånvaron 

Ytterligare fyra enheter har påbörjat, eller ska påbörja, samarbete med Organisationshälsa där 
arbetsmiljöscreeningar görs. De fyra enheter som hade insatser under våren fortsätter arbeta med de 
handlingsplaner som tagits fram. Förskoleförvaltningen har tillsammans med Organisationshälsa 
påbörjat arbetet med "Hälsosamtal" med ett antal rektorer. Första steget har varit att genomföra en kort 
introduktionsutbildning för de fyra rektorer som ska påbörja pilotprojektet. HR-specialisterna har också 
deltagit för att på bästa sätt kunna stötta rektorerna i det fortsatta operativa arbetet. Det nära 
samarbetet med Organisationshälsa visar goda resultat med minskad sjukfrånvaro på några av 
enheterna som haft insatser, och en mer djupgående analys kring detta kommer att genomföras innan 
årsskiftet. 

Medarbetarna på HR har fortsatt tät kontakt med Organisationshälsa för att föra dialog kring insatser, 
resultat och trender, och chefen för HR-funktionen träffar regelbundet förvaltningens kontaktperson 
för avstämningar och dialog kring hur arbetet kan utvecklas. 

Kompetensförsörjning 

Förvaltningen har fortsatt stora utmaningar med kompetensförsörjningen i verksamheten. 
Valideringsinsatserna fortsätter och ett kontinuerligt arbete med att utveckla och förenkla processen 
pågår löpande. 

Arbetet med förvaltningens kompetensförsörjningsplan kommer att ske under tidig vår 2020, för att 
kunna ta utgångspunkt i den verksamhetsplan som håller på att tas fram. Prognoser både från SKL och 
arbetsförmedlingen visar på att bristen på utbildade förskollärare och barnskötare kommer att vara 
fortsatt stor även under en kommande tioårsperiod, vilket gör att förvaltningen behöver hitta 
strategiska vägval för att säkra den fortsatta kompetensförsörjningen. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 8 557 7 792 765 8 500 9 240 740 

Statsbidrag 70 259 69 773 486 76 460 76 910 450 

Förskoleavgifter 55 857 53 103 2 754 57 700 60 453 2 753 

Övrigt 11 075 5 227 5 848 5 704 11 689 5 985 

Summa intäkter 145 748 135 895 9 853 148 364 158 292 9 928 

       

Personal -583 319 -583 069 -250 -634 995 -635 748 -753 

Kost -60 521 -54 711 -5 810 -59 685 -65 685 -6 000 

Lokalvård -22 896 -24 740 1 844 -26 989 -24 999 1 990 

Lokaler -82 084 -82 347 263 -89 811 -89 616 195 

Köpta platser -53 026 -55 902 2 876 -61 250 -58 220 3 030 

Material -7 899 -4 026 -3 873 -4 378 -8 678 -4 300 

Övrigt -29 409 -23 129 -6 280 -25 181 -31 771 -6 590 

Summa kostnader -839 154 -827 924 -11 230 -902 289 -914 717 -12 428 

       

Buffert       

Nettokostnad -693 406 -692 029 -1 377 -753 925 -756 425 -2 500 

Nämndbidrag 692 029 692 029  753 925 753 925  

Resultat efter 
nämndbidrag 

-1 377 0  0 -2 500  

Avgifter och övriga intäkter avser bland annat erhållna medel från Omställningsfonden och faktureringar kring familjecentralerna. Övriga 
kostnader avser bland annat IT, vaktmästeri och bemanningsenhet. 

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -1 377 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är ett underskott med -2 500 tkr. 

Förskolenämndens ram inför 2019 räknades upp med 0,5 % avseende volym, baserat på 
befolkningsprognos framtagen i april 2018. Antalet inskrivna barn i våra egna förskolor under perioden 
januari-november har varit 48 barn färre än under motsvarande period förra året. Trots detta har 
volymtimmarna ökat med 1 % för motsvarande perioder mellan åren. 

Antalet barn i fristående förskolor är nio barn fler under januari-november 2019 än under motsvarande 
period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har minskat med åtta platser jämfört med motsvarande 
period förra året. Kostnaderna för köpta platser är ca 900 tkr lägre under januari-november 2019 än för 
motsvarande period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden 
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betalningsansvar för 60 färre barn under januari-november 2019 än under motsvarande period 2018. 

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

Utifrån det ekonomiska läget har Förskolenämnden beslutat om en åtgärdsplan för en ekonomi i balans 
enligt Borås Stads styrprinciper. Arbete pågår inom förvaltningen för att verkställa nämndens beslut. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa innebär en avsevärt högre 
lokalkostnad. 
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4.3 Verksamhet 2019 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-     
avvikelse 

Central 
administration 

      

Intäkt 1 0 1 0 1 1 

Kostnad -10 148 -9 942 -205 -10 819 -10 990 -171 

Nettokostnad -10 147 -9 942 -205 -10 819 -10 989 -170 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 801 -2 318 517 -2 537 -2 037 500 

Nettokostnad -1 801 -2 318 517 -2 537 -2 037 500 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 144 603 135 464 9 139 147 894 157 121 9 227 

Kostnad -817 796 -806 772 -11 027 -879 228 -891 455 -12 227 

Nettokostnad -673 193 -671 308 -1 885 -731 334 -734 334 -3 000 

Öppen förskola       

Intäkt 75 55 20 60 80 20 

Kostnad -3 878 -3 893 15 -4 251 -4 251 0 

Nettokostnad -3 803 -3 838 35 -4 191 -4 171 20 

Familjecentraler       

Intäkt 1 069 376 693 410 1 090 680 

Kostnad -5 530 -4 998 -532 -5 454 -5 984 -530 

Nettokostnad -4 461 -4 622 161 -5 044 -4 894 150 

Buffert       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

Totalt       

Intäkt 145 748 135 895 9 853 148 364 158 292 9 928 

Kostnad -839 153 -827 923 -11 230 -902 289 -914 717 -12 428 

Nettokostnad -693 405 -692 028 -1 377 -753 925 -756 425 -2 500 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förskolenämnden visar ett resultat efter november månad på -1 377 tkr i förhållande till periodens 
budget. Prognosen för helåret är ett underskott med -2 500 tkr. 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden -205 tkr. Till största del beror avvikelsen på 
ett inköp av möbler till konferensrum för 153 tkr. Budgeten för central administration har minskats 
något i jämförelse med budget 2018. Tjänster har vakanthållits under 2019. Helårsprognos -170 tkr. 

Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +517 tkr. Utfallet kan variera mellan 
månaderna. Helårsprognos +500 tkr 
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Förskoleverksamhet: Budgetavvikelse för perioden på -1 885 tkr. Helårsprognos --3 000 tkr, efter att 
buffert med 7 500 tkr använts för valideringsinsatser under året. 

Förvaltningen har erhållit statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 19/20 med ca 54 mnkr, 
vilket är ca 21 mnkr mer än för läsåret 18/19. Det har varit svårt att bemanna upp förskolorna så snart 
som önskat på grund av rekryteringsläget. Dock har arbetet med att dela barngrupperna utförts enligt 
plan. 

Öppen förskola: Budgetavvikelsen är för perioden +35 tkr. Helårsprognos +20 tkr. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden +161 tkr. Helårsprognos +150 tkr. 

Buffert: Nämndens buffert för året är 7 500 tkr och har nyttjats för valideringsinsatser. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2019 Utfall Nov 2019 Budget 2019 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

10,7  7,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten 

94  75 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 010 6 169 6 180 

varav barn i fristående verksamhet 460 465 480 

Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,1 5,2 5,6 

Andel förskollärare, % 45 45 50 

Andel barnskötare, % 30 30 30 

Gruppstorlek 12,5 12,9 17 
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6 Nya placeringar och väntetid 

Totalt antal nya placeringar per månad och väntetid 

  Jan Feb 
Mar
s 

April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal nya 
placeringar 

234 79 108 102 72 3  479 170 84 43  

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

170 52 81 74 49 9  400 117 63 35  

Plats samma 
dag som 
önskats 

162 36 61 58 41 9  378 109 52 33  

Väntan 1-10 
arbetsdagar 

5 13 15 12 8 0  9 7 10 1  

Väntan 11 
arbetsdagar 
eller mer 

3 3 5 4 0 0  13 1 1 1  

Placerade barn under ett års ålder 

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

12 mån 21 18 19 16 19 8  30 30 20 21  

11 mån 13 10 7 12 8 6  12 10 15 7  

10 mån 7 4 2 2 7 9  5 7 7 4  

9 mån 3 0 2 3 8 1  4 6 3 1  

8 mån 1 2 0 4 1 0  5 0 1 0  

7 mån 0 0 3 1 0 0  0 0 0 0  

6 mån 0 2 0 0 0 0  0 0 0 0  

Totalt 45 36 33 38 43 24  56 53 46 33  

 



 
 

 
 

Redovisning av uppdrag från 
Kommunfullmäktige och 
Förskolenämnden november 2019 
Förskolenämnden 
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1  Inledning 
Varje månad i samband med nämndens månadsrapport redovisas status för de uppdrag som getts av 
Kommunfullmäktige och Förskolenämnden. Redovisning per april och augusti redovisas som 
anmälningsärenden till nämnden, övriga månader biläggs redovisningen till nämndens månadsrapport. 

2 Uppdrag från Kommunfullmäktige och 
Förskolenämnden 

2.1 Kommunfullmäktige 

Datum Uppdrag Status 

19-20 december 
2018 

Uppdrag i budget 2019. Möjligheten att 
erbjuda 30 timmar i veckan för barn till 
föräldrar som är föräldralediga eller 
arbetslösa ska utredas. 

Uppdraget är genomförts och 
Förskolenämnden har den 13 juni 2019 
godkänt utredningen. Utredningen biläggs 
i Förskolenämndens rapport Tertial 2 
2019 och har därmed skickats till 
Kommunstyrelsen. 

19-20 december 
2018 

Uppdrag i budget 2019. Förskolenämnden 
ska redovisa hur Skolverkets riktlinjer, för 
barngruppers storlek, ska nås. 

Ärende till nämnden 12 december 2019. 

2.2 Förskolenämnden 

Datum Uppdrag Status 

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

Utredning pågår. 

Slutförda uppdrag 

2019-01-24 Initiativärende Följ läroplanen Slutfört 2019-02-28 

2019-02-28 Initiativärende Grön Flagg Slutfört 2019-03-28 

2019-02-28 Initiativärende Resursfördelningsmodell Slutfört 2019-02-28 

2019-05-28 Göra en ansökan till Tekniska nämnden 
om tillstånd för husbilen ”Tittut” att köra in 
i Stadsparken och där bedriva öppen 
förskola vid lämpliga tidpunkter. 
(Initiativärende) 

Slutfört 2019-08-29 

2019-02-28 Initiativärende Vistelsetid förskola och 
pedagogisk omsorg 

Slutfört 2019-09-19 

2019-06-13 Förskoleförvaltningen får i uppdrag att vid 
varje nämndmöte bifoga en lista med de 
uppdrag de fått från Kommunfullmäktige 
samt Förskolenämnden och tidsplan för 
när de beräknas vara klara. 
(Initiativärende) 

Slutfört 2019-09-19 
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Datum Uppdrag Status 

2019-08-29 Initiativärende Delad förskoleplats, 
förvaltningschef får i uppdrag att besvara 
frågeställningarna i initiativärendet. 

Slutfört 2019-09-19 

2019-09-19 Förvaltningschef får i uppdrag att hantera 
fråga avseende rutin på verksamhetsnivå 
(vistelsetid förskola och pedagogisk 
omsorg).2019-09-19 

Slutfört 2019-10-24 

2019-09-19 Tillskriva Lokalförsörjningsnämnden 
gällande Lokalresursplan för 2020-2022. 
(Initiativärende) 

Slutfört 2019-11-18 
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Budget 2020:2 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att fastställa Budget 2020:2        

Sammanfattning 

Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola som 

åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. 

Förskolenämnden ansvarar även för de öppna förskolorna samt har 

samordningsansvar för familjecentralerna.  

Kommunbidrag för 2020 fastställdes av Kommunfullmäktige den 29 november 

2019. Effektiviseringskravet på 0,5 % innebär för Förskolenämndens del ca 3 

800 tkr. Till kommunbidraget har 1 100 tkr överförts från Kommunstyrelsen 

med anledning av att den centrala bemanningsenheten flyttas till respektive 

nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att tillföra 6 000 tkr till 

Förskolenämnden för att uppnå en högre andel av utbildade förskollärare och 

barnskötare i verksamheten. Dessutom tillförs 2 500 tkr för att stärka stödjande 

insatser och 500 tkr för att behålla den mobila öppna förskolan Tittut. 

Förskolenämndens kommunbidrag för 2020 blir 782 550 tkr. 

För att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard 

avsätts 5,0 mnkr årligen. Förskoleförvaltningen kommer i nära samverkan med 

Lokalförsörjningsförvaltningen identifiera de utemiljöer som kommer att 

omfattas av satsningen.           

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och 

kommunal pedagogisk omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och 

andra skolförfattningar. Förskolenämnden beslutar om godkännande av 

fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för bedrivande av 

fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående 

förskolor och pedagogisk omsorg. Förskolenämnden ansvarar även för 

samordningen av familjecentraler och de öppna förskolorna. 

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolans 

medarbetare ska skapa en verksamhet som är stimulerande, trygg och lärorik 

med leken som grund, och erbjuda barn en god pedagogisk verksamhet där 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Uppdraget innehåller en balans 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

mellan omsorg och undervisning. Under 2020 kommer de huvudutmaningar 

som nämnd och förvaltning identifierat att stå i fokus. Dessa är: 

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

· Kompetensförsörjning - kvalitativ och långsiktig kompetensförsörjning. 

· Förvaltningens processer – goda förutsättningar för verksamheterna och 

underlag för beslut.  

En ökande brist på förskollärare syns nationellt och svårigheten att rekrytera är 

övergripande för alla välfärdsyrken. Andelen outbildad personal ökar och 

investeringar behöver göras för att utbilda dessa, vilket innebär att 

förvaltningen behöver utveckla strategier att säkerställa fortsatt kompetens-

försörjning. Valideringsutbildningar pågår till både barnskötare och till 

förskollärare och kommer att fortsätta under 2020. 

Under första delen av 2020 kommer ett omfattande arbete med förvaltningens 

kompetensförsörjningsplan att genomföras där det kommer skapas en helhets-

bild gällande attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal, där även hälso- 

och arbetsmiljöfrågorna lyfts in. 

Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i 

svensk lag den 1 januari 2020, vilket innebär att all lagstiftning som rör barn ska 

utformas i överensstämmelse med barnkonventionen. Förskoleförvaltningen 

kommer att ta fram material som säkerställer att barns bästa finns med i alla 

beslutsunderlag. 

Nämnden har fattat beslut kring en ekonomisk åtgärdsplan som innebär att 

organisationen förändras i många avseenden. I huvudsak påverkas stöd-

funktionerna kring rektor samtidigt som rektorsorganisationen utökas, vilket 

ställer krav på att hitta nya, mer effektiva sätt att arbeta. Den ekonomiska 

åtgärdsplanen är långsiktig och arbetet kommer inte att få full genomslagskraft 

under 2020 utan även arbetas med in i 2021. 

En trend som går att se gällande sjukfrånvarostatistiken är att den legat stabilt 

under de senaste fem mätperioderna. Nivån är fortfarande hög (drygt 9,6 %). 

För att minska sjukfrånvaron arbetar förvaltningen strategiskt och systematiskt 

med olika delar i syfte att förbättra förutsättningarna i verksamheten och i 

arbetsmiljön för medarbetare och chefer. 

Förskolans ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag beslutades av 

Kommunfullmäktige den 29 november 2019. Effektiviseringskravet på 0,5 % 

innebär för Förskolenämndens del ca 3 800 tkr. Till kommunbidraget har 1 100 

tkr överförts från Kommunstyrelsen med anledning av att den centrala 

bemanningsenheten flyttas till respektive nämnd. Kommunfullmäktige 

beslutade att tillföra 6 000 tkr till Förskolenämnden för att uppnå en högre 

andel av utbildade förskollärare och barnskötare i verksamheten. Dessutom 

tillförs 2 500 tkr för att stärka stödjande insatser och 500 tkr för att behålla den 

mobila öppna förskolan Tittut. Förskolenämndens kommunbidrag för 2020 blir 

782 550 tkr. 
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För att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard 

avsätts 5,0 mnkr årligen. Förskoleförvaltningen kommer i nära samverkan med 

Lokalförsörjningsförvaltningen identifiera de utemiljöer som kommer att 

omfattas av satsningen. 

Under hösten 2019 klarar förskolorna Skolverkets riktmärken för barngruppers 

storlek sett till ett snitt av alla förskolor. Förvaltningen erhåller för läsåret 19/20 

drygt 54 mnkr i statsbidrag för minskade barngrupper, att jämföra med ca 33 

mnkr för läsåret 18/19. Av de förskolor som ej erhållit statsbidrag når enbart 25 

% av hemvisterna Skolverkets riktmärken för barngruppers storlek. Av de 

förskolor som har statsbidrag har 75 % av hemvisterna kunnat delas så att 

Skolverkets riktmärken kring barngruppers storlek nås. Det innebär att trots att 

dessa förskolor har erhållit statsbidrag så nås inte riktmärket för 25 % av 

hemvisterna. Majoriteten av de hemvister som inte erhållit statsbidrag har i 

många fall inte kunnat dela upp barngrupperna alls och ligger därmed långt över 

vad riktmärkena anger. 

Förskolenämnden har full behovstäckning och erbjuder plats inom 4 månader 

för alla barn. Strategiskt arbete med planering och lokaler gör att förvaltningen 

ser att detta även kommer att kunna tillgodoses under 2020. 

Beslutsunderlag 

1. Budget 2020:2                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 3 december 2019.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedagogisk 
omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. Förskolenämnden beslutar 
om godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för bedrivande av 
fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg. Förskolenämnden ansvarar även för samordningen av familjecentraler och de öppna 
förskolorna. 

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

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

· Kompetensförsörjning - kvalitativ och långsiktig kompetensförsörjning 

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

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

Förskolenämnden har ett effektiviseringskrav på 0,5 % till 2020. Utöver detta effektiviseringskrav ökar 
PO-pålägget med en procentenhet, vilket innebär ca 5 mnkr för Förskolenämnden. Dessutom ökar 
nämndens lokalhyror med drygt 5 mnkr utöver den procentuella uppräkning som erhålls. Således blir 
Förskolenämndens effektivisering inför 2020 ca 14 mnkr. En åtgärdsplan för en ekonomi i balans har 
beslutats av Förskolenämnden. Åtgärdsplanen sträcker sig till och med år 2021, då det inte är möjligt att 
få full effekt av åtgärderna under 2020. 

2  Omvärldsanalys 
Arbetsmiljön i förskolan med höga sjukskrivningstal är en utmaning nationellt. Förvaltningen behöver 
under 2020 utveckla arbetet med organisationshälsa. Detta beskrivs i avsnitt 3.4 Ekonomi och egen 
organisation. 

Den nya läroplanen ökar kraven på förskollärarens uppdrag, under 2020 behöver förutsättningarna för 
förskollärare att utföra det förstärkta uppdraget utvecklas. Förskolornas inre organisation med 
bemanning utifrån uppdrag, kompetens och barns närvaro behöver utvecklas. Detta innebär ökade krav 
på rektors pedagogiska ledarskap vilket förvaltningen också behöver säkerställa förutsättningarna för. 

En ökande brist på förskollärare syns nationellt och svårigheten att rekrytera är övergripande för alla 
välfärdsyrken. Andelen outbildad personal ökar och investeringar behöver göras för att utbilda dessa, 
vilket innebär att förvaltningen behöver utveckla strategier att säkerställa fortsatt kompetensförsörjning. 
Valideringsutbildningar pågår till både barnskötare och till förskollärare och kommer att fortsätta under 
2020. Det är en prioriterad insats som kommer att vara flerårig. Vikten av att vara en attraktiv 
arbetsgivare och en hälsosam arbetsplats är avgörande för att klara den framtida 



Förskolenämnden, Budget 2020:2 4(19) 

kompetensförsörjningen inom Förskoleförvaltningen. Insatser för att sprida ett gott 
arbetsgivarvarumärke behöver göras. 

Arbetet kring barngruppernas storlek behöver fortgå, förvaltningen avser att fortsatt söka statsbidrag 
20/21 och arbeta med att dela upp barngrupperna i möjligaste mån. För läsåret 19/20 erhåller 
Förskolenämnden drygt 54 mnkr i statsbidrag för minskade barngrupper, att jämföra med ca 33 mnkr 
för läsåret 18/19. 

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

Den reviderade Skollagen fastslår att Rektorsprogrammet är obligatoriskt för rektorer för förskolan 
som är anställda efter 1 juli 2019. Rektorn ska börja på den obligatoriska befattningsutbildningen 
snarast efter att hen påbörjat sin anställning. Hen ska sedan ha gått klart utbildningen inom fem år efter 
första dagen på sin anställning. Utbildningen pågår under tre år. I dagsläget är det 13 nyanställda 
rektorer som omfattas av nya lagkravet och inte har gått utbildningen. Därtill är det ytterligare 8 
rektorer som anställts tidigare men ännu inte påbörjat sina studier. Planen är att minst 8 rektorer till 
påbörjar sina studier i augusti 2020. I dagsläget är det 17 rektorer som går utbildningen. 

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

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn. 

Det är viktigt att belysa att i jämförelse med de liknande kommunerna 2018 har Borås Stad störst 
statsbidrag, 33 mnkr, vilket påverkar kostnaden per inskrivet barn. Skulle statsbidraget exkluderas skulle 
Borås Stads kostnad per inskrivet barn vara lägre. Exempelvis hade Norrköping drygt 18 mnkr i 
statsbidrag och Gävle knappt 10 mnkr. 

Liknande kommuner förskola, Borås 2018 
(enligt Kolada) Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn 

Norrköping 145 104 

Gävle 145 953 

Borås Stad 146 131 

Eskilstuna 152 683 

Växjö 152 712 

Umeå 156 357 

Södertälje 156 750 

Halmstad 166 621 
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Kostnad kommunal förskola. Avser egen regi. Källa: SCB. 

Kostnad öppen förskola, kr/invånare 

I jämförelser med liknande kommuner 2018 satsar Borås Stad mest pengar per invånare. Borås Stad har 
gjort stora satsningar på den öppna verksamheten. Kostnaden innefattar hela den öppna verksamheten, 
inklusive nämndens kostnader för samordningsansvaret på familjecentralerna och den mobila öppna 
förskolan Tittut. En ny familjecentral med centralt läge planeras öppna under 2020. Kostnaden för 
denna ligger med i 2020 års budget för Kommunstyrelsen. 

Liknande kommuner förskola, Borås 2018 
(enligt Kolada) Kostnad öppen förskola, kr/invånare 

Växjö 14 

Halmstad 22 

Gävle 28 

Eskilstuna 37 

Umeå 49 

Norrköping 58 

Borås Stad 83 
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Kostnad öppen förskola, kr/inv. Källa: SCB:s räkenskapssammandrag. 

Befolkningsprognos och lokalplanering 

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

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ökning 

Ålder fakta prognos prognos prognos prognos prognos  

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

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

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2018-
2023, 
antal 
barn 

2018-
2023, % 

Barn 0-5 år Fakta Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos   

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

Dalsjöfors 
mm 

852 887 878 904 885 838 -14 -2% 

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

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

Hässleholmen 
mm 

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

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

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

Sjöbo mm 531 531 532 536 604 649 118 22% 

Trandared 
mm 

730 693 678 664 637 617 -113 -15% 

Viskafors mm 439 450 460 447 435 439 0 0% 
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- Centrum innefattar även områdena Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, Villastaden och Östermalm. 
- Dalsjöfors innefattar även områdena Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered. 
- Fristad innefattar även områdena Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena. 
- Göta innefattar även områdena Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet. 
- Hässleholmen innefattar även områdena Brämhult, Boda, och Svensgärde. 
- Norrby innefattar även områdena Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen. 
- Sandared innefattar även områdena Sandhult, Sjömarken, Hedared och Viared. 
- Sjöbo innefattar även områdena Alideberg och Tosseryd. 
- Trandared innefattar även områdena Hulta, Bergsäter, Brotorp och Sörmarken. 
- Viskafors innefattar även områdena Svaneholm, Rydboholm och Kinnarumma. 

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

Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn 

I jämförelse med liknande kommuner 2018 hade Borås Stad lägst kostnader för lokaler i kommunal 
förskola per inskrivet barn. 

Liknande kommuner förskola, Borås 2018 
(enligt Kolada) 

Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, 
kr/inskrivet barn 

Borås 20 420 

Eskilstuna 20 523 

Gävle 20 936 

Norrköping 21 775 

Växjö 25 005 

Umeå 25 686 

Södertälje 27 497 

Halmstad 30 736 

Bruttokostnad lokaler 
kommunal förskola, kr/inskrivet barn. Källa: SCB. 
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2.1 Förändring i budget 2020:2 jämfört med budget 2020:1 
Nämnden har fattat beslut kring en ekonomisk åtgärdsplan som innebär att organisationen förändras i 
många avseenden. I huvudsak påverkas stödfunktionerna kring rektor samtidigt som 
rektorsorganisationen utökas, vilket ställer krav på att hitta nya, mer effektiva sätt att arbeta. Den 
ekonomiska åtgärdsplanen är långsiktig och arbetet kommer inte att få full genomslagskraft under 2020 
utan även arbetas med in i 2021. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2018 Målvärde 

2019 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

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

74 97  97 98 

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

95,8 100 95,7 100 100 

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

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

Så nås målet för indikatorn 
Att få ett erbjudande om plats på en förskola på önskat placeringsdatum är en kvalitetsfaktor som är 
betydelsefull för vårdnadshavarna. Det är en indikator som även rapporteras till SKL inom ramen för 
"Kommunens kvalitet i korthet" vilket innebär att det finns jämförbar statistik i riket. Nämnden ser 
ständigt över rutinerna för att nå bästa resultat. I syfte att inte ha överskott på tomplatser vilka belastar 
Förskolenämndens ekonomiska resultat negativt avser Förskolenämnden att ha en mer strategisk riktad 
platsplanering mot tidigare år, detta skulle kunna påverka måluppfyllelsen. 

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

Så nås målet för indikatorn 
De allra flesta vårdnadshavare, 95,7 %, anger att de känner sig trygga när de lämnar sina barn på 
förskolan. Sett över en femårsperiod är resultatet konstant. För att nå målet på 100 procent kommer 
enheterna analysera de kommentarer som eventuellt finns kopplade till frågan samt vidta åtgärder för 
att alla vårdnadshavare ska kunna känna sig trygga. Arbetet följs upp på rektorernas kvalitetsdialoger. 
Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till barn och vårdnadshavare lägger grunden 
för en känsla av trygghet, detta arbetar enheterna löpande med under verksamhetsåret. Samverkan i 
olika former med vårdnadshavarna är också en viktig faktor för att vårdnadshavarna ska känna sig 
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trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Samverkan med vårdnadshavare är ett mål i läroplanen som 
följs upp av förvaltningen. 
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3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

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

Under 2020 avser familjecentralerna att inventera 
besökares önskemål kring tider och kursernas 
omfattning. Förskolenämnden ansvarar för 
samordningen av familjecentralerna och de öppna 
förskolorna. Arbetslivsnämnden ansvarar för 
kursernas genomförande samt innehåll. I 
samverkan med familjecentralerna kan 
Arbetslivsnämnden genomföra kurser i de lokaler 
som Förskolenämnden tillhandahåller. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2018 Målvärde 

2019 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 20  25 30 

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

Andel närproducerade livsmedel, %. 

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

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2018 Målvärde 

2019 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel ekologiska 
livsmedel, %. 

49,9 50 51,6 50 65 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 
Kostverksamheten är organisatoriskt placerad under Grundskolenämnden. 
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3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2018 Målvärde 

2019 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

9,3 7,5 9,7 8 7 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

88,1 75 89,2 75 50 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

 40  43 50 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 
En trend som går att se gällande sjukfrånvarostatistiken är att den legat stabilt under de senaste fem 
mätperioderna. Nivån är fortfarande hög (9,7 %) men förhoppningen är att det rehabiliteringsarbete 
som skett snart börjar visa sig i minskande siffror. För att minska sjukfrånvaron arbetar förvaltningen 
strategiskt och systematiskt med olika delar i syfte att förbättra förutsättningarna i verksamheten och i 
arbetsmiljön för medarbetare och chefer.  
 
Förvaltningen saknar idag möjlighet att följa upp sjuktalen utifrån sjukskrivningsorsak. Förvaltningen 
avser under 2020 att ta fram förbättrade underlag för att kunna rikta insatser mot stressrelaterade 
sjukskrivningar.  
 
Förvaltningen kommer under 2020 att behöva fortsätta jobba aktivt med insatser i form av både 
utbildning av chefer i Borås Stads rehabiliteringsprocess och -system men också vara ett nära stöd för 
rektorerna i det praktiska rehabiliteringsarbetet tillsammans med medarbetarna. I samband med att 
rektorsorganisationen utökas kommer ett tydligt introduktionsarbete att behöva göras där de nya 
rektorerna får en bra grund att stå på gällande arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor. 
 
Parallellt med detta behöver det hälsofrämjande arbetet utvecklas så att förvaltningen i förlängningen 
kan arbeta mer proaktivt med hälsofrågor tillsammans med skyddsombud och hälsoinspiratörer och på 
så sätt minska sjukfrånvaron. I tillägg till ovanstående arbetar förvaltningen systematiskt med 
arbetsmiljöarbetet genom en tydlig struktur som utgår från Borås Stads SAM-kalender, där 
kontinuerliga utbildningsinsatser görs för rektorerna, så att de sedan kan implementera detta ute i 
verksamheterna. 
 
Förskoleförvaltningen har också ett nära samarbete med enheten Organisationshälsa som är ett stöd i 
att kartlägga arbetsmiljö och arbeta aktivt med hälsofrågor på såväl specifika enheter som på 
övergripande förvaltningsnivå. Syftet med samarbetet är kapa inflödet till sjukskrivningar och att 
minska rehabiliteringskostnaderna. Målet är en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaro.  
 
Vid de månatliga kvalitetsdialogerna där rektorerna träffar ekonom och HR-specialist skapas 
förutsättningar för stötta cheferna utifrån enhetsspecifika behov där också punktinsatser kan göras för 
såväl rehabiliterings- och arbetsmiljöarbetet som personalförsörjningsfrågor. Arbetet med att rekrytera 
och behålla personal är också en viktig del för att minska sjukfrånvaron. Förvaltningen kan se tendenser 
till att enheter med hög andel utbildad personal och stabil personalgrupp har en lägre sjukfrånvaro än 
de enheter där utbildningsnivån är låg och stabilitet i personalgruppen saknas. Genom att tydliggöra 
faktorer som exempelvis väl utvecklat arbetsmiljöarbete, tydliga uppdrag och förmåner skapar vi bättre 
förutsättningar för att lyckas rekrytera och behålla kompetent personal.  
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Under första delen av 2020 kommer ett omfattande arbete med förvaltningens 
kompetensförsörjningsplan att genomföras där det kommer skapas en helhetsbild gällande attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla personal, där även hälso- och arbetsmiljöfrågorna lyfts in. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 
Den arbetade tiden för timavlönade har minskat något mellan de senaste mätperioderna. Sjukfrånvaron 
har också stabiliserats något. Användandet av timavlönade påverkas också av bland annat frånvaro för 
vård av barn och semester för ordinarie personal.  
 
Förvaltningen kan fortfarande konstatera att det finns ett behov av timvikarier i verksamheterna som 
inte täcks. Bemanningsenheten redovisar en hög täckningsgrad (93-100%) men upplevelsen är 
fortfarande att inte hela behovet täcks, vilket gör att förvaltningen behöver utveckla samarbetet med 
Bemanningsenheten och fortsätta arbeta tillsammans för att analysera behovstäckningen och rekrytera 
kompetenta vikarier. 
 
Förvaltningen behöver också se över möjligheten till överanställningar, vilket blir en utmaning givet de 
ekonomiska förutsättningar som finns 2020. Arbetet med att minska sjukfrånvaron är också viktigt i det 
här avseendet för att bli mindre beroende av timavlönad personal. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Så nås målet för indikatorn 
För att öka andelen anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag behöver förvaltningen än 
tydligare synliggöra utbudet och visa på vilka hälsoeffekter detta kan få för den enskilde. Medarbetarna 
behöver bli medvetandegjorda om att utbudet av aktiviteter som godkänns som friskvård har utökats 
för att få fler att nyttja bidraget, vilket görs i samband med genomgången av personalförmåner enligt 
Borås Stads SAM-kalender. 
 
En intressant parameter är också hur stor andel av de som söker ekonomisk ersättning för friskvård 
faktiskt nyttjar köpt insats. Möjligheten att följa upp detta är av förklarliga skäl svårt, men skulle kunna 
ge arbetsgivaren värdefull information kring hur bidraget används i praktiken och vilka faktiska 
hälsoeffekter det ger till medarbetaren och organisationen. 

Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Målvärde 
2019 

Senaste 
utfall 2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2025 

Antalet inkomna anmälningar 
till Skolinspektionen där 
myndigheten utdelat ett 
föreläggande. 

0 0 0 0 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 
föreläggande. 

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

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2019 Prognos 
2019 

Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 Förändring 

Intäkter 148 364 158 292 147 760 162 398 14 638 

Kostnader -902 289 -914 717 -912 510 -937 248 -24 738 

Buffert   -7 700 -7 700 0 

Nettokostnader -753 925 -756 425 -772 450 -782 550 -10 100 

Kommunbidrag 753 925 753 925 772 450 782 550 10 100 

Resultat 0 -2 500 0 0 0 

Ackumulerat resultat -1 526 -4 026    

Nettoinvesteringar 3 200  2 700 2 350 -350 

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

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

4.3 Ekonomiska förutsättningar 
Förskolans ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag beslutades av Kommunfullmäktige 
den 29 november 2019. Ekonomistyrnings underlag till budget 2020:1 angav en ökning till 772 450 tkr 
år 2020 från 753 925 tkr år 2019.  Volymen har räknats upp med 0,46 % och motsvarar ca 3 400 tkr. 
Index för löner är 2,7 % och för övriga kostnader 1,8 %, vilket ger ca 18 900 tkr. Effektiviseringskravet 
på 0,5 % innebär för Förskolenämndens del ca 3 800 tkr. Till kommunbidraget har 1 100 tkr överförts 
från Kommunstyrelsen med anledning av att den centrala bemanningsenheten flyttas till respektive 
nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att tillföra 6 000 tkr till Förskolenämnden för att uppnå en 
högre andel av utbildade förskollärare och barnskötare i verksamheten. Dessutom tillförs 2 500 tkr för 
att stärka stödjande insatser och 500 tkr för att behålla den mobila öppna förskolan Tittut. 
Förskolenämndens kommunbidrag för 2020 blir 782 550 tkr. 

För att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard avsätts 5,0 mnkr årligen 
under tre år som en investeringsbudget hos Lokalförsörjningsnämnden. Förskoleförvaltningen kommer 
i nära samverkan med Lokalförsörjningsförvaltningen identifiera de utemiljöer som kommer att 
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omfattas av satsningen. Förskolenämnden kommer att föreslå hur utemiljöerna ska utformas och 
Förskoleförvaltningen har en rutin kring hur utemiljöerna ska se ut, vad som behövs mm. 

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

Silverpoppelns och Marklandsparkens förskolor, som öppnade under våren 2019, får helårseffekt. 
Vildmarkens förskola öppnar i början av 2020. I Dalsjöfors utökas Alprosgården till en förskola med 
120 barn. I samband med att nya förskolor öppnar ses möjligheten att stänga mindre ändamålsenliga 
lokaler över. 

Nämnden behöver investeringsbudget för inventarier enligt stadens regler för de enheter som tas i drift 
2020. 

För läsåret 18/19 erhöll nämnden statsbidrag för minskade barngrupper med ca 33 mnkr.  För läsåret 
19/20 erhåller nämnden drygt 54 mnkr. 23 förskolor som inte haft statsbidrag under 18/19 har för 
19/20 beviljats medel. I och med osäkerheten kring vilken nivå av statsbidrag som kommer att erhållas 
från år till år, ser nämnden att det krävs ett utökat kommunbidrag och att medel för detta kommer in i 
resursfördelningsmodellen för att på så vis kunna komma alla barn tillgodo och skapa stabilitet, 
likvärdighet och permanent kunna bibehålla eller sänka antalet barn i barngrupperna. 

Under de senaste åren har det blivit allt svårare att anställa utbildade barnskötare och förskollärare då 
för få utbildar sig, inte bara i Borås utan i hela Sverige. Valideringsutbildningar både till barnskötare och 
förskollärare pågår och kommer att fortsätta under 2020. Under 2019 bedöms valideringarna kosta 
närmare 10 mnkr. Förvaltningen kommer under 2020 att söka medel från Omställningsfonden till 
insatserna som pågår. Under 2019 erhålls ca 1,2 mnkr från Stadsledningskansliet för insatserna. Om 
något erhålls för 2020 är ännu oklart. Kommunfullmäktige beslutade att tillföra 6 000 tkr till 
Förskolenämnden för att uppnå en högre andel av utbildade förskollärare och barnskötare i 
verksamheten. 

Förskolenämnden har ett effektiviseringskrav i budget 2020 på 0,5 %. Utöver detta effektiviseringskrav 
ökar PO-pålägget med en procentenhet till 2020, vilket innebär ca 5 mnkr för Förskolenämnden. 
Dessutom bedöms nämndens lokalhyror öka med drygt 5 mnkr utöver den procentuella uppräkning 
som erhålls. Således blir Förskolenämndens effektivisering inför 2020 ca 14 mnkr. Nämnden har fattat 
beslut kring en ekonomisk åtgärdsplan som innebär att organisationen förändras i många avseenden. I 
huvudsak påverkas stödfunktionerna kring rektor samtidigt som rektorsorganisationen utökas, vilket 
ställer krav på att hitta nya, mer effektiva sätt att arbeta. Den ekonomiska åtgärdsplanen är långsiktig 
och arbetet kommer inte att få full genomslagskraft under 2020 utan även arbetas med in i 2021. 

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

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

  

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

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

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

Tilldelning för barn i behov av särskilt stöd ska under 2020 följas upp ur ett könsperspektiv. 

  

  

4.4 Verksamhet 2020 

Tkr Budget 2019 Prognos 
2019 

Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 Förändring 

Central 
administration      

Intäkt 0 1 0 0 0 

Kostnad -10 819 -10 990 -11 154 -10 237 917 

Nettokostnad -10 819 -10 989 -11 154 -10 237 917 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 537 -2 037 -2 150 -2 195 -45 

Nettokostnad -2 537 -2 037 -2 150 -2 195 -45 

Förskoleverksamhet      

Intäkt 147 895 157 121 146 926 161 564 14 638 

Kostnad -879 229 -891 455 -889 004 -914 492 -25 488 

Nettokostnad -731 334 -734 334 -742 078 -752 928 -10 850 

Öppen förskola      

Intäkt 60 80 84 84 0 

Kostnad -4 251 -4 251 -4 294 -4 488 -194 

Nettokostnad -4 191 -4 171 -4 210 -4 404 -194 

Familjecentral      

Intäkt 410 1 090 750 750 0 

Kostnad -5 454 -5 984 -5 908 -5 836 72 

Nettokostnad -5 044 -4 894 -5 158 -5 086 72 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -7 700 -7 700 0 

Nettokostnad 0 0 -7 700 -7 700 0 

Totalt      

Intäkt 148 365 158 292 147 760 162 398 14 638 

Kostnad -902 290 -914 717 -920 210 -944 948 -24 738 

Nettokostnad -753 925 -756 425 -772 450 -782 550 -10 100 
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Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Resultatet av 2019 års klimatenkät visar att 95,7 % av vårdnadshavarna upplever att de känner sig trygga 
när de lämnar sitt barn på förskolan och 95 % anger att samverkan med förskolan fungerar bra. I 
undersökningen valde 5 056 vårdnadshavare att besvara enkäten, vilket motsvarar cirka 85 %. Det är en 
ökning från 2018 då 4 700 vårdnadshavare besvarade enkäten. 

Central administration: Förändringar ses över avseende stödfunktionerna inom den centrala 
administrationen då den beslutade ekonomiska åtgärdsplanen påverkar dessa. Stödfunktioner som 
berörs är ekonomi- och HR-funktionerna. Respektive funktionschef kommer att behöva se över vilka 
arbetsuppgifter och processer som ska prioriteras samt, tillsammans med medarbetarna, arbeta för att 
effektivisera redan befintliga arbetssätt. Det är troligt att arbetsuppgifter och processer kommer att 
behöva prioriteras bort helt eller utföras på ett enklare sätt med förändrade förutsättningar. 

Politisk verksamhet: Inga förändringar avseende den politiska verksamheten. 

Förskoleverksamhet: Förändringar ses över avseende stödfunktionerna inom förskoleverksamheten 
då den beslutade ekonomiska åtgärdsplanen påverkar dessa. Stödfunktioner som berörs är kvalitet och 
utveckling, barnhälsa samt förskoleadministration. Respektive funktionschef kommer att behöva se 
över vilka arbetsuppgifter och processer som ska prioriteras samt, tillsammans med medarbetarna, 
arbeta för att effektivisera redan befintliga arbetssätt. Det är troligt att arbetsuppgifter och processer 
kommer att behöva prioriteras bort helt eller utföras på ett enklare sätt med förändrade förutsättningar. 

En omfattande omorganisation har under hösten genomförts i förskolans ledning. Tjänsten  som 
biträdande rektor har tagits bort och samtidigt har antalet rektorer utökats med 11 tjänster. Detta har 
gjort att rektorsområdena har kunnat minskas och rektorerna kommer efter årsskiftet ha mer likvärdigt 
stora områden. De 37 biträdande rektorerna har fått tjänster som rektorer (14 st.), 
utvecklingspedagoger (2 st.) samt förskollärare (21 st.). Två pensionsavgångar bland befintliga rektorer 
har möjliggjort att fler biträdande rektorer erbjudits rektorstjänster. Kompetenshöjande insatser 
kommer att genomföras för rektorerna under 2020 och anpassas efter de behov som finns. 

Framtagande av ett systematiskt kvalitetsarbete på enhets- och förvaltningsnivå har varit i fokus under 
förvaltningens första år. Under 2020 kommer arbetet att fortgå och utvecklas, och utgå ifrån 
rektorernas delaktighet och erfarenheter. Verksamheterna har rapporterat en ökande kvalitet i innehåll 
och utförande gentemot barn och vårdnadshavare, men variationen är stor och de lokala 
förutsättningarna varierande. Att öka likvärdigheten och höja kompetensnivån för att säkerställa att alla 
barn i Borås kommunala förskolor får en kvalitativt god utbildning är främsta prioritet 2020. 

Under hösten 2019 klarar förskolorna Skolverkets riktmärken för barngruppers storlek sett till ett snitt 
av alla förskolor. Förvaltningen erhåller för läsåret 19/20 drygt 54 mnkr i statsbidrag för minskade 
barngrupper, att jämföra med ca 33 mnkr för läsåret 18/19. Av de förskolor som ej erhållit statsbidrag 
når enbart 25 % av hemvisterna Skolverkets riktmärken för barngruppers storlek. Av de förskolor som 
har statsbidrag har 75 % av hemvisterna kunnat delas så att Skolverkets riktmärken kring barngruppers 
storlek nås. Det innebär att trots att dessa förskolor har erhållit statsbidrag så nås inte riktmärket för 
25 % av hemvisterna. Majoriteten av de hemvister som inte erhållit statsbidrag har i många fall inte 
kunnat dela upp barngrupperna alls och ligger därmed långt över vad riktmärkena anger. 

Brist på utbildad personal och höga sjukskrivningstal innebär en påfrestning för medarbetare inom 
förvaltningen. Under 2020 är kompetensförsörjning ett av förvaltningens prioriterade områden. 

Antalet inskrivna barn i Borås Stads förskolor har varit färre än under förra året. Trots detta har 
barnens totala närvarotimmar ökat. Förvaltningen kommer framöver att utföra stickprov för att 
kontrollera att vårdnadshavares inlämnade scheman stämmer överens med arbetsscheman. 

Förskolenämnden har full behovstäckning och erbjuder plats inom 4 månader för alla barn. Strategiskt 
arbete med planering och lokaler gör att förvaltningen ser att detta även kommer att kunna tillgodoses 
under 2020. 

Öppen förskola: Här ingår samtliga kostnader, som personal, hyra, lokalvård mm, för de öppna 
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förskolor som inte ingår i familjecentralerna, d.v.s Kristineberg, Fristad, Dalsjöfors samt Tittut. 
Förskolenämnden beslutade i ekonomisk åtgärdsplan att avveckla den mobila öppna förskolan Tittut. 
Kommunfullmäktiges har beslutat att tillföra nämnden 500 tkr för att behålla Tittut. 

Familjecentraler: Här ingår samtliga kostnader, som personal, hyra, lokalvård, samordning mm, för de 
öppna förskolor som finns på familjecentralerna. Dessa familjecentraler är belägna på Norrby, Sjöbo 
och Boda. Under 2020 planeras en ny central familjecentral öppna. Denna utökning finansieras genom 
ett utökat kommunbidrag. Medel finns öronmärkta inom Kommunstyrelsens budget. 

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

4.4.1 Förändring i budget 2020:2 jämfört med budget 2020:1 

Nämnden har fattat beslut kring en ekonomisk åtgärdsplan som innebär att organisationen förändras i 
många avseenden. Den ekonomiska åtgärdsplanen är långsiktig och arbetet kommer inte att få full 
genomslagskraft under 2020 utan även arbetas med in i 2021. 

Tjänsten som biträdande rektor har tagits bort och samtidigt har antalet rektorer utökats med 11 
tjänster. Detta har gjort att rektorsområdena har kunnat minskas och rektorerna kommer efter årsskiftet 
ha mer likvärdigt stora områden. 

Förändringar ses över avseende stödfunktionerna beslutade ekonomiska åtgärdsplanen påverkar dessa. 
Respektive funktionschef kommer att behöva se över vilka arbetsuppgifter och processer som ska 
prioriteras samt, tillsammans med medarbetarna, arbeta för att effektivisera redan befintliga arbetssätt. 
Det är troligt att arbetsuppgifter och processer kommer att behöva prioriteras bort helt eller utföras på 
ett enklare sätt med förändrade förutsättningar. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 118 6 180 6 210 

varav barn i fristående verksamhet 453 480 480 

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

90 92 92 

Bruttokostnad per inskrivet barn, kr 142 190 140 053 150 589 

Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,3 5,6 5,2 
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5.1.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Andel förskollärare, % 46,4 50 50 

Andel barnskötare, % 25,5 30 30 

Gruppstorlek 15,5 17 14,5 

6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Inventarier nya förskolor 2 350 1 050 4 500 

Summa 2 350 1 050 4 500 

Vildmarkens förskola fanns med som objekt för investeringar 2019 men då förskolan öppnar i februari 
behöver dessa medel istället nyttjas under 2020. Medel för inventarier till ny familjecentral som var 
avsatt 2019 behöver också flyttas till 2020 då denna ännu inte startat. 

2020: Inventarier till nya förskolor på Alideberg (Vildmarken), 6 förskoleavdelningar i Dalsjöfors samt 
inventarier till ny familjecentral enligt stadens regler. 

2021: Inventarier till nya förskolor på Norrby (Norrby 2:1) och fler avdelningar på Hulta (Torgets 
förskola) enligt stadens regler. 

2022: Inventarier till nya förskolor på Druvefors (Björnflokan), Bergsäter (Backadalen), Kristineberg 
(nybyggnation av Kristinegården), Sandared (Strandvägen) och Sparsör (Vinkelvägen) enligt stadens 
regler. 
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6.2 Investeringar som löper över flera år 

Projekt Godkänd 
utgift 

Budget 
tom 2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Projekt
status 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Summa       
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 
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Grundbelopp samt nivå på strukturbelopp i 

resursfördelningsmodell 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att fastställa grundbelopp samt nivå för 

strukturbelopp i resursfördelningsmodell för 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Huvuddelen av det belopp som fördelas per barn i resursfördelningsmodellen 

ska vara grundbelopp. Grundbeloppet ska ligga på en nivå som är så pass högt 

att en förskola som inte har rätt till strukturbelopp kan bedriva 

förskoleverksamhet. Strukturbeloppet ska vara en mindre andel av det totala 

belopp som fördelas per barn och syftar till att minska skillnader mellan barns 

förutsättningar. Då Förskolenämnden har begränsade resurser skulle ett högre 

strukturbelopp innebära att grundbeloppet sänks. Strukturbelopp fördelas till 

mindre enheter, yngre barn och socioekonomi. Efter att strukturbelopp för 

mindre enheter tilldelats, fördelas kvarvarande budget för strukturbelopp för 

yngre barn och socioekonomi med 70 % till yngre barn och 30 % för 

socioekonomi.  

 
Förskolenämnden fastställer grundbelopp och nivå för strukturbelopp i 

nämndbudget varje år och beslutar samtidigt vilket belopp i procent av det 

totala beloppet för ersättning till kommunala och fristående huvudmän som ska 

sättas av till strukturbelopp. 

 

Grundbeloppet för 2020 sätts till en nivå på 6,3 barn per årsarbetare. Denna 

nivå är likställd med 2019 års nivå.  

 

Strukturbelopp för mindre enheter sätts till 100 tkr/år för enheter upp till 25 

barn, 75 tkr/år för enheter upp till 35 barn och 50 tkr/år för enheter upp till 45 

barn. Totalt ca 2 100 tkr. 

 

Strukturbelopp för yngre barn samt socioekonomi fördelas 70/30 och fördelas 

år 2020 med ca 2 250 tkr för yngre barn samt ca 950 tkr för socioekonomi, 

d.v.s. totalt ca 3 200 tkr. 
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Totalt avsätts ca 5 300 tkr i strukturbelopp för år 2020, vilket motsvarar ca 1,1 

% av det totala beloppet för ersättning till kommunala och fristående förskolor.              

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 3 december 2019. 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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Ersättning till fristående förskola 2020, Svenska kyrkan 

i Borås, Kyrkbacken 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2020, Svenska kyrkan i Borås, 

Kyrkbacken.   

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 223 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 100 

000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket motsvarar 75 000 

kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr 

år.  

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 kronor 

per barn och år.       

Sammanfattning  

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.               

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån antagna principer och 

Förskolenämndens budget beslutad den 12 december 2019. I bilaga 1, 
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Beräkning ersättning förskola 2020, finns en specifikation av grundbelopp med 

beräkning. 

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för 

momskompensation med 6 %. 

Resursfördelningsmodellens delar 

 Grundbelopp per barn. 

 Strukturbelopp som ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, 

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

Tilläggsbelopp 

Tilläggsbelopp som enligt Skollagen 8 kap 23 § ska lämnas för barn som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån 

barnets behov.  

Resursfördelningsmodellen påverkar inte fördelning av tilläggsbelopp eftersom 

den söks i särskild ordning. Prövningen görs på samma grunder oavsett 

kommunal eller enskild regi.  

Ersättningar till förskola 2020 

Grundbeloppet fördelas per barn. Grundbelopp är för 2020 10 223 kronor per 

barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år.   

Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi. Med 

mindre enheter avses förskolor med upp till och med 25 barn, upp till och med 

35 barn och upp till och med 45 barn. Strukturbelopp för yngre barn utgår till 

och med det år barnet fyller 2 år. Socioekonomisk fördelning utgår enligt 

följande variabler: Invandring, 0-2 år sedan, Högsta utbildning för 

vårdnadshavare (förgymnasial), Invandring, 3-6 år sedan, Högsta utbildning för 

vårdnadshavare (gymnasial), Ekonomiskt bistånd (någon av vårdnadshavarna), 

Familj (bor inte med båda vårdnadshavarna) och Kön (pojkar).  

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 100 

000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket motsvarar 75 000 

kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr 

år. 

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 kronor 

per barn och år.  

Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 

Lokalkostnaden exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 1 328 kronor per barn 

och månad, vilket motsvarar 15 938 kronor per barn och år.   

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 %, 281 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 3 371 kr per barn och år. Ersättningarna 
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inkluderar ett pålägg för momskompensation med 6 % vilket motsvarar 579 

kronor per barn och månad, vilket motsvarar 6 944 kronor per barn och år.  

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2020.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2020, Svenska kyrkan i Borås, 

Kyrkbacken 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2020 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                                

Beslutet expedieras till 

1. Svenska kyrkan i Borås Kyrkbacken, maria.cedenblad@svenskakyrkan.se  

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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Bilaga 1

Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2020

Summa grundbelopp fördelningsmodell/barn 77 017 kr

Inkluderar grundbelopp till kommunala och fristående förskolor

enligt beslutad resursfördelningsmodell. För fristående förskolor 

tillkommer centralt budgeterade kostnader som fördelas per barn.

Centrala kostnader att fördela/barn* 35 349 kr

Summa grundbelopp per barn 112 366 kr

Administration, 3 % 3 371 kr

115 737 kr

Momskompensation, 6 % 6 944 kr

Summa, total/barn 122 681 kr

varav Lokalkostnad/barn 15 938 kr

Budget 2020

Nettokostnader centralt, vht 61340, kr 194 089 295  

Korrigeringar

 + statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder 23 482 692    

 - avdrag för 0,65 % av po-pålägg (personaladm) 391 606-          

 - avdrag för Nattis 8 696 000-       

Summa, att fördela 208 484 381  

*Summa, per barn i kommunal förskola 35 349 kr
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Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Förskolenämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 

Jönköping och klaga över beslutet. 

Er överklagan (skrivelsen) ska dock lämnas in till: 

Förskolenämnden 

Borås Stad 

501 80 Borås 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

Överklagandet ska vara skriftlig och ska kommit in till Förskolenämnden i 

Borås Stad inom tre veckor från det ni fick del av beslutet. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Förskolenämnden 

Borås Stad 
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Ersättning till fristående förskola 2020, Svenska kyrkan 

i Borås, Ansgarsbacken 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2020, Svenska kyrkan i Borås, 

Ansgarsbacken.   

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 223 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 100 

000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket motsvarar 75 000 

kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr 

år.  

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 kronor 

per barn och år. 

- Socioekonomi 25 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 300 kr per 

barn och år.        

Sammanfattning  

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.                      

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  
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Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån antagna principer och 

Förskolenämndens budget beslutad den 12 december 2019. I bilaga 1, 

Beräkning ersättning förskola 2020, finns en specifikation av grundbelopp med 

beräkning.  

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för 

momskompensation med 6 %. 

Resursfördelningsmodellens delar 

 Grundbelopp per barn. 

 Strukturbelopp som ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, 

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

Tilläggsbelopp 

Tilläggsbelopp som enligt Skollagen 8 kap 23 § ska lämnas för barn som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån 

barnets behov.  

Resursfördelningsmodellen påverkar inte fördelning av tilläggsbelopp eftersom 

den söks i särskild ordning. Prövningen görs på samma grunder oavsett 

kommunal eller enskild regi.  

Ersättningar till förskola 2020 

Grundbeloppet fördelas per barn. Grundbelopp är för 2020 10 223 kronor per 

barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år.   

Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi. Med 

mindre enheter avses förskolor med upp till och med 25 barn, upp till och med 

35 barn och upp till och med 45 barn. Strukturbelopp för yngre barn utgår till 

och med det år barnet fyller 2 år. Socioekonomisk fördelning utgår enligt 

följande variabler: Invandring, 0-2 år sedan, Högsta utbildning för 

vårdnadshavare (förgymnasial), Invandring, 3-6 år sedan, Högsta utbildning för 

vårdnadshavare (gymnasial), Ekonomiskt bistånd (någon av vårdnadshavarna), 

Familj (bor inte med båda vårdnadshavarna) och Kön (pojkar).  

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 100 

000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket motsvarar 75 000 

kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr 

år. 

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 kronor 

per barn och år.  

- Socioekonomi för Ansgarsbackens förskola är 25 kronor per barn och månad, 

vilket motsvarar 300 kr per barn och år. 
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Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 

Lokalkostnaden exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 1 328 kronor per barn 

och månad, vilket motsvarar 15 938 kronor per barn och år.   

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 %, 281 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 3 371 kr per barn och år. Ersättningarna 

inkluderar ett pålägg för momskompensation med 6 % vilket motsvarar 579 

kronor per barn och månad, vilket motsvarar 6 944 kronor per barn och år.    

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2020.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2020, Svenska kyrkan i Borås, 

Ansgarsbacken 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2020 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                                

Beslutet expedieras till 

1. Svenska kyrkan i Borås Ansgarsbacken, maria.cedenblad@svenskakyrkan.se  

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 

mailto:maria.cedenblad@svenskakyrkan.se


Bilaga 1

Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2020

Summa grundbelopp fördelningsmodell/barn 77 017 kr

Inkluderar grundbelopp till kommunala och fristående förskolor

enligt beslutad resursfördelningsmodell. För fristående förskolor 

tillkommer centralt budgeterade kostnader som fördelas per barn.

Centrala kostnader att fördela/barn* 35 349 kr

Summa grundbelopp per barn 112 366 kr

Administration, 3 % 3 371 kr

115 737 kr

Momskompensation, 6 % 6 944 kr

Summa, total/barn 122 681 kr

varav Lokalkostnad/barn 15 938 kr

Budget 2020

Nettokostnader centralt, vht 61340, kr 194 089 295  

Korrigeringar

 + statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder 23 482 692    

 - avdrag för 0,65 % av po-pålägg (personaladm) 391 606-          

 - avdrag för Nattis 8 696 000-       

Summa, att fördela 208 484 381  

*Summa, per barn i kommunal förskola 35 349 kr



 

 

Förskoleförvaltningen 

Postadress 

Förskoleförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 

 

 
Bilaga 

Sida 

1(1) 

Datum 

2019-12-12 
Instans 

Förskolenämnden 
 
 

 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Förskolenämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 

Jönköping och klaga över beslutet. 

Er överklagan (skrivelsen) ska dock lämnas in till: 

Förskolenämnden 

Borås Stad 

501 80 Borås 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

Överklagandet ska vara skriftlig och ska kommit in till Förskolenämnden i 

Borås Stad inom tre veckor från det ni fick del av beslutet. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Förskolenämnden 

Borås Stad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2019-12-12 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00216 3.5.10.0 
 

  

 

Ersättning till fristående förskola 2020, Svenska kyrkan 

i Borås, Änglabacken 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2020, Svenska kyrkan i Borås, 

Änglabacken.   

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 223 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 100 

000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket motsvarar 75 000 

kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr 

år.  

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 kronor 

per barn och år.        

Sammanfattning  

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.               

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån antagna principer och 

Förskolenämndens budget beslutad den 12 december 2019. I bilaga 1, 



Borås Stad 
  Sida 
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Beräkning ersättning förskola 2020, finns en specifikation av grundbelopp med 

beräkning.  

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för 

momskompensation med 6 %. 

Resursfördelningsmodellens delar 

 Grundbelopp per barn. 

 Strukturbelopp som ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, 

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

Tilläggsbelopp 

Tilläggsbelopp som enligt Skollagen 8 kap 23 § ska lämnas för barn som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån 

barnets behov.  

Resursfördelningsmodellen påverkar inte fördelning av tilläggsbelopp eftersom 

den söks i särskild ordning. Prövningen görs på samma grunder oavsett 

kommunal eller enskild regi.  

Ersättningar till förskola 2020 

Grundbeloppet fördelas per barn. Grundbelopp är för 2020 10 223 kronor per 

barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år.   

Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi. Med 

mindre enheter avses förskolor med upp till och med 25 barn, upp till och med 

35 barn och upp till och med 45 barn. Strukturbelopp för yngre barn utgår till 

och med det år barnet fyller 2 år. Socioekonomisk fördelning utgår enligt 

följande variabler: Invandring, 0-2 år sedan, Högsta utbildning för 

vårdnadshavare (förgymnasial), Invandring, 3-6 år sedan, Högsta utbildning för 

vårdnadshavare (gymnasial), Ekonomiskt bistånd (någon av vårdnadshavarna), 

Familj (bor inte med båda vårdnadshavarna) och Kön (pojkar).  

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 100 

000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket motsvarar 75 000 

kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr 

år. 

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 kronor 

per barn och år.  

Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 

Lokalkostnaden exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 1 328 kronor per barn 

och månad, vilket motsvarar 15 938 kronor per barn och år.   

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 %, 281 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 3 371 kr per barn och år. Ersättningarna 
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inkluderar ett pålägg för momskompensation med 6 % vilket motsvarar 579 

kronor per barn och månad, vilket motsvarar 6 944 kronor per barn och år.  

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2020.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2020, Svenska kyrkan i Borås, 

Änglabacken 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2020 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                                

Beslutet expedieras till 

1. Svenska kyrkan i Borås Änglabacken, maria.cedenblad@svenskakyrkan.se  

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 

mailto:maria.cedenblad@svenskakyrkan.se


Bilaga 1

Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2020

Summa grundbelopp fördelningsmodell/barn 77 017 kr

Inkluderar grundbelopp till kommunala och fristående förskolor

enligt beslutad resursfördelningsmodell. För fristående förskolor 

tillkommer centralt budgeterade kostnader som fördelas per barn.

Centrala kostnader att fördela/barn* 35 349 kr

Summa grundbelopp per barn 112 366 kr

Administration, 3 % 3 371 kr

115 737 kr

Momskompensation, 6 % 6 944 kr

Summa, total/barn 122 681 kr

varav Lokalkostnad/barn 15 938 kr

Budget 2020

Nettokostnader centralt, vht 61340, kr 194 089 295  

Korrigeringar

 + statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder 23 482 692    

 - avdrag för 0,65 % av po-pålägg (personaladm) 391 606-          

 - avdrag för Nattis 8 696 000-       

Summa, att fördela 208 484 381  

*Summa, per barn i kommunal förskola 35 349 kr



 

 

Förskoleförvaltningen 

Postadress 

Förskoleförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 
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Instans 

Förskolenämnden 
 
 

 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Förskolenämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 

Jönköping och klaga över beslutet. 

Er överklagan (skrivelsen) ska dock lämnas in till: 

Förskolenämnden 

Borås Stad 

501 80 Borås 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

Överklagandet ska vara skriftlig och ska kommit in till Förskolenämnden i 

Borås Stad inom tre veckor från det ni fick del av beslutet. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Förskolenämnden 

Borås Stad 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-12-12 
Instans 
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Ersättning till fristående förskola 2020, Förskolan 

Paletten 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2020, Förskolan Paletten.   

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 223 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 100 

000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket motsvarar 75 000 

kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr 

år.  

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 kronor 

per barn och år.            

Sammanfattning  

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.               

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån antagna principer och 

Förskolenämndens budget beslutad den 12 december 2019. I bilaga 1, 
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Beräkning ersättning förskola 2020, finns en specifikation av grundbelopp med 

beräkning. 

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för 

momskompensation med 6 %. 

Resursfördelningsmodellens delar 

 Grundbelopp per barn. 

 Strukturbelopp som ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, 

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

Tilläggsbelopp 

Tilläggsbelopp som enligt Skollagen 8 kap 23 § ska lämnas för barn som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån 

barnets behov.  

Resursfördelningsmodellen påverkar inte fördelning av tilläggsbelopp eftersom 

den söks i särskild ordning. Prövningen görs på samma grunder oavsett 

kommunal eller enskild regi.  

Ersättningar till förskola 2020 

Grundbeloppet fördelas per barn. Grundbelopp är för 2020 10 223 kronor per 

barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år.   

Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi. Med 

mindre enheter avses förskolor med upp till och med 25 barn, upp till och med 

35 barn och upp till och med 45 barn. Strukturbelopp för yngre barn utgår till 

och med det år barnet fyller 2 år. Socioekonomisk fördelning utgår enligt 

följande variabler: Invandring, 0-2 år sedan, Högsta utbildning för 

vårdnadshavare (förgymnasial), Invandring, 3-6 år sedan, Högsta utbildning för 

vårdnadshavare (gymnasial), Ekonomiskt bistånd (någon av vårdnadshavarna), 

Familj (bor inte med båda vårdnadshavarna) och Kön (pojkar).  

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 100 

000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket motsvarar 75 000 

kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr 

år. 

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 kronor 

per barn och år.  

Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 

Lokalkostnaden exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 1 328 kronor per barn 

och månad, vilket motsvarar 15 938 kronor per barn och år.   

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 %, 281 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 3 371 kr per barn och år. Ersättningarna 
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inkluderar ett pålägg för momskompensation med 6 % vilket motsvarar 579 

kronor per barn och månad, vilket motsvarar 6 944 kronor per barn och år.   

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2020.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2020, Förskolan Paletten 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2020 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                                                               

Beslutet expedieras till 

1. Förskolan Paletten, info@forskolanpaletten.com  

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 

mailto:info@forskolanpaletten.com


Bilaga 1

Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2020

Summa grundbelopp fördelningsmodell/barn 77 017 kr

Inkluderar grundbelopp till kommunala och fristående förskolor

enligt beslutad resursfördelningsmodell. För fristående förskolor 

tillkommer centralt budgeterade kostnader som fördelas per barn.

Centrala kostnader att fördela/barn* 35 349 kr

Summa grundbelopp per barn 112 366 kr

Administration, 3 % 3 371 kr

115 737 kr

Momskompensation, 6 % 6 944 kr

Summa, total/barn 122 681 kr

varav Lokalkostnad/barn 15 938 kr

Budget 2020

Nettokostnader centralt, vht 61340, kr 194 089 295  

Korrigeringar

 + statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder 23 482 692    

 - avdrag för 0,65 % av po-pålägg (personaladm) 391 606-          

 - avdrag för Nattis 8 696 000-       

Summa, att fördela 208 484 381  

*Summa, per barn i kommunal förskola 35 349 kr



 

 

Förskoleförvaltningen 
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Förskoleförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 
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Hemsida 
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E-post 

forskola@boras.se 
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Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Förskolenämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 

Jönköping och klaga över beslutet. 

Er överklagan (skrivelsen) ska dock lämnas in till: 

Förskolenämnden 

Borås Stad 

501 80 Borås 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

Överklagandet ska vara skriftlig och ska kommit in till Förskolenämnden i 

Borås Stad inom tre veckor från det ni fick del av beslutet. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Förskolenämnden 

Borås Stad 
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Ersättning till fristående förskola 2020, 

Montessoriförskolan Pyramiden 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2020, Montessoriförskolan Pyramiden.   

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 223 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 100 

000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket motsvarar 75 000 

kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr 

år.  

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 kronor 

per barn och år.        

Sammanfattning  

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.                              

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån antagna principer och 

Förskolenämndens budget beslutad den 12 december 2019. I bilaga 1, 
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Beräkning ersättning förskola 2020, finns en specifikation av grundbelopp med 

beräkning. 

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för 

momskompensation med 6 %. 

Resursfördelningsmodellens delar 

 Grundbelopp per barn. 

 Strukturbelopp som ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, 

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

Tilläggsbelopp 

Tilläggsbelopp som enligt Skollagen 8 kap 23 § ska lämnas för barn som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån 

barnets behov.  

Resursfördelningsmodellen påverkar inte fördelning av tilläggsbelopp eftersom 

den söks i särskild ordning. Prövningen görs på samma grunder oavsett 

kommunal eller enskild regi.  

Ersättningar till förskola 2020 

Grundbeloppet fördelas per barn. Grundbelopp är för 2020 10 223 kronor per 

barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år.   

Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi. Med 

mindre enheter avses förskolor med upp till och med 25 barn, upp till och med 

35 barn och upp till och med 45 barn. Strukturbelopp för yngre barn utgår till 

och med det år barnet fyller 2 år. Socioekonomisk fördelning utgår enligt 

följande variabler: Invandring, 0-2 år sedan, Högsta utbildning för 

vårdnadshavare (förgymnasial), Invandring, 3-6 år sedan, Högsta utbildning för 

vårdnadshavare (gymnasial), Ekonomiskt bistånd (någon av vårdnadshavarna), 

Familj (bor inte med båda vårdnadshavarna) och Kön (pojkar).  

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 100 

000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket motsvarar 75 000 

kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr 

år. 

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 kronor 

per barn och år.  

Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 

Lokalkostnaden exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 1 328 kronor per barn 

och månad, vilket motsvarar 15 938 kronor per barn och år.   

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 %, 281 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 3 371 kr per barn och år. Ersättningarna 
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inkluderar ett pålägg för momskompensation med 6 % vilket motsvarar 579 

kronor per barn och månad, vilket motsvarar 6 944 kronor per barn och år.    

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2020.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2020, Montessoriförskolan 

Pyramiden 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2020 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                                                              

Beslutet expedieras till 

1. Montessoriförskolan Pyramiden, info@montessoripyramiden.se  

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 

mailto:info@montessoripyramiden.se


Bilaga 1

Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2020

Summa grundbelopp fördelningsmodell/barn 77 017 kr

Inkluderar grundbelopp till kommunala och fristående förskolor

enligt beslutad resursfördelningsmodell. För fristående förskolor 

tillkommer centralt budgeterade kostnader som fördelas per barn.

Centrala kostnader att fördela/barn* 35 349 kr

Summa grundbelopp per barn 112 366 kr

Administration, 3 % 3 371 kr

115 737 kr

Momskompensation, 6 % 6 944 kr

Summa, total/barn 122 681 kr

varav Lokalkostnad/barn 15 938 kr

Budget 2020

Nettokostnader centralt, vht 61340, kr 194 089 295  

Korrigeringar

 + statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder 23 482 692    

 - avdrag för 0,65 % av po-pålägg (personaladm) 391 606-          

 - avdrag för Nattis 8 696 000-       

Summa, att fördela 208 484 381  

*Summa, per barn i kommunal förskola 35 349 kr



 

 

Förskoleförvaltningen 

Postadress 

Förskoleförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 
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Sida 

1(1) 

Datum 

2019-12-12 
Instans 

Förskolenämnden 
 
 

 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Förskolenämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 

Jönköping och klaga över beslutet. 

Er överklagan (skrivelsen) ska dock lämnas in till: 

Förskolenämnden 

Borås Stad 

501 80 Borås 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

Överklagandet ska vara skriftlig och ska kommit in till Förskolenämnden i 

Borås Stad inom tre veckor från det ni fick del av beslutet. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Förskolenämnden 

Borås Stad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2019-12-12 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00219 3.5.10.0 
 

  

 

Ersättning till fristående förskola 2020, Borås Kristna 

förskola Guldbaggen 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2020, Borås Kristna förskola 

Guldbaggen.    

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 223 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 100 

000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket motsvarar 75 000 

kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr 

år.  

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 kronor 

per barn och år.        

Sammanfattning  

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.               

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån antagna principer och 

Förskolenämndens budget beslutad den 12 december 2019. I bilaga 1, 
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Beräkning ersättning förskola 2020, finns en specifikation av grundbelopp med 

beräkning.  

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för 

momskompensation med 6 %. 

Resursfördelningsmodellens delar 

 Grundbelopp per barn. 

 Strukturbelopp som ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, 

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

Tilläggsbelopp 

Tilläggsbelopp som enligt Skollagen 8 kap 23 § ska lämnas för barn som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån 

barnets behov.  

Resursfördelningsmodellen påverkar inte fördelning av tilläggsbelopp eftersom 

den söks i särskild ordning. Prövningen görs på samma grunder oavsett 

kommunal eller enskild regi.  

Ersättningar till förskola 2020 

Grundbeloppet fördelas per barn. Grundbelopp är för 2020 10 223 kronor per 

barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år.   

Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi. Med 

mindre enheter avses förskolor med upp till och med 25 barn, upp till och med 

35 barn och upp till och med 45 barn. Strukturbelopp för yngre barn utgår till 

och med det år barnet fyller 2 år. Socioekonomisk fördelning utgår enligt 

följande variabler: Invandring, 0-2 år sedan, Högsta utbildning för 

vårdnadshavare (förgymnasial), Invandring, 3-6 år sedan, Högsta utbildning för 

vårdnadshavare (gymnasial), Ekonomiskt bistånd (någon av vårdnadshavarna), 

Familj (bor inte med båda vårdnadshavarna) och Kön (pojkar).  

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 100 

000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket motsvarar 75 000 

kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr 

år. 

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 kronor 

per barn och år.  

Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 

Lokalkostnaden exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 1 328 kronor per barn 

och månad, vilket motsvarar 15 938 kronor per barn och år.   

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 %, 281 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 3 371 kr per barn och år. Ersättningarna 
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inkluderar ett pålägg för momskompensation med 6 % vilket motsvarar 579 

kronor per barn och månad, vilket motsvarar 6 944 kronor per barn och år.   

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2020.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2020, Borås Kristna förskola 

Guldbaggen 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2020 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                                

Beslutet expedieras till 

1. Borås Kristna förskola, angelica@bkskola.org  

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 

mailto:angelica@bkskola.org


Bilaga 1

Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2020

Summa grundbelopp fördelningsmodell/barn 77 017 kr

Inkluderar grundbelopp till kommunala och fristående förskolor

enligt beslutad resursfördelningsmodell. För fristående förskolor 

tillkommer centralt budgeterade kostnader som fördelas per barn.

Centrala kostnader att fördela/barn* 35 349 kr

Summa grundbelopp per barn 112 366 kr

Administration, 3 % 3 371 kr

115 737 kr

Momskompensation, 6 % 6 944 kr

Summa, total/barn 122 681 kr

varav Lokalkostnad/barn 15 938 kr

Budget 2020

Nettokostnader centralt, vht 61340, kr 194 089 295  

Korrigeringar

 + statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder 23 482 692    

 - avdrag för 0,65 % av po-pålägg (personaladm) 391 606-          

 - avdrag för Nattis 8 696 000-       

Summa, att fördela 208 484 381  

*Summa, per barn i kommunal förskola 35 349 kr



 

 

Förskoleförvaltningen 

Postadress 

Förskoleförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 
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Datum 

2019-12-12 
Instans 

Förskolenämnden 
 
 

 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Förskolenämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 

Jönköping och klaga över beslutet. 

Er överklagan (skrivelsen) ska dock lämnas in till: 

Förskolenämnden 

Borås Stad 

501 80 Borås 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

Överklagandet ska vara skriftlig och ska kommit in till Förskolenämnden i 

Borås Stad inom tre veckor från det ni fick del av beslutet. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Förskolenämnden 

Borås Stad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Dnr FN 2019-00220 3.5.10.0 
 

  

 

Ersättning till fristående förskola 2020, Freinetförskolan 

Ejdern 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2020, Freinertförskolan Ejdern. 

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 223 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 100 

000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket motsvarar 75 000 

kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr 

år.  

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 kronor 

per barn och år.        

Sammanfattning  

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.                              

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån antagna principer och 

Förskolenämndens budget beslutad den 12 december 2019. I bilaga 1, 
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Beräkning ersättning förskola 2020, finns en specifikation av grundbelopp med 

beräkning.  

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för 

momskompensation med 6 %. 

Resursfördelningsmodellens delar 

 Grundbelopp per barn. 

 Strukturbelopp som ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, 

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

Tilläggsbelopp 

Tilläggsbelopp som enligt Skollagen 8 kap 23 § ska lämnas för barn som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån 

barnets behov.  

Resursfördelningsmodellen påverkar inte fördelning av tilläggsbelopp eftersom 

den söks i särskild ordning. Prövningen görs på samma grunder oavsett 

kommunal eller enskild regi.  

Ersättningar till förskola 2020 

Grundbeloppet fördelas per barn. Grundbelopp är för 2020 10 223 kronor per 

barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år.   

Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi. Med 

mindre enheter avses förskolor med upp till och med 25 barn, upp till och med 

35 barn och upp till och med 45 barn. Strukturbelopp för yngre barn utgår till 

och med det år barnet fyller 2 år. Socioekonomisk fördelning utgår enligt 

följande variabler: Invandring, 0-2 år sedan, Högsta utbildning för 

vårdnadshavare (förgymnasial), Invandring, 3-6 år sedan, Högsta utbildning för 

vårdnadshavare (gymnasial), Ekonomiskt bistånd (någon av vårdnadshavarna), 

Familj (bor inte med båda vårdnadshavarna) och Kön (pojkar).  

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 100 

000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket motsvarar 75 000 

kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr 

år. 

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 kronor 

per barn och år.  

Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 

Lokalkostnaden exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 1 328 kronor per barn 

och månad, vilket motsvarar 15 938 kronor per barn och år.   

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 %, 281 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 3 371 kr per barn och år. Ersättningarna 
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inkluderar ett pålägg för momskompensation med 6 % vilket motsvarar 579 

kronor per barn och månad, vilket motsvarar 6 944 kronor per barn och år.   

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2020, Freinertförskolan Ejdern 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2020 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                                

Beslutet expedieras till 

1. Freinertförskolan Ejdern, info@ejdern.nu  

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 

mailto:info@ejdern.nu


Bilaga 1

Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2020

Summa grundbelopp fördelningsmodell/barn 77 017 kr

Inkluderar grundbelopp till kommunala och fristående förskolor

enligt beslutad resursfördelningsmodell. För fristående förskolor 

tillkommer centralt budgeterade kostnader som fördelas per barn.

Centrala kostnader att fördela/barn* 35 349 kr

Summa grundbelopp per barn 112 366 kr

Administration, 3 % 3 371 kr

115 737 kr

Momskompensation, 6 % 6 944 kr

Summa, total/barn 122 681 kr

varav Lokalkostnad/barn 15 938 kr

Budget 2020

Nettokostnader centralt, vht 61340, kr 194 089 295  

Korrigeringar

 + statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder 23 482 692    

 - avdrag för 0,65 % av po-pålägg (personaladm) 391 606-          

 - avdrag för Nattis 8 696 000-       

Summa, att fördela 208 484 381  

*Summa, per barn i kommunal förskola 35 349 kr



 

 

Förskoleförvaltningen 

Postadress 

Förskoleförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 
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Instans 

Förskolenämnden 
 
 

 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Förskolenämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 

Jönköping och klaga över beslutet. 

Er överklagan (skrivelsen) ska dock lämnas in till: 

Förskolenämnden 

Borås Stad 

501 80 Borås 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

Överklagandet ska vara skriftlig och ska kommit in till Förskolenämnden i 

Borås Stad inom tre veckor från det ni fick del av beslutet. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Förskolenämnden 

Borås Stad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Förskolenämnden 
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501 80 Borås 
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033-35 70 00 vxl 
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Dnr FN 2019-00221 3.5.10.0 
 

  

 

Ersättning till fristående förskola 2020, 

Montessoriförskolan Globen 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2020, Montessoriförskolan Globen.   

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 223 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 100 

000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket motsvarar 75 000 

kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr 

år.  

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 kronor 

per barn och år.         

Sammanfattning  

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.               

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån antagna principer och 

Förskolenämndens budget beslutad den 12 december 2019. I bilaga 1, 
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Beräkning ersättning förskola 2020, finns en specifikation av grundbelopp med 

beräkning. 

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för 

momskompensation med 6 %. 

Resursfördelningsmodellens delar 

 Grundbelopp per barn. 

 Strukturbelopp som ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, 

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

Tilläggsbelopp 

Tilläggsbelopp som enligt Skollagen 8 kap 23 § ska lämnas för barn som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån 

barnets behov.  

Resursfördelningsmodellen påverkar inte fördelning av tilläggsbelopp eftersom 

den söks i särskild ordning. Prövningen görs på samma grunder oavsett 

kommunal eller enskild regi.  

Ersättningar till förskola 2020 

Grundbeloppet fördelas per barn. Grundbelopp är för 2020 10 223 kronor per 

barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år.   

Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi. Med 

mindre enheter avses förskolor med upp till och med 25 barn, upp till och med 

35 barn och upp till och med 45 barn. Strukturbelopp för yngre barn utgår till 

och med det år barnet fyller 2 år. Socioekonomisk fördelning utgår enligt 

följande variabler: Invandring, 0-2 år sedan, Högsta utbildning för 

vårdnadshavare (förgymnasial), Invandring, 3-6 år sedan, Högsta utbildning för 

vårdnadshavare (gymnasial), Ekonomiskt bistånd (någon av vårdnadshavarna), 

Familj (bor inte med båda vårdnadshavarna) och Kön (pojkar).  

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 100 

000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket motsvarar 75 000 

kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr 

år. 

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 kronor 

per barn och år.  

Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 

Lokalkostnaden exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 1 328 kronor per barn 

och månad, vilket motsvarar 15 938 kronor per barn och år.   

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 %, 281 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 3 371 kr per barn och år. Ersättningarna 
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inkluderar ett pålägg för momskompensation med 6 % vilket motsvarar 579 

kronor per barn och månad, vilket motsvarar 6 944 kronor per barn och år.    

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2020.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2020, Montessoriförskolan 

Globen 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2020 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                                

Beslutet expedieras till 

1. Montessoriförskolan Globen, Jens.hall@montessorigloben.se 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 



Bilaga 1

Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2020

Summa grundbelopp fördelningsmodell/barn 77 017 kr

Inkluderar grundbelopp till kommunala och fristående förskolor

enligt beslutad resursfördelningsmodell. För fristående förskolor 

tillkommer centralt budgeterade kostnader som fördelas per barn.

Centrala kostnader att fördela/barn* 35 349 kr

Summa grundbelopp per barn 112 366 kr

Administration, 3 % 3 371 kr

115 737 kr

Momskompensation, 6 % 6 944 kr

Summa, total/barn 122 681 kr

varav Lokalkostnad/barn 15 938 kr

Budget 2020

Nettokostnader centralt, vht 61340, kr 194 089 295  

Korrigeringar

 + statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder 23 482 692    

 - avdrag för 0,65 % av po-pålägg (personaladm) 391 606-          

 - avdrag för Nattis 8 696 000-       

Summa, att fördela 208 484 381  

*Summa, per barn i kommunal förskola 35 349 kr



 

 

Förskoleförvaltningen 

Postadress 

Förskoleförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 
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Datum 

2019-12-12 
Instans 

Förskolenämnden 
 
 

 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Förskolenämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 

Jönköping och klaga över beslutet. 

Er överklagan (skrivelsen) ska dock lämnas in till: 

Förskolenämnden 

Borås Stad 

501 80 Borås 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

Överklagandet ska vara skriftlig och ska kommit in till Förskolenämnden i 

Borås Stad inom tre veckor från det ni fick del av beslutet. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Förskolenämnden 

Borås Stad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2019-12-12 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00222 3.5.10.0 
 

  

 

Ersättning till fristående förskola 2020, 

Montessoriförskolan Malmen 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2020, Montessoriförskolan Malmen.   

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 223 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 100 

000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket motsvarar 75 000 

kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr 

år.  

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 kronor 

per barn och år.             

Sammanfattning  

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.                              

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån antagna principer och 

Förskolenämndens budget beslutad den 12 december 2019. I bilaga 1, 
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Beräkning ersättning förskola 2020, finns en specifikation av grundbelopp med 

beräkning.  

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för 

momskompensation med 6 %. 

Resursfördelningsmodellens delar 

 Grundbelopp per barn. 

 Strukturbelopp som ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, 

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

Tilläggsbelopp 

Tilläggsbelopp som enligt Skollagen 8 kap 23 § ska lämnas för barn som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån 

barnets behov.  

Resursfördelningsmodellen påverkar inte fördelning av tilläggsbelopp eftersom 

den söks i särskild ordning. Prövningen görs på samma grunder oavsett 

kommunal eller enskild regi.  

Ersättningar till förskola 2020 

Grundbeloppet fördelas per barn. Grundbelopp är för 2020 10 223 kronor per 

barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år.   

Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi. Med 

mindre enheter avses förskolor med upp till och med 25 barn, upp till och med 

35 barn och upp till och med 45 barn. Strukturbelopp för yngre barn utgår till 

och med det år barnet fyller 2 år. Socioekonomisk fördelning utgår enligt 

följande variabler: Invandring, 0-2 år sedan, Högsta utbildning för 

vårdnadshavare (förgymnasial), Invandring, 3-6 år sedan, Högsta utbildning för 

vårdnadshavare (gymnasial), Ekonomiskt bistånd (någon av vårdnadshavarna), 

Familj (bor inte med båda vårdnadshavarna) och Kön (pojkar).  

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 100 

000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket motsvarar 75 000 

kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr 

år. 

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 kronor 

per barn och år.  

Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 

Lokalkostnaden exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 1 328 kronor per barn 

och månad, vilket motsvarar 15 938 kronor per barn och år.   

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 %, 281 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 3 371 kr per barn och år. Ersättningarna 
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inkluderar ett pålägg för momskompensation med 6 % vilket motsvarar 579 

kronor per barn och månad, vilket motsvarar 6 944 kronor per barn och år.  

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2020.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2020, Montessoriförskolan 

Malmen 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2020 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                               

Beslutet expedieras till 

1. Montessoriförskolan Malmen, Cornelia.sandqvist@malmen.com 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 



Bilaga 1

Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2020

Summa grundbelopp fördelningsmodell/barn 77 017 kr

Inkluderar grundbelopp till kommunala och fristående förskolor

enligt beslutad resursfördelningsmodell. För fristående förskolor 

tillkommer centralt budgeterade kostnader som fördelas per barn.

Centrala kostnader att fördela/barn* 35 349 kr

Summa grundbelopp per barn 112 366 kr

Administration, 3 % 3 371 kr

115 737 kr

Momskompensation, 6 % 6 944 kr

Summa, total/barn 122 681 kr

varav Lokalkostnad/barn 15 938 kr

Budget 2020

Nettokostnader centralt, vht 61340, kr 194 089 295  

Korrigeringar

 + statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder 23 482 692    

 - avdrag för 0,65 % av po-pålägg (personaladm) 391 606-          

 - avdrag för Nattis 8 696 000-       

Summa, att fördela 208 484 381  

*Summa, per barn i kommunal förskola 35 349 kr



 

 

Förskoleförvaltningen 

Postadress 

Förskoleförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 
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2019-12-12 
Instans 

Förskolenämnden 
 
 

 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Förskolenämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 

Jönköping och klaga över beslutet. 

Er överklagan (skrivelsen) ska dock lämnas in till: 

Förskolenämnden 

Borås Stad 

501 80 Borås 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

Överklagandet ska vara skriftlig och ska kommit in till Förskolenämnden i 

Borås Stad inom tre veckor från det ni fick del av beslutet. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Förskolenämnden 

Borås Stad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Förskolenämnden 
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Olovholmsgatan 32 
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boras.se 
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033-35 70 00 vxl 
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Ersättning till fristående förskola 2020, Förskolan 

IdeaLiv 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2020, Förskolan Idealiv.   

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 223 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 100 

000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket motsvarar 75 000 

kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr 

år.  

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 kronor 

per barn och år.         

Sammanfattning 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.                              

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån antagna principer och 

Förskolenämndens budget beslutad den 12 december 2019. I bilaga 1, 
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Beräkning ersättning förskola 2020, finns en specifikation av grundbelopp med 

beräkning. 

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för 

momskompensation med 6 %. 

Resursfördelningsmodellens delar 

 Grundbelopp per barn. 

 Strukturbelopp som ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, 

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

Tilläggsbelopp 

Tilläggsbelopp som enligt Skollagen 8 kap 23 § ska lämnas för barn som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån 

barnets behov.  

Resursfördelningsmodellen påverkar inte fördelning av tilläggsbelopp eftersom 

den söks i särskild ordning. Prövningen görs på samma grunder oavsett 

kommunal eller enskild regi.  

Ersättningar till förskola 2020 

Grundbeloppet fördelas per barn. Grundbelopp är för 2020 10 223 kronor per 

barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år.   

Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi. Med 

mindre enheter avses förskolor med upp till och med 25 barn, upp till och med 

35 barn och upp till och med 45 barn. Strukturbelopp för yngre barn utgår till 

och med det år barnet fyller 2 år. Socioekonomisk fördelning utgår enligt 

följande variabler: Invandring, 0-2 år sedan, Högsta utbildning för 

vårdnadshavare (förgymnasial), Invandring, 3-6 år sedan, Högsta utbildning för 

vårdnadshavare (gymnasial), Ekonomiskt bistånd (någon av vårdnadshavarna), 

Familj (bor inte med båda vårdnadshavarna) och Kön (pojkar).  

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 100 

000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket motsvarar 75 000 

kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr 

år. 

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 kronor 

per barn och år.  

Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 

Lokalkostnaden exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 1 328 kronor per barn 

och månad, vilket motsvarar 15 938 kronor per barn och år.   

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 %, 281 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 3 371 kr per barn och år. Ersättningarna 
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inkluderar ett pålägg för momskompensation med 6 % vilket motsvarar 579 

kronor per barn och månad, vilket motsvarar 6 944 kronor per barn och år.   

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2020, Förskolan IdeaLiv 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2020 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                                

Beslutet expedieras till 

1. Förskolan Idealiv, elif@idealiv.se   

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 

mailto:elif@idealiv.se


Bilaga 1

Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2020

Summa grundbelopp fördelningsmodell/barn 77 017 kr

Inkluderar grundbelopp till kommunala och fristående förskolor

enligt beslutad resursfördelningsmodell. För fristående förskolor 

tillkommer centralt budgeterade kostnader som fördelas per barn.

Centrala kostnader att fördela/barn* 35 349 kr

Summa grundbelopp per barn 112 366 kr

Administration, 3 % 3 371 kr

115 737 kr

Momskompensation, 6 % 6 944 kr

Summa, total/barn 122 681 kr

varav Lokalkostnad/barn 15 938 kr

Budget 2020

Nettokostnader centralt, vht 61340, kr 194 089 295  

Korrigeringar

 + statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder 23 482 692    

 - avdrag för 0,65 % av po-pålägg (personaladm) 391 606-          

 - avdrag för Nattis 8 696 000-       

Summa, att fördela 208 484 381  

*Summa, per barn i kommunal förskola 35 349 kr



 

 

Förskoleförvaltningen 

Postadress 

Förskoleförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 
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Förskolenämnden 
 
 

 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Förskolenämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 

Jönköping och klaga över beslutet. 

Er överklagan (skrivelsen) ska dock lämnas in till: 

Förskolenämnden 

Borås Stad 

501 80 Borås 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

Överklagandet ska vara skriftlig och ska kommit in till Förskolenämnden i 

Borås Stad inom tre veckor från det ni fick del av beslutet. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Förskolenämnden 

Borås Stad 
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Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2020, 

Familjedaghemmet Aran 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg, Arans familjedaghem fastställs att 

gälla från och med den 1 januari 2020.               

Sammanfattning  

Ersättning utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild pedagogisk 

omsorg i Borås Stad. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början. 

Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som 

respektive barn är inskrivet i den pedagogiska omsorgen.                             

Ärendet i sin helhet 

Ersättning utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild pedagogisk 

omsorg i Borås Stad. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början. 

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2020 

Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som 

respektive barn är inskrivet i den pedagogiska omsorgen. 

Ersättningen består av en lönedel och en omkostnadsdel. Lönedelen har 

beräknats utifrån 2020 års förväntade medianlön. Omkostnadsdelen är en 

schablon enligt Skatteverket. I ersättningen ingår även kompensation för 

administration med 1 % och momskompensation med 6 %.  

Ersättningen grundas på barnets ålder och schemalagda omsorgstid. Från och 

med den månad barnet fyller 3 år hör det till åldersgruppen 3-5 år, från och 

med en månad barnet fyller 6 år hör det till åldersgruppen 6-9 år och från och 

med den månad barnet fyller 10 år hör det till åldersgruppen 10-12 år. 
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Omsorg     kr/mån 

tim/vecka  1-2 år 3-5 år 6-9 år 10-12 år 

    -15   3 465 2 221 1 250   688 

16-30   6 931 4 443 2 500 1 376 

31-40  10 396 6 664 3 749 2 064 

41-                       13 862 8 886 4 999 2 751 

 

Ersättningarna har ökat med 3,7 % i jämförelse med 2019. 

Ersättning utgår även för egna barn, om minst lika många andra barn från 

annan familj tas emot. För det första barnet i familjen utgår ersättning utifrån 

den lägsta vistelsetiden som barnet från annan familj har. För det andra barnet i 

familjen utgår ersättning utifrån den näst lägsta vistelsetiden som barnet från 

annan familj har, o s v.  

Ersättning för första respektive månaden betalas ut med 1/30 av 

månadsersättningen per dag fr o m den dag omsorgen börjar t o m sista dag. 

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2020. 

Allmän förskola  

Enligt skollagen erbjuds alla barn plats i förskola från och med höstterminen 

det år barnet fyller 3 år. Om något barn i den pedagogiska omsorgen, oavsett 

om barnet tillhör egna familjen eller annan familj, deltar i allmän förskola skall 

den tid som barnet vistas i förskolan avräknas den schemalagda tiden. 

Ersättning vid lovdagar 

Vid lovdagarsomsorg utgår ersättning för faktisk närvarotid.   

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2020, Familjedaghemmet 

Aran 

2. Bilaga 1, Besvärshänvisning                                

Beslutet expedieras till 

1. Arans familjedaghem, familjedaghemmetaran@yahoo.se  

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 

mailto:familjedaghemmetaran@yahoo.se


 

 

Förskoleförvaltningen 
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Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 
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Datum 

2019-12-12 
Instans 

Förskolenämnden 
 
 

 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Förskolenämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 

Jönköping och klaga över beslutet. 

Er överklagan (skrivelsen) ska dock lämnas in till: 

Förskolenämnden 

Borås Stad 

501 80 Borås 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

Överklagandet ska vara skriftlig och ska kommit in till Förskolenämnden i 

Borås Stad inom tre veckor från det ni fick del av beslutet. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Förskolenämnden 

Borås Stad 
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Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2020, Ströms 

slott 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg, Ströms Slotts AB fastställs att gälla 

från och med den 1 januari 2020.               

Sammanfattning  

Ersättning utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild pedagogisk 

omsorg i Borås Stad. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början. 

Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som 

respektive barn är inskrivet i den pedagogiska omsorgen.               

Ärendet i sin helhet 

Ersättning utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild pedagogisk 

omsorg i Borås Stad. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 

ersättningarnas storlek före kalenderårets början. 

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2020 

Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som 

respektive barn är inskrivet i den pedagogiska omsorgen. 

Ersättningen består av en lönedel och en omkostnadsdel. Lönedelen har 

beräknats utifrån 2020 års förväntade medianlön. Omkostnadsdelen är en 

schablon enligt Skatteverket. I ersättningen ingår även kompensation för 

administration med 1 % och momskompensation med 6 %.  

Ersättningen grundas på barnets ålder och schemalagda omsorgstid. Från och 

med den månad barnet fyller 3 år hör det till åldersgruppen 3-5 år, från och 

med en månad barnet fyller 6 år hör det till åldersgruppen 6-9 år och från och 

med den månad barnet fyller 10 år hör det till åldersgruppen 10-12 år. 
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Omsorg     kr/mån 

tim/vecka  1-2 år 3-5 år 6-9 år 10-12 år 

    -15   3 465 2 221 1 250   688 

16-30   6 931 4 443 2 500 1 376 

31-40  10 396 6 664 3 749 2 064 

41-                       13 862 8 886 4 999 2 751 

 

Ersättningarna har ökat med 3,7 % i jämförelse med 2019. 

Ersättning utgår även för egna barn, om minst lika många andra barn från 

annan familj tas emot. För det första barnet i familjen utgår ersättning utifrån 

den lägsta vistelsetiden som barnet från annan familj har. För det andra barnet i 

familjen utgår ersättning utifrån den näst lägsta vistelsetiden som barnet från 

annan familj har, o s v.  

Ersättning för första respektive månaden betalas ut med 1/30 av 

månadsersättningen per dag fr o m den dag omsorgen börjar t o m sista dag. 

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2020. 

Allmän förskola  

Enligt skollagen erbjuds alla barn plats i förskola från och med höstterminen 

det år barnet fyller 3 år. Om något barn i den pedagogiska omsorgen, oavsett 

om barnet tillhör egna familjen eller annan familj, deltar i allmän förskola skall 

den tid som barnet vistas i förskolan avräknas den schemalagda tiden. 

Ersättning vid lovdagar 

Vid lovdagarsomsorg utgår ersättning för faktisk närvarotid.   

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2020, Ströms Slott AB 

2. Bilaga 1, Besvärshänvisning                                

Beslutet expedieras till 

1. Ströms Slotts AB, Catharina.ekstein@stromsslott.se  

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 

mailto:Catharina.ekstein@stromsslott.se
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Postadress 

Förskoleförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 
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Instans 

Förskolenämnden 
 
 

 

  

 

Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Förskolenämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 

Jönköping och klaga över beslutet. 

Er överklagan (skrivelsen) ska dock lämnas in till: 

Förskolenämnden 

Borås Stad 

501 80 Borås 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

Överklagandet ska vara skriftlig och ska kommit in till Förskolenämnden i 

Borås Stad inom tre veckor från det ni fick del av beslutet. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Förskolenämnden 

Borås Stad 
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Anmälningsärenden 2019 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

 

1. Beslut - Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem 

inte erbjuds HT 2019 

Dnr 2019-00052 

 

2. Beslut - Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för 2019 

Dnr 2019-00233 

 

3. Miljödiplom 2019 

Dnr 2019-00231 

 

               

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut 2019 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

 

1. Utredning av kränkande behandling löpnummer 46 

Dnr 2019-00007 

 

2. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 48 

Dnr 2019-00007 

 

3. Utredning av kränkande behandling löpnummer 48 

Dnr 2019-00007 

 

4. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 49 

Dnr 2019-00007 

 

5. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 51 

Dnr 2019-00007 

 

6. Utredning av kränkande behandling löpnummer 51 

Dnr 2019-00007 

 

7. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 52 

Dnr 2019-00007 

 

8. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 53 

Dnr 2019-00007 

 

9. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 54 

Dnr 2019-00007 

 

10. Beslut att tillstyrka särskild förtur löpnummer 4 

Dnr 2019-00009               
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Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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