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Datum 

2023-01-19 
 

Instans 
Förskolenämnden 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kongresshuset i Borås, torsdagen den 26 januari 2023 kl. 16:00. 

Kl 08:30 startar en heldag med information och introduktion för nämnden 

tillsammans med förvaltningsledningen. Det bjuds på lunch och fika. Plats: 

Kongresshuset i Borås. 

Förskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Andreas Ekström 
Förskolenämndens Ordförande 

Ina Furtenbach 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Emelie Wigforss, 033 355046 eller via e-post: 

emelie.wigforss@boras.se 

 

Mitt-S-samverkan har gruppmöte 23 januari kl.17:00, Olovsholm 32 Fristad 

210. Meddela eventuellt förhinder till Andreas Ekström, tel. 0737-34 27 36. 

Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte den 23 januari kl.17.00, 

Olovsholm 32 Gingri 317. Meddela eventuellt förhinder till Marie Fridén, tel. 

0734-32 70 95. 

Sverigedemokraterna har gruppmöte 24 januari kl.18:00. Meddela eventuellt 

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

1. Godkännande av föredragningslista 

Dnr 648  

2. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare 

Dnr 761  

3. Allmänhetens frågestund 

Dnr 649  

4. Miljömålsuppföljning tertial 3 2022 

Dnr 2022-00084 3.5.2.0 

5. Ersättning för förtroendevalda i Förskolenämnden vid 

kontaktpolitikerbesök 

Dnr 2022-00125 1.1.3.25 

6. Undertecknande av handlingar 

Dnr 2022-00127 1.1.3.25 

7. Förskolenämndens delegering av arbetsmiljöansvar till förvaltningschef 

Dnr 2022-00126 1.1.3.0 

8. Budget 2023 Förskolenämnden 

Dnr 2022-00081 1.2.3.1 

9. Grundbelopp samt nivå på strukturbelopp i resursfördelningsmodell 2023 

Dnr 2022-00140 1.2.3.0 

10. Ersättning till fristående förskola 2023, Svenska kyrkan i Borås, 

Kyrkbacken 

Dnr 2022-00112 1.2.3.1 

11. Ersättning till fristående förskola 2023, Svenska kyrkan i Borås, 

Änglabacken 

Dnr 2022-00113 1.2.3.1 

12. Ersättning till fristående förskola 2023, Svenska kyrkan i Borås, 

Ansgarsbacken 

Dnr 2022-00114 1.2.3.1 

13. Ersättning till fristående förskola 2023, Förskolan Paletten 

Dnr 2022-00115 1.2.3.1 

14. Ersättning till fristående förskola 2023, Montessoriförskolan Pyramiden 

Dnr 2022-00116 1.2.3.1 

15. Ersättning till fristående förskola 2023, Borås Kristna förskola Guldbaggen 

Dnr 2022-00117 1.2.3.1 

16. Ersättning till fristående förskola 2023, Freinetförskolan Ejdern 

Dnr 2022-00118 1.2.3.1 

17. Ersättning till fristående förskola 2023, Montessoriförskolan Globen 

Dnr 2022-00119 1.2.3.1 
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18. Ersättning till fristående förskola 2023, Montessoriförskolan Malmen 

Dnr 2022-00120 1.2.3.1 

19. Ersättning till fristående förskola 2023, Förskolan IdeaLiv 

Dnr 2022-00121 1.2.3.1 

20. Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2023, Familjedaghemmet Aran 

Dnr 2022-00122 1.2.3.1 

21. Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2023, Ströms slott 

Dnr 2022-00123 1.2.3.1 

22. Lokalbehovsplan Förskolenämnden 2024-2028 

Dnr 2022-00142 1.2.4.2 

23. Uppsägning av Linneagårdens förskola 

Dnr 2022-00143 2.6.1.2 

24. Projekteringsframställan för ny förskola på Badstrandsvägen i Sjömarken 

Dnr 2022-00141 2.6.1.0 

25. Anslagsframställan Äventyrets förskola 

Dnr 2022-00145 2.6.1.0 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Miljömålsuppföljning tertial 3 2022 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad Miljörapport för tertial 3 2022 och 

översänder den till Miljö-och konsumentnämnden. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige antog 2018 nya Miljömål för Borås Stad. 

Kommunfullmäktige har beslutat att dessa miljömål gäller till och med 2022. 

Förskolenämndens arbete med Borås Stads miljömål redovisas två gånger per år 

till Miljö- och konsumentnämnden. Miljö- och konsumentnämnden 

sammanställer sedan en rapport till Kommunstyrelsen. Uppföljningen beskriver 

hur långt nämnden har kommit i sitt arbete med de av Kommunfullmäktige 

beslutade målen. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 

rör barn. Kommunen har även fastslagit att allt arbete som staden bedriver ska 

grunda sig på ett antal centrala rättighetsprinciper, som icke-diskriminering, 

inkludering, transparens, ansvar, delaktighet och jämlikhet. 

Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ art då det är en uppföljning av 

Förskolenämndens arbete med miljömålen. Barnperspektivet och 

rättighetsprinciperna beaktas löpande inom de områden som uppföljningen 

berör. 

Beslutsunderlag 

Miljörapport tertial 3 2022 Förskolenämnden 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 19 januari 2023. 

Beslutet expedieras till 

Miljö- och konsumentnämnden 
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Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach 

Förvaltningschef 



 

 
Miljörapport Tertial 3 2022 

Förskolenämnden 
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Innehållsförteckning 

Inledning................................................................................................ 3 

Hållbara perspektiv ............................................................................... 3 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom 

miljöområdet .......................................................................................................... 3 
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Inledning 

Förskolenämndens arbete med Borås Stads miljömål redovisas två gånger per år till Miljö- och 
konsumentnämnden. Miljö- och konsumentnämnden sammanställer sedan en rapport till 
Kommunstyrelsen. Uppföljningen beskriver hur långt nämnden har kommit i sitt arbete med de av 
Kommunfullmäktige beslutade målen. I miljörapport Tertial 3 2022 följs ett etappmål upp. 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

46% 56% 60% 

Kommentar 

Förskolenämnden kompetensutvecklar gradvis all personal. Arbetets art gör att personalen behöver vara 
närvarande i barngrupp och ha tid för sitt kärnuppdrag. Vid kompetensförsörjning görs en 
prioriteringsordning på enhets- och individnivå utifrån medarbetarsamtal och verksamhetsplan, där 
miljöutbildningen ingår som en komponent. 
 
I miljöprogrammet föreslås att alla anställda ska gå utbildningen vart 4:e år vilket kommer att underlätta. 

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

64% 73% 77% 

Kommentar 

Miljöutbildning för nämndens ledamöter och ersättare genomfördes den 29 augusti 2019 i samband med 
ett nämndsammanträde. Under 2022 har nämndens ledamöter och ersättare erbjudits att gå Borås Stads 
webbaserade miljöutbildning. 
 
Frågan kommer ses över under 2023 då det föreslås i det nya miljöprogrammet att det ska vara ett krav 
på att alla anställda ska gå utbildningen vart 4:e år. 
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Ersättning för förtroendevalda i Förskolenämnden vid 

kontaktpolitikerbesök 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som besöker 

förskolor utifrån sitt kontaktpolitikeruppdrag har rätt till ersättning för max 25 

timmar per år i enlighet med gällande bestämmelser. 

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare uppmuntras att i sin roll som 

förtroendevald i Förskolenämnden göra studiebesök på förskolorna. Syftet är 

att följa och blir förtrogen med verksamheten och få en praktisk förankring 

inom nämndens område. Rätten till ersättning gäller för max 25 timmar per år 

och i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om 

ersättningar till kommunens förtroendevalda 2023-2026. 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare fördelas ut på olika områden för att 

sprida besöken mellan förskolorna. Listan på fördelningen finns tillgänglig för 

nämnden på intranätet samt som bilaga till det här ärendet. Listan kommer att 

revideras vid behov. 

Återkoppling från genomförda kontaktpolitikerbesök redovisas vid 

Förskolenämndens sammanträden. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 

rör barn. Kommunen har även fastslagit att allt arbete som staden bedriver ska 

grunda sig på ett antal centrala rättighetsprinciper, som icke-diskriminering, 

inkludering, transparens, ansvar, delaktighet och jämlikhet. 

Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ art. Barnperspektivet och 

rättighetsprinciperna beaktas löpande inom nämndens område. 

Beslutsunderlag 

1. Lista kontaktpolitikerbesök 

2. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2023-

2026. 
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Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 19 januari 2023. 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach 

Förvaltningschef 
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Kontaktpolitiker Förskolenämnden 

Nämnden är uppdelad i sju olika grupper för att gemensamt i gruppen besöka 

de tilldelade förskolorna. 

Kontakta ansvarig rektor för att boka in ert besök på förskolan. Aktuella 

kontaktuppgifter och ansvarig rektor hittar ni på boras.se.   

Grupp 1: Anne Rapinoja, Solveig Landegren, Jessica Sjösten 

 Nordtorp, Rullan 

 Hällegården, Byttorpsgården 

 Kullagården 

 Melltorp  

 Björkgården 

 Sjögården, Ekegården,  

 Kärnhuset 

 Lillsjöns förskola 

 Öppna förskolan Norrby 

Grupp 2: Andreas Ekström, Staffan Falk, Katja Leczar 

 Parkgården, Norrbygården, Positivgården 

 KreaNova 

 Vildmarken (dygnet runt) 

 Norrbyskolans förskola 

 Sjöbogården, Trollgården 

 Skattkistan, Savannen 

 Frufällegården 

 Öppna förskolan Fristad 
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Grupp 3: Marie Fridén, Tuva Stigsson, Lennart Alftberg 

 Ljungagården, Skogsstjärnan 

 Tallbacken 

 Växthuset, Blåklinten 

 Trollevi 

 Lövängen, Aplared 

 Dalsjögården 

 Alprosgården 

 Virvelvinden (dygnet runt) 

 Öppna förskolan Dalsjöfors 

Grupp 4: Gunilla Christoffersson, Bratica Lazovic, Baard 

Kronholm Eng, Agron Cela 

 Dannike, Äsperedsgården 

 Kerstinsgården, Rångedalagården 

 Ängsgården, Tunnlandsgården 

 Bäckaryd 

 Hässlegården 

 Skogsgläntan 

 Kärrabacken 

 Öppna förskolan Boda 

Grupp 5: Fredrik Nilströmmer, Leif Häggblom, Alexandra Florén 

 Milstensgården 

 Ängsjögården, Falkungen 

 Svanungen, Hedvigsborgsgården 

 Kristinegården,  

 Moldeparken, Linneagården 

 Pumpkällagården, Herrgårdsleken 

 Stinebacken 

 Öppna förskolan Kristineberg 
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Grupp 6: Pernilla Tejemark, Göran Landström, Sharezad Gas 

 Kråkan, Lunden 

 Marklandsparken 

 Trandaredsgården 

 Torget 

 Södergården 

 Bodagården 

 Hulta Ängar 

 LärKan 

 Silverpoppeln 

 Björnflokan 

 Öppna förskolan Sjöbo 

Grupp 7: Käthy Johansson, Leif Johansson, Stefan Medin 

 Tokarpsberg, Kvarngården 

 Östermalmsgården 

 Björkängen, Sörmarksgården 

 Liljeberget 

 Kransmossen 

 Mariagården 

 Skogsängen 

 Sagan 

 Öppna förskolan centrum 
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Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 
2022-2026  
 
 

 
 

 
 

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2022-04-28 § 73, reviderad 2022-12-07-08 

Gäller från och med: 2023-01-01 

Inledande bestämmelser  
 
§ 1 Inledande bestämmelser 
 

 

Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av förlorad arbetsförtjänst, 
pensionsförmån, semesterförmån samt årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, 
resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader 
som föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i §§ 13-14. Ersättning till 
förtroendevald i annat fall utgår i form av särskilt arvode, som beslutas av fullmäktige eller berörd 
nämnd. 
 
Med kommunalt organ förstås Kommunfullmäktige, av Kommunfullmäktige tillsatt beredning 
Kommunstyrelsen, annan kommunal nämnd, av Kommunstyrelsen eller av annan kommunal 
nämnd tillsatt beredning även som revisor samt i bilaga A upptagna bolag och stiftelser. Till 
beredning räknas ej blott beredning i egentlig mening utan även arbetsutskott, avdelning, 
delegation, kommitté och dylikt. 

Förlorad arbetsinkomst 
 
§ 2 Förlorad arbetsinkomst 
Förtroendevald som tar tjänstledigt för varje tillfälle för att genomföra förtroendeuppdrag för 
Borås Stad, har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Grunden för rätten till ersättning 
är att den förtroendevalde har ett faktiskt löneavdrag kopplat till tjänstledigheten.   
 
Begränsningar   
Detta gäller dock inte förtroendevalda som genomför uppdragen på heltid eller betydande del 
av heltid (40 procent). En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får 
någon lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, för tid då 
man är ledig. Detsamma gäller för en förtroendevald som tagit partiell och generell 
tjänstledighet.  
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Tjänstepensionsavsättning 
Förtroendevald som erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 har  

även rätt till ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning. Ersättning för förlorad 
tjänstepensionsavsättning är schablonmässig och motsvarar 4,5 procent på ersättningen för 
förlorad arbetsinkomst.  
 
Den förtroendevalde är skyldig att vid anmodan styrka förlusten till behörig instans. Ersättning 
för förlorad tjänstepensionsavsättning avsätts som en pensionsavgift årligen till samma 
pensionsbehållning för förtroendevald enligt OPF-KL. Om den sammanlagda pensionsavgiften 
inte uppgår till erforderligt belopp för avsättning till Pensionsbehållning utbetalas beloppet 
kontant. 
 
Semesterförmån 
Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag i så stor omfattning att 
tjänstledigheten minskar antalet semesterdagar är berättigad till ersättning för den förlorade se- 
mesterförmånen. Den förtroendevalde skall styrka storleken av den förlorade förmånen. Om 
sammanträde förläggs till dag som den förtroendevalde har semester har den förtroendevalde inte 
rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
Kompletterande regler  
Den förtroendevalde är skyldig att kunna styrka den förlorade arbetsinkomsten. I annat fall blir 
den förtroendevalde återbetalningsskyldig om ersättning hunnit betalas ut. Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst grundas på inlämnade uppgifter om månads eller timlön och betalas ut med 
belopp per timma. Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med 
165, vilket motsvarar en genomsnittlig ersättning per timma. Högsta timersättning för förlorad 
arbetsinkomst motsvarar månadsarvode till kommunalråd dividerat med 165 timmar. Intyget 
lämnas vid den första begäran om ersättning och vid ändrad inkomst.   

Retroaktiv justering av belopp kan inte ske. Ersättning sker för de timmar som anmäls på 
inlämnad lista och kan betalas ut med högst 8 timmar per dag. Förtroendevald som arbetar skift 
eller har schemalagd arbetstid och som kan visa förlust av arbetsinkomst för mer än 8 timmars 
arbete, kan få ersättning även för den tiden. Då ska intyg från arbetsgivaren lämnas samtidigt 
med begäran om ersättning. Ersättning betalas inte ut för tid för inläsning av handlingar enligt 
4 kap 11§ Kommunallagen. Rörliga prestationsersättningar från anställning ersätts inte. 
 
Anställda  
För anställda är grunden för ersättningens storlek, inkomstuppgifter som är styrkta av 
arbetsgivaren. Som anställd räknas även den som driver egen verksamhet i form av aktiebolag. 
För anställd i eget aktiebolag ska inkomsten styrkas av lönespecifikation, revisor eller liknande.   
 
För förtroendevalda med timanställning ska arbetsinkomsten grundas på inkomster som den 
förtroendevalde antas ha under ett år eller åtminstone under sex månader framåt. Det ska 
framgå av intyg från arbetsgivaren att begärd ersättning avser schemalagd arbetstid. 
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Egenföretagare  
Med egenföretagare menas en person som har F-skattsedel. Ersättningens storlek grundas på 
inlämnad uppgift om styrkt årsinkomst eller på schablonberäknad årsinkomst. Schablonen är 
40 procent av grundarvodet. Arvodesdelegationen prövar rätten i varje enskild ansökan. Annan 
bedömning av arbetsinkomsten avgörs i varje enskilt fall av arvodesdelegationen.   

Arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning  
Om den förtroendevalde har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning 
motsvarar ersättningen det belopp som den förtroendevalde går miste om på grund av sitt 
uppdrag. Begärt belopp styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig a-kassa eller 
försäkringskassa. Den förtroendevalde ansvarar själv för att försäkringskassan godkänt 
uppdrag under pågående sjukskrivning. 
 
Djurhållande lantbrukare 
Årsarvoderad förtroendevald som är djurhållande lantbrukare skall kompenseras för 100 % av 
sina kostnader enligt pristabell för vikarie från Lantbrukets Avbytartjänst vid frånvaro från sitt 
lantbruk för politiska uppdrag (Kongress, konferens, informationsmöte och kurs) som sträcker 
sig över en hel dag.  
 
Heltidsmått 
Sysselsättningsgrad för förtroendevald ligger till grund för vilka förmåner och försäkringsskydd 
den förtroendevalde skall omfattas av i sitt uppdrag.  
 
Heltidsmåttet i timmar motsvarar 2200h/år det vill säga 12GN. Ett uppskattat genomsnitt av 
antal sammanträdestimmar under ett år är 55 h, vilket motsvarar en genomsnittlig 
sysselsättningsgrad om 55/2200 = 2,5%.  
 
Exempel: 
Förtroendevald med årsarvode 3,5 GN ger en sysselsättningsgrad motsvarande 
3,5/12 = 29 % samt tillägg med 2,5 % för sammanträdestimmar i uppdraget. 
Total sysselsättningsgrad 31,5 % 
 
Uppdrag i kommunala bolag kan inte räknas med då de inte omfattas av OPF-KL.   
 
Sysselsättningsgraden beräknas på förtroendeuppdrag med årsarvode och med ett tillägg av 2,5 
% för varje uppdrag. 
 
Tillämpningsanvisning till § 2:  
Med betydande del av heltid ska enligt förarbetena till Kommunallagen förstås uppdrag med en  
tjänstgöringsgrad omfattande 40 procent av heltid eller mer. I proposition 1982/83:97 s 24- 25 
(om de förtroendevaldas arbetsförutsättningar etc.) sägs att när förtroendevald har flera 
deltidsuppdrag där vart och ett av uppdragen understiger 40 procent men där den 
sammanlagda tjänstgöringsgraden omfattar 40 procent av heltid eller mer ska dessa 
förtroendevalda inte ersättas för förlorad arbetsförtjänst. Med sammanlagd tjänstgöringsgrad 
ska förstås sammanlagd fast tjänstgöringsgrad. Denna beräknas genom att den 
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förtroendevaldes procentuella årsarvoden för olika uppdrag inom Borås Stad läggs samman. 
Med arbetsinkomst likställs i detta sammanhang arbetsmarknads-, socialförsäkringsbaserade 
ersättningar och andra ersättningar eller bidrag som reduceras till följd av förtroendeuppdrag. 
Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid (uttag av flex, semester m.m.) faller rätten till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det innebär också att en förtroendevald som byter 
arbetspass för att få ledig tid för ett uppdrag i Borås Stad, inte har rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. En förtroendevald som är anställd och själv kan reglera sin 
arbetstid/arbetsschema så att uppdraget utförs på ”ledig tid” och därför inte ger något 
löneavdrag, har heller inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förtroendevalda som 
är anställda ska lämna in aktuella inkomstuppgifter varje år och om inkomsten ändras. Vid byte 
av arbetsgivare ska nya inkomstuppgifter lämnas in. Utan aktuella och styrkta inkomstuppgifter 
kan inte ersättning betalas ut. Förtroendevald som är egen företagare och söker ersättning 
enligt schablon ska årligen i januari lämna in en ansökan om ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Beslut gäller för kalenderår om inte förändringar sker. Förtroendevald som är 
egen företagare och inte söker enligt schablon ska lämna in en ansökan senast i juni. Grund för 
beslut baseras på uppgifter om överskott av näringsverksamhet. Beslutet gäller dock längst 
t.o.m. 30 juni nästkommande år. VD för företag bedöms i normalfallet vara anställd och ska då 
uppvisa inkomstuppgift från företaget. I vissa fall kan VD i fåmansbolag bedömas utifrån 
reglerna om egenföretagare. Detta t.ex. då VD tillika är huvudägare och att bolaget endast har 
ett fåtal anställda. Dessa bedömningar görs av arvodesdelegationen. 
 
Tillämpningsanvisning till §§ 2 samt 8: 
Ajournering av ett sammanträde ska ses som en del av sammanträdet och då även berättiga 
hen förlorad arbetsinkomst samt arvode. Ersättning för ajournering kan dock högst utgå för en 
timme per ajournering. 
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Årsarvode  
 
§ 3 Årsarvode 
 
Årsarvode utgår till innehavare av uppdrag som finns angiven i bilaga A och enligt där angivna 
grunder.  

§ 4 Avgång eller valbarhetshinder 
 
Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under tjänstgöringsperioden ska fördelning 
av arvodet mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid varunder var och en av 
dem innehaft uppdraget. Det samma gäller för det fall förtroendevalds uppdrag förfallit p g a att 
valbarhetshinder uppkommer (4 kap 7§ Kommunallagen). Om förtroendevald med årsarvode 
under en sammanhängande tid, som överstiger en månad, p.g.a. sjukdom eller annars är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska arvodet minskas i motsvarande mån. Har en ersättare 
utsetts enligt 6 kap 22§ Kommunallagen för den som äger uppbära årsarvode, uppbär ersättaren 
arvode som motsvarar tjänstgöringstiden. 

§ 5 Kommunalråd 
 
Kommunalråd äger uppbära arvode enligt bilaga A.   
 
Kommunalråd äger uppbära förmåner enligt de grunder som gäller för arbetstagare i Allmänna 
bestämmelser (AB) vid ledighet p.g.a. sjukdom, havandeskap, ledighet för vård av barn m m, 
ledighet för värnpliktstjänstgöring m m.  
 
Kommunalråd samt förtroendevald vars uppdrag bedöms uppgå till minst 20% av 
heltidssysselsättning är tillförsäkrad grupplivsskydd under mandatperioden enligt KPAs 
försäkringsbestämmelser. Vid förekommande olycksfall i samband härmed är förtroendevald 
försäkrad enligt de allmänna försäkringsvillkoren för TFA-KL samt speciellt beslutade 
särskilda försäkringsvillkor om TFA-KL efter central överenskommelse. Det utgående arvodet 
enligt ovan samordnas såsom för arbetstagare enligt Allmänna bestämmelser (AB) med därtill 
hörande specialbestämmelser. För heltidssysselsatt kommunalråd, som tillträtt sitt uppdrag 
inför mandatperioden 2014-2018 gäller ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda” (PBF). För samtliga förtroendevalda som tillträtt sitt uppdrag efter 2015-01-
01 och inte i tidigare uppdrag omfattas av PBF gäller ”Omställningstöd och pension för 
förtroendevalda” (OPF-KL). 
 
§ 6 Pensionsförmåner 
 
Årsarvoderad förtroendevald som är ansluten till kommunal pension enligt 3, 4 eller 5 §§ har 
inte rätt till ersättning för eventuellt förlorade pensionsförmåner som härrör från anställning.   
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Sammanträdes- och förrättningsarvoden 
 
§7 Sammanträdes- och förrättningsarvoden 
 
Förtroendevald äger uppbära sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde med det 
kommunala organ den förtroendevalde tillhör om protokoll föres.  
 
Årsarvoderad förtroendevald erhåller sammanträdesarvode vid protokollförda sammanträden 
med dels ifrågavarande nämnd och dels särskilt beredningsorgan med företrädare för flera 
nämnder. Sammanträdesarvode utgår inte vid sammanträde med av nämnden utsedd beredning, 
utskott, delegation såvida ej på grund av särskilda skäl annorlunda beslutats av den nämnd som 
tillsatt beredningen, utskottet. Med särskilda skäl förstås en beredning, utskott eller delegation 
som inrättas för att lösa en i tiden begränsad arbetsuppgift av extraordinär karaktär. 
 
Sammanträdesarvode för ordförande och vice ordförande eller annan årsarvoderad utgår ej vid 
sammanträde med exempelvis kommunalrådsberedning, beredningsgrupp då protokoll ej föres, 
samråd, eller då grupp sammankallas särskilt för information i viss fråga.  
 
Kommunalråd äger uppbära sammanträdesarvode vid deltagande i Kommunfullmäktiges 
sammanträde men ej för övriga sammanträden och förrättningar inom kommunen. 
 
§ 8 Rätt till förrättningsarvode 
Förtroendevald äger uppbära förrättningsarvode för:  
a) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför  
b) kongress, konferens, informationsmöte och kurser  
c) förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan 

motpart  
d) överläggning eller sammanträde med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde 

tillhör  
e) överläggning med icke kommunalt organ  
f) inspektion eller studiebesök inom det egna förvaltningsområdet  
g) överläggningar då den förtroendevalde ersätter ordförande eller vice ordförande  
h) beslut i delegationsärenden 

Rätt till ersättning för deltagande i förrättning föreligger endast om det föregåtts av särskilt 
beslut eller i efterhand godkänts av nämnden. Sådant beslut eller godkännande erfordras ej i fall 
som avses i punkt h).   
 
Årsarvoderade 
Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag hen är arvoderad för ej uppbära 
förrättningsarvode. Dock kan det kommunala organ som den årsarvoderade förtroendevalde 
representerar besluta om att hen kan få förrättningsarvode enligt punkt b).  
 
Ordförande och vice ordförande i Valnämnden är berättigade till förrättningsarvode under de 
år som årsarvode inte utbetalas. 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
 
Ledamöter i Individ- och familjeomsorgsnämnden, som har delegation att fatta beslut enligt 
LVU och LVM, är berättigade till Jourersättning 0,018 GN/vecka. Förutsättning: endast en (1) 
ledamot/vecka kan ha jourersättning.  

§ 9 Partigruppsammanträden 
 
Förtroendevald, som är ledamot i Kommunstyrelsen eller sådan nämnd som omtalas i 3 kap 22 
§ Kommunallagen, får ersättning såsom för förrättning då denne deltar i partigruppmöte, som 
hålles med anledning av sammanträde med respektive organ.  

Ur ersättningssynpunkt skall partigruppsammanträde och efterföljande nämndsammanträde 
betraktas som ett sammanträde även om de äger rum på skilda dagar.  
  

  

 

  

Endast ett gruppmöte före varje nämndsammanträde ersättes. Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst kan erhållas även för dessa sammanträden.  

Det åligger partigruppernas gruppledare eller motsvarande att lämna uppgift om omfattning 
och närvaro till sekreteraren i respektive organ.  
 
§ 10 Belopp för sammanträdes- och förrättningsarvode 
 
Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår med följande belopp: 
  
för varje påbörjad halvtimma  0,0031 GN  

Vid sammanträde/förrättning utom kommunen inräknas även restiden i sammanträdes- resp. 
förrättningstiden. 
 
Ersättare  
Ersättare i kommunalt organ äger - oberoende av om hen tjänstgör i ledamots ställe eller ej - 
uppbära sammanträdesarvode med samma belopp som bestämts för ledamot. 
 
§ 11 Resekostnadsersättning och traktamente 
 
Vid sammanträde och förrättning utom kommunen åtnjuter förtroendevald 
reskostnadsersättning och traktamente enligt de grunder som fastställts för kommunens 
arbetstagare i det kommunala reseavtalet. 
 
Vid sammanträde och förrättning inom kommunen utgår reskostnadsersättning enligt följande:  

1. Huvudregeln är att resekostnadsersättning endast kan utgå om avståndet mellan den 
förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 km. 
Ett undantag från denna regel anges i punkt 4.  
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Resekostnadsersättning utgår endast för resa som faktiskt företagits. Den längsta 
ersättningsberättigade resan är avståndet från den fasta bostaden till sammanträdes-
/förrättningsplatsen. Om särskilda skäl föreligger kan dock Kommunstyrelsen medge 
resekostnadsersättning från annan plats. 
 

2. I första hand utgår ersättning för färdbiljett på allmänt kommunikationsmedel om 
sådant kan utnyttjas. 
 

3. I andra hand utgår ersättning för bil enligt tillämpliga delar av för kommunens 
arbetstagare gällande bilersättningsbestämmelser. För den del av resvägen som ligger 
inom 5 km från sammanträdes-/förrättningsplatsen utgår inte någon ersättning. Om 
egen bil används ersätts erlagda parkeringsavgift. Årsarvoderad förtroendevald får 
också erlagda parkeringsavgifter ersatta då tjänsteärende föranlett av 
förtroendeuppdraget som ej medför särskilt förrättningsarvode utförs. Parkeringsavgift 
kan endast ersättas om erforderligt kvitto redovisas samt om avståndet mellan den 
förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 km. 
 

4. Om den förtroendevalde inte har möjlighet att använda allmänt 
kommunikationsmedel, egen bil eller färdas tillsammans med annan förtroendevald i 
dennes bil kan ersättning erhållas för utgift för resa med taxibil.  
 
Även om avståndet mellan bostaden och sammanträdes-/förrättningsplatsen inte 
uppgår till 5 km, kan ersättning utgå för taxiresa om resan görs under sådan tid då 
allmänt kommunikationsmedel inte finns tillgängligt. 
 

 

Det förutsättes att den förtroendevalde medverkar till att billigaste alternativ används, i 
förekommande fall genom samåkning. Enligt bilersättningsbestämmelserna utgår för varje 
medresenär en förhöjd kilometerersättning. Med fast bostad avses den plats där den förtro- 
endevalde är folkbokförd.  

Ordförande i Individ- och familjeomsorgsnämnden får medge att resekostnadsersättning 
utbetalas från annan plats än den förtroendevaldes folkbokföringsadress, vid beslut om 
omedelbart omhändertagande i socialt utskott eller motsvarande vid ett extra sammanträde.  
 
Barntillsyn 
 
§ 12 Barntillsyn 
 
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn, som 
vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyllt 12 år. Ersättning 
utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av samboende och inte heller för 
tid, då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Ersättning utgår med det belopp som 
motsvarar avtalsenlig lön utifrån huvudöverenskommelse (HÖK) med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet. Särskild omkostnadsersättning utgår inte i sådant fall.  
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Särskilda kostnader 
 
§ 13 Ersättning funktionsnedsättning 
 
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av 
funktionsnedsatt person, som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte för 
tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller motsvarande.  
  
Ersättning utgår till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts 
av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och 
liknande.  
  

 

 

 

Respektive kommunala organ träffar överenskommelse med den förtroendevalde om vilka 
kostnader som är ersättningsberättigade. Den förtroendevalde skall vid varje tillfälle då hen 
haft kostnader som är ersättningsberättigade, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande 
kommunala organ. 
 
Särskilda arvoden 
 
§ 14 Särskilda arvoden  
 
Ledamöter, ersättare och revisorer vid vissa inrättningar, organ och institutioner äger rätt till 
ersättning enligt dessa bestämmelser enligt bilagorna B (intressentsammansatta organ) och C 
(övriga).  

Ledamöter och ersättare i kommunala bolagsstyrelser erhåller ett tillägg på 4,5 % på 
sammanträdes/förrättningsarvoden som kompensation för utebliven omfattning av OPF-KL 
och GL-F. 

Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås 
För uppdraget som ordförande i styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i 
Borås, som utses av Kommunstyrelsen, skall ett årsarvode utbetalas uppgående till 0,4GN. 
 
Revisorskollegiet samt revisorsgrupperna 
Ledamot i revisorskollegiet samt revisorsgrupperna, Ordf/Vice Ordf i desamma äger ej 
uppbära sammanträdesarvode eller förrättningsarvode. Detta gäller även för 
lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Samtliga revisorer för Stadsrevisionen är istället 
kopplade till ett årsarvode enligt bilaga A. 
 
Under tiden mellan att revisionen valts för en kommande mandatperiod och att 
slutrevisionen för föregående år hanterats av Kommunfullmäktige utgår arvode till avgående 
revisorer med 50 % av det beslutade arvodet och till tillträdande med 50 %. 
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Allmänna bestämmelser  

  

 

 

  

  

§ 15  
Om val förrättas av förtroendevald till uppdrag, som är förenat med årsarvode, skall det 
kommunala organet omedelbart underrätta Stadsledningskansliet härom.  

Kostnaden för arvoden och ersättningar bestrides av de kommunala organ som den 
förtroendevalde tillhör. För intressentsammansatt organ bestrids kostnaden av den 
kommunala nämnd/styrelse inom vars område organet verkar. Närmare föreskrifter 
angående utbetalning av ersättningar meddelas av Stadsledningskansliet. 

§ 16 Tolkning och tillämpning 

Frågor angående tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt komplettering av 
under § 14 angivna bilagor beslutas av Arvodesdelegationen.  

 
 
§ 17 Grundnivå 

 
För bestämning av årsarvodenas storlek (bil A) relateras dessa till en grundnivå (GN). 
Grundnivån för 2023 är 64 854 kronor.  

Grundnivån (GN) skall uppräknas inför varje kalenderår under mandatperioden. För år 2023 
skall uppräkningen vara lika stor som den i genomsnittliga procentiga lönejustering som de 
kommunanställda i Borås Stad erhållit under år 2022 med undantag för särskilda satsningar.  
För år 2024 sker uppräkningen på samma grunder men med år 2023 som jämförelseår. För år 
2025 skall år 2024 användas som jämförelseår. För år 2026 skall år 2025 användas som 
jämförelseår.  
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Bilaga A  
  

  

  

  

  

Årsarvodering av ordförande och vice ordförande i kommunens 
nämnder, bolag m.m  

Årsarvoden till ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder, bolag m m under 
perioden 2022-01-01--2025-12-31 baseras på en grundnivå (GN), som varje år är den samma 
som kommunalrådens arvode per månad och nivårelaterad enligt nedanstående förteckning. 
Till ordföranden utgår arvode enligt förteckningen. Till vice ordförande utgår arvode 
motsvarande 60 % av ordförandens arvode. Andre vice ordförande erhåller 80 %. Dock 
erhåller Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 80 %.  

Arvodesgrupp A 3,5 GN  
Grundskolenämnden  
Vård- och äldrenämnden  

Arvodesgrupp AB 2,0 GN  
Förskolenämnden  

Arvodesgrupp B 1.8 GN  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Kommunfullmäktige  
  

Arvodesgrupp C 1,7 GN  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Arbetslivsnämnden  
Sociala omsorgsnämnden  
Individ- och familjeomsorgsnämnden  
Borås Energi och Miljö AB  
  

  

Arvodesgrupp CD 1,5 GN  
Kulturnämnden  
Fritid- och folkhälsonämnden  
AB Bostäder i Borås  

Arvodesgrupp D 1,2 GN  
Miljö- och konsumentnämnden  
Lokalförsörjningsnämnden  
Tekniska nämnden  
Servicenämnden  
Industribyggnader i Borås AB  
SÄRF (ers. utbetalas av förbundet)  
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Arvodesgrupp E 0,9 GN  
Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksdagen samt om- och nyval av Riksdagen, 
Regionfullmäktige och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är berört, val 
till EU-parlamentet och folkomröstning).  
Borås Djurpark AB   
Borås Elnät AB  
BoråsBorås TME AB 
Borås Stadshus AB 
 

Arvodesgrupp F 0,6 GN   
Borås kommuns parkerings AB  
Fristadbostäder AB  
AB Sandhultsbostäder  
AB Toarpshus  
Viskaforshem AB  
Överförmyndarnämnden  
Akademiplatsen AB  
Inkubatorn i Borås AB  
 
Revisorskollegiet och Revisorsgrupperna 
Ordf/Vice Ordf. Revisorskollegiet 0,2 GN 
Ordf/Vice Ordf. Revisorsgrupperna 0,9 GN 
Ledamot Revisorskollegiet (Ej ordf./vice) 0,1 GN 
Förtroendevald revisor  0,5 GN 
Lekmannarevisor  
Arvodesgrupp C  0,08 GN  
Borås Energi och Miljö AB  
Arvodesgrupp CD  0,075 GN 
AB Bostäder i Borås  
Arvodesgrupp D  0,07 GN 
Industribyggnader i Borås AB ink  
Arvodesgrupp E  0,065 GN 
Borås Elnät AB  
Borås Djurpark AB  
BoråsBorås TME AB 
Borås Stadshus AB  
Arvodesgrupp F  0,06 GN 
Borås kommuns parkerings AB  
Fristadsbostäder AB  
AB Sandhultsbostäder  
AB Toarpshus  
Viskaforshem AB 
Akademiplatsen AB 
Inkubatorn i Borås AB  
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Kommunalråd äger ej rätt att uppbära årsarvode för uppdrag upptagna i bilaga A.  
  

  

  

    

  

  

  

Kommunalråden  
Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1,2 GN per månad.  De kommunalråd som 
utgör presidiet i Kommunstyrelsen skall arvoderas speciellt för dessa uppgifter. Till ordförande i 
Kommunstyrelsen utbetalas ett tillägg på 0,25 GN/månad. Till förste vice ordförande i 
Kommunstyrelsen utbetalas 0,08 GN/månad och till andre vice ordförande 0,2 GN/mån.  

Gruppledare i Kommunstyrelsen  
Till företrädare för varje parti, som är representerat i Kommunstyrelsen men som inte har 
någon kommunalrådspost utgår ett årligt gruppledararvode om 2,0 GN. I detta stycke 
angiven företrädare för parti är ej att anse som årsarvoderad i den mening som anges i 5 och 6 
§§.  

Gruppledare Kommunfullmäktige  
Varje parti som tar plats i Kommunfullmäktige och som inte erhåller varken kommunalråd 
eller gruppledare i Kommunstyrelsen skall ha rätt till en årsarvoderad gruppledare, 0,5 
GN/år, i Kommunfullmäktige.  

Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden samt Gruppledare i Kommunstyrelsen 
Årsarvoderad förtroendevald i Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden 
samt Gruppledare i Kommunstyrelsen har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i 
storleksordningen två (2) dag/vecka, eller totalt max 100 dagar/år, för att 
kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, kurser, 
konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i 
respektive nämnd fordras ej.  

Förskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Årsarvoderad förtroendevald i Förskolenämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst 
enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i 
storleksordningen en (1) dag/vecka, eller totalt max 50 dagar/år, för att 
kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, kurser, 
konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i 
respektive nämnd fordras ej.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden  
Jourersättning 0,018 GN/vecka 
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Bilaga B  
  

  

  

Intressentsammansatta organ  
Då nämnd/styrelse utsett någon ledamot/suppleant att ingå i ett intressentsammansatt organ 
utgår ersättning på samma sätt som vid sammanträde med delegation eller dylikt organ.  

Nedan anges de fall då övriga ledamöter/suppleanter erhåller sammanträdes- och 
reseersättning.  

Organ  Ersättning utgår till  Ersättning utgår inte till  

Yrkesråd Företrädare för arbetsgivare 
och arbetstagare 

Företrädare för skola och ar- 
betsförmedling 

Kommunala funktionshinderråd  Samtliga  - 

Kommunala pensionärsråd  Samtliga  - 

Styrgrupp för Götalandsbanan - - 
 
 
Trafiksäkerhetsråd  

Samtliga med undantag av anställda inom statliga, kommunala 
och landstingskommunala organ, som i tjänsten deltar i 
arbetet.  

Föreningen Folkrörelsernas arkiv i 
Borås  

 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.  

Fairtrade City 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Medel för lokal utveckling 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Strategiska IT frågor Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Strategiska utvecklingsgruppen 
Säker och trygg kommun  Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Tillitresan Politisk 
beredningsgrupp Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Klimatråd Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 
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Beredningen för 
medborgarinflytande 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 
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Bilaga C  

Ersättning till ledamöter, suppleanter och revisorer i vissa organ   
I följande förteckning anges de fall då kommunens ersättningsbestämmelser skall tillämpas 
för andra än sådana kommunala organ som anges i § 1.  

  
För övriga organ där kommunen väljer representanter gäller att respektive organ beslutar om 
arvode.  

  
  
  
  

  

Organ  

Kommunstyrelsen 
beslutar särskilt om 
arvode  

Ersättning betalas av  

Kommunen  

  
 
Organet  

Stiftelsen Bostäder för blinda  Ordförande  
 
Nej Ja  

Stiftelsen L L Frimans donation  ordförande kassör revisor  
 
Nej Ja 

Lygnerns vattenvårdsförbund  - Ja 
  
Nej 

Ätrans vattenvårdsförbund  - Ja 
 
Nej 

Viskans vattenvårdsförbund  - Ja  
 
Nej 

Borås Orkesterförening - Ja 
  

Nej 

Föreningen Europakorridoren  - Ja 
 
Nej 

Styrelsen för Coompanion – Kooperativ 
utv. Sjuhärad - Ja 

 
Nej 

Riksbyggens kooperativa 
Hyresrättsförening, Blombacka -  Nej Ja  
Riksbyggens kooperativa 
Hyresrättsförening, Skogslid -  Nej Ja 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg - Ja 

 
 
Nej 

Tolkförmedlingen Väst - Nej 
 
Ja 

Säveåns vattenråd - Ja 

 
 
Nej 

Borås Idrottshistoriska sällskap - Ja 

 
 
Nej 
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Undertecknande av Förskolenämndens handlingar 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att nämndens skrivelser, avtal och andra handlingar 

ska undertecknas av Förskolenämndens ordförande och förvaltningschef på 

nämndens vägnar. 

Vid förfall av ordföranden undertecknar 2:e vice ordföranden, därefter 1:e vice 

ordföranden tillsammans med förvaltningschef. 

Ärendet i sin helhet 

I det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i 

Borås Stad 25 § står det: 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska undertecknas på 

nämndens vägnar på sätt som nämnden bestämmer. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 

rör barn. Kommunen har även fastslagit att allt arbete som staden bedriver ska 

grunda sig på ett antal centrala rättighetsprinciper, som icke-diskriminering, 

inkludering, transparens, ansvar, delaktighet och jämlikhet. 

Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ art. Barnperspektivet och 

rättighetsprinciperna beaktas löpande inför varje beslut. 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 19 januari 2023. 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach 

Förvaltningschef 
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Förskolenämndens delegering av arbetsmiljöansvar till 

förvaltningschef 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden som har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågor delegerar 

samtliga förekommande arbetsmiljöuppgifter inom Förskoleförvaltningen till 

förvaltningschefen. Förvaltningschefen ges rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter 

vidare i förvaltningen. 

Ärendet i sin helhet 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (6 § AFS 

2001:1) ska arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifter i verksamheten så risker i 

arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  

Fördelningen ska ske från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. 

I Borås Stad fastställer Kommunfullmäktige kommunens arbetsmiljöpolitik 

samt har samordningsansvar för arbetsmiljöfrågor, men genom nämndernas 

reglementen är det respektive nämnd som har arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. 

I Borås Stad delegerar nämnden samtliga arbetsmiljöuppgifter till 

förvaltningschefen, som i sin tur fördelar arbetsmiljöuppgifterna vidare i 

förvaltningen.  Förvaltningschefen kan i sin tur fördela arbetsmiljöuppgifter till 

chefer och arbetsledare samt i vissa fall till medarbetare som i sin funktion eller 

befattning bedriver arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga 

verksamheten och kan fatta beslut om verksamheten. Den som fördelar 

arbetsmiljöuppgifter ska alltid se till att mottagaren har befogenheter, resurser 

samt tillräcklig kunskap och kompetens för uppgiften. Fördelningen av 

arbetsmiljöuppgifter ska vara tydlig och ske skriftligen. 

Den som fått arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig kan returnera en 

arbetsmiljöuppgift. Returnering ska motiveras och ske skriftligen. 

Uppföljning och utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

förvaltningen sker på APT och FSG. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 

rör barn. Kommunen har även fastslagit att allt arbete som staden bedriver ska 

grunda sig på ett antal centrala rättighetsprinciper, som icke-diskriminering, 

inkludering, transparens, ansvar, delaktighet och jämlikhet. 
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Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ art då det är en delegering av 

ansvar. Delegeringen innebär att arbetsmiljöansvaret fortsatt blir omhändertaget 

av förvaltningschet. Barnperspektivet och rättighetsprinciperna beaktas löpande 

inom verksamheten. 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 19 januari 2023. 

 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach 

Förvaltningschef 
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Budget 2023 Förskolenämnden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att fastställa Budget 2023. 

Sammanfattning 

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 pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av 

fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Förskolenämnden ansvarar även 

för samordningen av familjecentraler och de öppna förskolorna. 

Förskolenämndens ram har inför 2023 räknats upp med 2,8 % för 

personalkostnader och 2,5 % för övriga kostnader, vilket tillsammans motsvarar 

ca 23,6 mnkr. Nämnden har inför 2023 en minskad befolkningsprognos och får 

därför en negativ volymuppräkning med ca 0,15 %, vilket motsvarar en 

minskning av ram med ca -1,2 mnkr. Nämnden erhöll utökat kommunbidrag 

2022 som generell nivåhöjning. Detta ger helårseffekt 2023 med ytterligare 3 

mnkr. Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2022 att tillföra 

Förskolenämnden 2,0 mnkr för barn i behov av särskilt stöd samt 

kompensation för höjt personalomkostnadspålägg med 21,3 mnkr. Vissa 

centrala kostnader kommer inte längre fördelas ut under 2023 och därför 

minskas nämndens kommunbidrag med 1,8 mnkr. Förskolenämndens 

kommunbidrag för 2023 bli 908 550 tkr. 

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 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 utbildning 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 
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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. 

De huvudutmaningar som nämnd och förvaltning identifierat kommer under 

2023 att stå i fokus. Dessa är: 

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

- Arbetsmiljö och kompetensförsörjning - kvalitativ och långsiktig 

kompetensförsörjning 

- Barn i behov av särskilt stöd - en kompensatorisk förskola 

- Områden med särskilda utmaningar – tidiga insatser för goda 

uppväxtvillkor 

Kommunfullmäktiges fokusområden 

Utifrån Kommunfullmäktiges 12 fokusområden har Förskolenämnden valt ut 

följande områden där nämnden bidrar: 

- Hälsosamma arbetsplatser och hållbart arbetsliv 

- Ett Borås med nära och bra service där människor bor och verkar 

- Ett innovativt Borås med många möjligheter och attraktivt 

företagsklimat 

- Ett Borås där lärande stärker varje individs utveckling och bildning 

- Ett Borås som verkar för förebyggande arbete, integration och trygghet 

- Goda möjligheter till utveckling och kompetenshöjning 

- Ett Borås som präglas av inkludering och integration 

- Arbetsplatser som präglas av tillit, inkludering och förutsättningar för 

ett gott ledarskap 

Ekonomiska förutsättningar 

Förskolenämndens ram har inför 2023 räknats upp med 2,8 % för 

personalkostnader och 2,5 % för övriga kostnader, vilket tillsammans motsvarar 

ca 23,6 mnkr. Nämnden har inför 2023 en minskad befolkningsprognos och får 

därför en negativ volymuppräkning med ca 0,15 %, vilket motsvarar en 

minskning av ram med ca -1,2 mnkr. Nämnden erhöll utökat kommunbidrag 

2022 som generell nivåhöjning. Detta ger helårseffekt 2023 med ytterligare 3 

mnkr. Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2022 att tillföra 

Förskolenämnden 2,0 mnkr för barn i behov av särskilt stöd samt 

kompensation för höjt personalomkostnadspålägg med 21,3 mnkr. Vissa 

centrala kostnader kommer inte längre fördelas ut under 2023 och därför 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

minskas nämndens kommunbidrag med 1,8 mnkr. Förskolenämndens 

kommunbidrag för 2023 bli 908 550 tkr. 

En stor ekonomisk osäkerhet råder kring bland annat de ökande livs- och 

drivmedelspriserna. Konsekvensen kan på sikt bli att anpassningar behöver 

göras för att möta de stigande priserna. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 

rör barn. Kommunen har även fastslagit att allt arbete som staden bedriver ska 

grunda sig på ett antal centrala rättighetsprinciper, som icke-diskriminering, 

inkludering, transparens, ansvar, delaktighet och jämlikhet. 

Förskolenämnden har inför detta beslut upprättat en rättighetsanalys. 

 Beslutsunderlag 

1. Budget 2023 Förskolenämnden 

2. Rättighetsanalys – Budget 2023 Förskolenämnden 

3. Protokoll MBL § 19, 2023-01-11 

4. Protokoll MBL § 11, 2023-01-19 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på MBL den 11 och 19 januari 2023. 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach 

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 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 
utbildning 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. 

De huvudutmaningar som nämnd och förvaltning identifierat kommer under 2023 att stå i fokus. Dessa 
är: 

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

 Arbetsmiljö och kompetensförsörjning - kvalitativ och långsiktig kompetensförsörjning 

 Barn i behov av särskilt stöd - en kompensatorisk förskola 

 Områden med särskilda utmaningar – tidiga insatser för goda uppväxtvillkor  

Förskolenämndens ram har inför 2023 räknats upp med 2,8 % för personalkostnader och 2,5 % för 
övriga kostnader, vilket tillsammans motsvarar ca 23,6 mnkr. Nämnden har inför 2023 en minskad 
befolkningsprognos och får därför en negativ volymuppräkning med ca 0,15 %, vilket motsvarar en 
minskning av ram med ca -1,2 mnkr. Nämnden erhöll utökat kommunbidrag 2022 som generell 
nivåhöjning. Detta ger helårseffekt 2023 med ytterligare 3 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade den 8 
december 2022 att tillföra Förskolenämnden 2,0 mnkr för barn i behov av särskilt stöd samt 
kompensation för höjt personalomkostnadspålägg med 21,3 mnkr. Vissa centrala kostnader kommer 
inte längre fördelas ut under 2023 och därför minskas nämndens kommunbidrag med 1,8 mnkr. 
Förskolenämndens kommunbidrag för 2023 bli 908 550 tkr. 

2 Utmaningar, risker och möjligheter 

- Omvärldsanalys 

Ekonomiska förutsättningar 

Kriget i Ukraina skapar en stor ekonomisk osäkerhet med bland annat ökande livs- och 
drivmedelspriser. 

De senaste 5 åren, 2017-2021, har antalet barn i åldersgruppen 0-5 år minskat med ca 400 barn. 
Prognosen framåt visar på ytterligare minskning av barnantal. Barnantalet minskar fördelat över 
förskolorna vilket gör att det är svårt att minska förskolelokaler i samma utsträckning. Konsekvensen 
blir att en större andel av budgeten per barn läggs på lokalkostnader. Under Förskolenämndens tid har 
ett flertal nya förskolor byggts och i flera fall ersatt äldre och mindre ändamålsenliga lokaler. Flera av 
dessa förskolor planerades redan under stadsdelstiden. De närmsta åren finns inte lika många förskolor 
i plan men nämnden bevakar ständigt befolkningsutveckling, flyttmönster och planerad nybyggnation 
av bostäder. 

  



Förskolenämnden, Nämndbudget 2023 4(33) 

Beräkning av avkastning på investering i humankapital för barn från resursfattiga förhållanden 
i ett livsperspektiv 

 

Figuren visar att tidiga investeringen i förskolan är de som i ett livslångt perspektiv ger störst utdelning. 
Detta beräknat på avkastning på investerat humankapital för barn från resursfattiga förhållanden, 
fördelat på skolformer. Forskning visar att förskolan har störst betydelse för barn vars föräldrar har 
begränsade socioekonomiska villkor och för utsatta barn. 

Omvärldsbevakning 

Statistiken i tabellerna nedan är hämtad från Kolada, som är en databas för kommuner och regioner. 
Kolada ger möjlighet till jämförelser och analys i kommunsektorn. Jämförelserna har gjorts med de 7 
liknande kommuner som Kolada angett, för att de strukturellt liknar Borås Stad utifrån 
verksamhetsområdet förskola. 
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Kostnad kommunal förskola. kr/inskrivet barn 

 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för förskola, dividerat med antal 
inskrivna barn i förskola vid mätning 15/10 föregående och innevarande år. Avser egen regi. Källa: SCB. 

Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn 

 
Bruttokostnad lokaler i kommunal förskola dividerat med antal inskrivna barn i förskola i kommunens egen regi, per 
kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. 
Källa: SCB. 

I jämförelse med liknande kommuner hade Borås Stad tredje lägst kostnader för lokaler i kommunal 
förskola per inskrivet barn. Trots de insatser som görs för att byta ut och renovera/utveckla bristande 
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lokaler och gårdar är kostnaden per barn än så länge låg i relation till andra kommuner. 

Kostnadseffektivitet 

Förskolenämnden arbetar aktivt med kostnadseffektivitet. Ett noggrant arbete med prognostisering och 
tillgång på platser görs löpande där olika funktioner samverkar. Kostnadskontroll och noggrann 
uppföljning och styrning av ekonomin sker. Förvaltningen har låg kostnad för administration per 
anställd. 

Avvikelsen i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för förskola inklusive öppen förskola, 
kr/inv. Pedagogisk omsorg ingår inte. Nettokostnaden är bruttokostnaden minus bruttointäkt. 
Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. 
Standardkostnader för förskolan beräknas med hjälp av variablerna genomsnittlig vistelsetid på förskola 
samt andel 1-5 åringar. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, 
bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än 
förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. 

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola (%) 

 

Nettokostnadsavvikelse inklusive öppen förskola, kommunal och fristående förskola. Källa: SKR. 

Negativa värden har ett lägre kostnadsläge än förväntat. Borås har det näst lägsta kostnadsläget i 
jämförelse med jämförbara kommuner i Kolada. 

Kompetensförsörjning i förskolan 

Arbetsmiljön i förskolan med höga sjukskrivningstal är en utmaning nationellt. En ökande brist på 
förskollärare syns nationellt och svårigheten att rekrytera är övergripande för alla välfärdsyrken. Den 
senaste yrkesprognosen från arbetsförmedlingen som kom under våren 2022 visar att det både på kort 
och lång sikt kommer finnas ett stor behov av förskollärare. Prognosen säger, bland annat, att antalet 
som går i pension ökar och antalet som utbildar sig minskar samtidigt som efterfrågan på utbildade 
förskollärare ökar. Förvaltningen kommer att behöva intensifiera ansträngningar för att stimulera och 
underlätta för vidareutbildning. Valideringsutbildningar pågår till både barnskötare och till förskollärare 
och kommer att fortsätta under 2023. Det är en prioriterad insats som kommer att vara flerårig, och 
förvaltningen behöver utveckla arbetssätt och vägar för att öka andelen utbildad personal. 
Förvaltningen kommer att intensifiera samarbetet med Högskolan i Borås och gymnasieskolan. 
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Andel förskollärare beskriver hur stor andel (%) av heltidstjänsterna som har förskollärarlegitimation. 
Genomsnittet för alla kommuner i landet är 46 procent. Genomsnittet per kommun varierar mellan 21 
och 78 procent förskollärare. Statistiken avser endast kommunala förskolor. 

I Borås, Gävle, Umeå, Eskilstuna, Halmstad, Kristianstad och Jönköping finns möjligheten att studera 
förskollärarutbildningen. Norrköping har ingen egen förskollärarutbildning, men grannkommunen 
Linköping har. 

 

Förskollärartäthet är antalet inskrivna barn per legitimerad förskollärare, omräknat till heltidstjänster. 
Genomsnittet för alla kommuner i landet är 11.9 barn per förskollärare men genomsnittet per kommun 
varierar mellan 6.7 och 27 barn per heltidstjänst med förskollärarlegitimation. Statistiken avser endast 
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kommunala förskolor. 

 

Personaltäthet beskriver antalet inskrivna barn per heltidstjänst. De anställda räknas alltså om till 
heltidstjänster medan varje inskrivet barn räknas som ett barn oavsett hur många timmar per vecka de 
deltar i utbildningen. Genomsnittet för alla förskolor i landet är 5,2 inskrivna barn per heltidstjänst, och 
variationen mellan kommunerna är 4 till 6,6 sett till riket. Statistiken avser endast kommunala förskolor 

Öppna jämförelse förskola 2022 

Temat för rapporten är Förskolans kompensatoriska roll. För andra gången har SKR låtit SCB ta fram 
statistik över hur personaltätheten och tillgången till förskollärare förhåller sig till de kommunala 
förskolornas socioekonomiska struktur. Liksom i Öppna jämförelser – Förskola 2020 är det svaga eller 
obefintliga samband mellan personalresurser och socioekonomi. Personaltätheten är något högre i de 
förskolor där barnen har socioekonomiskt mindre gynnsam bakgrund. För förskollärartätheten saknas 
samband med socioekonomi; det som är utmärkande för statistiken är i stället att tillgången till 
förskollärare varierar så mycket mellan förskolorna, oavsett barnens socioekonomiska bakgrund. 
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3 Grunduppdraget 

3.1 Nämndens grunduppdrag 

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 pedagogisk omsorg, samt för kommunens tillsyn av dessa verksamheter. 
Förskolenämnden ansvarar även för samordningen av familjecentraler. 

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolans medarbetare ska skapa en 
utbildning 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. 

Styrande dokument för förskolan 

Skollagen 

Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. 
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Förskolan har ett eget kapitel i skollagen, kapitel 8. Där finns bland annat bestämmelser som reglerar 
utbildningens syfte, när barn ska erbjudas förskola, barngrupper och miljö, och vad som gäller för 
särskilt stöd och utvecklingssamtal. Det är riksdagen som beslutar om skollagen. 

Förutom det egna kapitlet i skollagen omfattas förskolan även av flera skolformsövergripande kapitel: 
kapitel 1-4 och 6. I kapitel 1 finns inledande bestämmelser för skolväsendet, definitioner av begrepp 
som exempelvis undervisning och utbildning, syftet med utbildningen och hur den ska utformas. I 
kapitel 2 finns bland annat bestämmelser om huvudmän, resursfördelning och ledningen av 
utbildningen. Kapitel 3 handlar om barns utveckling mot målen. Kapitel 4 handlar om kvalitet och 
inflytande, dokumentation, vårdnadshavare och systematiskt kvalitetsarbete. Kapitel 6 handlar om 
åtgärder mot kränkande behandling. 

Läroplanen 

Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket 
ansvar rektorn och förskollärarna har. 
Alla kommunala och fristående förskolor ska följa läroplanen. Läroplanen beslutas av regeringen och 
består av två delar: 1. Förskolans värdegrund och uppdrag samt 2. Mål och riktlinjer. De två delarna ska 
ses som en helhet. Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska ha uppnått vid olika 
tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för vilka förmågor eller 
kunskaper barnen ska utveckla. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte 
användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan ska istället vara ett underlag för att 
planera den fortsatta verksamheten med barnen. Det är därför det inte finns individuella 
utvecklingsplaner i förskolan. 

Allmänna råd 
De allmänna råden handlar om förskolans styrning och ledning, planering och genomförande av 
utbildningen, samarbete med hemmen och tillsyn över förskolor. Råden riktar sig till kommunala och 
enskilda huvudmän, men också till kommuner i egenskap av tillsynsmyndighet över fristående 
förskolor. Utöver detta riktar sig råden även till rektorer, förskollärare och annan personal i förskolan. 
Det är Skolverket som beslutar om de allmänna råden. 

Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

FN:s konvention om barnets rättigheter har som mål att ge barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas 
med respekt och att få komma till tals. Barnkonventionen klargör vilka rättigheter alla barn i hela 
världen har. I beslut och åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid beaktas. 

Andra lagar och styrdokument som nämnden styrs av 

 Kommunallagen 

 Förvaltningslagen 

 Diskrimineringslagen 

 Offentlighets- och sekretesslagen 

 Arbetsmiljölagen 

 Förordningar 

 Föreskrifter 

 Reglemente 

 Budget 
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3.2 Så här genomför nämnden sitt grunduppdrag under 

kommande år 

Förskoleverksamhet: 

Utvecklingen av förskoleverksamheten sker varje dag i mötet mellan barn och förskolans personal. Det 
är här kvaliteten i utbildningen skapas. Tillit och medarbetares 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. 

Under 2023 kommer Förskolenämnden att särskilt rikta insatser mot fyra prioriterade 
utvecklingsområden. Dessa är framtagna i det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet av verksamheter 
och nämnd tillsammans och är väl förankrade på alla nivåer. Nämnden strävar efter att fånga upp 
förskolornas utvecklingsbehov och sammanfoga dem i en politisk viljeinriktning. 

  

1. Likvärdighet i kvalitet 

Alla barn i Borås ska varje dag få möta en god förskoleverksamhet med hög kvalitet i undervisning och 
omsorg. Barns behov ska tillgodoses och varje barn ska få lära och utvecklas utifrån sin förmåga. I en 
god undervisning fångas barnens intressen och nyfikenhet upp systematiskt, och ligger till grund för 
planering och förberedelser av aktiviteter anpassade till barngruppens utvecklingsnivå. Barnen får möta 
lockande utmaningar och utforska för dem intressanta frågor med hjälp av en rikedom av material, alla 
sinnen och hela kroppen. Med leken som grund lär barn tillsammans, utvecklar sin kognition, 
emotionella och sociala kompetens, och förbereds på så sätt för framtida studier och för att kunna ta 
aktiv del i ett demokratiskt samhälle. 

Genom ett gott systematiskt kvalitetsarbete som löper från medarbetare till nämnd, kompetent 
personal och en god stödstruktur utvecklar varje enhet sitt arbete med barns lärande och utveckling 
under året. Det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet kommer att fortsätta utvecklas under 2023 
genom stöd till rektorer, och utvecklande av former för dialoger mellan personal, chefer, 
stödfunktioner och nämnd. 

Det språkutvecklande arbetssättet är ett viktigt arbete för förskolans fortsatta målarbete 2023. 
Förvaltningen har haft flera insatser av kompetensutveckling till medarbetare och rektorer de senaste 
åren. Arbetet är ännu mer aktuellt under 2023 och fortsatt behövs riktade insatser på ett flertal 
förskolor. Det kompensatoriska uppdraget i förskolan är nära kopplat till det språkutvecklande 
arbetssättet. Arbetssättet strävar för att ge alla barn likvärdiga möjligheter att klara sina kommande mål i 
grundskolan. Forskning visar att barn som tidigt möter medvetna förskollärare och barnskötare som 
arbetar språkutvecklande ges större möjligheter att lyckas bra i grundskolan. 

De pedagogiska lärmiljöerna och lokalernas beskaffenhet är en förutsättning för god kvalitet i 
förskolan. Förskolornas lärmiljöer inom- och utomhus har varit ett prioriterat utvecklingsområde sedan 
2020. 

Lokalernas beskaffenhet har stor påverkan på personal och barns arbetsmiljö, och möjligheter att 
bedriva en fullgod förskoleverksamhet. Nämnden har gjort stora satsningar i lärmiljöer de senaste åren. 
Lokalerna förbättrats genom att flera nya förskolor har byggts och icke ändamålsenliga lokaler har bytts 
ut. En flerårig satsning på utemiljön har kraftigt förbättrat gårdar och anpassat förskolor till förändrade 
krav. Tex har alla förskolor fått solskydd för att skydda barn och personal från en ökande solstrålning. 

De pedagogiska lärmiljöerna, dvs förskolornas inre miljö med inredning, utformning och barns tillgång 
till pedagogiska material, har tagit stora steg framåt. Analyserna visar att lärmiljöerna är viktiga för att ge 
bra förutsättningar för att utveckla barnens nyfikenhet och utforskande inom de olika målområdena i 
läroplanen ex. matematik, naturvetenskap m.fl. En variation av kompetenshöjande insatser för personal 
har genomförts för att öka medvetenheten om miljöernas betydelse för små barn och kunskap om hur 
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pedagogen kan utforma och använda de inre miljöerna för sitt uppdrag med barns lärande och 
utveckling. Under 2023 kommer arbetet med att utveckla lärmiljöer och lokaler att fortsätta. 

I förskolans förnyade uppdrag inom utbildning är digitalisering ett relativt nytt målområde. Det 
innebär att flertalet förskolor fortsatt har utmaningar inom detta område. Framförallt bedömer 
förvaltningen att kompetensen behöver öka hos förskollärare och barnskötare samt att det finns ett 
ökat behov av inköp av digitala verktyg. En ny lärplattform för personal och vårdnadshavare 
installerades 2022, denna behöver fortsätta implementeras. 

Barngruppernas storlek och antal barn per vuxen avgör också personalens möjlighet att bedriva en 
verksamhet av god kvalitet. Att bedriva en ansvarsfull förvaltning av resurser är en långsiktig 
prioritering för nämnden. Resurser ska riktas dit de bäst gör nytta och resultat ska följas upp noga för 
att ge maximal utdelning av medlen. Nämnden strävar efter att ytterligare kunna minska antalet barn 
per vuxen och barngruppernas storlek på sikt. Ett splittrat uppdrag påverkar också personalens 
upplevelse av förutsättningarna, därför är det viktigt att fortsätta strävan efter att ge personalen 
möjlighet att fokusera på kärnuppdraget och värna verksamheternas kärnuppdrag. 

Förskolorna i Borås har olika pedagogisk profiler. Syftet är att samla personal runt en profil för att 
renodla uppdraget och stötta kvalitetshöjande arbete. En gemensam profil ger en tydlighet i samarbetet, 
kompetens och kvalitet, och en lustfylld ingång i lärande och omsorg. De nya förskolor som färdigställs 
under 2023 kommer att starta med olika profiler utifrån identifierade behov av rektor och personalens 
kompetens och intresse. 

  

2. Arbetsmiljö och kompetensförsörjning 

Personalens kompetens är den främsta kvalitetsfaktorn och avgörande för barnens framtida utveckling 
och lärande. Kvalitet uppstår varje dag i mötet mellan barn och personal och det är där utveckling sker. 
Tillit och medarbetares och chefers kompetens i detta arbete är en central utgångspunkt för 
förvaltningen. Därför ska all personal i förskolan ha adekvat utbildning. Förskollärarens har ett särskilt 
ansvar i läroplanen för att utveckla och leda undervisningen och barnskötarens uppdrag är att delta i 
alla utbildningens processer och bedriva en god omsorg. Andra yrkesgrupper kan också ha en viktig roll 
i förskolan och identifieras i förskolans bemanningsplanering. 

Att attrahera utbildade medarbetare är en viktig fråga för varje huvudman. Förskolan i Borås har ett 
mycket gott rykte genom nöjda medarbetare och vårdnadshavare. Detta är av högsta betydelse för en 
arbetsgivares attraktionskraft enligt undersökningar. Förskoleförvaltningen ska under 2023 fortsätta 
utveckla sitt arbetsgivarvarumärke och försöka nå ut till fler genom tex samarbete med gymnasieskolan, 
högskolan och genom sociala medier. 

Att rekrytera fler utbildade förskollärare är en utmaning i ett nationellt läge där antalet förskollärare 
minskar och konkurrensen hårdnar. En hög andel förskollärare är en förutsättning för en undervisning 
av hög kvalitet. En god försörjning på utbildade barnskötare ger också bättre förutsättningar för en god 
utbildning där utveckling, lärande och omsorg bildar en helhet för barnen. Därför kommer 
förvaltningen utveckla arbetet med den verksamhetsförlagda utbildningen och fånga upp 
förskollärarstudenter i ett tidigt skede samt ge dessa goda förutsättningar för anställning. Förvaltningen 
kommer också att arbeta vidare med valideringsutbildningar och stötta personal som vill validera till 
förskollärare och barnskötare. 

Arbetsmiljön i förskolan behöver utvecklas vidare och sjuktalen minska. På varje enhet har 
personalgruppen tillsammans med rektor valt ett prioriterat område för just sin enhet att utveckla 2023. 
Det prioriterade området finns beskrivet i enhetens verksamhetsplan och genom regelbundna 
kvalitetsdialoger med verksamhetschefer och HR stöttas verksamheten och insatser kan göras utifrån 
enhetens behov. Arbetet ingår i handlingsplanen för HÖK -21 där ytterligare insatser för arbetsmiljön 
identifierats och följs upp på LSG. Genom formalisering av roller och ansvar kopplat till läroplanens 
mål, får medarbetarna stöd i att kunna fokusera på kärnuppdraget. Genom tidiga samtal kan rektor 
upptäcka risk för arbetsohälsa tidigt. Varje enhet arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete enligt 
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SKA/SAM hjulet. 

Medarbetarna ska ha rika möjligheter att utveckla sin kompetens under pågående anställning utifrån 
förskolans uppdrag. Förvaltningen erbjuder en stor variation av kompetensutvecklande insatser och 
projekt i en mängd olika områden. Flera finansieras genom sökta medel hos externa aktörer såsom 
Skolverket, Socialstyrelsen och EU. Rektor analyserar enhetens behov, och insatser riktas till 
förskolorna utifrån enhetens verksamhetsplan och kvalitetsdialoger. Uppföljningen av undervisningens 
kvalité och barnens lärande är rektors ansvar. Många nya rektorer behöver få erfarenhet och 
kompetensutveckla sig och sina medarbetare i processen och systematiken i kvalitetsarbetet. 
Förvaltningen behöver fortsätta ge möjligheter för den interna kompetensutvecklingen och ge en tydlig 
struktur för uppföljning. Förvaltningen behöver också vidareutveckla stödet till rektorernas 
kvalitetsdialoger, rikta insatser samt utveckla kompetensutveckling för rektorer. 

Rektors kompetens är avgörande för enhetens utveckling. Förvaltningen erbjuder stöd och utbildning i 
rektors olika ansvarsområden. Alla rektorer genomgår den statliga rektorsutbildningen. 

Ett viktigt stöd i arbetet med att utveckla verksamheternas kvalitet är att utvalda nyckelpersoner 
utbildas i att leda processerna med förskoleutveckling tillsammans med rektor. Förvaltningen har 
genomfört utbildningar för dessa processledare i samarbete med högskola. Förskolorna har behov av 
att fler förskollärare utbildas till processledare som ett nära stöd till varje rektors kvalitetsarbete. 

När en medarbetare avslutar sin anställning ska orsakerna följas upp och analyseras. Medarbetare ska 
uppmuntras att fortsätta stanna kvar längre i arbetslivet och arbetet med att ge kompetenta äldre 
medarbetare förutsättningar att vara kvar i yrket kommer att intensifieras 2023. 

  

3. Barn i behov av särskilt stöd (BSS) 

Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och 
stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de 
utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få 
detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar. Förskolan ska fungera kompensatoriskt för 
de barn som möter hinder i sin utveckling. 

Tidiga insatser är av största vikt för barn i behov. Samverkan mellan olika aktörer och myndigheter ska 
utvecklas ytterligare under 2023. 

BSS, extra insatser och resurser behöver tillsättas vid behov. Förfarandet hanteras av Barnhälsan, i 
enlighet med framtagen rutin ansöker rektor om extra medel för insatser. BSS medlen behöver öka då 
behovet ökar. 

Övergångar mellan skolformer är särskilt kritiska för barn som behöver stöd och anpassningar. 
Barnhälsan i förskolan och grundskolans elevhälsa har tillsammans tagit fram rutiner för övergång. 
Rektorer i förskola och grundskola ska samverka kring övergångarna. Inför övergångar ska de berörda 
skolformerna och fritidshemmet utbyta information om innehållet i utbildningen för att skapa 
kontinuitet i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att 
förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen. 

Det förebyggande och främjande arbetet ska utvecklas. När behoven ökar behöver också antalet 
specialpedagoger öka. 

Kompetensutveckling för personal som möter barn i behov erbjuds av Barnhälsan i det systematiska 
kvalitetsutvecklingsarbetet. En variation av utbildningsinsatser finns att tillgå. 

  

4. Områden med särskilda utmaningar 

I Borås finns flera områden med särskilda problem gällande folkhälsa, trygghet och socioekonomi. 
Förskolan ska fungera kompensatoriskt i dessa områden och ge alla barn likvärdiga möjligheter till en 
god utbildning och förberedelse inför grundskolan. 
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Resurser i förskolan fördelas så att extra medel riktas mot förskolor som tar emot barn till föräldrar 
med särskilda utmaningar. Resursfördelningsmodellen medger en större personaltäthet i dessa områden. 

Likvärdighet i förutsättningar för barn i dessa områden förutsätter kompetent personal. 
Förskollärartätheten är lägre men personaltätheten högre. Flera utvecklingsprojekt pågår på förskolorna 
för att höja kompetensen på lång och kort sikt. Projektmedel har sökts av externa aktörer såsom 
Skolverket. Antal barn per förskollärare över staden ska följas upp. 

Öppen förskola och familjecentral 

Att stödja föräldrar i föräldraskapet är en viktig insats samhället kan göra för att främja barns hälsa och 
utveckling. Trygga och välinformerade föräldrar är en viktig förutsättning för en positiv utveckling för 
barnet och minskar risken för en rad olika hälsoproblem och riskbeteenden. 

Kommuner och regioner har ett ansvar i att stödja föräldrarna i föräldraskapet och där utgör 
familjecentralerna och de familjecentralsliknande verksamheterna en viktig arena. Familjecentralerna 
och de öppna förskolorna har många besökare och bedriver ett gediget arbete med en variation av 
aktiviteter och insatser för de familjer som söker sig dit. Familjecentralerna är en arena för möten med 
de olika samverkande aktörerna, och de öppna förskolorna fyller en viktig roll i det familjecentrerade 
arbetet. Öppna förskolorna arbetar med anpassade lösningar för specifika behov som uppstår hos barn 
och familj i verksamheten och utvecklar samverkan mellan yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer. 
Familjer har stort behov av föräldrastödjande aktiviteter. 

Förvaltningen kommer att ta fram en övergripande sammanställning för arbetet framåt som 
innehåller alla projekt och insatser under 2023. 

Genom att utvärdera resultat och identifiera framgångsfaktorer och välfungerande metoder kommer 
det att bli möjligt att sprida arbetet till fler geografiska områden vid behov. 

3.2.1 Jämställdhetsperspektivet 

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

Värdegrundsplattformen som tagits fram av Förskolenämnden konkretiserar läroplanens intentioner 
och används av förskolorna i det praktiska arbetet. Förskolorna fortsätter att arbeta med 
implementeringen av plattformen och av aktiva åtgärder mot kränkande behandling / mot 
diskriminering. Med utgångspunkt i läroplanen och med värdegrundsplattformen 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 värderingar. Arbetet beskrivs i respektive verksamhetsplan per förskola och 
omfattar såväl undervisning som utformning av lärmiljöer och pedagogers förhållningssätt. 
Förhållningssättet för att främja jämställdhet handlar till exempel om att vuxnas förväntningar ger 
samma möjlighet för alla barn oavsett kön och på lika villkor att mötas, leka och lära tillsammans. 

Demokrati i förskolan, barns inflytande och delaktighet är mål i läroplanen och därmed prioriterat i 
förskolornas arbete. Det förebyggande och främjande arbetet mot kränkande behandling och aktiva 
åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna följs upp och stöttas av funktionerna Barnhälsa och Kvalitet 
och utveckling. 

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 i 
förskolan får möta pedagoger av olika kön. 
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3.3 Så här följer nämnden upp grunduppdraget 

Förskolenämndens grunduppdrag följs upp i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Uppföljning 
sker framför allt i kvalitetsrapporter, månadsrapporter samt i kvalitetsdialoger. Utifrån ett årshjul tas 
kvalitetsrapporter fram för områdena Utveckling och lärande med olika fokus, Systematiskt 
kvalitetsarbete, Värdegrund, Arbetsmiljö och kompetensförsörjning samt en kvalitetsrapport som 
handlar om Familjecentraler och öppna förskolor. Kvalitetsrapporterna bygger på empiri från rektorers 
och enhetschefers analyser av verksamheten. Skriftliga underlag är inte alltid tillräckliga för att kunna 
dra slutsatser. I kvalitetsdialogen på olika nivåer kan följdfrågor ställas och förklaringar ges. 

Månadsvis sker uppföljning i nämnden i månadsrapporter där mål och indikatorer följs upp och 
analyseras. Förskoleförvaltningen redovisar till nämnden utifrån rubrikerna: omvärldsanalys, indikatorer 
och uppdrag, nämndens verksamhet utifrån ekonomiskt- och verksamhetsperspektiv samt olika 
verksamhetsmått. I den interna kontrollen beskrivs risker och hur dessa förebyggs. 

3.3.1  Verksamhetsmått 

3.3.1.1 Förskola 

Förskola 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Årsutfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Antal inskrivna 
barn från 
kommunen 

6 007 5 841 5 781 5 890 5 750 

varav barn i 
fristående 
verksamhet 

460 452 446 460 445 

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

90 88 90 92 93 

Bruttokostnad per 
inskrivet barn, kr 

147 708 151 947 161 015 160 730 171 489 

Antal barn per 
årsarbetare i egen 
regi 

5,1 5 4,8 5,6 5,4 
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Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Årsutfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Andel 
förskollärare, % 

48 49 45 50 50 

Andel 
barnskötare, % 

30 29 32 30 30 

Andel 
tillsvidareanställda 
utan relevant 
utbildning, % 

    20 

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

95,7 96 95,8  97 

Antalet inkomna 
anmälningar till 
Skolinspektionen 
där myndigheten 
utdelat ett 
föreläggande 

0 0 0  0 

Andelen barn som 
får plats på förskola 
på önskat 
placeringsdatum, % 

81 96 97  97 

Uppsökande verksamhet 

Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Årsutfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Andel barn 3-5 år 
som är inskrivna i 
förskolan, Norrby 

    95 

Andel barn 3-5 år 
som är inskrivna i 
förskolan, 
Hässleholmen 

    95 

Andel barn 3-5 år 
som är inskrivna i 
förskolan, Sjöbo 

    95 

Andel barn 3-5 år 
som är inskrivna i 
förskolan, Borås 
Stad 

    95 

3.4 Samarbete för att klara grunduppdraget 

Förskoleverksamhet 

På förskolorna sker olika sorters samarbeten med olika aktörer för att förbättra verksamheten och 
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utveckla utbildning. Vissa förskolor har unika samarbeten medan vissa sker på flera olika förskolor. 

Vildmarkens förskola har ett tätt samarbete med Borås Djurpark där barnen kontinuerligt besöker 
djurparken för olika aktiviteter ledda av zoopedagog. Målet med samarbetet är att ge barnen 
förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, förståelse för samband i 
naturen och för naturens olika kretslopp samt öka kunskaperna om växter och djur. 

Bäckaryds förskola samarbetar med Finska förvaltningen för stöttning med den finska verksamheten. 

Dalsjögårdens förskola har integrerad verksamhet med vård- och äldreförvaltningen där de äldre 
barnen på förskolan kontinuerligt besöker ett äldreboende för varierande aktiviteter. 

Folktandvården är en samarbetspartner för flera förskolor med det pedagogiska materialet Tandboxen 
som syftar till att öka kunskapen och motivationen till en hälsosam munhälsa. Samarbeten sker också 
med Kulturförvaltningen och då framförallt med biblioteken. 

Samverkan sker också i projektet Lekresponsiv utbildning med Göteborgs universitet med syftet att 
utveckla teori om en förskoledidaktik, det vill säga en undervisningsteori för förskolan. Hur man kan 
organisera för barns lärande inom ramen för verksamhet som bygger på teman och där lek är central. 

1. Likvärdighet i kvalitet 

I samverkan med Kulturförvaltningen deltar hälften av alla avdelningar på förskolorna i att utveckla 
bibliotek i förskolors kapprum i syfte att stimulera vårdnadshavare till läsning med sina barn. Det är ett 
viktigt initiativ som ger ytterligare ett ben att stå på när det gäller förskolornas språkutvecklande arbete. 
Utöver detta samarbetar många förskolor med biblioteken också i andra former. 

Förskoleförvaltningen deltar i Erasmus-projektet 100 språk 100 miljöer där syftet är att utifrån 
läroplansuppdraget utveckla kreativa lärmiljöer i förskolan genom utbildningsinsatser för pedagoger 
och arbete på berörda förskolor. Utbildningsinsatserna är i form av föreläsningar, workshops och 
studieresa till Reggio Emilia i Italien. Samverkan sker också inom projektet med Textilmuseet med det 
kreativa återvinningscentret Flätan. Samverkan syftar till att ge förskolor möjlighet att få tillgång till 
textilt återvinningsmaterial genom besök på Textilmuseet och genom att pedagoger kan ta med sig 
material till sin förskola för kreativt skapande utifrån läroplanens mål. Samverkan innebär även att 
pedagoger får tillgång till workshops kring digitala verktyg och textila material. I projektet ingår också 
Högskolan i Borås som samarbetspartner. Följeforskning av projektet görs av Göteborgs Universitet. 

Ett annat pågående Erasmusprojekt handlar om att utveckla digitaliteten i förskolan. I detta projekt 
sker samverkan med Högskolan i Borås och förskolor i Portugal och Italien. Projektets syfte är att 
utveckla digital kompetens och ett kreativt användande av digitala verktyg. Fyra förskolor deltar i 
samverkan som kommer att följeforskas av Högskolan i Borås. 

2. Arbetsmiljö och kompetensförsörjning 

Samverkan med Högskolan i Borås sker dels genom verksamhetsförlagd utbildning där förskolor tar 
emot studenter på förskollärarprogrammet och genom att Förskoleförvaltningen anordnar en dag för 
studenter där vi informerar om arbetet i våra förskolor. Ett annat syfte med dagen är även att tydliggöra 
vårt arbetsgivarvarumärke och arbeta med vår kompetensförsörjning av förskollärare. Tillsammans med 
högskolan utvecklas även konceptet med övningsförskolor. 

I samverkan med Grundskoleförvaltningen bedriver Förskoleförvaltningen en utbildning för 
processledare för att ge rektorer ett stöd i ledningen av det pedagogiska arbetet och det systematiska 
kvalitetsarbetet. Processledare i arbetslagen ger rektor en större möjlighet att verka som pedagogisk 
ledare. 

3. Barn i behov av särskilt stöd 

Barnhälsan och förskolor samverkar med Västra Götalandsregionen i småbarnteam för att tidigt 
upptäcka barn som behöver stöd. Samverkan sker också med IFO:s socialrådgivare och BVC i 
barnärenden och i Samordnad individuell plan (SIP). Barnhälsan samarbetar också med Barn och 
ungdomshabiliteringen gällande barn som är knutan dit. 
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Samverkan sker också med enhetschef för specialpedagogerna i Grundskoleförvaltningen samt med 
specialpedagogerna i Grundskoleförvaltningen för att brygga över vid övergångar till skolan samt utbyta 
kunskap. 

På Skogsängen Mini sker samarbete kontinuerligt med habilitering på Västra Götalandsregionen för 
stöd och handledning av olika professioner så som fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped. De har 
även samverkan med SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten), framförallt med deras resurscenter 
syn. 

Hörselverksamheten på Lärkans förskola samarbetar också med SPSM men då framförallt med deras 
resurscenter döv/hörsel. De kan även stötta och utbilda förskolans personal. Förskolan samarbetar 
också med hörselteam hos VGR och CI-team i Göteborg för barn med Cochleaimplantat. 
 

4. Områden med särskilda utmaningar inklusive Socialt hållbart Borås 

Socialt hållbart Borås bidrar med finansiering av riktade insatser. Den största insatsen mot förskolan är 
finansiering av ett Projekt i språkutvecklande arbete på Norrby tillsammans med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen, och målgrupperna är dels förskolorna och dels 
vårdnadshavare. I projektet utvecklas nya arbetssätt och metoder för samverkan med såväl externa som 
kommuninterna aktörer. 

Nämnden kommer även att ingå i en samverkan med Skolverket kring flerspråkighet. Samverkan 
innebär dels en analys av området på huvudmannanivå och därefter en åtgärdsplan med insatser som 
finansieras av Skolverket. 

Förskoleförvaltningen arbetar tillsammans med Kulturförvaltningen och Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen för att utveckla nya arbetssätt och metoder som främjar barns språkutveckling. 
Samverkans syfte är att utveckla föräldrars stöd som kan gynna barns språkutveckling. Under perioden 
har inom ramen för projektet ett utvecklingsarbete påbörjats för att ta fram gemensamma arbetssätt 
kring introduktion i förskolan i de förskolor som omfattas av i projektet och vårdnadshavares 
erfarenheter tagits tillvara för att kunna utveckla introduktionen i förskolan. En pappagrupp har startat 
på lördagar på Familjecentralen som ett pilotprojekt för att nå fler med kunskap om barns 
språkutveckling och vårdnadshavares betydelse för den. Material om språkutveckling har tagits fram på 
enkel svenska för vårdnadshavare i området. Ett samarbete med Borås Folkhögskola har etablerats i 
syfte att bidra med kunskap om barns språkutveckling och förskolans uppdrag och arbete. 

Två andra projekt, finansierade av statsbidrag och skolverksmedel, med fokus på att utveckla 
förskolornas språkutvecklande arbetssätt pågår samtidigt och dessa projekt förstärker arbetet som 
beskrivits ovan. 

Familjecentral och öppna förskolor 

I samverkan mellan Förskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen -
vuxentutbildingen sker SFI för vårdnadshavare vid Norrby familjecentral och vid Kristinebergs öppna 
förskola. Det är ett projekt med medel från Länsstyrelsen där målet på lång sikt är att öka etableringen 
för kvinnor på arbetsmarknaden och öka deltagandet i samhället. 

I samverkan med Fritids- och folkhälsoförvaltningen utbildas instruktörer för framtida 
föräldraskapsstöd. 

På familjecentralen centrum bedrivs projektet Hissa språket i samverkan med Herkules 
barnavårdscentral och Kulturförvaltningen. Hissa språket riktar sig mot familjer som har barn med 
språkliga svårigheter. I projektet ingår även specialpedagog från barnhälsan i Förskoleförvaltningen. 

Samverkan sker också löpnade med olika aktörer på områdena där familjecentralerna och de öppna 
förskolorna ligger för att slussa familjer till verksamheterna. 

Inom projektet Ökat deltagande i förskolan, sker samverkan mellan samordnare och öppna förskolan 
för att utöka kunskapen kring vikten av att barn går i förskola samt utveckla nya arbetssätt för att sprida 
kunskapen om förskola. 
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De medel som de öppna förskolorna och familjecentralerna tilldelats från socialt hållbart Borås under 
2020-21 upphörde vid årsskiftet 2021-2022. Förvaltningen har dock valt att med egna medel fortsätta 
arbetet under 2022-2023. Arbetet innebär att öka samverkan mellan olika aktörer inom och utanför 
familjecentralerna samt samordning och planeringsarbete för utökat föräldraskapsstöd. I årsredovisning 
2021 gjordes en begäran till Kommunfullmäktige om att få använda medel ur ackumulerat överskott 
inom ramen för familjecentrerat arbete och socialt hållbart. 

En övergripande styrgrupp på förvaltningschefsnivå för familjecentralerna har startats. 

4 Kommunfullmäktiges fokusområden 

4.1 Hälsosamma arbetsplatser och hållbart arbetsliv 

4.1.1 Aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron 

Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Arbetsmiljön i förskolan behöver utvecklas vidare och sjuktalen minska. På varje enhet har 
personalgruppen tillsammans med rektor valt ett prioriterat område för just sin enhet att utveckla 2023. 
Det prioriterade området finns beskrivet i enhetens verksamhetsplan och genom regelbundna 
kvalitetsdialoger med verksamhetschefer och HR stöttas verksamheten och insatser kan göras utifrån 
enhetens behov. Arbetet ingår i handlingsplanen för HÖK -21 där ytterligare insatser för arbetsmiljön 
identifierats och följs upp på LSG. Genom formalisering av roller och ansvar kopplat till läroplanens 
mål, får medarbetarna stöd i att kunna fokusera på kärnuppdraget. Genom tidiga samtal kan rektor 
upptäcka risk för arbetsohälsa tidigt. Varje enhet arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete enligt 
SKA/SAM hjulet. 

Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Sjukfrånvaron följs upp via Kommunfullmäktiges indikator: Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid 
ska minska, %. 

Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Samarbete sker med fackliga organisationer via HÖK-handlingsplan. 

4.2 Ett Borås med nära och bra service där människor bor 

och verkar 

4.2.1 Välfungerande placeringsprocess 

Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Förskolan är för många en viktig, och första kontakt med det svenska samhället och bidrar i hög grad 
till integrationen. Nämnden har en hög servicegrad där lokal hjälp och stöd erbjuds på familjecentraler. 
Nämnden har skäliga erbjudanden på närmsta förskola med ledig plats. Plats erbjuds utifrån 
vårdnadshavares önskemål eller närhet. 
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Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Området följs upp via verksamhetsmåttet: Andel barn som får plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, (%). 

Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Samarbete sker med andra aktörer på familjecentralerna och med Lokalförsörjningsförvaltningen kring 
strategisk lokalplanering. 

4.3 Ett innovativt Borås med många möjligheter och 

attraktivt företagsklimat 

4.3.1 Attraktiv förskola 

Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden 

En förutsättning för ett växande Borås och en attraktiv miljö för företagande är en bra förskola med 
goda möjligheter till snabb placering. Staden har investerat stort i nybyggnation av förskolor de senaste 
åren. 

Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Området följs upp via indikatorn: Alla vårdnadshavare ska känna sig nöjda med sitt barns förskola, %. 

Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Samarbete sker med Lokalförsörjningsförvaltningen kring strategisk lokalplanering. 

Indikatorer 

Alla vårdnadshavare ska känna sig nöjda med sitt barns förskola, % 
 
 
 
 
 
 

Inga tillgängliga data 

 

4.4 Ett Borås där lärande stärker varje individs utveckling 

och bildning 

4.4.1 Utveckling och lärande i förskolan 

Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen utgår från en helhetssyn 
på barnet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan bidrar till att främja barnens 
utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor. 
Pedagoger i förskolan får ta del av relevant kompetensutveckling för sitt uppdrag. 
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Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Kvalitetsrapport Utveckling och lärande 2023 fokuserar på det språkutvecklande arbetet. 

Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Samverkan sker med Skolverket i form av riktade statsbidrag. 

4.4.2 Digital kompetens i förskolan 

Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga och det är viktigt att barn i förskolan utvecklar 
förmågan att använda och skapa med digital teknik och en förståelse för hur digitaliseringen påverkar 
individen och samhällets utveckling. Utifrån läroplanens uppdrag bidrar förskolan till barns lärande 
inom IKT och en strategi för att utveckla digital kompetens tas fram med fokus på digital kompetens 
för alla i förskolan, likvärdig tillgång och användning samt forskning, samverkan och uppföljning. 

Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Indikatorer från den digitala strategin följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Förskoleförvaltningen ingår i ett PM3-samarbete inom utbildningsklustret. 

4.4.3 Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad 

så att de utvecklas så långt som möjligt 

Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som 
deras speciella behov kräver. Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar 
behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad 
och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer 
stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar. Förskolan ska 
fungera kompensatoriskt för de barn som möter hinder i sin utveckling. 

Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Området följs upp via indikatorn: Antal barn som beviljas särskilt stöd. 
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Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Samarbeten sker framförallt med Västra Götalandsregionen och Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen. 

Indikatorer 

Antal barn som beviljats särskilt stöd utifrån tilläggsbelopp 
 
 
 
 
 
 

Inga tillgängliga data 

 

4.5 Ett Borås som verkar för förebyggande arbete, 

integration och trygghet. 

4.5.1 Tidiga insatser och stöttning till barn och familjer i förskola, 

öppen förskola och familjecentral 

Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Förskolenämnden arbetar för en ökad andel förskollärare och att skapa en hög och likvärdig kvalitet i 
verksamheterna. Tidiga investeringar i förskolan är de som i ett livslångt perspektiv ger störst utdelning. 
Detta beräknat på avkastning på investerat humankapital för barn från resursfattiga förhållanden, 
fördelat på skolformer. Forskning visar att förskolan har störst betydelse för barn vars föräldrar har 
begränsade socioekonomiska villkor och för utsatta barn. Hälsorisker för barn är kopplade till familjens 
sociala status och socioekonomiska förutsättningar och forskning pekar på att en förskola av god 
kvalitet verkar socialt utjämnande. Barn från sårbara socioekonomiska förhållanden och utsatta barn är 
alltså de som gynnas mest av att gå i förskolor av hög kvalitet med professionella pedagoger och av att 
vara i grupper med barn från skilda socioekonomiska bakgrunder. Personalens utbildning och 
kompetens har en avgörande betydelse för att dessa effekter ska åstadkommas. 
Att stödja föräldrar i föräldraskapet är en viktig insats samhället kan göra för att främja barns hälsa och 
utveckling. Trygga och välinformerade föräldrar är en viktig förutsättning för en positiv utveckling för 
barnet och minskar risken för en rad olika hälsoproblem och riskbeteenden. 
Kommuner och regioner har ett ansvar i att stödja föräldrarna i föräldraskapet och där utgör 
familjecentralerna och de familjecentralsliknande verksamheterna en viktig arena. Familjecentralerna 
och de öppna förskolorna har många besökare och bedriver ett gediget arbete med en variation av 
aktiviteter och insatser för de familjer som söker sig dit. Familjecentralerna är en arena för möten med 
de olika samverkande aktörerna, och de öppna förskolorna fyller en viktig roll i det familjecentrerade 
arbetet. Öppna förskolorna arbetar med anpassade lösningar för specifika behov som uppstår hos barn 
och familj i verksamheten och utvecklar samverkan mellan yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer. 
Familjer har stort behov av föräldrastödjande aktiviteter. 
 
Insatsen Språkutveckling på Norrby syftar till att vårdnadshavares kunskap och förståelse ökar för 
vikten av det svenska språket och barnens språkutveckling. 2023 kommer projektet att fokusera på att 
ta fram en verksamhet i en språkhall där vårdnadshavare genom lek får verktyg att bidra i sina barns 
språkutveckling. 
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Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Området följs upp på flera olika sätt. Nämnden följer upp indikatorn Förskollärartäthet, antal 
barn/lärare med förskollärarlegitimation. Uppföljning sker också i samband med att SKR publicerar 
resultat i öppna jämförelser där förskollärartätheten på enhetsnivå ställs i relation till socioekonomiskt 
index. Arbetet på de öppna förskolorna och familjecentralerna följs upp i en årlig kvalitetsrapport. 
 
Språkutveckling på Norrby följs upp i nämnden genom återrapportering från styrgruppen. 

Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Samarbete sker mellan förskolor, stödfunktioner och familjecentraler. 

Indikatorer 

Förskollärartäthet, antal barn/lärare med förskollärarlegitimation, % 
 
 
 
 
 
 

Inga tillgängliga data 

 

4.6 Goda möjligheter till utveckling och kompetenshöjning 

4.6.1 Erbjuda rika möjligheter till kompetensutveckling 

Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Förskolenämnden arbetar för att alla anställda i Borås förskolor ska ha barnskötar-, förskollärar eller 
annan relevant utbildning. Genom prioriterade områden i verksamhetsplanerna erbjuds insatser utifrån 
insatsöversikten från förvaltningens stödfunktioner där även samtliga medarbetare på aktuell förskola 
deltar.  
Ansökningar om fritidsstudier beviljas om de uppfyller kraven. 
Rektorerna erbjuds olika former av kompetensutveckling, bland annat genom rektorsprogrammet och 
Borås Stads centrala utbildningar men också internt på förvaltningen i olika forum.  
Process för placering och mottagande av VFU-studenter från högskolan utvecklas för att öka andelen 
som ansöker till förvaltningen efter avklarad examen. 

Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Området följs upp via verksamhetsmåtten andel förskollärare och barnskötare. Nämnden följer också 
upp verksamhetsmåttet andel tillsvidareanställda utan relevant utbildning samt antal av dem som 
genomgår relevant kompetensutveckling för sitt uppdrag. Uppföljning sker också av det totala antalet 
efterfrågade och genomförda kompetensutvecklingsinsatser. 

Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Högskolan i Borås och Vuxenutbildningen. 
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4.7 Ett Borås som präglas av inkludering och integration 

4.7.1 Förskola för alla barn för bättre språkutveckling i svenska 

Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Varje hemkommun är från och med 2023 skyldig att genom uppsökande verksamhet ta kontakt med 
vårdnadshavare till de barn som inte har en plats i förskolan och informera om förskolans syfte och 
barnets rätt till förskola. Målsättningen är att fler barn, särskilt från familjer som bott en kortare tid i 
Sverige ska delta i förskoleverksamhet. Den första kontakten ska tas inför hösten det år barnet fyller tre 
år och, om barnet inte börjar i förskolan, årligen inför varje höst och vår till och med våren det år 
barnet fyller sex år. 
 
I öppna jämförelser för 2022 jämförs inskrivna och oinskrivna barn i åldern tre till fem år utifrån några 
socioekonomiska bakgrundsvariabler. Den nationella statistiken visar att barn som inte är inskrivna i 
förskolan har mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund än de som är inskrivna. De oinskrivna barnen 
är i högre grad nyinvandrade, deras föräldrar har lägre inkomst och utbildningsnivå, och en högre andel 
av föräldrarna har ekonomiskt bistånd 

Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Bidraget följs upp via verksamhetsmåtten: Andel barn 3-5 år som är inskrivna i förskola, %. Statistiken 
följs upp på områdesnivå samt för hela staden. 

Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Samarbeten sker med barnavårdscentraler och Individ- och familjeomsorgsnämnden för att fånga upp 
familjer och ge information om förskolan. 

4.8 Arbetsplatser som präglas av tillit, inkludering och 

förutsättningar för ett gott ledarskap 

4.8.1 Aktivt arbete för goda förutsättningarna i ledarskapet 

Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Rektorernas förutsättningar i ledarskapet gällande bland annat antal medarbetare per chef möjliggör ett 
nära ledarskap. 
Ett välutvecklat stödsystem kring rektorerna där förvaltningens samtliga stödfunktioner bidrar ger 
rektorerna möjlighet att fokusera på rätt saker. Kontinuerliga utbildningsinsatser erbjuds för att stärka 
rektorernas kompetens inom de olika delarna i ledarskapet.  
Genom prioriterade områden i verksamhetsplanerna erbjuds insatser utifrån insatsöversikten där även 
samtliga medarbetare på aktuell förskola deltar. Insatserna handlar bland annat om stresshantering, 
grupputveckling och psykosocial arbetsmiljö. 

Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Chefsenkäten 
Antal medarbetare per chef 
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Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden 

Förvaltningens stödfunktioner 

5 Resurser 

5.1 Resultat 

5.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post Budget 2022 
Prognos 

2022 
Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 

Förändring 

Summa intäkter 116 384 132 118 125 316 124 896 -420 

Summa kostnader -969 584 -981 318 -1 003 516 -1 024 446 -20 930 

Buffert (endast i budget) -8 500 0 -8 800 -9 000 -200 

Nettokostnad -861 700 -849 200 -887 000 -908 550 -21 550 

Kommunbidrag 861 700 861 700 887 000 908 550 21 550 

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

0 12 500 0 0 0 

Ackumulerat resultat 26 128 38 628 26 128 38 628 12 500 

Nettoinvesteringar 4 050 0 1 950 600 -1 350 

5.2 Ekonomiska förutsättningar 

Förskolans ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag beslutades av Kommunstyrelsen den 
20 juni 2022. Ekonomistyrnings underlag till budget 2023:1 anger en ökning till 887 000 tkr år 2023 
från 861 700 tkr år 2022. Volymen har räknats ner med 0,15 % och motsvarar ca -1,2 mnkr. Index för 
löner är 2,8 % och för övriga kostnader 2,5 %, vilket ger ca 23,6 mnkr. Nämnden erhöll utökat 
kommunbidrag 2022 som generell nivåhöjning. Detta ger helårseffekt 2023 med ytterligare 3 mnkr. 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2022 att tillföra Förskolenämnden 2,0 mnkr för barn i 
behov av särskilt stöd samt kompensation för höjt personalomkostnadspålägg med 21,3 mnkr. Vissa 
centrala kostnader kommer inte längre fördelas ut under 2023 och därför minskas nämndens 
kommunbidrag med 1,8 mnkr. Förskolenämndens kommunbidrag för 2023 bli 908 550 tkr. 

Grundbeloppet i nämndens resursfördelningsmodell möjliggör för 6,15 barn per årsarbetare. Utöver 
det utgår strutturbelopp till förskolorna vilket möjliggör en bättre bemanning. Detta ger ett budgeterat 
snitt på 5,4 barn per årsarbetare för 2023. 

Då nämnden inte erhöll full kompensation för det ökade PO-pålägget inför 2023 avser nämnden 
använda ca 4 mnkr ur sitt ackumulerade överskott för att täcka upp för denna del. Anledningen till att 
nämnder inte erhöll full kompensation beror på att det under 2022 skedde en sänkning av PO-pålägget 
i förhållande till vad som tilldelats i kommunbidrag och mellanskillnaden har då räknats av till 2023. 
Förskolenämnden har därför medvetet under 2022 prognostiserat med detta för att kunna ta med en 
del av sitt överskott till nästkommande år. 

En stor ekonomisk osäkerhet råder kring bland annat de ökande livs- och drivmedelspriserna. 
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Konsekvensen kan på sikt bli att anpassningar behöver göras för att möta de stigande priserna. 

Nämnden erhåller flertalet statsbidrag. En viss osäkerhet råder alltid kring statsbidrag då de kan tas bort 
eller förändras, som exempelvis statsbidraget för minskade barngrupper som togs bort inför 2022 och 
ersattes med statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder. Det är viktigt att ta ställning till de insatser som 
genomförs inom ramen för statsbidrag, om de blir nivåhöjande och föranleder anpassningar i 
verksamheten den dagen de tas bort. 

Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och 
stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de 
utvecklas så långt som möjligt. BSS, extra insatser och resurser behöver tillsättas vid behov och BSS 
medlen behöver öka då behovet ökar. Det förebyggande och främjande arbetet ska utvecklas. När 
behoven ökar behöver också antalet specialpedagoger öka. Nämnden tillfördes 2,0 mnkr från 
Kommunfullmäktige för barn i behov av särskilt stöd. 
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5.3 Verksamhet 2023 

Tkr Budget 2022 
Prognos 

2022 
Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 

Förändring 

Central administration      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -15 579 -14 979 -15 514 -16 089 -575 

Nettokostnad -15 579 -14 979 -15 514 -16 089 -575 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 325 -2 025 -2 389 -2 369 20 

Nettokostnad -2 325 -2 025 -2 389 -2 369 20 

Förskoleverksamhet 
(exkl. fristående) 

     

Intäkt 111 363 125 697 119 585 117 842 -1 743 

Kostnad -878 140 -891 874 -910 260 -926 549 -16 289 

Nettokostnad -766 777 -766 177 -790 675 -808 707 -18 032 

Fristående 
förskoleverksamhet 

     

Intäkt 3 647 3 647 3 682 3 778 96 

Kostnad -60 777 -56 277 -61 372 -62 948 -1 576 

Nettokostnad -57 130 -52 630 -57 690 -59 170 -1 480 

Öppen förskola      

Intäkt 74 824 76 276 200 

Kostnad -3 647 -4 747 -3 630 -4 222 -592 

Nettokostnad -3 573 -3 923 -3 554 -3 946 -392 

Familjecentral      

Intäkt 1 300 1 950 1 973 3 000 1 027 

Kostnad -9 116 -11 416 -10 351 -12 269 -1 918 

Nettokostnad -7 816 -9 466 -8 378 -9 269 -891 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -8 500 0 -8 800 -9 000 -200 

Nettokostnad -8 500 0 -8 800 -9 000 -200 

Totalt      

Intäkt 116 384 132 118 125 316 124 896 -420 

Kostnad -978 084 -981 318 -1 012 316 -1 033 446 -21 130 

Nettokostnad -861 700 -849 200 -887 000 -908 550 -21 550 

Central administration:   
Förskoleförvaltningen har en låg budget för administrativa tjänster i relation till antalet anställda. 
Budgetramen till 2023 är något högre än 2022, då det under 2022 fanns föräldraledighet som inte 
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ersattes med vikarier. Då nämnden har en slimmad central administration är det svårt att omhänderta 
ytterligare uppdrag inom befintliga tjänster och då främst de uppdrag som kan komma från centrala 
förvaltningar inom staden. 

Politisk verksamhet: 
Inga förändringar avseende den politiska verksamheten. 

Förskoleverksamhet: 

De senaste 5 åren, 2017-2021, har antalet barn i åldersgruppen 0-5 år minskat med ca 400 barn. 
Prognosen framåt visar på ytterligare minskning av barnantal. Barnantalet minskar på flera delar av 
staden vilket gör att det är svårt att säga upp förskolelokaler i motsvarande utsträckning. 

Nämnden erhåller flertalet statsbidrag. En viss osäkerhet råder alltid kring statsbidrag då de kan tas bort 
eller förändras. Det är viktigt att ta ställning till de insatser som genomförs inom ramen för statsbidrag, 
om de blir nivåhöjande och föranleder anpassningar i verksamheten den dagen de tas bort. 

En stor ekonomisk osäkerhet råder kring bland annat de ökande livs- och drivmedelspriserna. 
Konsekvensen kan på sikt bli att anpassningar behöver göras för att möta de stigande priserna. 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2022 att tillföra Förskolenämnden 2,0 mnkr för barn i 
behov av särskilt stöd samt kompensation för höjt personalomkostnadspålägg med 21,3 mnkr. Vissa 
centrala kostnader kommer inte längre fördelas ut under 2023 och därför minskas nämndens 
kommunbidrag med 1,8 mnkr. 

Öppen förskola och familjecentral: 

Öppen förskola/familjecentralerna har fått del av medel för bland annat Hissa språket, som är ett 
projekt som finansieras från Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel för familjer med barn 
som har språkliga svårigheter, och från Länsstyrelsen för insatser som ökar deltagandet i förskola 
genom öppen förskola/familjecentralen. Dessa externa medel möjliggör viktiga insatser som annars inte 
kunnat finansieras ur befintlig budgetram. Även här är det viktigt att ta ställning till de insatser som 
genomförs, om de blir nivåhöjande och skulle kunna föranleda anpassningar i verksamheten. 

Buffert:  
Nämndens buffert är under 2023 budgeterad till 9,0 mnkr och motsvarar ca 1 % av årets 
kommunbidrag. Denna är avsedd för oförutsedda behov som kan uppkomma under budgetåret. 

6  Investeringar 

6.1 Sammanställning Investeringsvolymer 

  
Godkä

nd 
utgift 

Utgift 
tom 

2021 

Total 
budget 

2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Investeringar årliga 
anslag 

  4 022 600 2 000 1 350 1 350 1 350 

Investeringar som löper 
över flera år 

        

Summa   4 022 600 2 000 1 350 1 350 1 350 
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6.2 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 

Inventarier nya förskolor 4 050 600 2 000 1 350 1 350 1 350 

       

Summa 4 050 600 2 000 1 350 1 350 1 350 



Förskolenämnden, Nämndbudget 2023 30(33) 

2023: Inventarier till nya förskolor i Sparsör och på Norrby enligt stadens regler. Inventarier behöver 
köpas in så att de finns på plats när förskolan öppnar. 

2024: Inventarier till ny förskola i Sjömarken och till utökning med avdelningar på Tokarpsbergs 
förskola enligt stadens regler. 

2025: Inventarier till nya förskola på Sjöbo enligt stadens regler. 

2026: Inventarier till ny förskola i Tosseryd enligt stadens regler. 

2027: Inventarier motsvarande en ny förskola för 120 barn enligt stadens regler, exempelvis på 
Gässlösa beroende på etablering av bostäder. 
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6.3 Investeringar som löper över flera år 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Utgift tom 

2021 

Total 
budget 

2022 

Budget 
2023 

Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 
Projekt-

status 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Summa          

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 
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7 Arbetsgivarpolitik 

Ett av förvaltningens prioriterade områden är kompetensförsörjning, detta beskrivs närmare under 
avsnitt 3.2. 

Under hösten 2021 genomfördes medarbetarenkäten i Borås Stad. I enkäten mäts bland annat Hållbart 
Medarbetarengagemang (HME), vilket är ett mått med kommungemensamma, jämförbara nyckeltal 
framtaget av SKR och består av delarna motivation, ledarskap och styrning. Det genomsnittliga 
resultatet på Förskoleförvaltningen för samtliga tre områden visar 4,4 (på en femgradig skala), vilket är 
högre än det genomsnittliga resultatet i Borås Stad och högre än resultatet från förvaltningens enkät 
2019. Detta visar på att Förskoleförvaltningen har ett bra utgångsläge, men måste fortsätta att 
strategiskt och systematiskt arbeta med alla delar inom kompetensförsörjningsområdet för att framöver 
kunna attrahera och behålla kompetentpersonal och skapa hälsosamma arbetsplatser. 

Rekryteringssituationen för förvaltningen visar ett mycket gott underlag vid rekrytering av rektorer. 
Förvaltningen upplevs som attraktiv och får erfarna rektorer som söker från andra kommuner. Antal 
underställda och det stöd som erbjuds för chefer i förvaltningen är konkurrenskraftigt. Barnskötare 
finns också ett relativt gott underlag, medan det är framför allt för förskollärartjänster där det finns 
färre sökanden och ett begränsat urval. 

Förskoleförvaltningen behöver fortsätta locka till sig redan utbildade förskollärare och barnskötare, och 
för att skapa arbetsplatser som lockar personer att vilja utbilda sig till förskollärare och på så vis bli 
förvaltningens framtida medarbetare. Den senaste undersökningen från Universum lyfter fram vikten 
av ett gott rykte från befintliga medarbetare att locka till sig nya medarbetare. Undersökningen visar att 
Borås Förskoleförvaltning har ett gott rykte som en attraktiv och trygg arbetsgivare för unga. 

En god arbetsmiljö lyfts också fram som något som framtida medarbetare ser som viktigt hos en 
arbetsgivare. Arbetsmiljöfrågorna angrips på Förskoleförvaltningen från flera håll, bland annat genom 
varje förskolors verksamhetsplan där ett prioriterat område inom arbetsmiljö och hälsa finns med, 
genom den, i samverkan, framtagna handlingsplanen för HÖK21 och genom att förvaltningen 
fortsätter arbeta för att skapa förutsättningar för ett nära och kompetent ledarskap. 
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7.1 Indikatorer 

Indikatorer 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 
 
Utfall 2020 
11,6 
 
Utfall 2021 
11 
 
Utfall 2022 
10 

 
 

Så nås målet för indikatorn 
Under 2023 kommer förvaltningen intensifiera det strategiska arbetet med arbetsmiljö- och hälsofrågorna. 
De senaste åren har präglats av pandemin, 2023 återupptas det långsiktiga arbetet. Enheternas 
verksamhetsplaner, som nu också innehåller prioriterade områden inom arbetsmiljö och hälsa, kommer 
ligga till grund för arbetet på både enhetsnivå men också på aggregerad förvaltningsnivå.. Under första 
delen av 2022 har förvaltningens stödfunktioner utökat sitt samarbete och riktade insatser kommer att 
genomföras på förskolor där rektor tillsammans med stödorganisationen har identifierat behov. 
 
Förvaltningen har under våren 2022 tagit fram en handlingsplan utifrån den huvudöverenskommelse som 
tecknades med Lärarnas samverkansråd våren 2021, HÖK21. Aktiviteterna i handlingsplanen kommer 
vara prioriterade och följas upp noga för att säkerställa att det får önskvärd effekt i verksamheterna. 
 
Sjukfrånvarosiffrorna är fortfarande höga, även om trenden är nedåtgående. Sviterna av pandemin 
påverkar verksamheterna fortfarande och fortsatta ansträngningar för att omhänderta eventuella effekter 
på arbetsmiljön kommer att genomföras. 
 
Arbetet med att rekrytera och behålla personal påverkar sjukfrånvaron. 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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Protokoll MBL §11, d.-nr 2023/01 

Förskoleförvaltningen 

Datum 2023-01-19 

Tid 08.30-09.00 

Plats Teams 

Deltagare För arbetsgivaren 
Helena Munthe 
Tanja Vööras 
Carina Holmström 
 
För arbetstagarna 
Linda Andersson 
Karin Vapnar 
Martina Liljegärd 
Josefine Lergesjö 
Kristina Nyberg Smahel 
Jenny Mårtensson 

 
Chef för HR-funktionen 
Chef för ekonomifunktionen 
Verksamhetschef 
 
 
Sveriges Lärare 
Sveriges Lärare 
Kommunal 
Kommunal 
Vision 
Sveriges Skolledare 

Ärende 

Arbetstagarparterna har begärt förhandling enligt MBL för förvaltningens 

budget 2023:2. 

§ 1 

Arbetsgivaren har informerat om förvaltningens budget 2023:2 för 

arbetstagarparterna i MBL §19 2023-01-11.  

§ 2 

Arbetstagarpartens synpunkter 

Sveriges Lärare och Kommunal önskar göra följande ställningstagande till 

protokollet:  

Utifrån föreslagen budget, ser vi en fortsatt arbetsmiljörisk i förskolan p g a för låg 

bemanning. 

I dagsläget finns svårighet för personal på många förskolor att få tillräcklig planeringstid och 

möjlighet att kunna ta pauser. På många förskolor finns inte förutsättningar att utföra sitt 
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uppdrag, man känner sig också otillräcklig, vi ser då en risk för psykisk ohälsa. Vi saknar 

en plan och budget för ökad personaltäthet.   

Vi kan se att arbetsgivarens strävan mot färre barn i barngrupperna inte haft önskad effekt, 

utan barn per årsarbetare har ökat från 6,13 till 6,15. Vi ser även en sårbarhet när t ex en 

yngrebarnsavdelning/hemvist har 12 barn (1-2 år) med enbart 2 personal. Det riskerar att 

bli ännu svårare att täcka upp dagen, ta raster, pauser och få ut sin planeringstid. 

Förskoleförvaltningen dras med höga sjuktal. För att minska sjuktal, öka kvalitén, 

rekrytera och behålla personal behöver Borås Stad ge bättre förutsättningar till förskolans 

personal genom att satsa mer pengar på förskolan. 

Med denna skrivning kan vi konstatera att vi avslutar MBL gällande Budget 2023:2 i 

oenighet. 

Sveriges Skolledare önskar göra följande ställningstagande till protokollet: 

Sveriges Skolledare har tagit del av Förskoleförvaltningens budget 2023. Verksamheten i 

stort är i behov av att mer pengar satsas på förskolan. Detta för att rektor ska ha möjlighet 

att ge sina medarbetare förutsättningar att skapa lärande verksamhet samt för att skapa en 

god arbetsmiljö på förskolorna.  

Rektor har idag goda förutsättningar att bedriva sitt uppdrag utifrån antal medarbetare och 

antal förskolor som ansvaras för. 

Utifrån att rektor behöver högre budgettilldelning för att skapa en god arbetsmiljö och 

förutsättningar för medarbetarna på förskolorna så ställer vi oss oeniga till budget 2023:2. 

Vision önskar göra följande ställningstagande till protokollet: 

Vision har tagit del av Förskoleförvaltningens budget för 2023. För verksamheten i stort 

finns det ett behov av att satsa mer pengar på förskolan. Detta för att ha tillräcklig 

bemanning, minska barngrupperna och ge bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö för 

personalen och för barnen som vistas i förskolan. Visions medlemmar finns främst i de 

administrativa yrkena på förvaltningen och dessa grupper påverkas inte negativt av budgeten i 

samma utsträckning som personalen i verksamheten.  

Därför kommer Vision ställa sig enig med arbetsgivarens förslag till budget 2023.  

§ 3 

Arbetsgivarens beslut 

Arbetsgivaren beslutar att skicka föreslagen budget 2023:2 till nämnden.   

§ 4  

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet 

Parterna är överens om att arbetsgivaren härmed har fullgjort sin primära 

förhandlingsskyldighet enligt MBL §11.  
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§ 5  

Förhandlingens avslutande 

Förhandlingen med Sveriges Lärare och Kommunal avslutas i oenighet denna 

dag. 

Förhandlingen med Sveriges Skolledare avslutas i oenighet denna dag. 

Förhandlingen med Vision avslutas i enighet denna dag. 

 

Protokollet justerat av: 

Underskrift 

För arbetsgivaren För arbetstagarna 
Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Helena Munthe Linda Andersson, Sveriges Lärare 

 
 
 För arbetstagarna 
 Underskrift 

  

 Namnförtydligande 

 Martina Liljegärd, Kommunal 

 
 
 För arbetstagarna 
 Underskrift 

  

 Namnförtydligande 

 Kristina Nyberg Smahel, Vision 

 

 För arbetstagarna 
 Underskrift 

  

 Namnförtydligande 

 Jenny Mårtensson, Sveriges Skolledare 

Vid protokollet 

Helena Munthe  
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Protokoll MBL §19, d.-nr 2023/01 

Förskoleförvaltningen 

Datum 2023-01-11 

Tid 14.30-15.30 

Plats Teams 

Deltagare För arbetsgivaren 
Ina Furtenbach  
Tanja Vööras 
Helena Munthe 
 
För arbetstagarna 
Karin Vapnar 
Linda Andersson 
Frida Nermansson 
Martina Liljegärd 
Kristina Nyberg Smahel 
Jenny Mårtensson 

 
Förvaltningschef 
Chef för ekonomifunktionen 
Chef för HR-funktionen 
 
 
Sveriges Lärare 
Sveriges Lärare 
Kommunal 
Kommunal 
Vision 
Sveriges Skolledare 

Ärende 

Arbetstagarparterna har begärt förhandling enligt MBL för förvaltningens 

budget 2023:2. 

§1 

Arbetsgivaren informerar om förvaltningens förslag till budget 2023:2 för 

arbetstagarparterna.  

§2 

Arbetstagarorganisationens synpunkter 

Arbetstagarorganisationerna anser att de fått tillräcklig information gällande 

förvaltningens budget 2023:2. 

§3 

Arbetsgivarens informationsskyldighet 

Parterna är överens om att arbetsgivaren härmed har fullgjort sin primära 

informationsskyldighet enligt 19 § MBL. 
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§5 

Förhandlingens avslutande 

Förhandling förklaras avslutad denna dag. 

 

Protokollet justerat av: 

Underskrift 

För arbetsgivaren För arbetstagarna 
Underskrift Underskrift 

 
 

 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ina Furtenbach Karin Vapnar, Sveriges Lärare 

 
 För arbetstagarna 
 Underskrift 

  

 Namnförtydligande 

 Frida Nermansson, Kommunal 

 
 För arbetstagarna 
 Underskrift 

  

 Namnförtydligande 

 Kristina Nyberg Smahel, Vision 

 
 För arbetstagarna 
 Underskrift 

  

 Namnförtydligande 

 Jenny Mårtensson, Sveriges Skolledare 

 

Vid protokollet 

Helena Munthe 
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Grundbelopp samt nivå på strukturbelopp i 

resursfördelningsmodell 2023 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att fastställa grundbelopp samt nivå för 

strukturbelopp i resursfördelningsmodell för 2023.     

Grundbeloppet för 2023 sätts till en nivå på 6,15 barn per årsarbetare, att 

jämföras med 2022 års nivå som legat på 6,13 barn per årsarbetare.  

Strukturbelopp för socioekonomi fördelas år 2023 med totalt 15 400 tkr, eller 

2,8 %. För 2022 fördelades 15 500 tkr för socioekonomi. 

Strukturbelopp för mindre enheter sätts till totalt 2 000 tkr för år 2023. För 

2022 fördelades 1 800 tkr för mindre enheter. 

Strukturbelopp för yngre barn fördelas år 2023 med totalt 2 600 tkr. För 2022 

fördelades 2 500 tkr för yngre barn.  

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 innebär ett högre 

strukturbelopp att grundbeloppet sänks. Strukturbelopp fördelas till mindre 

enheter, yngre barn och socioekonomi.  

Förskolenämnden fastställer grundbelopp och nivå för strukturbelopp i 

nämndbudget varje år. 

Grundbeloppet för 2023 sätts till en nivå på 6,15 barn per årsarbetare.  

Strukturbelopp för socioekonomi fördelas år 2023 med 15 400 tkr, eller 2,8 %. 

Strukturbelopp för mindre enheter sätts år 2023 till 100 tkr/år för enheter upp 

till och med 25 barn, 75 tkr/år för enheter upp till och med 35 barn och 50 

tkr/år för enheter upp till och med 45 barn. Totalt 2 000 tkr. 

Strukturbelopp för yngre barn fördelas år 2023 med 2 600 tkr. 
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Totalt avsätts 20 000 tkr i strukturbelopp för år 2023, vilket motsvarar ca 3,6 % 

av det totala beloppet i resursfördelningsmodellen för ersättning till kommunala 

och fristående förskolor. Utöver detta får de fristående förskolorna del av 

nämndens centrala budgetposter för förskoleverksamhet.  

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 19 januari 2023. 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach 

Förvaltningschef 
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Handläggare 
 

 

 

Rättighetsanalys – Grundbelopp samt nivå på 

strukturbelopp i resursfördelningsmodell 2023 

Med hjälp av Rättighetsanalysen prövas beslutets påverkan på 

invånarna/rättighetsbärarna bästa och beslutets påverkan på ett jämlikt Borås. 

Ett jämlikt samhälle är ett samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras, 

skyddas och uppfylls. Med hjälp av rättighetsanalysen kan Borås stad fatta 

beslut som leder mot ett mer jämlikt Borås. 

Rättighetsanalysen bygger på rättighetsprinciperna; icke-diskriminering och 

jämlikhet, deltagande och inkludering, transparens och ansvarsutkrävande och 

prövar beslutets påverkan på dessa. 

Prövning av barnets bästa i enlighet med barnkonventionen 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som 

rör barn. Det verktyg som rekommenderas av Barnombudsmannen och FN är 

en Barnkonsekvensanalys. Barnkonsekvensanalysen har integrerats i 

rättighetsanalysen för att inkludera barnets rättigheter i analysen. 

A. Ärendebeskrivning 

Beslut: 

Beskrivning av ärendet som 

Rättighetsanalysen avser samt eventuell 

bakgrund till ärendet.  

Grundbelopp samt nivå på strukturbelopp i 

resursfördelningsmodell 2023. 

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 innebär ett högre strukturbelopp att 

grundbeloppet sänks. Strukturbelopp fördelas till 

mindre enheter, yngre barn och socioekonomi. 
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B: Analysunderlag 

Icke-diskriminering & jämlikhet  

B1: Vilka rättighetsbärare/invånare 

kommer beröras av beslutet? 

Exempelvis barn och unga, män, kvinnor, 
nationella minoriteter, etniska minoriteter, 
personer med funktionsnedsättningar, 
HBTQI-personer. Kan också vara boende i 
särskild stadsdel eller invånare med viss 
utbildningsgrad. 

Barn i verksamheten samt kommande förskolebarn 

berörs av ärendet då ärendet sätter förutsättningarna 

för kommande års förskoleverksamheten. Barnen 

kommer att ligga i fokus för denna rättighetsanalys. 

Barnens vårdnadshavare berörs också av beslutet då 

beslutet berör verksamheten där de lämnar sitt barn. 

Personalen i Förskoleförvaltningen berörs i hög grad 

då ärendet påverkar deras förutsättningar i arbetet. 

Personalen som rättighetsbärare hanteras i separat 

facklig process och kommer därför inte tas med i 

denna rättighetsanalys. 

Övriga medborgare berörs också indirekt då 

verksamheten är skattefinansierad. 

B2: Vilka diskrimineringsgrunder 

påverkas berörda rättighetsbärare 

av? 

1) etnisk tillhörighet, 2) religion eller annan 

trosuppfattning, 3) kön, 4) sexuell läggning, 

5) funktionsnedsättning, 6) ålder, 7) 

könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Tänk på att varje enskild grupp som berörs 

av beslutet kan bestå av personer med olika 

diskrimineringsgrunder.  

Individuella barn kan beröras av alla 

diskrimineringsgrunder. 

Barnen som grupp berörs främst av 

diskrimineringsgrunden ålder. 

B3: Vilka rättigheter i 

barnkonventionen har identifierats 

som viktiga i beslutsförslaget? 

Artikel 2 - Alla barns lika värde och icke-

diskriminering 

Artikel 3 - Barns bästa i frågor som rör dem 

Artikel 4 - Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina 

resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. 

Artikel 6 - Barns rätt till liv och utveckling 

Artikel 28 - Barn har rätt till utbildning 

B4: Vad säger övriga nationella 
lagar, föreskrifter och riktlinjer om 
det som beslutet berör? 

Kommunallagen säger att Kommunfullmäktige ska 

besluta om budget samt uppdra åt nämnd att 

genomföra en viss verksamhet inom ramen för de 

Ansvarig: Förskolenämnden 

Beslutsdatum: 2023-01-26 
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Skriv ner vilka som har beaktats, beakta 
även kommunala styrdokument. 

riktlinjer om verksamheten som fullmäktige har 

fastställt. 

I skollagen kap. 2 § 8b regleras att kommuner ska 

fördela resurser till utbildning inom skolväsendet 

efter barnens olika förutsättningar och behov. 

Borås Stads Styr- och ledningssystem beskriver 

att Kommunfullmäktige fastställer det finansiella 

utrymmet för staden samt nämndernas ekonomiska 

tilldelning. Nämnderna beslutar därefter själva över 

den interna fördelningen av resurser i 

internbudgetprocessen. 

Transparens & ansvarsutkrävande  

B5: Har informationen om 
beslutsförslaget 
varit allmänt tillgänglig och spridd? 
Om ja-på vilket sätt? 
Om nej – varför? 
Exempelvis direkt 
information till de invånare som 
påverkas, information på bibliotek 
och på kommunens webbsida. 

Ja, handlingarna publiceras på kommunens webbsida 

sju dagar innan nämndsammanträdet. 

B6: Kan alla 
invånare/rättighetsbärare ta till sig 
denna information? 
Om ja- på vilket sätt? 
Om nej – varför? 
Exempelvis klarspråk, 

andra språk, punktskrift (braille), bildstöd 
och teckenspråk. 

Nej, barnen har inte bedömts kunna ta till sig 

informationen i ärendet med hänsyn till deras ålder. 

Däremot har barnens vårdnadshavare möjlighet att 

ta till sig av informationen via websidan. 

Delaktighet & inkludering  

B7: Har berörda rättighetsbärare fått 
ge sina åsikter i ärendet? 
Vilka rättighetsbärare har tillfrågats? 
Om svaret är nej, varför? 

Barnen har inte tillfrågats med hänsyn till deras ålder. 

Barnperspektivet har tillgodosetts genom att 

Förskoleförvaltningens förvaltningsledning, som 

representant för barnen och verksamheten, har varit 

delaktiga i framtagandet av budgeten. 

B8: Vad tycker rättighetsbärarna om 
det som beslutet berör? 

Okänt i dagsläget. 
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B9: Har rättighetsbärarnas 
synpunkter beaktats? 
Beskriv hur åsikterna har beaktats. 
Om svaret är nej, varför? 

Rättighetsbärarnas synpunkter har inte inhämtats. 

Nämndens verksamhet utgår alltid från barnet eller 

barnens bästa. Utgångspunkt har varit att tillgodose 

barnens bästa som grupp på övergripande nivå och 

det individuella barnets rättigheter tillgodoses i den 

dagliga verksamheten. 

 

C: Bedömning 

C1: Vilka negativa och positiva 

konsekvenser kan beslutet få för 

rättighetsbärarna? Använd fakta 

från ditt analysunderlag:  

 

Icke-diskriminering & inkludering: Berörda 

diskrimineringsgrunder, lagar, föreskrifter, 

riktlinjer, statistik, beprövad erfarenhet, 

relevanta aktörers erfarenheter. 

 

Transparens och ansvarsutkrävande: 

Spridning av information, tillgänglighet.  

 

Deltagande och inkludering: 

Rättighetsbärarnas synpunkter.  

 

Barnen som rättighetsbärarna gynnas av att det finns 

en ekonomisk och verksamhetsmässig planering för 

kommande år utifrån givna ekonomiska ramar för 

stabilitet i verksamheten. Det är även till deras fördel 

att nämnden sett över sin ekonomi och tidigare 

begärt kompensation för ökade kostnader för att 

förhindra en negativ påverkan på kärnverksamheten. 

Det är även positivt för barnen att nämnden 

uppfyller de krav som åläggs dem utifrån lagar och 

styrdokument. 

Beslutet kan också ha en negativ påverkan med 

hänsyn till att resurserna är begränsade. 

Förskolenämnden har fått de ekonomiska ramarna 

från Kommunfullmäktige och har detta att förhålla 

sig till vid framtagande av budgeten. Resurserna 

behöver fördelas utifrån de prioriteringar som 

nämnden gör. 

C2: Vilka möjliga intressekonflikter 
har identifierats? 

Resurserna är begränsade och skattemedlen behöver 

användas på ett så bra sätt som möjligt. 

Intressekonflikter uppstår när prioriteringar av 

resurser och fokusområden behöver göras. 

C3: Finns det kompensatoriska 

åtgärder? 

Nej. 

C4: Hur sker återkoppling till 
berörda rättighetsbärare och övriga 
aktörer som kan vara berörda? 

Efter beslut av Förskolenämnden publiceras 

handlingarna i webdiariet samt Borås Stads websida. 

Barnen får indirekt återkoppling genom att de 

befinner sig i verksamheten på förskolorna. 
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Lokalbehovsplan Förskolenämnden 2024-2028 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner Lokalbehovsplan för planperioden 2024-2028 

och översänder densamma till Lokalförsörjningsnämnden. 

Sammanfattning 

Lokalbehovsplanen skall redovisa Förskolenämndens samtliga lokalbehov 

2024-2028. Behoven kommer sedan att presenteras i Lokalresursplanen, som 

ligger till grund för Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsplan. 

Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 

investeringsplanen. Syftet med lokalbehovsplanen är att trygga tillgängligheten 

till goda och ändamålsenliga lokaler och med en ekonomiskt hållbar plan. 

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

gör också behovet av förskoleplatser.  

Förskolenämnden prioriterar alltid barnets bästa i sitt framtagande av 

lokalbehovsplanen. Förskolenämnden vill framföra till 

Lokalförsörjningsnämnden att ändamålsenliga lokaler ger bättre förutsättningar 

för att bedriva likvärdig utbildning i förskolan. Lokalernas tillgänglighet och 

utformande behöver säkerställs för att kunna värna om barns lika värde och rätt 

till utveckling. 

Ärendet i sin helhet 

Lokalbehovsplanen skall redovisa Förskolenämndens samtliga lokalbehov 

2024-2028. Behoven kommer sedan att presenteras i Lokalresursplanen, som 

ligger till grund för Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsplan. 

Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 

investeringsplanen. Syftet med lokalbehovsplanen är att trygga tillgängligheten 

till goda och ändamålsenliga lokaler och med en ekonomiskt hållbar plan. 

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

gör också behovet av förskoleplatser.  

Kapaciteten avseende antal barn på förskolorna är ungefärliga och kan variera 

beroende på barnens ålder, barngruppens sammansättning eller andra orsaker. 

Nybyggda förskolor behöver succesivt trappas upp avseende placering av barn 

för att inte inskolning av ett för stort antal barn ska ske samtidigt. 
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Förskolenämnden behöver involveras och vara delaktig i 

samhällsplaneringsprocessen för att i ett tidigt skede kunna fånga upp 

eventuella planer på förtätningar och större nybyggnationer i kommunen som 

påverkar behovet av förskolor. Dessutom behövs en långsiktig planering och 

strategi för lokalplaneringen för att motverka akuta, kortsiktiga och kostsamma 

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

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

med större enheter är både verksamhetsmässiga och ekonomiska. En större 

personalgrupp ger utrymme för olika kompetensområden och inriktningar samt 

mindre sårbarhet vid exempelvis sjukfrånvaro. Lokalerna ger möjlighet till att 

arbeta med både mindre och större barngrupper vid olika aktiviteter. 

Förskolenämnden har antagit Riktlinjer för nybyggnation och ombyggnation av 

förskola. Utifrån riktlinjerna har förvaltningen tagit fram rutiner för ny- och 

ombyggnation av förskolor. Rutinerna används som beställningsunderlag till 

Lokalförsörjningsförvaltningen vid ny- och ombyggnation av förskola. 

Förskolenämnden prioriterar alltid barnets bästa i sitt framtagande av 

lokalbehovsplanen. Förskolenämnden vill framföra till 

Lokalförsörjningsnämnden att ändamålsenliga lokaler ger bättre förutsättningar 

för att bedriva likvärdig utbildning i förskolan. Lokalernas tillgänglighet och 

utformande behöver säkerställs för att kunna värna om barns lika värde och rätt 

till utveckling. Vidare vill nämnden belysa att barns integritet behöver värnas 

om i samband med att skötrum och toaletter utformas för att förhindra insyn. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut 

som rör barn. Ändamålsenliga lokaler ger bättre förutsättningar för att bedriva 

likvärdig utbildning i förskolan. För att kunna värna om barns bästa och lika 

värde samt rätt till utveckling behöver förskolornas lokaler vara tillgängliga och 

utformande utifrån barnets förutsättningar. Förskolenämnden lyfter i 

Lokalbehovsplanen de förändringar som nämnden ser behöver göras för att 

förverkliga detta avseende förskolelokaler. I utformningen av de ytor som 

direkt påverkar barn vill Förskolenämnden lyfta till Lokalförsörjningsnämnden 

vikten av att inhämta barnets perspektiv för att ge barn möjligheten att uttrycka 

sig och inhämta deras åsikter. Vad som är barnets bästa måste bedömas i varje 

enskilt fall. 

Beslutsunderlag 

1. Lokalbehovsplan Förskolenämnden 2024-2028 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 19 januari 2023. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 
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1 Inledning 

Lokalbehovsplanen skall redovisa nämndens samtliga lokalbehov 2024-2028. Behovet kommer att 
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. 

Det är ett statligt krav att kommunen ska anordna förskoleplats inom fyra månader efter att 
vårdnadshavare anmält önskemål om förskola. Befolkningsprognosen skiljer sig åt mellan olika 
områden i kommunen, och det gör också behovet av förskoleplatser. 

Kapaciteten avseende antal barn på förskolorna är ungefärliga och kan variera beroende på barnens 
ålder, barngruppens sammansättning eller andra orsaker. Nybyggda förskolor behöver succesivt trappas 
upp avseende placering av barn för att inte inskolning av ett för stort antal barn ska ske samtidigt. 

Förskoleförvaltningen har tillsammans med rektorer och Lokalförsörjningsförvaltningen genomfört 
kvalitetsdialoger avseende förskolelokalernas beskaffenhet. Dialogerna visade att lokalernas 
beskaffenhet varierar såväl i byggnadsstatus som i ändamålsenlighet. Till stora delar uppfylls kraven, 
men det finns enheter som är i behov av åtgärder. Förskolornas inomhusmiljö är generellt väl 
fungerande men på vissa förskolor har inomhusmiljön och de pedagogiska utrymmen mer att önska. 
Förskolor som inte är konstruerade som förskolor och äldre förskolor har generellt sett en sämre 
inomhusmiljö med de utmaningar som detta medför. Även förskolornas utomhusmiljö är generellt väl 
fungerande. Flera åtgärder har genomförts kring bland annat solskydd och lekredskap på förskolor i 
samband med den politiska satsning som gjorts kring förskolornas utemiljöer. 

Förskolenämnden behöver involveras och vara delaktig i samhällsplaneringsprocessen för att i ett tidigt 
skede kunna fånga upp eventuella planer på förtätningar och större nybyggnationer i kommunen som 
påverkar behovet av förskolor. Dessutom behövs en långsiktig planering och strategi för 
lokalplaneringen för att motverka akuta, kortsiktiga och kostsamma lösningar. För förvaltningen är det 
viktigt att optimera storleken på de förskolor som byggs och att förskolorna utformas så att de lockar 
till lärande. Fördelarna med större enheter är både verksamhetsmässiga och ekonomiska. En större 
personalgrupp ger utrymme för olika kompetensområden och inriktningar samt mindre sårbarhet vid 
exempelvis sjukfrånvaro. Lokalerna ger möjlighet till att arbeta med både mindre och större 
barngrupper vid olika aktiviteter. 

Förskolenämnden har antagit Riktlinjer för nybyggnation och ombyggnation av förskola. Utifrån 
riktlinjerna har förvaltningen tagit fram rutiner för ny- och ombyggnation av förskolor. Rutinerna ska 
ge stöd för att kommunicera värden, funktioner och målsättning med verksamheten som bedrivs på 
förskolan. Rutinerna används som beställningsunderlag till Lokalförsörjningsförvaltningen vid ny- och 
ombyggnation av förskolor. 

Syftet med lokalbehovsplanen är att trygga tillgängligheten till goda och ändamålsenliga lokaler och med 
en ekonomiskt hållbar plan. Lokalbehovsplanen är det underlag som Förskolenämnden lämnar till 
Lokalförsörjningsnämnden (LFN) för de lokal- och investeringsplaner LFN förelägger 
Kommunstyrelsen inför kommande budgetarbete. 

Förskolenämnden prioriterar alltid barnets bästa i sitt framtagande av lokalbehovsplanen. 
Förskolenämnden vill framföra till LFN att ändamålsenliga lokaler ger bättre förutsättningar för att 
bedriva likvärdig utbildning i förskolan. Lokalernas tillgänglighet och utformande behöver säkerställs 
för att kunna värna om barns lika värde och rätt till utveckling. Vidare vill nämnden belysa att barns 
integritet behöver värnas om i samband med att skötrum och toaletter utformas för att förhindra insyn. 
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2 Demografi 

Ålder 0-5 år 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Ökning/Minskning 

från 2021-2026 

Brämhult (1) 1173 1112 1050 997 951 915 -258 

Centrum (2) 714 746 807 866 918 985 271 

Göta (3) 944 974 1035 1084 1117 1162 218 

Norrby (4) 1019 968 966 910 859 871 -148 

Sjöbo (5) 518 513 523 534 584 612 94 

Trandared (6) 776 785 785 783 764 749 -27 

Dalsjöfors (7) 850 833 791 779 737 701 -149 

Fristad (8) 702 687 688 653 659 633 -69 

Sandhult (9) 750 746 727 705 690 663 -87 

Viskafors (10) 437 423 410 390 377 368 -69 

Totalt 7883 7787 7782 7701 7656 7659 -224 

I befolkningsprognosen tas hänsyn till planerad byggnation fram till 2026. För år 2021 redovisas faktiskt utfall.   

(1) Avser områdena Brämhult, Hässleholmen, Boda, och Svensgärde. 
(2) Avser områdena Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet och Östermalm. 
(3) Avser områdena Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Dammsvedjan, Regementet, Druvefors, Bergsäter, Bergsbo och 
Villastaden. 
(4) Avser områdena Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen. 
(5) Avser områdena Sjöbo, Alideberg och Tosseryd. 
(6) Avser områdena Trandared, Hulta, Brotorp och Sörmarken 
(7) Avser områdena Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered 
(8) Avser områdena Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 
(9) Avser områdena Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och Viared 
(10) Avser områdena Viskafors, Svaneholm, Rydboholm och Kinnarumma 

3 Övergripande nulägesanalys 

Antalet barn i förskoleålder har räknats ned i den senaste befolkningsprognosen i förhållande till 2021 
års prognos. Av erfarenhet vet Förskolenämnden att det kommer att ske förändringar i prognosen över 
tid. För kommande år är det extra svårt att överblicka hur ekonomin påverkar befolkningsutveckling, 
flyttmönster mm. 

I bedömningen av kommande behov av förskoleplatser måste Förskolenämnden ta hänsyn till 
exploateringar av bostadsområden som aviseras av kommunala och privata aktörer. Handlingsplanen 
för bostadsbyggande 2022-2026 är en del av Borås Stads riktlinjer för bostadsbyggande. 
Handlingsplanen uppdateras årligen av Kommunstyrelsen. I handlingsplanen redovisas kända 
bostadsbyggnadsprojekt. I de detaljplaner som är prioriterade av Samhällsbyggnadsnämnden finns det 
sammanlagt ca 3700 bostäder som planeras antas under 2022-2026. Några av projekten är ännu inte 
preciserade i antal då lokalisering och omfattning inte är klar.   

Nedan redovisas större projekt eller flera mindre inom samma område som resulterar i minst 50 
bostäder inom klara detaljplaner eller i pågående (prioriterade) detaljplaner i stadens mer centrala delar. 
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Behovet av förskolor måste alltid beaktas i samband med nyproduktion av bostäder. 

Projekt inom byggklara detaljplaner: 

Centrum, detaljplaner för ca 400 bostäder 
Alideberg, detaljplaner för ca 100 bostäder 
Kristineberg, detaljplaner för 60 bostäder 
Norrby, detaljplaner för 65 bostäder 
Regementet I, detaljplan för ca 200 bostäder 
Brämhult, detaljplan för 60 bostäder 
Byttorp, detaljplan för ca 50 bostäder 
Hulta, detaljplan för 70 bostäder 
Tosseryd, detaljplan för ca 430 bostäder 
Hässleholmen, detaljplan för 240 bostäder 
Norrmalm, detaljplan för 60 bostäder 
 
Projekt inom prioriterade detaljplaner: 

Centrum, detaljplaner för ca 750 bostäder 
Bergslena, detaljplan för 275 bostäder 
Göta, detaljplan för 125 bostäder 
Lundby, detaljplan för 50 bostäder 
Bergsäter Åkermyntan, detaljplan för 530 bostäder (överklagad) 
Getängen, detaljplan för 250 bostäder 
Parkstaden, detaljplan för 115 bostäder 
Regementet II, detaljplan för 200 bostäder 
Villastaden, detaljplan för 65 bostäder 
Östermalm, detaljplan för 170 bostäder 
Bergdalen, detaljplan för 150 bostäder 
Byttorp, detaljplan för 50 bostäder 
Hässleholmen, detaljplan för 50 bostäder 
Sjöbo, detaljplan för 300 bostäder 
 
Nedan redovisas projekt i serviceorter samt övriga orter och landsbygd inom klara detaljplaner eller i 
pågående (prioriterade) detaljplaner. I serviceorterna kan en mindre detaljplan få stor påverkan 
avseende behovet av förskoleplatser. 

Projekt inom byggklara detaljplaner: 

Fristad, detaljplan för ca 50 bostäder 
Dalsjöfors, detaljplaner för ca 100 bostäder 
Viskafors, detaljplan för 25 bostäder 
Kinnarumma, detaljplan för 27 bostäder 
Rångedala, detaljplan för 22 bostäder 
Sjömarken, detaljplaner för ca 45 bostäder 
Sparsör, detaljplaner för ca 50 bostäder 
Aplared, detaljplaner för 19 bostäder 
Dannike, detaljplaner för 27 bostäder 
Borgstena, detaljplaner för 25 bostäder 

Projekt inom prioriterade detaljplaner: 

Dalsjöfors, detaljplan för 140 bostäder 
Fristad, detaljplan för 20 bostäder 
Viskafors, detaljplan för 20 bostäder 
Bosnäs, detaljplan för 30 bostäder 
Ekås, detaljplan för 40 bostäder 
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Kråkered, detaljplan för 125 bostäder 
Sjömarken, detaljplan för 65 bostäder 
Sparsör, detaljplan för 50 bostäder 

Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn 

Liknande kommuner förskola, Borås 2021 
(enligt Kolada) 

Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, 
kr/inskrivet barn 

Halmstad 31 639 

Växjö 29 880 

Umeå 26 710 

Jönköping 25 933 

Norrköping 24 746 

Borås 24 375 

Gävle 23 073 

Eskilstuna 21 657 

Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn. Källa: SCB. 
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4 Nuläge lokaler 

4.1 Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

Det finns byggklara detaljplaner för 240 bostäder på Hässleholmen och 60 bostäder på Brämhult. 
Dessutom finns ytterligare 50 bostäder på Hässleholmen inom prioriterade detaljplaner. 

Från Hässleholmen placeras ca 200 barn, vilket motsvarar 38 % av barnen, mot andra 
upptagningsområden, samtidigt placeras runt 30 barn, 9 %, i området från andra upptagningsområden i 
staden. Många av barnen från Hässleholmen som placeras mot annat upptagningsområde går på 
förskolor på Bodaområdet. Knappt 20 barn, ca 3 %, från området går i fristående verksamhet. 

Från Brämhult, Boda och Svensgärde placeras ca 30 barn, vilket motsvarar 8 % av barnen, mot andra 
upptagningsområden, samtidigt placeras runt 160 barn, 35 %, i området från andra 
upptagningsområden i staden, främst från Hässleholmen. Drygt 40 barn, ca 12 %, från området går i 
fristående verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 
Kapacitet 

2027 
Kapacitet 

2028 

Bodagårdens 
förskola, 
Steglängdsgatan 
1 

120 120 120 120 120 120 

Bäckaryds 
förskola, Gamla 
Brämhultsvägen 
85 

100 100 100 100 100 100 

Hässlegårdens 
förskola, 
Våglängdsgatan 
147 

120 120 120 120 120 120 

Kärrabackens 
förskola, 
Dammgatan 12 

120 120 120 120 120 120 

Marklandsparken
s förskola, 
Tunnlandsgatan 
1B 

120 120 120 120 120 120 

Milstensgårdens 
förskola, 
Milstensgatan 3 

150 150 150 150 150 150 

Naturleken, 
underavdelning 
till Bäckaryds 
Förskola,  Gamla 
Brämhultsvägen 
82 

25 25 25 25 25 25 

Tunnlandsgården
s förskola, 
Tunnlandsgatan 
15 

30 30 30 30 30 30 
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Objekt 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 
Kapacitet 

2027 
Kapacitet 

2028 

Ängsgårdens 
förskola, 
Kamgarnsgatan 
19 

80 80 80 100 100 100 

Familjecentral 
Boda, 
Smörhulegatan 2 

      

Antal platser i 
området 

865 865 865 885 885 885 

Tabellen avser kapacitet för våren respektive år. 

4.1.1 Befolkningsprognos 

Brämhult, Boda, Svensgärde 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Befolkningsprognos, 0-5 år 439 420 397 385 359 

Antal platser i området 470 470 470 470 490 

Förväntat behov 466 466 441 427 398 

Över- / underskott av platser i plan 4 4 29 43 92 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

4 4 29 43 92 

Förväntat behov av platser 2022 anger det faktiska utfallet av platser under våren 2022. För 2023 har en 
bedömning gjorts av förväntat behov med grund i de placeringar som redan nu är gjorda till 
förskolorna inför våren 2023. Förskoleförvaltningen bedömer att befolkningsprognosen för området 
inte kommer att minska i den takt som centrala prognos anger. På Brämhult ser förvaltningen ett ökat 
behov av förskoleplatser. 

Anledningen till att placerat antal barn på områdets förskolor överstiger befolkningsprognos för 
området beror på att många barn från framförallt Hässleholmen placeras på förskolorna på Boda. 

  

Hässleholmen 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Befolkningsprognos, 0-5 år 673 630 600 566 556 

Antal platser i området 395 395 395 395 395 

Förväntat behov 361 350 336 317 312 

Över- / underskott av platser i plan 34 45 59 78 83 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

34 45 59 78 83 



Förskolenämnden, Lokalbehovsplan 2024-2028 9(59) 

Förväntat behov av platser 2022 anger det faktiska utfallet av platser under våren 2022. För 2023 har en 
bedömning gjorts av förväntat behov med grund i de placeringar som redan nu gjorts till förskolorna 
inför våren 2023. Förskoleförvaltningen bedömer att den centrala prognosen för 2022 troligtvis är 
något hög för området. 

Området har och ser ut att få fler tomplatser. Förvaltningen kommer att utreda om det finns skäl att 
ledigställa någon lokal under en viss tid, då det både ekonomiskt och organisatoriskt är bättre än att 
behöva minska ner barnantalet på ett flertal förskolor. Förvaltningen kommer noga följa 
befolkningsutvecklingen inom området. 
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4.2 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet 

och Östermalm 

I Centrum finns byggklara detaljplaner för cirka 400 bostäder och på Norrmalm för 60 bostäder. Det 
finns även prioriterade detaljplaner i Centrum för ytterligare ca 750 bostäder, på Bergdalen för 150 
bostäder, på Östermalm för 170 bostäder, på området Bergslena för 275 bostäder och Lundby för 50 
bostäder. 

Från området placeras närmare 50 barn, vilket motsvarar 11 %, av barnen mot andra 
upptagningsområden, samtidigt placeras drygt 170 barn, 31 %, i området från andra 
upptagningsområden i kommunen. Runt 75 barn, 17 %, från området går i fristående verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 
Kapacitet 

2027 
Kapacitet 

2028 

Björkängens 
förskola, 
Klinikvägen 42 

40 40 40 40 40 40 

Liljebergets 
förskola, 
Liljebergsgatan 
44 

100 100 100 100 100 100 

Mariagårdens 
förskola, 
Torstensonsgata
n 2 

100 100 100 100 100 100 

Sagans förskola, 
Kråkekärrsgatan 
8 

120 120 120 120 120 120 

Skogsängens 
förskola (inkl. 
Mini och 
hörselverksamhet
), Klinikvägen 48 

130 130 130 130 130 130 

Tokarpsbergs 
förskola, 
Lindebergsgatan 
5 

80 80 80 120 120 120 

Östermalmsgårde
ns förskola, 
Klinikvägen 33 

80 80 80 80 80 80 

Familjecentral 
Centrum, Stora 
Kyrkogatan 4 

      

Olovholmsgatan 
32 

      

Antal platser i 
området 

650 650 650 690 690 690 
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Tabellen avser kapacitet för våren respektive år. 

4.2.1 Befolkningsprognos 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Befolkningsprognos, 0-5 år 746 807 866 918 985 

Antal platser i området 680 650 650 650 690 

Förväntat behov 580 570 615 652 699 

Över- / underskott av platser i plan 100 80 35 -2 -9 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

100 80 35 -2 -9 

Förväntat behov av platser 2022 anger det faktiska utfallet av platser under våren 2022. För 2023 har en 
bedömning gjorts av förväntat behov med grund i de placeringar som redan nu gjorts till förskolorna 
inför våren 2023. Förskoleförvaltningen bedömer att den centrala prognosen troligtvis hamnar på 
under 700 barn för 2022, vilket även påverkar befolkningsprognosen de kommande åren. 
Befolkningsprognosen har för området de senaste åren visat på en ökning av barn men det faktiskt 
utfallet visar tvärtom. Förvaltningen ser att det är vanligt att utflytt av barn från de centrala delarna av 
staden till ytterområden sker när barnen är runt 2-3 år gamla. Det är svårt att veta om flyttmönster nu 
påverkas av det ekonomiska läget som nu råder, med pris- och räntehöjningar. 

Området har i nuläget tomplatser. Förvaltningen kommer att utreda om det finns skäl att ledigställa 
någon lokal under en viss tid, då det både ekonomiskt och organisatoriskt är bättre än att behöva 
minska ner barnantalet på ett flertal förskolor. Då förvaltningen bedömer att utfallet av barn inom 
området troligtvis kommer att understiga befolkningsprognosen finns det också skäl att anta att det inte 
kommer att bli ett underskott av förskoleplatser inom området för åren 2025 och 2026. Förvaltningen 
kommer noga följa befolkningsutvecklingen inom området. 
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4.3 Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, 

Rångedala och Äspered 

I Dalsjöfors finns byggklara detaljplaner för ca 100 bostäder, i Rångedala för 22 bostäder, i Aplared för 
19 bostäder och i Dannike för 27 bostäder. Inom prioriterade detaljplaner finns ytterligare 140 bostäder 
i Dalsjöfors. 

Från området placeras närmare 50 barn, vilket motsvarar 7 % av barnen, mot andra 
upptagningsområden och ca 15 barn, 2 %, från andra upptagningsområden i kommunen placeras i 
området. Runt 20 barn, 3 %, från området går i fristående verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 
Kapacitet 

2027 
Kapacitet 

2028 

Alprosgårdens 
förskola, 
Uppegårdsgatan 
4 

140 140 140 140 140 140 

Aplaredsgårdens 
förskola, 
Boråsvägen 22 

20 20 40 40 40 40 

Aplaredsgårdens 
förskola, 
klubbstugan, 
Bastuvägen 17 

20 20 0    

Dalsjögårdens 
förskola, 
Uppegårdsgatan 
8 

120 120 120 120 120 120 

Dannike förskola, 
Stomsvägen 1 

55 55 55 55 55 55 

Kerstinsgårdens 
förskola, 
Puckvägen 6 

60 60 60 60 60 60 

Lövängens 
förskola, 
Lövåsvägen 4 

60 60 60 60 60 60 

Rångedalagården
s förskola, 
Gretlandavägen 9 

40 60 60 60 60 60 

Skogsgläntans 
förskola, 
Fageråsvägen 21 

120 120 120 120 120 120 

Äsperedsgårdens 
förskola, 
Kobackavägen 

60 60 60 60 60 60 

Öppna förskolan 
Dalsjöfors, 
Toarps 
församlingshem, 
Prästgården 1 
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Objekt 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 
Kapacitet 

2027 
Kapacitet 

2028 

Rångedalagården
s förskola, 
Gretlandavägen 
11 

20 0     

Nytt behov 
Dalsjöfors 

    60 60 

Antal platser i 
området 

715 715 715 715 775 775 

Tabellen avser kapacitet för våren respektive år. 

4.3.1 Befolkningsprognos 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Befolkningsprognos, 0-5 år 833 791 779 737 701 

Antal platser i området 715 715 715 715 715 

Förväntat behov 660 680 670 634 603 

Över- / underskott av platser i plan 55 35 45 81 112 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

55 35 45 81 112 

Förväntat behov av platser 2022 anger det faktiska utfallet av platser under våren 2022. För 2023 har en 
bedömning gjorts av förväntat behov med grund i de placeringar som redan nu gjorts till förskolorna 
inför våren 2023. Förskoleförvaltningen bedömer att den centrala prognosen är för låg för området för 
2022, vilket påverkar befolkningsutvecklingen kommande år. Förskolenämnden ser att inflyttning till 
området ofta överskrider kommunens befolkningsprognos. Det behöver också finnas en viss 
överkapacitet av platser då området är geografiskt stort med långa avstånd mellan förskolorna. 

Förvaltningen kommer att utreda om det lägre fram finns skäl att ledigställa någon lokal under en viss 
tid, då det både ekonomiskt och organisatoriskt är bättre än att behöva minska ner barnantalet på ett 
flertal förskolor. I de centrala delarna av Dalsjöfors ser dock förvaltningen ett ökat behov av 
förskoleplatser. Förvaltningen kommer noga följa befolkningsutvecklingen inom området. 
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4.4 Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 

Det finns byggklara detaljplaner för ca 50 bostäder i Fristad, ca 50 bostäder i Sparsör och för 25 
bostäder i Borgstena. Det finns prioriterade detaljplaner för ytterligare 20 bostäder i Fristad och för 50 
bostäder i Sparsör. 

Från området placeras närmare 40 barn, vilket motsvarar 6 % av barnen, mot andra 
upptagningsområden och ca 20 barn, 4 %, från andra upptagningsområden i kommunen placeras i 
området. Runt 15 barn, 3 %, från området går i fristående verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 
Kapacitet 

2027 
Kapacitet 

2028 

Blåklintens 
förskola, 
Krögarevägen 4 

25 25 25 40 40 40 

Frufällegårdens 
förskola, 
Skogsrydsvägen 
112 

80 80 80 80 80 80 

Paviljong Trollevi, 
Rosenvägen 6 

20 0     

Ljungagårdens 
förskola, 
Gullbuskevägen 
2 

120 120 120 120 120 120 

Skogsstjärnans 
förskola, Nya 
Kyrkvägen 20 

60 60 60 80 80 80 

Tallbackens 
förskola, 
Sportvägen 6 

120 120 120 120 120 120 

Trollevi förskola, 
Hovalidsvägen 3 

80 0     

Växthusets 
förskola, Råryd 1 

60 60 60 60 60 60 

Äventyrets 
förskola, 
Vinkelvägen 
Sparsör 

 80 100 120 120 120 

Öppna förskolan 
Fristad, 
Munkågården 
Asklandavägen 3 

      

Blåklinten 
paviljong, 
Krögarevägen 4 

15 15 15 0   

Växthusets 
förskola 
paviljong, Råryd 
1 

20 20 20 20 20 20 

Antal platser i 
området 

600 580 600 640 640 640 
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Tabellen avser kapacitet för våren respektive år. 

4.4.1 Befolkningsprognos 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Befolkningsprognos, 0-5 år 687 688 653 659 633 

Antal platser i området 600 600 580 600 640 

Förväntat behov 578 585 555 560 538 

Över- / underskott av platser i plan 22 15 25 40 102 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

22 15 25 40 102 

Förväntat behov av platser 2022 anger det faktiska utfallet av platser under våren 2022. För 2023 har en 
bedömning gjorts av förväntat behov med grund i de placeringar som redan nu gjorts till förskolorna 
inför våren 2023. Det behöver finnas en viss överkapacitet av platser då området är geografiskt stort 
med långa avstånd mellan förskolorna. 

Förvaltningen kommer att utreda om det lägre fram finns skäl att ledigställa någon lokal under en viss 
tid, då det både ekonomiskt och organisatoriskt är bättre än att behöva minska ner barnantalet på ett 
flertal förskolor. I de centrala delarna av Fristad ser dock förvaltningen ett ökat behov av 
förskoleplatser. Förvaltningen kommer noga följa befolkningsutvecklingen inom området. 
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4.5 Göta,Kristineberg,Hedvigsborg,Druvefors,Dammsvedjan

,Gässlösa,Regementet,Bergsäter,Bergsbo,Villastan 

På Kristineberg finns byggklara detaljplaner för 60 bostäder och på Regementet för ca 200 bostäder. På 
Göta finns prioriterade detaljplaner för 125 bostäder, på Bergsäter för 530 bostäder (har överklagats), i 
Villastaden för 65 bostäder och på Regementet för ytterligare 200 bostäder. 

På Gässlösa finns på längre sikt planer för bostäder. Här är det av stor vikt att förskolor planeras innan 
byggnationen startar. 

Från Göta, Regementet, Hedvigsborg, Dammsvedjan och Kristineberg placeras drygt 120 barn, vilket 
motsvarar 24 % av barnen, mot andra upptagningsområden. Drygt 100 barn, 22 %, placeras i området 
från andra upptagningsområden i kommunen. Drygt 60 barn, 12 %, från området går i fristående 
verksamhet. 

Från Druvefors, Bergsäter, Bergsbo och Villastaden placeras drygt 80 barn, vilket motsvarar 44 % av 
barnen, mot andra upptagningsområden. Närmare 70 barn, 40 %, placeras i området från andra 
upptagningsområden i kommunen. Drygt 20 barn, 12 %, från området går i fristående verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 
Kapacitet 

2027 
Kapacitet 

2028 

Kvarngårdens 
förskola, Övre 
Kvarngatan 32 

38 38 38 38 38 38 

Hedvigsborgsgår
dens förskola, 
Flymader 1 

60 60 60 60 60 60 

Kristinegårdens 
förskola, 
Kristinegränd 4 

120 120 120 120 120 120 

Linneagårdens 
förskola, 
Kellgrensgatan 
12 

0      

Förskolan 
LärKan, 
Kulbanan 4 

130 140 140 140 140 140 

Moldeparkens 
förskola, 
Moldegatan 4 

60 60 60 60 60 60 

Silverpoppelns 
förskola, 
Islandsgatan 11 

120 120 120 120 120 120 

Björnflokan, 
förhyrning 

80 100 120 120 120 120 

Ny förskola 
Gässlösa 

      

Ny förskola 
Regementet 

      

Lundens förskola, 
Backadalsstigen 
6C 

100 120 120 120 120 120 
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Objekt 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 
Kapacitet 

2027 
Kapacitet 

2028 

Öppna förskolan 
Kristineberg, 
Kristinegränd 3 

      

Antal platser i 
området 

708 758 778 778 778 778 

Tabellen avser kapacitet för våren respektive år. 

4.5.1 Befolkningsprognos 

Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Befolkningsprognos, 0-5 år 675 665 686 701 725 

Antal platser i området 490 490 500 500 500 

Förväntat behov 461 450 466 477 493 

Över- / underskott av platser i plan 29 40 34 23 7 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

29 40 34 23 7 

Förväntat behov av platser 2022 anger det faktiska utfallet av platser under våren 2022. För 2023 har en 
bedömning gjorts av förväntat behov med grund i de placeringar som redan nu gjorts till förskolorna 
inför våren 2023. Förskoleförvaltningen bedömer att den centrala prognosen är något för låg för 
området 2022. Förvaltningen ser att det är vanligt att utflytt av barn från de centrala delarna av staden 
till ytterområdena sker när barnen är runt 2-3 år gamla. Det är svårt att veta om flyttmönster nu 
påverkas av det ekonomiska läget som nu råder, med pris- och räntehöjningar. 

Druvefors, Bergsäter, Bergsbo, Villastan 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Befolkningsprognos, 0-5 år 299 370 398 416 437 

Antal platser i området 178 218 258 278 278 

Förväntat behov 162 180 195 204 214 

Över- / underskott av platser i plan 16 38 63 74 64 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

16 38 63 74 64 

Förväntat behov av platser 2022 anger det faktiska utfallet av platser under våren 2022. För 2023 har en 
bedömning gjorts av förväntat behov med grund i de placeringar som redan nu gjorts till förskolorna 
inför våren 2023. Förskoleförvaltningen bedömer att den centrala prognosen är något för låg för 
området 2022. Förvaltningen ser att det är vanligt att utflytt av barn från de centrala delarna av staden 
till ytterområdena sker när barnen är runt 2-3 år gamla. Det är svårt att veta om flyttmönster nu 
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påverkas av det ekonomiska läget som nu råder, med pris- och räntehöjningar. 

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

På Norrby finns det byggklara detaljplaner för 65 nya bostäder och på Byttorp för ca 50 bostäder. Det 
finns prioriterade detaljplaner för 250 bostäder på Getängen, för 115 bostäder i Parkstaden, för 
ytterligare 50 bostäder på Byttorp och för 40 bostäder på Ekås. 

Från Norrby placeras runt drygt 40 barn, vilket motsvarar 10 % av barnen, mot andra 
upptagningsområden, samtidigt placeras knappt 20 barn, 7 %, i området från andra 
upptagningsområden i kommunen. Runt 30 barn, 8 %, från området går i fristående verksamhet. 

Från Hestra, Byttorp, Tullen, Ekås placeras runt runt 50 barn, vilket motsvarar 14 % av barnen, mot 
andra upptagningsområden, samtidigt placeras drygt 50 barn, 15 %, i området från andra 
upptagningsområden i kommunen. Närmare 40 barn, 10 %, från området går i fristående verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 
Kapacitet 

2027 
Kapacitet 

2028 

Byttorpsgårdens 
förskola, 
Kvibergsgatan 17 

40 40 40 40 40 40 

Hällegårdens 
förskola, 
Hällegatan 25 

80 80 80 80 80 80 

Förskolan 
Kreanova, 
Värmlandsgatan 
19 

120 120 120 120 120 120 

Kärnhusets 
förskola, 
Pianogatan 1 

140 140 140 140 140 140 

Norrbygårdens 
förskola, 
Alingsåsvägen 11 

40 40 40 40 40 40 

Norrbyskolans 
förskola, Norrby 
Tvärgatan 25-27 

160 140 140 140 140 140 

Parkgårdens 
förskola, 
Almåsgatan 1 

45 45 45 45 45 45 

Positivgårdens 
förskola, 
Positivgatan 13 

25 25 25 25 25 25 

Virvelvindens 
förskola inkl. 
dygnet runt, 
Tullatorg 9 

80 80 80 80 80 80 

Ny förskola 
Kronängsparken 

0 0 60 60 60 60 

Hestra, 
Serenadgatan, 
120 
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Objekt 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 
Kapacitet 

2027 
Kapacitet 

2028 

Ny förskola 
Getängen 

      

Familjecentral 
Norrby, Norrby 
Tvärgata 34 

      

Antal platser i 
området 

730 710 770 770 770 770 

Tabellen avser kapacitet för våren respektive år. 

4.6.1 Befolkningsprognos 

Norrby 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Befolkningsprognos, 0-5 år 492 502 466 453 458 

Antal platser i området 365 365 345 405 405 

Förväntat behov 370 345 322 313 316 

Över- / underskott av platser i plan -5 20 23 92 89 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

-5 20 23 92 89 

Förväntat behov av platser 2022 anger det faktiska utfallet av platser under våren 2022. För 2023 har en 
bedömning gjorts av förväntat behov med grund i de placeringar som redan nu gjorts till förskolorna 
inför våren 2023. Förskoleförvaltningen bedömer att den centrala prognosen är något för hög för 
området 2022. 

Förvaltningen kommer att utreda om det lägre fram finns skäl att ledigställa någon lokal under en viss 
tid, då det både ekonomiskt och organisatoriskt är bättre än att behöva minska ner barnantalet på ett 
flertal förskolor. 

Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås, Getängen 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Befolkningsprognos, 0-5 år 476 464 444 406 413 

Antal platser i området 365 365 365 365 365 

Förväntat behov 350 360 346 317 322 

Över- / underskott av platser i plan 15 5 19 48 43 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

15 5 19 48 43 

Förväntat behov av platser 2022 anger det faktiska utfallet av platser under våren 2022. För 2023 har en 
bedömning gjorts av förväntat behov med grund i de placeringar som redan nu gjorts till förskolorna 
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inför våren 2023. Förskoleförvaltningen bedömer att den centrala prognosen är något för hög för 
området 2022. 

4.7 Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och Viared 

I Sjömarken finns byggklara detaljplaner för ca 45 bostäder och dessutom finns 65 ytterligare bostäder 
med i prioriterade detaljplaner. 

Från området placeras närmare 40 barn, vilket motsvarar 6 % av barnen, mot andra 
upptagningsområden och runt 50 barn, 7 %, från andra upptagningsområden i kommunen placeras i 
området. Närmare 15 barn, 2 %, från området går i fristående verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 
Kapacitet 

2027 
Kapacitet 

2028 

Björkgårdens 
förskola, 
Björkdalsvägen 
13 A 

120 120 120 120 120 120 

Ekegårdens 
förskola, Ekvägen 
4 

60 80 80 80 80 80 

Kullagårdens 
förskola, 
Rullstensvägen 8 

100 100 100 100 100 100 

Melltorps 
förskola, 
Melltorpsvägen 
15 A 

120 120 120 120 120 120 

Nordtorps 
förskola, Gamla 
skolan 

35 0     

Rullans förskola, 
Rullstensvägen 6 

60 60 60 60 60 60 

Sjögårdens 
förskola, Norra 
Gränsvägen 4 

60 60 0    

Lillsjöns förskola, 
Ny förskola 
Sandared 

80 100 120 120 120 120 

Ny förskola 
Badstrandsvägen
, Sjömarken 

  60 80 100 100 

Ekegårdens 
förskola, 
Sandhultsskolan 

20 20 20 20 20 20 

Antal platser i 
området 

655 660 680 700 720 720 
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Tabellen avser kapacitet för våren respektive år. 

4.7.1 Befolkningsprognos 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Befolkningsprognos, 0-5 år 746 727 705 690 663 

Antal platser i området 575 655 660 680 700 

Förväntat behov 603 610 592 580 557 

Över- / underskott av platser i plan -28 45 68 100 143 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

-28 45 68 100 143 

Förväntat behov av platser 2022 anger det faktiska utfallet av platser under våren 2022. För 2023 har en 
bedömning gjorts av förväntat behov med grund i de placeringar som redan nu gjorts till förskolorna 
inför våren 2023. Förskoleförvaltningen bedömer att den centrala prognosen är för hög för området 
2022. Förvaltningen bedömer att befolkningsprognosen i åldersgruppen hamnar på runt 700 barn för 
2022, vilket påverkar befolkningsutvecklingen kommande år. Dock tror inte förvaltningen att 
befolkningen minskar i den takt som central prognos anger. Det behöver också finnas en viss 
överkapacitet av platser då området är geografiskt stort med långa avstånd mellan förskolorna. 

Förvaltningen kommer att utreda om det lägre fram finns skäl att ledigställa någon lokal under en viss 
tid, då det både ekonomiskt och organisatoriskt är bättre än att behöva minska ner barnantalet på ett 
flertal förskolor. I Sandhult ser dock förvaltningen ett ökat behov av förskoleplatser. Förvaltningen 
kommer noga följa befolkningsutvecklingen inom området. 
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4.8 Sjöbo, Alideberg och Tosseryd 

Det finns byggklara detaljplaner på Alideberg för ca 100 bostäder och i Tosseryd (Öresjö Ängar) 
planeras för drygt 700 bostäder. På Sjöbo finns 300 bostäder med i prioriterade detaljplaner. 

Från området placeras ca 55 barn, vilket motsvarar 14 % av barnen, mot andra upptagningsområden, 
samtidigt placeras drygt 50 barn, 14 %, på område Sjöbo från andra upptagningsområden i staden. Runt 
45 barn, 12 %, från området går i fristående verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 
Kapacitet 

2027 
Kapacitet 

2028 

Savannens 
förskola, 
Idrottsgatan 

60 60 60 0   

Skattkistans 
förskola, Sjöbo 
Torggata 15 

100 100 100 100 100 100 

Sjöbogårdens 
förskola, 
Källbogatan 2 

60 60 60 60 60 60 

Trollgårdens 
förskola, 
Sjöbogatan 5 

60 60 60 60 60 60 

Vildmarkens 
förskola inkl. 
dygnet runt-
verksamhet,  Alid
elundsgatan 6 

120 120 120 120 120 120 

Ny förskola övre 
Sjöbo 

  80 100 100 100 

Ny förskola 
Öresjö Ängar. 

  80 80 80 80 

Familjecentral 
Sjöbo, Sjöbo 
Torggata 6 

      

Antal platser i 
området 

400 400 560 520 520 520 

Tabellen avser kapacitet för våren respektive år. 

4.8.1 Befolkningsprognos 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Befolkningsprognos, 0-5 år 513 523 534 584 612 

Antal platser i området 400 400 400 560 520 

Förväntat behov 361 370 379 415 435 

Över- / underskott av platser i plan 39 30 21 145 85 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

39 30 21 145 85 
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Förväntat behov av platser 2022 anger det faktiska utfallet av platser under våren 2022. För 2023 har en 
bedömning gjorts av förväntat behov med grund i de placeringar som redan nu gjorts till förskolorna 
inför våren 2023. Förskoleförvaltningen bedömer att den centrala prognosen är för låg för området 
2022. 

  

4.9 Trandared, Hulta, Brotorp och Sörmarken 

På Hulta finns byggklara detaljplaner för 70 bostäder. 

Från Trandared och Brotorp placeras runt närmare 40 barn, vilket motsvarar 13 % av barnen, mot 
andra upptagningsområden, samtidigt placeras ca 95 barn, 28 %, på området från andra 
upptagningsområden i kommunen. Runt 15 barn, 5 %, från området går i fristående verksamhet. 

Från Hulta och Sörmarken placeras runt drygt 80 barn, vilket motsvarar 27 % av barnen, mot andra 
upptagningsområden, samtidigt placeras ca 55 barn, 20 %, på området från andra upptagningsområden 
i kommunen. Runt 10 barn, 3 %, från området går i fristående verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 
Kapacitet 

2027 
Kapacitet 

2028 

Torgets förskola, 
Hultatorg 4 

140 140 140 140 140 140 

Hulta Ängars 
förskola, 
Sörmarksgatan 
207 

120 120 120 120 120 120 

Kransmossens 
förskola, 
Kransvägen 210 

120 120 120 120 120 120 

Södergårdens 
förskola, 
Trandaredsgatan 
40 

120 120 120 120 120 120 

Sörmarksgårdens 
förskola, 
Sörmarksgatan 
65 

60 60 60 60 60 60 

Trandaredsgårde
ns förskola, 
Trandaredsgatan 
42 

100 100 100 100 100 100 

Antal platser i 
området 

660 660 660 660 660 660 

Tabellen avser kapacitet för våren respektive år. 
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4.9.1 Befolkningsprognos 

Trandared, Brotorp 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Befolkningsprognos, 0-5 år 380 374 378 373 365 

Antal platser i området 340 340 340 340 340 

Förväntat behov 333 334 336 332 325 

Över- / underskott av platser i plan 7 6 4 8 15 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

7 6 4 8 15 

Förväntat behov av platser 2022 anger det faktiska utfallet av platser under våren 2022. För 2023 har en 
bedömning gjorts av förväntat behov med grund i de placeringar som redan nu gjorts till förskolorna 
inför våren 2023. 

  

Hulta, Sörmarken 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Befolkningsprognos, 0-5 år 405 411 405 391 384 

Antal platser i området 280 320 320 320 320 

Förväntat behov 269 275 271 262 257 

Över- / underskott av platser i plan 11 45 49 58 63 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

11 45 49 58 63 

Förväntat behov av platser 2022 anger det faktiska utfallet av platser under våren 2022. För 2023 har en 
bedömning gjorts av förväntat behov med grund i de placeringar som redan nu gjorts till förskolorna 
inför våren 2023. Förskoleförvaltningen bedömer att den centrala prognosen är något för hög för 
området 2022. 

Förvaltningen kommer att utreda om det lägre fram finns skäl att ledigställa någon lokal under en viss 
tid, då det både ekonomiskt och organisatoriskt är bättre än att behöva minska ner barnantalet på ett 
flertal förskolor. Förvaltningen kommer noga följa befolkningsutvecklingen inom området. 
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4.10 Viskafors, Svaneholm, Rydboholm, och Kinnarumma 

I Viskafors finns byggklara detaljplaner för 25 bostäder och i Kinnarumma för 27 bostäder. Ytterligare 
20 bostäder i Viskafors finns med bland prioriterade detaljplaner och i Kråkered för 125 bostäder. 

Från området placeras drygt 30 barn, vilket motsvarar 9 % av barnen, mot andra upptagningsområden 
och närmare 20 barn, 6 %, från andra upptagningsområden i staden placeras i område Viskafors. Runt 
10 barn, 3 %, från området går i fristående verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 
Kapacitet 

2027 
Kapacitet 

2028 

I Ur och Skur 
Kråkan, Södra 
Granbäcksvägen 
9 

25 25 25 25 25 25 

Falkungens 
förskola, 
Skolgränd 5 

40 40 40 40 40 40 

Herrgårdslekens 
förskola, Nya 
Vägen 5 

60 60 60 60 60 60 

Pumpkällagården
s förskola, 
Hagkällevägen 

60 60 60 60 60 60 

Svanungens 
förskola, 
Skolgatan 3 

57 57 57 57 57 57 

Ängsjögårdens 
förskola, 
Rydbovägen 24 

100 100 100 100 100 100 

Underavdelning 
till 
Pumpkällagården
, Hagkällevägen 
2 

40 40 40 40 40 40 

Antal platser i 
området 

382 382 382 382 382 382 

Tabellen avser kapacitet för våren respektive år. 

4.10.1 Befolkningsprognos 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Befolkningsprognos, 0-5 år 423 410 390 377 368 

Antal platser i området 382 382 382 382 382 

Förväntat behov 333 330 312 302 294 

Över- / underskott av platser i plan 49 52 70 80 88 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

49 52 70 80 88 
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Förväntat behov av platser 2022 anger det faktiska utfallet av platser under våren 2022. För 2023 har en 
bedömning gjorts av förväntat behov med grund i de placeringar som redan nu gjorts till förskolorna 
inför våren 2023. Det behöver också finnas en viss överkapacitet av platser då området är geografiskt 
stort med långa avstånd mellan förskolorna. 

Förvaltningen kommer att utreda om det lägre fram finns skäl att ledigställa någon lokal under en viss 
tid, då det både ekonomiskt och organisatoriskt är bättre än att behöva minska ner barnantalet på ett 
flertal förskolor. Förvaltningen kommer noga följa befolkningsutvecklingen inom området. 

  

5 Förändrat behov 

5.1 Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

Objekt Förändrat behov 
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Bodagårdens 
förskola, 
Steglängdsgatan 
1 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hässlegårdens 
förskola, 
Våglängdsgatan 
147 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Naturleken, 
underavdelning 
till Bäckaryds 
Förskola,  Gamla 
Brämhultsvägen 
82 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tunnlandsgården
s förskola, 
Tunnlandsgatan 
15 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Objekt Förändrat behov 
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Ängsgårdens 
förskola, 
Kamgarnsgatan 
19 
 

Behov av 
byggnation 
Renovering / 
Upprustning 
Nytt behov 

0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 

Familjecentral 
Boda, 
Smörhulegatan 2 
 

Renovering / 
Upprustning 

          

Summa  0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 

Bodagårdens förskola, Steglängdsgatan 1 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
1. Behov av solskydd. 
2. Behov av att komplettera lärmiljöer. 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Hässlegårdens förskola, Våglängdsgatan 147 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Behov av att utöka köket och se över varumottagning utifrån arbetsmiljöaspekter. 
2. Se över ytskikt i städcentral och tvättstuga. 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 



Förskolenämnden, Lokalbehovsplan 2024-2028 28(59) 

Naturleken, underavdelning till Bäckaryds Förskola,  Gamla Brämhultsvägen 82 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Ytskikt behöver ses över i personalrum. 
 
Utomhus 
1. Behov av ytterligare belysning på förskolegården. 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Tunnlandsgårdens förskola, Tunnlandsgatan 15 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
Kommentar: upprustning av pedagogiska lärmiljöer ligger i plan 2023. 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Ängsgårdens förskola, Kamgarnsgatan 19 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Ytskikt behöver ses över. 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: Behov av att utöka med 20 förskoleplatser. 
 

Familjecentral Boda, Smörhulegatan 2 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
1. Behov av att komplettera belysning. 
 
Utökning/Avetablering 
- 
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5.2 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet 

och Östermalm 

Objekt Förändrat behov 
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Liljebergets 
förskola, 
Liljebergsgatan 44 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mariagårdens 
förskola, 
Torstensonsgatan 
2 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sagans förskola, 
Kråkekärrsgatan 8 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skogsängens 
förskola (inkl. Mini 
och 
hörselverksamhet
), Klinikvägen 48 
 

Renovering / 
Upprustning 

-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tokarpsbergs 
förskola, 
Lindebergsgatan 
5 
 

Planerad 
byggnation 
Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 

Östermalmsgårde
ns förskola, 
Klinikvägen 33 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familjecentral 
Centrum, Stora 
Kyrkogatan 4 
 

Renovering / 
Upprustning 

          

Summa  -30 0 0 40 0 0 0 0 0 0 
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Liljebergets förskola, Liljebergsgatan 44 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
1. Behov av ytterligare belysning på förskolegården. 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Mariagårdens förskola, Torstensonsgatan 2 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Behov av att dela på ett kontor för att skapa ytterligare arbetsrum för pedagoger. 
2. Behov av en större alternativt två mindre ugnar i köket. 
 
Utomhus 
1. Behov av ytterligare belysning på förskolegården. 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Sagans förskola, Kråkekärrsgatan 8 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
1. Behov av ljudabsorbenter på utetorg. 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Skogsängens förskola (inkl. Mini och hörselverksamhet), Klinikvägen 48 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
1. Behov av inspringsskydd runt gungor. 
2. Behov av staket/skydd vid klipphäll. 
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Utökning/Avetablering 
- 
 

Tokarpsbergs förskola, Lindebergsgatan 5 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Behov av en ny blandningsmaskin till köket. 
 
Utomhus 
1. Behov av solskydd. 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: förskolan planeras utökas med 40 platser. 
 

Östermalmsgårdens förskola, Klinikvägen 33 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Ytskikt behöver ses över. 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Familjecentral Centrum, Stora Kyrkogatan 4 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Behov av att se över möjligheten att sätta upp ett räcke vid rampen vid entrén. 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
- 
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5.3 Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, 

Rångedala och Äspered 

Objekt Förändrat behov 
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Alprosgårdens 
förskola, 
Uppegårdsgatan 4 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aplaredsgårdens 
förskola, 
Boråsvägen 22 
 

Planerad 
byggnation 

0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 

Aplaredsgårdens 
förskola, 
klubbstugan, 
Bastuvägen 17 
 

Avetablering 0 0 -20        

Dalsjögårdens 
förskola, 
Uppegårdsgatan 8 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dannike förskola, 
Stomsvägen 1 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kerstinsgårdens 
förskola, 
Puckvägen 6 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lövängens 
förskola, 
Lövåsvägen 4 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rångedalagården
s förskola, 
Gretlandavägen 9 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skogsgläntans 
förskola, 
Fageråsvägen 21 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Objekt Förändrat behov 
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Äsperedsgårdens 
förskola, 
Kobackavägen 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rångedalagården
s förskola, 
Gretlandavägen 
11 
 

Avetablering 0 -20         

Nytt behov 
Dalsjöfors 
 

Nytt behov     60 0 0 0 0 0 

Summa  0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 

Alprosgårdens förskola, Uppegårdsgatan 4 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
1. Behov av att komplettera pedagogiska lärmiljöer på yngrebarnsgårdarna. 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Aplaredsgårdens förskola, Boråsvägen 22 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: Möjlighet att flytta verksamheten från klubbstugan till Aplaredsskolan utreds. 
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Aplaredsgårdens förskola, klubbstugan, Bastuvägen 17 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: Möjlighet att flytta verksamheten från klubbstugan till Aplaredsskolan utreds. 
 

Dalsjögårdens förskola, Uppegårdsgatan 8 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
1. Se över stötdämpande material i pedagogiska lärmiljöer. 
2. Behov av ytterligare belysning på förskolegården. 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Dannike förskola, Stomsvägen 1 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Ytskikt behöver ses över. 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Kerstinsgårdens förskola, Puckvägen 6 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Ytskikt behöver ses över. 
2. Behov av att kunna dimra viss belysning. 
 
Utomhus 
1. Förskolans fasad behöver ses över. 
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Utökning/Avetablering 
- 
 

Lövängens förskola, Lövåsvägen 4 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Behov av att möjliggöra för ett personalkök. 
2. Behov av att kunna dimra viss belysning. 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Rångedalagårdens förskola, Gretlandavägen 9 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
1. Behov av inspringsskydd runt gungor. 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: Möjligheten att flytta ner avdelning från Rångedalaskolan utreds för att samla 
verksamheten i samma lokaler. 
 

Skogsgläntans förskola, Fageråsvägen 21 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Behov av att kunna dimra viss belysning. 
2. Ytskikt behöver ses över. 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Äsperedsgårdens förskola, Kobackavägen 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
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1. Ytskikt behöver ses över. 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Rångedalagårdens förskola, Gretlandavägen 11 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: Möjligheten att flytta ner denna avdelning till Rångedalahallen utreds för att samla 
verksamheten i samma lokaler. 
 

Nytt behov Dalsjöfors 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: Behov av fler förskoleplatser i centrala Dalsjöfors bevakas av Förskoleförvaltningen 
utifrån byggnation och inflyttning till området. 
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5.4 Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 

Objekt Förändrat behov 
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Blåklintens 
förskola, 
Krögarevägen 4 
 

Planerad 
byggnation 
Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 

Paviljong Trollevi, 
Rosenvägen 6 
 

Avetablering 0 -20         

Skogsstjärnans 
förskola, Nya 
Kyrkvägen 20 
 

Behov av 
byggnation 
Nytt behov 

0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 

Trollevi förskola, 
Hovalidsvägen 3 
 

Avetablering 0 -80         

Växthusets 
förskola, Råryd 1 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Äventyrets 
förskola, 
Vinkelvägen 
Sparsör 
 

Planerad 
byggnation 

 80 20 20 0 0 0 0 0 0 

Öppna förskolan 
Fristad, 
Munkågården 
Asklandavägen 3 
 

Renovering / 
Upprustning 

          

Blåklinten 
paviljong, 
Krögarevägen 4 
 

Avetablering 0 0 0 -15       

Växthusets 
förskola paviljong, 
Råryd 1 
 

Behov av 
byggnation 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa  0 -20 20 40 0 0 0 0 0 0 
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Blåklintens förskola, Krögarevägen 4 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentarer: modul kommer att avetableras och ersättas med permanent lösning. I samband med 
detta behöver funktioner ses över inom hela förskolan. 
 

Paviljong Trollevi, Rosenvägen 6 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
1. Behov av att avgränsa yngre- och äldrebarnsdelarna av förskolegården. 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: Modul avvecklas när ny förskola öppnar i Sparsör 2024. 
 

Skogsstjärnans förskola, Nya Kyrkvägen 20 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: Önskar utreda möjligheten att bygga ut förskolan med ca 20 förskoleplatser. 
 

Trollevi förskola, Hovalidsvägen 3 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
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Kommentar: Modul avvecklas när ny förskola öppnar i Sparsör 2024. 
 

Växthusets förskola, Råryd 1 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Behov av nya ytterdörrar med dörrautomatik. 
2. Behov av att möjliggöra för ett personalkök. 
3. Behov av att se över trösklar inomhus för att underlätta transporter av vagnar inom förskolan. 
 
Utomhus 
 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Äventyrets förskola, Vinkelvägen Sparsör 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: Förskolan är planerad till 2024. 
 

Öppna förskolan Fristad, Munkågården Asklandavägen 3 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Behov av upprustning av personaltoaletten. 
2. Ytskikt behöver ses över. 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Blåklinten paviljong, Krögarevägen 4 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
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Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentarer: Modul kommer att avetableras och ersättas med permanent lösning. 
 

Växthusets förskola paviljong, Råryd 1 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: Önskar se över möjligheten att byta ut modul mot permanent lösning. 
 

5.5 Göta,Kristineberg,Hedvigsborg,Druvefors,Dammsvedjan

,Gässlösa,Regementet,Bergsäter,Bergsbo,Villastan 

Objekt Förändrat behov 
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Kristinegårdens 
förskola, 
Kristinegränd 4 
 

Pågående 
byggnation 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Linneagårdens 
förskola, 
Kellgrensgatan 12 
 

Avetablering -60          

Förskolan LärKan, 
Kulbanan 4 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moldeparkens 
förskola, 
Moldegatan 4 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Objekt Förändrat behov 
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Ny förskola 
Gässlösa 
 

Behov av 
byggnation 

       120 0 0 

Ny förskola 
Regementet 
 

Behov av 
byggnation 

       60 0 0 

Öppna förskolan 
Kristineberg, 
Kristinegränd 3 
 

Nytt behov           

Summa  -60 10 0 0 0 0 0 180 0 0 

Kristinegårdens förskola, Kristinegränd 4 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: Befintlig förskola ersätts av Stinebackens förskola 2023. 
 

Linneagårdens förskola, Kellgrensgatan 12 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: Förskolans lokaler sägs upp 2023. 
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Förskolan LärKan, Kulbanan 4 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Ytskikt behöver ses över. 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Moldeparkens förskola, Moldegatan 4 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Ytskikt behöver ses över. 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Ny förskola Gässlösa 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: Behov av förskoleplatser på Gässlösa bevakas av Förskoleförvaltningen utifrån 
byggnation och inflyttning till området. 
 

Ny förskola Regementet 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
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Kommentar: Behov av förskoleplatser på Regementet bevakas av Förskoleförvaltningen utifrån 
byggnation och inflyttning till området. 
 

Öppna förskolan Kristineberg, Kristinegränd 3 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: Kommer att finnas i tillfälliga lokaler på Göta tills nya lokaler lokaliserats på Kristineberg. 
 

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

Objekt Förändrat behov 

För
än

dra
t 

be
ho

v 
av 

kap
acit

et 
202

3 

För
än

dra
t 

be
ho

v 
av 

kap
acit

et 
202

4 

För
än

dra
t 

be
ho

v 
av 

kap
acit

et 
202

5 

För
än

dra
t 

be
ho

v 
av 

kap
acit

et 
202

6 

För
än

dra
t 

be
ho

v 
av 

kap
acit

et 
202

7 

För
än

dra
t 

be
ho

v 
av 

kap
acit

et 
202

8 

För
än

dra
t 

be
ho

v 
av 

kap
acit

et 
202

9 

För
än

dra
t 

be
ho

v 
av 

kap
acit

et 
203

0 

För
än

dra
t 

be
ho

v 
av 

kap
acit

et 
203

1 

För
än

dra
t 

be
ho

v 
av 

kap
acit

et 
203

2 

Byttorpsgårdens 
förskola, 
Kvibergsgatan 17 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hällegårdens 
förskola, 
Hällegatan 25 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Norrbygårdens 
förskola, 
Alingsåsvägen 11 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Norrbyskolans 
förskola, Norrby 
Tvärgatan 25-27 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Virvelvindens 
förskola inkl. 
dygnet runt, 
Tullatorg 9 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Objekt Förändrat behov 
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Ny förskola 
Kronängsparken 
 

Planerad 
byggnation 

0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 

Hestra, 
Serenadgatan, 120 
 

Behov av 
byggnation 

       120 0 0 

Ny förskola 
Getängen 
 

Behov av 
byggnation 

       80 0 0 

Summa  0 -20 60 0 0 0 0 200 0 0 

Byttorpsgårdens förskola, Kvibergsgatan 17 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Behov av att utöka lokalen något för att kunna tillreda måltider utanför verksamhetslokalerna. 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Hällegårdens förskola, Hällegatan 25 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Behov av att möjliggöra för ett personalkök. 
2. Behov av solskydd. 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
- 
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Norrbygårdens förskola, Alingsåsvägen 11 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Behov av renovering av lokalvårdspersonalens toalett. 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Norrbyskolans förskola, Norrby Tvärgatan 25-27 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
1. Pedagogiska lärmiljöer måste ses över och kompletteras. 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Virvelvindens förskola inkl. dygnet runt, Tullatorg 9 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Behov av markiser på vissa fönster. 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Ny förskola Kronängsparken 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: Planerad byggnation av förskola med 60 förskoleplatser. 
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Hestra, Serenadgatan, 120 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: Behov av fler förskoleplatser mot Hestra/Ekås bevakas av Förskoleförvaltningen utifrån 
byggnation och inflyttning till området. 
 

Ny förskola Getängen 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: Behov av förskoleplatser på Getängen bevakas av Förskoleförvaltningen utifrån 
byggnation och inflyttning till området. 
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5.7 Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och Viared 
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Björkgårdens 
förskola, 
Björkdalsvägen 13 
A 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ekegårdens 
förskola, Ekvägen 
4 
 

Renovering / 
Upprustning 
Nytt behov 

0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Melltorps 
förskola, 
Melltorpsvägen 15 
A 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nordtorps 
förskola, Gamla 
skolan 
 

Avetablering 0 -35         

Sjögårdens 
förskola, Norra 
Gränsvägen 4 
 

Renovering / 
Upprustning 
Avetablering 

0 0 -60        

Ny förskola 
Badstrandsvägen, 
Sjömarken 
 

Planerad 
byggnation 

  60 20 20 0 0 0 0 0 

Summa  0 -15 0 20 20 0 0 0 0 0 

Björkgårdens förskola, Björkdalsvägen 13 A 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Ytskikt behöver ses över. 
2. Behov av att kunna dimra viss belysning. 
3. Flytta skåp vid köket för att skapa ett bättre flöde för kostpersonal och pedagoger. 
 
Utomhus 
1. Behov av att komplettera med ytterligare en grind samt flytta på en grind. 
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Utökning/Avetablering 
- 
 

Ekegårdens förskola, Ekvägen 4 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Behov av att utreda möjligheten att utöka barnantalet på förskolan. 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Melltorps förskola, Melltorpsvägen 15 A 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
1. Behov av ytterligare belysning på förskolegården. 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Nordtorps förskola, Gamla skolan 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: Förskolan planeras avvecklas till sommaren 2023. 
 

Sjögårdens förskola, Norra Gränsvägen 4 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
 
 
Utomhus 
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1. Behov av ytterligare belysning på baksidan av förskolan. 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: Förskolan avvecklas mars 2025, när ny förskola byggs i Sjömarken. 
 

Ny förskola Badstrandsvägen, Sjömarken 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar:Planerad byggnation av ny förskola med 100 förskoleplatser 2025. 
 

5.8 Sjöbo, Alideberg och Tosseryd 
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Savannens 
förskola, 
Idrottsgatan 
 

Renovering / 
Upprustning 
Avetablering 

0 0 0 -60       

Skattkistans 
förskola, Sjöbo 
Torggata 15 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sjöbogårdens 
förskola, 
Källbogatan 2 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vildmarkens 
förskola inkl. 
dygnet runt-
verksamhet,  Alide
lundsgatan 6 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Objekt Förändrat behov 
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Ny förskola övre 
Sjöbo 
 

Planerad 
byggnation 

  80 20 0 0 0 0 0 0 

Ny förskola 
Öresjö Ängar. 
 

Behov av 
byggnation 

  80 0 0 0 0 0 0 0 

Familjecentral 
Sjöbo, Sjöbo 
Torggata 6 
 

Renovering / 
Upprustning 

          

Summa  0 0 160 -40 0 0 0 0 0 0 

Savannens förskola, Idrottsgatan 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
1. Behov av att komplettera pedagogiska lärmiljöer. 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: Förskoleförvaltningen utreder möjligheten att lämna modulerna när ny förskola byggs på 
övre Sjöbo. 
 

Skattkistans förskola, Sjöbo Torggata 15 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Behov av markiser i vissa rum. 
 
Utomhus 
1. Behov av ytterligare belysning på förskolegården. 
 
Utökning/Avetablering 
- 
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Sjöbogårdens förskola, Källbogatan 2 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Ytskikt behöver ses över. 
 
Utomhus 
1. Pedagogiska lärmiljöer behöver ses över och kompletteras. 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Vildmarkens förskola inkl. dygnet runt-verksamhet,  Alidelundsgatan 6 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Behov av att kunna dimra viss belysning. 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Ny förskola övre Sjöbo 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: Ny förskola på övre Sjöbo planerad till 2025. 
 

Ny förskola Öresjö Ängar. 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
Kommentar: En ny stadsdel ska byggas på Öresjö Ängar. Förskolenämnden tar ansvar för att 
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säkerställa att det finns förskoleplatser på området och planerar därför för en ny förskola för 80 barn på 
Öresjö Ängar. 
 

Familjecentral Sjöbo, Sjöbo Torggata 6 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Ytskikt behöver ses över. 
 
Utomhus 
1. Entrén behöver ses över och underhållas. 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

5.9 Trandared, Hulta, Brotorp och Sörmarken 

Objekt Förändrat behov 

För
än

dra
t 

be
ho

v 
av 

kap
acit

et 
202

3 

För
än

dra
t 

be
ho

v 
av 

kap
acit

et 
202

4 

För
än

dra
t 

be
ho

v 
av 

kap
acit

et 
202

5 

För
än

dra
t 

be
ho

v 
av 

kap
acit

et 
202

6 

För
än

dra
t 

be
ho

v 
av 

kap
acit

et 
202

7 

För
än

dra
t 

be
ho

v 
av 

kap
acit

et 
202

8 

För
än

dra
t 

be
ho

v 
av 

kap
acit

et 
202

9 

För
än

dra
t 

be
ho

v 
av 

kap
acit

et 
203

0 

För
än

dra
t 

be
ho

v 
av 

kap
acit

et 
203

1 

För
än

dra
t 

be
ho

v 
av 

kap
acit

et 
203

2 

Torgets förskola, 
Hultatorg 4 
 

Renovering / 
Upprustning 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hulta Ängars 
förskola, 
Sörmarksgatan 
207 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Södergårdens 
förskola, 
Trandaredsgatan 
40 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sörmarksgårdens 
förskola, 
Sörmarksgatan 65 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Torgets förskola, Hultatorg 4 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
Kommentar: inomhusmiljön upplevs bristfällig. Utredning pågår och mätningar ska utföras. 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Hulta Ängars förskola, Sörmarksgatan 207 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
- 
 
Utomhus 
1. Behov av vagnsförråd. 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Södergårdens förskola, Trandaredsgatan 40 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Behov av att kunna dimra viss belysning. 
2. Behov av tvättställ på en äldrebarnsavdelning. 
3. Ytskikt behöver ses över. 
4. Behov av ytterligare en ugn i köket. 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Sörmarksgårdens förskola, Sörmarksgatan 65 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Ytskikt behöver ses över. 
 
Utomhus 
1. Behov av solskydd. 
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2. Pedagogiska lärmiljöer behöver ses över. 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

5.10 Viskafors, Svaneholm, Rydboholm, och Kinnarumma 

Objekt Förändrat behov 
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I Ur och Skur 
Kråkan, Södra 
Granbäcksvägen 
9 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Falkungens 
förskola, 
Skolgränd 5 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Herrgårdslekens 
förskola, Nya 
Vägen 5 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pumpkällagården
s förskola, 
Hagkällevägen 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Svanungens 
förskola, 
Skolgatan 3 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ängsjögårdens 
förskola, 
Rydbovägen 24 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I Ur och Skur Kråkan, Södra Granbäcksvägen 9 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Behov av höj- och sänkbart skötbord. 
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2. Behov av att ljudisolera personalrum. 
3. Behov av att se över arbetsmiljön för kost- och lokalvårdspersonal då lokalerna är svårarbetade. 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Falkungens förskola, Skolgränd 5 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Barntoaletter inne i skötrum måste insynsskyddas av integritetsskäl. 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Herrgårdslekens förskola, Nya Vägen 5 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Ytskikt behöver ses över. 
2. Behov av att möjliggöra för ett personalkök. 
3. Behov av underhåll samt komplettering av utrustning i köket. 
 
Utomhus 
1. Behov av ytterligare belysning på förskolegården. 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Pumpkällagårdens förskola, Hagkällevägen 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Ytskikt behöver ses över. 
2. Mattan i köket behöver bytas på grund av halkrisk. 
 
Utomhus 
1. Behov av ytterligare belysning på förskolegården. 
 
Utökning/Avetablering 
- 
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Svanungens förskola, Skolgatan 3 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Behov av markiser i vissa rum. 
 
Utomhus 
1. Behov av solskydd. 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

Ängsjögårdens förskola, Rydbovägen 24 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Behov av att kunna dimra viss belysning på äldrebarnsavdelningar. 
2. Behov av en ny kombimaskin för fin- och grovdisk i köket. 
 
Utomhus 
- 
 
Utökning/Avetablering 
- 
 

6 Sammanfattning av behov 

Pågående byggnationer 

Nedan sammanfattas vilken byggnation av förskolor som pågår, för mer detaljerad information se 
avsnitt 5. 

Stinebackens förskola , Kristineberg (ersätter Kristinegårdens förskola) 

Planerade byggnationer 

Nedan sammanfattas vilka förskolor som planeras byggas, för mer detaljerad information se avsnitt 5. 

Aplareds förskola, Aplared 

Blåklintens förskola, Borgstena 

Äventyrets förskola, Sparsör 

Ny förskola Sjömarken 

Tokarpsbergs förskola, Tokarpsberg 

Ny förskola Kronängsparken, Norrby 

Ny förskola övre Sjöbo 
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Behov av byggnation 

Nedan sammanfattas inom vilka områden behov av nya förskolor finns, för mer detaljerad information 
se avsnitt 5. 

Skogsstjärnans förskola, Fristad 

Växthusets förskola, Bredared 

Ängsgårdens förskola, Brämhult 

Ny förskola Öresjö Ängar 

Ny förskola Gässlösa, utifrån byggnation och inflyttning 

Ny förskola Regementet, utifrån byggnation och inflyttning 

Ny förskola Hestra, utifrån byggnation och inflyttning 

Ny förskola Getängen, utifrån byggnation och inflyttning 

Nytt behov: 

Dalsjöfors 

Ekegårdens förskola, Ekvägen 4 

Skogsstjärnans förskola, Kyrkvägen 20 

Öppen förskola Kristineberg 

Ängsgårdens förskola, Kamgarnsgatan 19 

Renovering och upprustning 

Nedan sammanfattas vilka förskolor som har behov av renovering och upprustning, för mer detaljerad 
information se avsnitt 5. 

Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

Bodagårdens förskola, Steglängdsgatan 1 

Hässlegårdens förskola, Våglängdsgatan 147 

Naturleken, underavdelning till Bäckaryds förskola, Gamla Brämhultsvägen 82 

Tunnlandsgårdens förskola, Tunnlandsgatan 15 

Ängsgårdens förskola, Kamgarnsgatan 19 

Familjecentralen Boda, Smörhulegatan 2 

  

Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet och Östermalm 

Liljebergets förskola, Liljebergsgatan 44 

Mariagårdens förskola, Torstensonsgatan 2 

Sagans förskola, Kråkekärrsgatan 8 

Skogsängens förskola (exkl. Mini), Klinikvägen 48 

Tokarpsbergs förskola, Linderbergsgatan 5 

Östermalmsgårdens förskola, Klinikvägen 33 

Familjecentral Centrum, Stora Kyrkogatan 4 
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Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered 

Alprosgårdens förskola, Uppegårdsgatan 4 

Dalsjögårdens förskola, Uppegårdsgatan 8 

Dannike förskola, Länghemsvägen 

Kerstinsgårdens förskola, Puckvägen 6 

Lövängens förskola, Lövåsvägen 4 

Rångedalagårdens förskola, Gretlandavägen 11 

Skogsgläntans förskola, Fageråsvägen 21 

Äsperedsgårdens förskola, Skolstigen 

  

Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 

Blåklintens förskola, Krögarevägen 4 

Växthusets förskola, Råryd 1 

Öppna förskolan Fristad, Munkågården, Asklandavägen 3 

  

Göta, Kristineberg, Bergsäter, Bergsbo, Villastaden, Hedvigsborg, Druvefors, Dammsvedjan, 
Gässlösa och Regementet 

Förskolan LärKan, Kulbanan 4 

Moldeparkens förskola, Moldegatan 4 

  

Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen 

Byttorpsgården, Kvibergsgatan 17 

Hällegårdens förskola, Hällegatan 25 

Norrbygårdens förskola, Alingsåsvägen 11 

Norrbyskolans förskola, Norrby Tvärgatan 25-27 

Virvelvindens förskola, exkl dygnet runt, Tullatorg 9 

  

Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och Viared 

Björkgården, Björkdalsvägen 13 A 

Ekegårdens förskola, Ekvägen 4 

Melltorps förskola, Melltorpsvägen 15 A 

Sjögårdens förskola, Norra Gränsvägen 4 

  

Sjöbo, Alideberg och Tosseryd 

Savannens förskola, Idrottsgatan 

Skattkistans förskola, Nissegatan 7-9 

Sjöbogårdens förskola, Källbogatan 2 



Förskolenämnden, Lokalbehovsplan 2024-2028 59(59) 

Vildmarkens förskola, exkl dygnet runt, Alidelundsgatan 6 

Familjecentral Sjöbo, Sjöbo Torggata 6 

  

Trandared, Hulta, Brotorp och Sörmarken 

Torgets förskola, Hultatorg 4 

Hulta Ängars förskola, Sörmarksgatan 207 

Kransmossens förskola, Kransvägen 210 

Södergårdens förskola, Trandaredsgatan 40 

Sörmarksgårdens förskola, Sörmarksgatan 65 

  

Viskafors, Svaneholm, Rydboholm, och Kinnarumma 

I Ur och Skur Kråkan, Södra Granbäcksbvägen 9 

Falkungens förskola, Skolgränd 5 

Herrgårdslekens förskola, Nya Vägen 5 

Pumpkällagårdens förskola, Hagkällevägen 

Svanungens förskola, Skolgatan 3 

Ängsjögårdens förskola, Rydbovägen 24 

Avetableringar 

Nedan sammanfattas vilka förskolor som förvaltningen utreder möjligheten att avveckla eller kommer 
att avetablera. För mer detaljerad information se avsnitt 5. 

Aplaredsgårdens förskola, klubbstugan 

Blåklinten paviljong, Krögarevägen 4 

Linneagårdens förskola, Kellgrensgatan 12 

Trollevi förskola, Hovalidsvägen 3 

Paviljong Trollevi, Rosenvägen 6 

Nordtorps förskola, Gamla skolan 

Rångedalagårdens förskola, Gretlandavägen 11 

Savannens förskola, Idrottsgatan 

Sjögården, Norra Gränsvägen 4 

7 Passersystem 

Förskolenämnden ser att det är viktigt att utbyggnationen av passersystem fortlöper. Passersystem ger 
en mer användarvänlig och säker hantering av behörigheter för att komma in på våra förskolor. 
Loggfunktionen ger information kring passagehändelser i varje enskild dörr som är utrustad med 
kortläsare och risken för problem med borttappade nycklar minskar radikalt. På- och avlarmning av 
inbrottslarm kan skötas på ett smidigt sätt och det ges möjlighet att kunna låsa förskolorna även under 
verksamhetstid, vilket är av stor vikt för både personal och vårdnadshavare. Det ger även möjlighet att 
”snabblåsa” förskolorna med en knapptryckning om det krävs.  
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Rättighetsanalys – Lokalbehovsplan 2024-2028 

Med hjälp av Rättighetsanalysen prövas beslutets påverkan på 

invånarna/rättighetsbärarna bästa och beslutets påverkan på ett jämlikt Borås. 

Ett jämlikt samhälle är ett samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras, 

skyddas och uppfylls. Med hjälp av rättighetsanalysen kan Borås stad fatta 

beslut som leder mot ett mer jämlikt Borås. 

Rättighetsanalysen bygger på rättighetsprinciperna; icke-diskriminering och 

jämlikhet, deltagande och inkludering, transparens och ansvarsutkrävande och 

prövar beslutets påverkan på dessa. 

Prövning av barnets bästa i enlighet med barnkonventionen 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som 

rör barn. Det verktyg som rekommenderas av Barnombudsmannen och FN är 

en Barnkonsekvensanalys. Barnkonsekvensanalysen har integrerats i 

rättighetsanalysen för att inkludera barnets rättigheter i analysen. 

A. Ärendebeskrivning 

Beslut: 

Beskrivning av ärendet som 

Rättighetsanalysen avser samt eventuell 

bakgrund till ärendet.  

Lokalbehovsplan för 2024-2028. 

Lokalbehovsplanen skall redovisa Förskolenämndens 

samtliga lokalbehov 2024-2028. Behoven kommer 

sedan att presenteras i Lokalresursplanen, som ligger till 

grund för Lokalförsörjningsnämndens förslag till 

investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i 

Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 

investeringsplanen. Syftet med lokalbehovsplanen är att 

trygga tillgängligheten till goda och ändamålsenliga 

lokaler och med en ekonomiskt hållbar plan. 

Befolkningsprognosen skiljer sig åt mellan olika 

områden i kommunen, och det gör också behovet av 

förskoleplatser. 
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B: Analysunderlag 

Icke-diskriminering & jämlikhet  

B1: Vilka rättighetsbärare/invånare 

kommer beröras av beslutet? 

Exempelvis barn och unga, män, kvinnor, 
nationella minoriteter, etniska minoriteter, 
personer med funktionsnedsättningar, 
HBTQI-personer. Kan också vara boende i 
särskild stadsdel eller invånare med viss 
utbildningsgrad. 

Barn i verksamheten samt kommande förskolebarn 

berörs av ärendet då lokalbehovsplanen sätter 

förutsättningarna för kommande års lokalplanering. 

Barnen kommer att ligga i fokus för denna 

rättighetsanalys. 

Barnens vårdnadshavare berörs också av beslutet då 

beslutet berör verksamheten där de lämnar sitt barn. 

Personal inom Förskoleförvaltningen berörs främst 

om en förskola avvecklas och/eller om en ny 

förskola startas. Personalen hanteras inom ordinarie 

processer. Personalen som berörs hanteras i separat 

facklig process och kommer därför inte tas med i 

denna rättighetsanalys. 

Övriga medborgare berörs också indirekt då 

verksamheten är skattefinansierad. 

B2: Vilka diskrimineringsgrunder 

påverkas berörda rättighetsbärare 

av? 

1) etnisk tillhörighet, 2) religion eller annan 

trosuppfattning, 3) kön, 4) sexuell läggning, 

5) funktionsnedsättning, 6) ålder, 7) 

könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Tänk på att varje enskild grupp som berörs 

av beslutet kan bestå av personer med olika 

diskrimineringsgrunder.  

Individuella barn kan beröras av alla 

diskrimineringsgrunder. 

Barnen som grupp berörs främst av 

diskrimineringsgrunden ålder. 

B3: Vilka rättigheter i 

barnkonventionen har identifierats 

som viktiga i beslutsförslaget? 

Artikel 2 - Alla barns lika värde och icke-

diskriminering 

Artikel 3 - Barns bästa i frågor som rör dem 

Artikel 4 - Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina 

resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. 

Artikel 6 - Barns rätt till liv och utveckling 

Artikel 28 - Barn har rätt till utbildning 

Ansvarig: Förskolenämnden 

Beslutsdatum: 2023-01-26 
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B4: Vad säger övriga nationella 
lagar, föreskrifter och riktlinjer om 
det som beslutet berör? 
Skriv ner vilka som har beaktats, beakta 
även kommunala styrdokument. 

I skollagen kap. 2 § 35 regleras att det för 

utbildningen ska finnas de lokaler och den utrustning 

som behövs för att syftet med utbildningen ska 

kunna uppfyllas. 

Nämnden följer Borås Stads riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning. I riktlinjerna beskrivs det att 

verksamheterna ska bedrivas på ett kostnadseffektivt 

sätt och att kommunal service ska infria 

kommuninvånarnas behov och förväntningar utifrån 

ekonomiska ramar. 

Borås Stads riktlinjer för ny- och ombyggnation av 

förskolor följs samt Förskoleförvaltningens rutin för 

ny- och ombyggnation av förskolor. 

Lokalbehovsplanen följer också Västra 

Götalandsregionens riktlinjer för 

tillgänglighetsanpassning. 

Transparens & ansvarsutkrävande  

B5: Har informationen om 
beslutsförslaget 
varit allmänt tillgänglig och spridd? 
Om ja-på vilket sätt? 
Om nej – varför? 
Exempelvis direkt 
information till de invånare som 
påverkas, information på bibliotek 
och på kommunens webbsida. 

Ja, handlingarna publiceras på kommunens webbsida 

sju dagar innan nämndsammanträdet. 

B6: Kan alla 
invånare/rättighetsbärare ta till sig 
denna information? 
Om ja- på vilket sätt? 
Om nej – varför? 
Exempelvis klarspråk, 

andra språk, punktskrift (braille), bildstöd 
och teckenspråk. 

Nej, barnen har inte bedömts kunna ta till sig 

informationen om lokalbehovsplaneringen med 

hänsyn till deras ålder. Däremot har barnens 

vårdnadshavare möjlighet att ta till sig av 

informationen via websidan. 

Barn och vårdnadshavare på förskolor som berörs av 

större förändringar får information inför 

förändringen. 

Delaktighet & inkludering  

B7: Har berörda rättighetsbärare fått 
ge sina åsikter i ärendet? 
Vilka rättighetsbärare har tillfrågats? 

Barnen har inte tillfrågats med hänsyn till deras ålder. 
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Om svaret är nej, varför? Barnperspektivet har tillgodosetts genom att 

Förskoleförvaltningens förvaltningsledning, som 

representant för barnen och verksamheten, har varit 

delaktiga i framtagandet av planen. 

B8: Vad tycker rättighetsbärarna om 
det som beslutet berör? 

Okänt i dagsläget. 

B9: Har rättighetsbärarnas 
synpunkter beaktats? 
Beskriv hur åsikterna har beaktats. 
Om svaret är nej, varför? 

Rättighetsbärarnas synpunkter har inte inhämtats. 

Nämndens verksamhet utgår alltid från barnet eller 

barnens bästa. Utgångspunkt har varit att tillgodose 

barnens bästa som grupp på övergripande nivå och 

det individuella barnets rättigheter tillgodoses i den 

dagliga verksamheten. 

 

C: Bedömning 

C1: Vilka negativa och positiva 

konsekvenser kan beslutet få för 

rättighetsbärarna? Använd fakta 

från ditt analysunderlag:  

 

Icke-diskriminering & inkludering: Berörda 

diskrimineringsgrunder, lagar, föreskrifter, 

riktlinjer, statistik, beprövad erfarenhet, 

relevanta aktörers erfarenheter. 

 

Transparens och ansvarsutkrävande: 

Spridning av information, tillgänglighet.  

 

Deltagande och inkludering: 

Rättighetsbärarnas synpunkter.  

Barnen som rättighetsbärarna gynnas av att det finns 

en verksamhetsmässig planering för kommande år 

utifrån givna ekonomiska ramar för stabilitet i 

verksamheten. 

Det är även positivt för barnen att nämnden 

uppfyller de krav som åläggs dem utifrån lagar och 

styrdokument. 

Beslutet kan också ha en negativ påverkan med 

hänsyn till att resurserna är begränsade. 

Förskolenämnden har fått de ekonomiska ramarna 

från Kommunfullmäktige och har detta att förhålla 

sig till vid framtagande av lokalbehovsplanen. 

Resurserna behöver fördelas utifrån de prioriteringar 

som nämnden gör. 

C2: Vilka möjliga intressekonflikter 
har identifierats? 

Resurserna är begränsade och skattemedlen behöver 

användas på ett så bra sätt som möjligt. 

Intressekonflikter uppstår när prioriteringar av 

resurser behöver göras. 

C3: Finns det kompensatoriska 

åtgärder? 

 

Nej. 
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C4: Hur sker återkoppling till 
berörda rättighetsbärare och övriga 
aktörer som kan vara berörda? 

Efter beslut av Förskolenämnden publiceras 

handlingarna i webdiariet samt Borås Stads websida. 

Barnen får indirekt återkoppling genom att de 

befinner sig i verksamheten på förskolorna. 
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Uppsägning av Linneagårdens förskola, objekt 45401 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att lokalen för tidigare Linneagårdens förskola sägs 

upp per den 30 april 2023 och översänder beslutet till 

Lokalförsörjningsnämnden. 

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har inte längre någon verksamhet i lokalen för tidigare 

Linneagårdens förskola. Förskolenämnden har inte längre behov av lokalen och 

den sägs härmed upp per den 30 april 2023, då tre månaders uppsägningstid 

gått. 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 19 januari 2023. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach 

Förvaltningschef 
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Projekteringsframställan för ny förskola på 

Badstrandsvägen i Sjömarken 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker projekteringsframställan avseende nybyggnation av 

förskola på Badstrandsvägen, Räveskalla 1:36 under förutsättning att nämndens 

kommentarer omhändertas. Svaret översänds till Kommunstyrelsen och 

Lokalförsörjningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Projekteringsframställan avser byggnation av ny förskolan på Badstrandsvägen i 

Sjömarken. En förstudie har genomförts av Lokalförsörjningsförvaltningen 

tillsammans med representanter från Förskoleförvaltningen. Utformningen 

följer Borås Stads riktlinjer för ny- och ombyggnation av förskolor och Västra 

Götalandsregionens riktlinjer för tillgänglighetsanpassning. 

Projektering kommer att pågå under våren 2023 och preliminär byggstart är 

november 2023 med preliminär inflytt januari 2025.   

Projektets budget är kalkylerad till 56 500 000 kr. 

I samband med att den nya förskolan öppnar avvecklas Sjögårdens förskola 

med 60 förskoleplatser. Denna förskola är belägen i paviljonger, som har ett 

utgående bygglov. 

Ärendet i sin helhet 

Projekteringsframställan avser byggnation av ny förskolan på Badstrandsvägen i 

Sjömarken. En förstudie har genomförts av Lokalförsörjningsförvaltningen 

tillsammans med representanter från Förskoleförvaltningen. Byggnaden är tänkt 

i ett plan med gemensam entré och uppdelade kapprum. Under förstudien har 

det ritats på en planlösning med nio hemvister för att möjliggöra för mindre 

barngruppsstorlekar, gemensamhets- och aktivitetsytor samt matsal. Förskolan 

för tillagningskök och erforderliga personalutrymmen. Byggnadens 

verksamhetsyta är 1 220 m2 BRA (bruksarea). Förskolan har i förstudien 

planerats för 120 barn.  

Byggnadens placering på tomten har anpassats utifrån nuvarande struktur och 

byggnader samt med hänsyn till risk kopplat till järnvägen, där skyddsmur 

uppförs. Byggnaden avses att P-märkas, tillgänglighetsanpassas efter Västra 

Götalandsregionens nivå grön och förses med solceller.  
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Utemiljön utformas efter olika inritningar och åldrar och blir ca 3000 m2.  

Inom projektet görs anpassningar för Badresors befintliga verksamhet, 

parkeringsytan för förskola/Badresors verksamhet/allmänhet/badgäster samt 

mindre fartdämpande åtgärder på omkringliggande gator.  

Utformningen följer Borås Stads riktlinjer för ny- och ombyggnation av 

förskolor och Västra Götalandsregionens riktlinjer för tillgänglighetsanpassning.  

I samband med att den nya förskolan öppnar avvecklas Sjögårdens förskola 

med 60 förskoleplatser. Denna förskola är belägen i paviljonger som har ett 

utgående bygglov. 

Projektering kommer att pågå under våren 2023 och preliminär byggstart är 

november 2023 med preliminär inflytt januari 2025.   

Projektets budget är kalkylerad till 56 500 000 kr. 

Förskolenämndens kommentarer: 

Förskoleförvaltningen önskar minska ner antalet barn till 100 barn men behålla 

ytan för förskolan. Anledningen till detta är att när antalet hemvister utökas på 

en förskola, för att möjliggöra mindre barngrupper, blir rummen mycket små 

med den totalyta som denna byggrätt tillåter. Justeras ritningen till att istället 

innefatta sju hemvister och barnantalet minskas skapas en större 

ändamålsenlighet för verksamheten. 

Beslutsunderlag 

1. Projekteringsframställan för ny förskolan på Badstrandsvägen, 

Räveskalla 1:36, Borås Stad 

2. Ritningar Badstrandsvägens förskola 

3. Beslut -202200366-LFN-§146 

4. Rättighetsanalys 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 19 januari 2023. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach 

Förvaltningschef 
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Projekteringsframställan för Badstrandsvägens 

förskola  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

Badstrandsvägens förskola, Räveskalla 1:36.         

Projektets handläggning 

Förskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 

Lokalförsörjningsnämnden om nybyggnad av förskola 120 platser i Sjömarken. 

En lokalisering på Badstrandsvägen gjordes och en ny detaljplan för området 

Räveskalla 1:36 är antagen.  

Förstudiekonto öppnades 2019-06-04.  

Projektet finns med i Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 

2023 med en projektbudget om 56.500 tkr. 

Projektbeskrivning och mål 

Projektet avser en nybyggnad av en förskola för 120 platser. Byggnaden är tänkt 

att vara i ett plan med gemensam entré och kapprum uppdelade på yngre och 

äldre barn. Planlösningen bygger på nio hemvister för mindre 

barngruppsstorlek, gemensamhets-/aktivitetsytor samt matsal. Förskolan får 

tillagningskök och erforderliga personalutrymmen. Byggnaden är ca 1220 m2 

BRA (1340 m2 BTA).  

Byggnadens placering på tomten har anpassats efter nuvarande struktur och 

byggnader samt med hänsyn till risk kopplat till järnvägen (skyddsmur uppförs). 

Lekgården utformas efter olika inriktningar och åldrar, samt har tillgång till en 

kulle i direkt anslutning. Lekgården är ca 3000 m2.  

Inom projektet görs anpassningar för Badresors befintliga verksamhet, 

parkeringsytan kopplat till förskola – Badresors verksamhet – 

allmänhet/badgäster, samt mindre fartdämpande åtgärder på omkringliggande 

gator.  
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Byggnaden avses att P-märkas, tillgänglighetsanpassas efter VGR nivå grön och 

förses med solceller 

Konsekvensanalys lokaler 

Badstrandsvägens förskola är planerad för 120 platser och kommer att ersätta 

inhyrda paviljonger för Sjögårdens förskola (60 platser). Paviljongerna har ett 

utgående bygglov och kräver ersättning.  

Tidplan 

Projektering vår 2023. Byggstart preliminärt november 2023 med preliminär 

inflyttning januari 2025. 

Ekonomi 

Projektets budget är kalkylerad till 56 500 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 42 164 kronor. 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2023 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  0 kr  

Befintlig driftskostnad  0 kr  

Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av 
investeringen 2 608 883 kr Nybyggnad 

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 460 000 kr Nybyggnad  

Avgående lokalkostnad för LFN - 1 380 472 kr Sjögårdens förskola 

Tillkommande lokalkostnad för LFN  kr  

Total kostnad 1 688 411 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden /verksamhetens hyra 

 År 2023 Förklaring 

Befintlig/Ny schablonhyra  2 398 520 kr Nybyggnad  

Avgående hyra  - 1 380 472kr Sjögårdens förskola 

Hyrestillägg av investeringen 0 kr  

Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 0 kr  

Total intäkt/hyra 1 018 048 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

               År 2023  

Totalhyra 2 398 520 kr  

Befintlig schablonhyra 0 kr  
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Avgående hyra - 1 380 472 kr  

Tillkommande hyra 0 kr  

Hyresförändring  1 018 048 kr  

 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar. 

2. Barnkonsekvensanalys 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Förskolenämnden 

 

 

 
 
Nils-Åke Björklund 

Mötesordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Rättighetsanalys 

Med hjälp av Rättighetsanalysen prövas beslutets påverkan på 

invånarna/rättighetsbärarna bästa och beslutets påverkan på ett jämlikt Borås. 

Ett jämlikt samhälle är ett samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras, 

skyddas och uppfylls. Med hjälp av rättighetsanalysen kan Borås stad fatta 

beslut som leder mot ett mer jämlikt Borås.  

Rättighetsanalysen bygger på rättighetsprinciperna; icke-diskriminering och 

jämlikhet, deltagande och inkludering, transparens och ansvarsutkrävande och 

prövar beslutets påverkan på dessa.  

Prövning av barnets bästa i enlighet med barnkonventionen 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som 

rör barn. Det verktyg som rekommenderas av Barnombudsmannen och FN är 

en Barnkonsekvensanalys. Barnkonsekvensanalysen har integrerats i 

rättighetsanalysen för att inkludera barnets rättigheter i analysen.  

Varför ska du göra en rättighetsanalys? 

Hela kommunen och alla kommunala verksamheter bär som skyldighetsbärare 

ett gemensamt och enskilt ansvar för att rättighetsbärarnas, våra invånares, 

mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls. 

 

När ska du göra en rättighetsanalys? 

Rättighetsanalysen bör användas som underlag inför beslut som berör 

kommunens invånare/rättighetsbärare för att undersöka vad konsekvenserna av 

beslutet blir för en grupp rättighetsbärare/invånare eller 

rättighetsbärare/invånarna generellt.  

Ju tidigare i beslutsprocessen du gör rättighetsanalysen, desto lättare är det att 

korrigera beslutsförslaget. Ha därför för vana att göra rättighetsanalysen tidigt i 

beslutsprocessen. 

 

Hur gör du rättighetsanalysen? 
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1. Svara på frågorna och fyll i den nedanstående matrisen utifrån 

frågeställningarna.  

2. Det finns två sätt att genomföra matrisen på. Du kan kombinera de två 

sätten eller välja ett av sätten.  

3. 1) Tänk på alla målgrupper som berörs av beslutet samtidigt. 

Genomföranden tar längre tid, men du behöver bara göra analysen en gång. 

4. 2) Ta en grupp i taget, exempelvis barn eller äldre, genom att bara fokusera 

på den gruppen. Det går då snabbare att besvara frågorna, men om du vill tänka 

in flera grupper behöver du göra analysen upprepande gånger. 

A. Ärendebeskrivning 

 

 

B: Analysunderlag 

Icke-diskriminering & jämlikhet  

B1: Vilka rättighetsbärare/invånare 

kommer beröras av beslutet?  

 

Exempelvis barn och unga, män, kvinnor, 
nationella minoriteter, etniska minoriteter, 
personer med funktionsnedsättningar, 
HBTQI-personer. Kan också vara boende i 
särskild stadsdel eller invånare med viss 
utbildningsgrad. 

Barn på förskola som planeras 

avvecklas i samband med 

nybyggnation, kommande 

förskolebarn och barnens 

vårdnadshavare. Barnen kommer att 

ligga i fokus för denna 

rättighetsanalys. 

Personal inom Förskoleförvaltningen 

berörs när en förskola planeras 

avvecklas och en ny organisation 

byggs upp på den nybyggda 

Beslut:  

Beskrivning av ärendet som 

Rättighetsanalysen avser samt eventuell 

bakgrund till ärendet.  

Projekteringsframställan för ny förskola på 

Badstrandsvägen i Sjömarken. 

 

Ansvarig: Förskolenämnden 

 

Beslutsdatum: 2023-01-26 
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förskolan. Personalen hanteras inom 

ordinarie processer. 

B2: Vilka diskrimineringsgrunder 

påverkas berörda rättighetsbärare 

av? 

 

1) etnisk tillhörighet, 2) religion eller annan 

trosuppfattning, 3) kön, 4) sexuell läggning, 

5) funktionsnedsättning, 6) ålder, 7) 

könsöverskridande identitet eller uttryck. 

 

Tänk på att varje enskild grupp som berörs 

av beslutet kan bestå av personer med olika 

diskrimineringsgrunder.  

Individuella barn kan beröras av alla 
diskrimineringsgrunder. Gruppen 
barn inskrivna i Borås kommunala 
förskolor berörs främst av 
diskrimineringsgrunden ålder. Västra 
Götalands Regionens riktlinjer för 
tillgänglighetsanpassning följs i 
samband med nybyggnationen. 

B3: Vilka rättigheter i 

barnkonventionen har identifierats 

som viktiga i beslutsförslaget? 

Artikel 2 - Alla barns lika värde och 

icke-diskriminering 

Artikel 3 - Barns bästa i frågor som 

rör dem 

Artikel 28 - Barn har rätt till 

utbildning. 

B4: Vad säger övriga nationella lagar, 
föreskrifter och riktlinjer om det som beslutet 
berör? 

Skriv ner vilka som har beaktats, beakta 
även kommunala styrdokument. 

Utformningen följer Borås Stads 

riktlinjer för ny- och ombyggnation 

av förskolor och Västra 

Götalandsregionens riktlinjer för 

tillgänglighetsanpassning. 

 

Transparens & ansvarsutkrävande  

B5: Har informationen om 
beslutsförslaget 
varit allmänt tillgänglig och spridd? 
Om ja-på vilket sätt? 
Om nej – varför? 
 
Exempelvis direkt 
information till de invånare som 
påverkas, information på bibliotek 

Ja. Detaljplan har varit ute på 

samråd. Andra förvaltningar har 

ansvarat för spridning av 

information. Förskoleförvaltningen 

ansvarar för spridning av 

information till personal och 

vårdnadshavare.  



Borås Stad 
Datum 

2022-02-17 
 Sida 

4(5) 

 

 

och på kommunens webbsida.  

B6: Kan alla 
invånare/rättighetsbärare ta till sig 
denna information?  
Om ja- på vilket sätt? 
Om nej – varför? 

 
Exempelvis klarspråk, 

andra språk, punktskrift (braille), bildstöd 
och teckenspråk. 

Se ovan. Barn som berörs av beslutet 

kan ha svårt att ta till sig 

informationen med hänsyn till deras 

ålder. 

 

Delaktighet & inkludering  

B7: Har berörda rättighetsbärare fått 
ge sina åsikter i ärendet? Vilka 
rättighetsbärare har tillfrågats? 
Om svaret är nej, varför? 
  
 

Barnen har inte tillfrågats. 

Barnperspektivet har tillgodosetts 

genom att förvaltningsledningen som 

representant för barnen och 

verksamheten har varit delaktiga i 

processen. 

 

B8: Vad tycker rättighetsbärarna om 
det som beslutet berör? 

Vet ej. 

 

B9: Har rättighetsbärarnas 
synpunkter beaktats? Beskriv hur 
åsikterna har beaktats. 
Om svaret är nej, varför? 

Nämndens verksamhet utgår alltid 

från barnet eller barnens bästa. 

Utgångspunkt har varit att tillgodose 

barnens bästa som grupp på 

övergripande nivå och det 

individuella barnets rättigheter 

tillgodoses i den dagliga 

verksamheten. 

 

C: Bedömning 

C1: Vilka negativa och positiva 

konsekvenser kan beslutet få för 

Positivt är en ny förskola med 

ändamålsenliga och 
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rättighetsbärarna? Använd fakta 

från ditt analysunderlag:  

 

Icke-diskriminering & inkludering: 

Berörda diskrimineringsgrunder, lagar, 

föreskrifter, riktlinjer, statistik, beprövad 

erfarenhet, relevanta aktörers 

erfarenheter. 

 

Transparens och ansvarsutkrävande: 

Spridning av information, tillgänglighet.  

 

Deltagande och inkludering: 

Rättighetsbärarnas synpunkter.  

 

tillgänglighetsanpassade inom- och 

utomhusmiljöer för barnen. Tillfälligt 

kan barnet påverkas då det innebär ett 

byte av förskolelokal.  

 

C2: Vilka möjliga 
intressekonflikter har 
identifierats? 

Inga har identifierats. 

 

C3: Finns det kompensatoriska 

åtgärder? 

 

Nej. 

 

C4: Hur sker återkoppling till 
berörda rättighetsbärare och 
övriga aktörer som kan vara 
berörda? 

Beslutet expedieras till 

Lokalförsörjningsnämnden och 

Kommunstyrelsen för vidare beredning 

och anslås på kommunens anslagstavla.  

 

 

 

 
XX 
Handläggare 
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§ 146 Dnr LFN 2022-003662.6.1.1 

Projekteringsframställan för Badstrandsvägens 
förskola  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
Badstrandsvägens förskola, Räveskalla 1:36. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 
Lokalförsörjningsnämnden om nybyggnad av förskola 120 platser i Sjömarken. 
En lokalisering på Badstrandsvägen gjordes och en ny detaljplan för området 
Räveskalla 1:36 är antagen.  

Förstudiekonto öppnades 2019-06-04.  

Projektet finns med i Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 
2023 med en projektbudget om 56.500 tkr. 

Projektet avser en nybyggnad av en förskola för 120 platser. Byggnaden är tänkt 
att vara i ett plan med gemensam entré och kapprum uppdelade på yngre och 
äldre barn. Planlösningen bygger på nio hemvister för mindre 
barngruppsstorlek, gemensamhets-/aktivitetsytor samt matsal. Förskolan får 
tillagningskök och erforderliga personalutrymmen. Byggnaden är ca 1220 m2 
BRA (1340 m2 BTA).  

Byggnadens placering på tomten har anpassats efter nuvarande struktur och 
byggnader samt med hänsyn till risk kopplat till järnvägen (skyddsmur uppförs). 
Lekgården utformas efter olika inriktningar och åldrar, samt har tillgång till en 
kulle i direkt anslutning. Lekgården är ca 3000 m2.  

Inom projektet görs anpassningar för Badresors befintliga verksamhet, 
parkeringsytan kopplat till förskola – Badresors verksamhet – 
allmänhet/badgäster, samt mindre fartdämpande åtgärder på omkringliggande 
gator.  

Byggnaden avses att P-märkas, tillgänglighetsanpassas efter VGR nivå grön och 
förses med solceller  

Badstrandsvägens förskola är planerad för 120 platser och kommer att ersätta 
inhyrda paviljonger för Sjögårdens förskola (60 platser). Paviljongerna har ett 
utgående bygglov och kräver ersättning.  

Projektering vår 2023. Byggstart preliminärt november 2023 med preliminär 
inflyttning januari 2025. 
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Projektets budget är kalkylerad till 56 500 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 42 164 kronor. 

Beslutsunderlag 

Ritningar. 

Barnkonsekvensanalys 
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BRA
Förskola 1220 m2
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BULLERSKÄRM VY A-A
SKALA 1:200 A3
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KOMPENSATIONSÅTGÄRDER/PARKERING
SKALA 1:800 A3

BADRESOR

BEF. LEKPLATS

FÖRSKOLA
Pingisbord
Två av de befintliga pingisborden 
flyttas till nytt läge. Ytan där borden 
står idag förses med gräs.

Stängsel hundgård
Inhängnad av hundgården justeras så att kullen kan 
användas av Badresors besökare. 

Grusplan/parkering
Delar av befintlig grusyta blir parkering som avgränsas mot 
grusplanen med ett ca 3m högt stängsel.

Samlingsplats
Befintlig boulbana ersätts med gräsyta som 
kan användas som samlingsplats.

Parkering
Parkeringsytan struktureras och förses med 
träd. Det skapas tre uppställningsplatser för 
bussar avsedda för badresors besökare.
ÅV-stationen får ett nytt läge.
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HASTIGHETSDÄMPANDE ÅTGÄRDER
HÄSTHOVSVÄGEN /SLALA :800 A4

Förhöjd gångpassage
Vid infarten till parkeringen förbinds gångvägar 
med en förhöjd gångpassage. Förhöjningen 
bidrar också till att hastigheten på passerande 
fordon sänks.

Vägbula
I tre punkter längs Hästhovsvägen föreslås vägbulor 
för att sänka hastigheten. Detta kan även bidra tilla 
att minska ev. genomfartstrafik.



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2022-00145 2.6.1.0 
 

  

 

Anslagsframställan Äventyrets förskola i Sparsör 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner anslagsframställan för Äventyrets förskola, 

Vinkelvägen, Paradis 1:4. Svaret översänds till Kommunstyrelsen och 

Lokalförsörjningsnämnden. 

Ärendet i sin helhet 

Projekteringsframställan för Äventyrets förskola i Sparsör tillstyrktes av 

Förskolenämnden den 21 april 2022. Projektets budget var i 

projekteringsframställan kalkylerad till 43 000 000 kr. Baserat på inkomna 

anbud är nu projektets budget 62 922 000 kr och beror på en kraftigare 

prisutveckling än vad tidigare bedömts. 

I samband med att den nya förskolan öppnar planeras förskolan Trollevi 

avvecklas. Denna förskola är belägen i paviljonger. 

Bedömd produktionsstart är satt till våren 2023 med preliminär inflyttning 

våren 2024. 

Förskolenämndens kommentarer: 

Förskolenämnden ser att trots den kraftiga prisutvecklingen är det angeläget att 

Äventyrets förskola byggs enligt plan. Förskolan har efterfrågats i många år. 

Förskolenämnden är medveten om att den schablonhyra som nämnden erlägger 

för nybyggda förskolelokaler på sikt kan behöva justeras när kostnaden för att 

bygga nya förskolor kraftigt ökar. Förskolenämnden tar därför noga ställning till 

vilka förskolor som kan skjutas på i tid samt vilka som är angelägna att gå fram 

med trots prisläget. 

I samband med att den nya förskolan öppnar planeras förskolan Trollevi 

avvecklas. Schablonhyra för nybyggda förskolor år 2023 är 1 987 kr/m2. För 

förskolan Trollevis paviljong är kostnaden 4 102 kr/m2. 

Beslutsunderlag 

1. Anslagsframställan för Äventyrets förskola, Vinkelvägen, Paradis 1:4, 

Borås Stad, Lokalförsörjningsnämndens beslut. 

2. Budgetsammanställning. 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 19 januari 2023. 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach 

Förvaltningschef 
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§ 160 Dnr LFN 2022-001152.6.1.1 

Anslagsframställan för Äventyrets förskola 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Äventyrets förskola, 
Vinkelvägen, Paradis 1:4. 

Förslag   

Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med ett alternativt förslag 
som yrkar på att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. 
Förslaget biläggs protokollet. 

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 
godkänner upprättat förslag. 
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) föreslår att 
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det alternativa förslaget. 
 
Ordförande Helene Sandberg (S) finner att ordförandes förslag bifallits.  
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) begär votering.  
  
Följande propositionsordning fastställs; den som bifaller ordförande Helene 
Sandbergs (S) förslag röstar ja, den som bifaller Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. 
Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 

Omröstningsresultat 

Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), 
Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S) 
Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita 
Isegran (M) och Olle Engström (SD)  
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att godkänna 
upprättat förslag.  
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Reservation 

Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita Isegran (M) och Olle 
Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 
Lokalförsörjningsnämnden om en förskola för 120 barn på Vinkelvägen i 
Sparsör. Förstudiekonto öppnades 2019-12-10.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden och tillstyrktes av 
Förskolenämnden 2022-04-21 samt beslutades i Kommunstyrelsen 2022-04-25.  

Projektet finns med i Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 
2023 med en projektbudget om 52 500 tkr.  

Projektbeskrivning och mål 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med representanter från 
Förskoleförvaltningen genomfört en förstudie under början av 2020.  
Fastighetens storlek uppgår till 7350 m² och den totala ytan på byggnaden 
uppgår till 1490 m² BRA (ca 1550 m² BTA). 
 
Förskolan kommer inrymma nio hemvister för totalt 120 barn uppdelat för 
yngre och äldre barn. Beskaffenheten på tomten gör att en suterrängbyggnad är 
mest lämpad för fastigheten. På plan 1 placeras tillagningskök, UC/el och 
personalutrymme. På plan 2 placeras hemvister, matsal, ateljé, samt en 
gemensam samlingslokal. Utförandet medför en utvändig miljö som tillvaratas 
på det mest effektiva sättet i förhållande till terrängen, vilket skapar 
förutsättningar för tillgängliga funktioner och därtill upprätthåller man en friyta 
om 26 m²/barn. 
 
Lokalerna följer Borås Stads riktlinjer för förskolor och Västra Götalands 
regions riktlinjer för tillgänglighetsanpassning. Lokalerna kommer även att 
utföras enligt regler för P-märkning. Byggnadens placering och väderstreck 
medger möjlighet att förse byggnaden med solcellspaneler. Parkeringsantalet 
följer parkeringsreglerna och trafiksäkerheten har beaktats i projekteringen. 
 
Projektet överskrider budget baserat på en kraftigare prisutveckling är tidigare 
bedömd. Tomtens beskaffenhet medför högre kostnader för ex schakt och 
suterräng. Byggnaden har fått sedumtak och en utökad solcellsanläggning.  

Konsekvensanalys lokaler 

Förskoleverksamheten är idag inhyrd i moduler i Trollevi som avyttras när den 
nya förskolan står inflyttningsklar. Bygglov för tillfälliga paviljonger går ut 2025 
och behöver ersättas med nya lokaler i upptagningsområde Fristad och Sparsör. 
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Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Tidplan 

Byggstart preliminär april 2023 med preliminär inflyttning maj 2024. 

Ekonomi 

Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 62 922 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 40 180 kronor. 

Beslutsunderlag 

Ritningar 
Budgetsammanställning 
Investeringskalkyl 
 

 



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: xxx

Projekt nr: xxxxx   

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Akt Fritt (Utgiftsslag) 2022-03-08 2022-12-13 xxxx-xx-xx Akt Fritt (Utgiftsslag) 2022-03-08 2022-12-13 xxxx-xx-xx

Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag 

Budget Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK

9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 38 000 56 297 Myndighetskostnader 1 500 1 500 0
9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 500 500
9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter 1 000 1 000
9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 1 865 2 865 0
9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter 600 1 350
9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 400 690
9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult 150 150
9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 110 70
9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 175 150
9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult
9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 110 125
9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter
9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult 100 120
9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult 110 60
9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning
9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö
9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 110 150

Summa entreprenadutgift 0 38 000 56 297 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult
Summa byggherrekostnad 0 4 475 5 425 0 Kostnader för kontroll 260 210 0
Summa utgifter projektet 0 42 475 61 722 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 50 50
Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 150 100

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS 10 10
9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El 10 10
9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss 10 10

9652 8865   Kontroll Kök 10 10
9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark 10 10
9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) + index 525 1 200 9652 8885   Kontroll Övrigt 10 10
9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 800 800
9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 50 50 0

Summa total för projektet 43 000 43 000 62 922 0 9852 8125   Ränta under byggtid 50 50

Yta m² BTA 1 590 1 566 9859 8135   Dröjsmålsräntor

Utgift total kr/m² BTA 27 044 40 180 ########## Summa byggherrekostnad 4 475 5 425 0
Utgift entreprenad kr/m² BTA 23 899 35 950 ##########

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: xxx

Projekt nr: xxxxx   

Utgift byggherre kr/m² BTA 2 814 3 464 ##########

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN
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Datum 

2023-01-26 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2023-00004 1.1.3.0 
 

  

 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna redovisning av anmälningsärenden för 

perioden 12 december 2022 – 18 januari 2023 

Anmälningsärenden 

 

1. Ändring ägar- och ledningskretsen Montessoriförskolan Malmen 

Dnr 2022-00137 

 

2. Anmälan om verksamhet med undervisning - Björnflokans förskola 

Dnr 2022-00144 

 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-07  § 230 Borås Stads 

Miljöprogram 

 

4. Utdebitering CKS Kortteam 2023 

 

5. Inkomna synpunkter december 2022 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtnebach 

Förvaltningschef 
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Datum 

2023-01-26 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2023-00005 1.1.3.0 
 

  

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna redovisning av delegationsbeslut för 

perioden 12 december 2022 – 18 januari 2023 

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 

tjänstepersoner och ledamöter i enlighet med nämndens delegationsordning. 

Där framgår det även vilka delegationsbeslut som ska redovisas till nämnden. 

Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer 

delegationsbesluten. 

Delegationsbeslut 

 

1. Delegationsbeslut F5 Hyresgästanpassning lekgård – Rullans förskola 

Dnr 2021-00110 

 

2. Delegationsbeslut F5 Hyresgästanpassning utemiljö - Tunnlandsgårdens 

förskola 

Dnr 2021-00110 

 

3. Delegationsbeslut F6 Hyresgästanpassning utredning luftkvalité - 

Torgets förskola 

Dnr 2023-00003 

 

4. Delegationsbeslut B5-7 november - Tillsvidareanställningar 

Dnr 2023-00010 

 

5. Delegationsbeslut B8 november - Tidsbegränsade anställningar 

Dnr 2023-00010 

 

6. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 1-2 

Dnr 2023-00001 

 

7. Utökad tid på förskola löpnummer 191-199 

Dnr 2022-00002 
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8. Utökad tid på förskola löpnummer 1-18 

Dnr 2023-00002 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach 

Förvaltningschef 
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