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lokal Borgstena, Olovsholmsgatan 32, torsdagen den 1 mars 2018 kl. 15:00.
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Leif Johansson
Förskolenämndens Ordförande
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Partigruppmöten för politisk beredning:
Den rödgröna gruppen träffas tisdagen den 27 februari kl. 17.00 i
sammanträdeslokal Gingri, plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt
förhinder till Leif Johansson, tel. 0734-32 76 53.
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Sverigedemokraterna träffas tisdagen den 27 februari kl. 16.45 i
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förhinder till Leif Häggblom, tel. 0702-65 50 98
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Förskolenämnden
Dnr 2017-00004 007

Uppföljning av internkontrollplan 2017
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna
kontrollplanen för 2017 och översänder densamma till Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Varje nämnd ska löpande följa upp det interna
kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde och i samband med
årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till
Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
1. Uppföljning av intern kontrollplan 2017
Samverkan
Ärendet har varit föremål för samverkan i FSG den 22 februari 2018.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Leif Johansson
Ordförande
Pernilla Bjerkesjö
Förvaltningschef

Förskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

forskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Uppföljning Intern kontroll 2017
Förskolenämnden

1 Inledning
Förskolenämnden redovisar nedan uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2017. Sammanlagt tio riskbilder har följts upp inom områdena
personal, ekonomi och egen verksamhet.

2 Personal
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Vikarier

Kontroll av tillgången till timvikarier i
verksamheterna Statistik från bemanningsenheten

Analys
Förskolorna har stora svårigheter att möta behovet av tillgång till timvikarier. Särskilt svårt är
det i ytterområdena. Bristen på timvikarier har fått till följd att förskolechefer i några fall behövt
gå in och jobba i barngrupp. Även tillbudsrapporteringar gällande att det inte funnits tillräckligt
med personal på enheterna har inkommit till förvaltningen.
Under 2017 har i genomsnitt 89% (uppföljning mars-dec) av alla beställningar kunnat täckas
av bemanningsenheten. (Siffran visar inte om rätt antal timmar blivit täckt.) Att inte alla
beställningar kan tillgodoses, beror bland annat på att det inte finns tillräckligt med timvikarier
för hela staden, att timvikarier tackar nej till erbjudanden då de själv förfogar över sin tid och
att bemanningsenheten ibland behöver täcka såväl vakanser (i de fall grundbemanning inte är
täckt på enheten) som sjukskrivningar och "vård av barn"-ärende. Övergången från
Vikariebanken till Timecare under hösten medförde att täckningsgraden minskade under
november och december vilket varit bekymmersamt för verksamheten.
Åtgärd
De åtgärder som Bemanningsenheten jobbar med för att kunna tillgodose ännu fler
beställningar och nå målet på 100% är till exempel:
•

Ständigt pågående rekrytering.

•

Annonsering hos Arbetsförmedlingen.

•

Marknadsföring på bland annat STARK-dagen på Högskolan, på alla gymnasieskolor
och på trygghetsrådets mässa.
Inom förvaltningen ser det lite olika ut gällande hur vikariefrågan hanteras. De goda exempel
som finns, där förskolechefen i stor utsträckning arbetar med att göra förändringar i sin egen
organisation för att täcka vikariebehovet, bör spridas. Förvaltningen behöver även arbeta med
att se över möjligheten till överanställning. Arbetet med att minska sjukfrånvaron är också
viktigt i det här avseendet för att kunna bli mindre beroende av timavlönad personal.
Rekrytering

Uppföljning av antalet behöriga sökande per
utlyst tjänst. Extern personalomsättning - andel
tillsvidareanställda som slutat sin anställning i
kommunen under året i % av totalt antal
tillsvidareanställda. Andel medarbetare som anger
att de har en individuell kompetensplan i
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Analys
2017 har Förskoleförvaltningen utlyst 386 tjänster varav 175 tjänster är registrerade som
tillsatta. Dock bör man ha i åtanke att alla rekryteringar som är tillsatta inte är avslutade i
personalsystemet, vilket gör att fler tjänster är tillsatta än vad statistiken visar. Det är
framförallt förskollärartjänster som är svåra att tillsätta.
Andelen tillsvidareanställda som slutat sin anställning i Borås Stad är 12,87 % i jämförelse
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

medarbetarenkäten. Andelen jämställda
personalgrupper. Statistik från personalsystemet

med 9,87 % på Förskoleförvaltningen. För förskollärare och barnskötare är motsvarande siffra
8,68 % för förskollärare respektive 13,43%.
Andelen medarbetare som har en individuell kompetensplan är högre på Förskoleförvaltningen
än inom Borås Stad totalt sett. Enligt medarbetarenkäten som genomfördes under hösten
2017 anger 61,9 % av medarbetarna på Förskoleförvaltningen att de har en individuell
kompetensplan. Att samtliga medarbetare får en tydlig bild av hur de kan fortsätta att utvecklas
i linje med förvaltningens mål och uppdrag, kommunicerat i den individuella kompetensplanen,
torde bidra till fortsatt motivation och engagemang även framgent.
Förskoleförvaltningen har ett stort behov av att rekrytera utbildade förskollärare och
barnskötare, både män och kvinnor. Vid analys av de två stora personalgrupperna inom
förvaltningen; förskollärare och barnskötare, framkommer att andelen män av de
tillsvidareanställda förskollärarna (171101) är 2,9 % och andelen män bland utbildade
barnskötare är 3,4 %.
Åtgärd
För att uppnå Borås stads mål, 70 % förskollärare och 30% barnskötare, har bland annat
valideringsutbildningar initierats. Genom valideringsinsatser till barnskötare och förskollärare
samt genom karriärvägar skapar förvaltningen möjlighet till intern rörlighet istället för extern.
Skillnaden i medianlön mellan förvaltningar inom Borås Stad, samt Borås Stads löneläge i
förhållande till kringliggande kommuner är också ett område att bevaka framöver.
Förvaltningen behöver vidare under 2018 öka andelen medarbetare som har en individuell
kompetensplan.
Tre medarbetare har under 2017 tipsat om lediga tjänster och är därmed aktuella för
rekryteringsbonus. I medarbetarenkäten framkommer dock att 56 % av medarbetarna skulle
kunna rekommendera andra att söka jobb inom Borås Stad. Här torde således finnas stolta
ambassadörer som utgör en outnyttjad potential för att rekrytera fler medarbetare med
efterfrågad utbildningsbakgrund.
Annonsernas utformning kan komma att påverka andelen sökande av underrepresenterat kön
likväl som en ökad mångfald ur andra perspektiv. Det finns ett även nätverk för män inom
förskolan vars syfte är att bidra till fler män i förskolan. Nätverkets aktiviteter och
platsannonsernas utformning torde på sikt bidra till fler män inom förskolan. Att anpassa
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) så att män på förskollärarutbildningen får komma till en
förskola där andra män arbetar i en barngrupp, likväl som manliga feriearbetare också ges
denna möjlighet, är andra tänkbara aktiviteter som kan leda till fler män inom förskolan.

Personal och
lönekontroller

Kontroll av att lönerapportering sker enligt
föreskrifter avseende övertid/mertidsersättning,
användning av bil i tjänsten samt utlägg i tjänsten.
Stickprov och statistik
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Analys
2017 var förvaltningens totala kostnad för bilersättning 212014 kr (Schablonberäknad
bilersättning 135178 kr och skattepliktig bilersättning 76836 kr). Det finns tillfällen då
förvaltningens medarbetare använder sina egna bilar, av tidseffektiva skäl, men med hjälp av
god planering, användandet av den nya bilpoolen, och att välja andra färdmedel än bil torde
utbetald bilersättning likväl som miljöpåverkan inom Förskoleförvaltningen kunna minskas.
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice via
framtagen blankett

Slutsats
Under 2017 uppgick den totala kostnaden för utlägg i tjänsten till 124329 kr. Det innefattar till
exempel utlägg för entréavgifter, tågbiljetter, materialutlägg, utlägg för litteratur och livsmedel.
Det finns tillfällen då medarbetarens behöver göra utlägg i tjänsten. Ett exempel är
parkeringsavgifter. Men det finns andra poster som bör kunna minska när det gäller utlägg i
tjänsten.
Maxgränsen för hur mycket någon får jobba över enligt lagen är 50 timmar per kalendermånad
eller 48 timmar per 4-veckorsperiod. Högsta sammanlagda övertiden är 200 timmar per år.
Deltidsanställdas extraarbete upp till 40-timmarsvecka kallas för mertid i lagen. En
deltidsanställd får arbeta högst 200 timmar mertid per kalenderår. Arbetar en person 20
timmar i veckan, alltså 80 timmar på fyra veckor, under en 4-veckorsperiod kan mertidsarbete
högst ske med först 80 timmar, så att man kommer upp i heltid, och sedan med 48 timmar till,
som är högsta tillåtna övertid på en 4-veckorsperiod. Den mertid som också är övertid kallas
överskjutande mertid. Arbete som utförs på övertid ska vara av plötsligt uppdykande karaktär
och detta arbete ska ha varit svårt eller omöjligt för arbetsgivaren att förutse. Dagligt, löpande
arbete, som arbetsgivaren rimligen har kunnat förutse, ska inte ske på övertid. Vid uppföljning
visar personalstatistiken att ingen person har en sammanlagd övertid under året som uppgår
till 200 timmar och ingen medarbetare har arbetat 50 timmar övertid under en månad. Åtta
personer har arbetat mer än 200 timmar mertid under 2017. En person har arbetat mer än 48
timmar mertid under en månad. Månadsavlönade anställningar med låg sysselsättningsgrad är
en förklaring.
Åtgärd
För att minska bilersättningen och användandet av bil, kan medarbetare välja att promenera,
använda Borås stads elcyklar eller åka med lokaltrafiken. Medarbetarna bör också uppmuntras
att se över om bilresan kan ersättas med ett telefonmöte eller andra alternativa mötesformer.
Borås Stad har även en bilpool som ska nyttjas för resor i tjänsten om ovanstående alternativa
färdmedel inte är möjliga. Dialog bör föras med de chefer vars medarbetare i hög utsträckning
väljer att använda den egna bilen i tjänsten.
En bättre planering av materialinköp är ett område att arbeta vidare med, både för att minska
medarbetarnas utlägg i tjänsten men också för att säkerställa att inköp sker via upphandlade
leverantörer.
Berörda chefer på förvaltningen kommer under 2018 att informeras om reglerna kring övertid
och mertid.

Sjukfrånvaro

Uppföljning av andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, antal sjukfall över 60 dagar, Hälsa - ett
år utan sjukfrånvaro, andelen medarbetare som
anger "stämmer ganska bra" eller "stämmer bra"
på frågan "Mitt arbete engagerar mig i
medarbetarenkäten". Inrapporterad
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Analys
Under februari, mars och november var sjukfrånvaron per månad högst på förvaltningen då
sjukfrånvaron var över 10 % (som högst i februari 10,8%). För perioden januari 2017december 2017 var sjukfrånvaron 7,3 % inom Borås stad. Förskoleförvaltningen har en hög
sjukfrånvaro i förhållande till Borås Stad som helhet. På förskoleförvaltningen har 8,6 % av den
ordinarie arbetstiden varit sjukfrånvaro. Av den totala sjukfrånvaron utgör närmare hälften,
48,7 %, långtidssjukfrånvaro över 60 dagar, i jämförelse med 56,1 % för Borås Stad.
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod
sjukfrånvarostatistik
Enkätresultat

Slutsats
Engagerade och motiverade medarbetare betyder mycket för en arbetsplats och för en
organisations förmåga att nå goda resultat. I medarbetarenkäten som genomfördes hösten
2017 angav 93,4% av medarbetarna på Förskoleförvaltningen värdet 4 eller 5 på frågan ”Mitt
arbete engagerar mig”. Borås Stads resultat totalt sett var 90,5 %. Andelen medarbetare som
anger att arbetet är engagerande är således något högre på Förskoleförvaltningen än i Borås
Stad totalt sett. Begreppet medarbetarengagemang används generellt för att beskriva
medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för organisationen. Ibland
används även ord som till exempel ”viljan att göra det lilla extra” för att ringa in begreppet. I
medarbetarenkäten framkommer att 82,4 % av Förskoleförvaltningens medarbetare anger
värdet 4 eller 5 på HME-frågorna jämfört med 77,6 % sett till Borås Stads resultat totalt. Viljan
att göra det lilla extra och medarbetarnas motivation och engagemang är således högre på
Förskoleförvaltningen än i Borås Stad totalt sett.
Med anledning av omorganisationen har måttet "hälsa" inte kunnat följas upp löpande under
2017. Från och med 2018 kan dock måttet tas fram för Förskoleförvaltningen varje månad och
från och med 2019 kan nyckeltalet "långtidsfrisk" tas fram. Målet för måttet "hälsa" är 25 % för
förvaltningen under 2018.
Åtgärd
Förskoleförvaltningen kommer att fortsätta att arbeta systematiskt för att skapa förutsättningar
för goda prestationer, hållbart medarbetarengagemang och för att skapa en hälsofrämjande
arbetsmiljö i enlighet med Borås Stads SAM-rutiner. Tydliga mål, värderingar och feedback på
utfört arbete är också väsentligt för att öka hälsan. Ett fortsatt arbete med verksamhetsplaner
som bryts ner till tydliga mål på medarbetarnivå i medarbetarsamtalen är därför viktigt. Det
önskvärda resultatet är fortsatta insatser och åtgärder för ökad hälsa och att sjukfrånvaron ska
minska till ett minimum för både kvinnor och män.
Ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete är den viktigaste åtgärden för att förebygga
ohälsa. Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt, så att åtgärder kan sättas in i tid för att
förebygga ohälsa, återfall eller försämring. Trots förebyggande och hälsofrämjande insatser
kan sjukfrånvaro förekomma och behov av rehabilitering uppstå av olika anledningar.
Medarbetares behov ska klarläggas så tidigt som möjligt när ohälsa uppstår. Målet är att
minimera sjukfrånvaron och skapa förutsättningar för medarbetare att återgå snarast möjligt
med eller utan anpassningar.

3 Ekonomi
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Leverantörsfakturor

Kontroll av att leverantörsfakturor är korrekta.
Utgiften tillhör verksamheten, korrekt YY-kod

Analys
Risken för felaktiga utbetalningar bedöms inte vara särskild hög men konsekvenserna kan bli
allvarliga om det sker.

Förskolenämnden, Uppföljning Intern kontroll 2017

5(8)

Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod
finns på fakturan, F-skatt, organisationsnummer.
Stickprov

Slutsats
Åtgärd
Alla manuella utbetalningar som görs från förvaltningen granskas av ytterligare en person,
utöver den som gör utbetalningen.
Borås Stads betalfiler avseende leverantörsfakturor granskas genom tjänsten "Inyett" och
eventuella oegentliga leverantörer flaggas upp. Förvaltningen får besked om en leverantör har
flaggats och tar då kontakt med leverantören i fråga. Innan en leverantör används ska kontroll
göras mot Credit Safe. Under året har två leverantör som förskoleförvaltningen använt sig av
flaggats upp. I det ena fallet handlade det om en annan kommun och i det andra fallet en
leverantör med betalningsanmärkning. Förvaltningen kontaktade leverantören och lämnade
besked om att anmärkningen måste åtgärdas innan leverantören kan användas igen.

Genomgång av attestförteckningar, ej egen attest
Stickprov

Analys
För att inte förskingring ska kunna ske är det viktigt att inte egna kostnader attesteras eller att
attest kan ske utan granskning.
Åtgärd
Samtliga fakturor har en tvåhandsprincip, dvs det är alltid två personer som granskar
fakturorna.

Representation-utbildning

Upphandling

Kontroll av att deltagarförteckning och syfte
framgår och att program avseende representation
och/eller utbildningar bifogas. Kontroll av att
kostnader för representation följer
skattelagstiftning samt Borås Stads riktlinjer. Alla
fakturor på aktuella konton kontrolleras

Analys
För att kontrollerna att riktlinjer följs och att inga oegentligheter sker är det av stor vikt att
fakturor avseende representation och utbildning granskas.

Kontroll av att inköp följer ramavtal Stickprov

Analys
Ramavtal måste följas. På Borås Stads intranät finns en avtalsdatabas där ramavtalen är
samlade, dessutom framgår regler för inköp då ramavtal saknas. Det finns vissa svårigheter
med sökfunktionen i avtalsdatabasen som medför att omedvetna fel kan ske vid inköp.

Åtgärd
Den interna kontrollen görs kontinuerligt på samtliga fakturor gällande kurser, konferenser,
resor och logi för personal, förtroendemän och utomstående samt representation för personal,
förtroendemän och utomstående. I de fall det saknas underlag kontaktas berörd chef och/eller
fakturamottagare om komplettering. Kontroll sker även av att underlag efter kontakt kommer
in. Inkomna underlag scannas in och bifogas fakturan. Kontroll av dessa fakturor är inbyggd i
den löpande uppföljning som görs på förvaltningen.

Åtgärd
Förvaltningen informerar kring regelverk vid inköp. Två medarbetare har under året utsetts
som inköpskontakter på förvaltningen. Vid oklarheter uppmanas kontakt tas med stadens
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats
upphandlingsavdelning. När felaktigheter upptäcks, att inköp gjorts där upphandling saknas
eller att inköp konterats fel, påtalas det för berörd chef. Felkonteringar rättas.

4 Egen verksamhet
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Övergrepp

Kontroll av att rutinen är känd och att den följs
Stickprov

Analys
30 slumpmässigt utvalda avdelningar har kontaktats via telefon. En geografisk spridning har
gjorts vid urvalet. Endast tillsvidareanställda pedagoger har intervjuats. Av de 30 tillfrågade
svarade alla att de känner till rutinen "För förskolans arbete för likabehandling och kränkande
behandling". Vidare angav 29 personer att de känner till var rutinen finns. Tre pedagoger
visste dock inte vad de skulle göra om ett barn hade blivit kränkt i verksamheten.
Genom att titta på antalet inkomna anmälningar till huvudmannen gällande kränkande
behandling, kan slutsatsen dras, alla rutinen för anmälan, inte följs av alla chefer. 28
anmälningar har gjorts under 2017. En anledning kan vara att alla chefer, där flera är nya som
chefer, inte känner till vilken anmälningsskyldighet de har.
Åtgärd
Förskolecheferna behöver fortsätta arbetet med att implementera rutinen och särskilt
säkerställa så att alla känner till vad de förväntas göra vid en situation då ett barn blir kränkt.
Vidare behöver förvaltningen säkerställa så att alla chefer känner till anmälningsskyldigheten
enligt Skollagen 6 kap. 10§ samt se till så att anmälningar inkommer till huvudmannen.

Barngruppens storlek

Uppföljning av barngruppernas storlek Statistik
från 15 maj och 15 november

Analys
Förskolenämnden uppvisar ett genomsnitt över året på ca 15 barn/barngrupp, något högre
genomsnitt under våren och något lägre under hösten. Det är registrerade avdelningar som
tittats på, och inkluderar även statsbidraget, vilket har påverkat resultatet positivt.
Barngruppsstorleken i Borås Stad är större än de riktlinjer för barngruppers storlek, vilka
Skolverket tagit fram. I dessa riktlinjer är riktmärket för barn mellan ett och tre år, sex-tolv barn
per barngrupp och för barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till femton barn. Att minska
barngrupperna innebär generellt sett en ökad kostnad, eftersom det ofta föranleder ökat
personalbehov. Det finns även lokaler som inte är ändamålsenliga gällande att kunna minska
barngrupperna.
Åtgärd
Enheterna försöker i så stor utsträckning som möjligt att organisera verksamheten i mindre
barngrupper då det finns möjlighet för det. Inom avdelningarna går det således att skapa
mindre barngrupper vid olika aktiviteter. På så vis blir gruppstorleken stundtals mindre i
praktiken. Statsbidraget kommer att fortsätta under 2018 vilket innebär att barngruppernas
storlek kan bibehållas. Vid nybyggnation och renoveringar är det viktigt att beakta så att
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats
lokalerna är anpassade på ett sätt så att de möjliggör en organisation i mindre barngrupper.
Vid byggnation av de nya förskolorna Silverpoppeln och Marklandsgården samt vid
renoverandet av Kristinegården kommer Skolverkets riktlinjer gällande gruppstorlek att tas
hänsyn till. Här kommer yngrebarnsavdelningar att vara anpassade för max 12 barn och
äldrebarnsavdelningar för max 15 barn.

Lokaler

Kontroll av att lokalerna är funktionella och
ändamålsenliga Intervjuer med förskolechefer inför
framtagande av lokalresursplan

Analys
För att möjliggöra en god pedagogisk verksamhet är det av stor vikt att lokalerna är
funktionella och ändamålsenliga. I nuläget varierar lokalernas beskaffenhet i såväl
byggnadsstatus som i ändamålsenlighet.
Åtgärd
Under våren fick varje förskolechef skicka in sina synpunkter angående lokalernas
beskaffenhet till förvaltningens lokalsamordnare. Lokalsamordnaren gjorde sedan, i samråd
med förvaltningens verksamhetschefer, en prioritering av underlaget som inkommit. I
lokalplanen som tagits fram för Förskolenämnden framgår vilka enheter som inte bedöms ha
ändamålsenliga lokaler. Syftet med lokalplanen är att trygga tillgängligheten till goda och
ändamålsenliga lokaler. Lokalplanen tillsammans med bilagorna till lokalrevisionen är de
underlag som Förskolenämnden lämnar till Lokalförsörjningsnämnden (LFN) för de lokal- och
investeringsplaner LFN förelägger Kommunstyrelsen inför kommande budgetarbete.
Under 2018 kommer Förskoleförvaltningen att ta fram kriterier för funktionella lokaler och ange
dessa i det Funktionsprogram som håller på att arbetas fram.

Kontroll av att prognosarbetet ger tillräckligt med
underlag för att produktionen ska överensstämma
med behovet Statistik en gång per år

Analys
För att säkerställa att behovet av förskoleplatser möts är det av stor vikt att prognosarbetet ger
tillräckligt underlag. Befolkningsprognosen i kombination med förvaltningens prognosarbete
ligger som grund för den lokalplan som Förskolenämnden lämnar till
Lokalförsörjningsnämnden.
Åtgärd
En gång per halvår gör förvaltningen ett omfattande prognosarbete för nästkommande två
terminer. I prognosarbetet tittar förvaltningen på befolkningsprognosen, beläggningsgrader
inom olika geografiska områden, kösituationer mm. I prognosarbetet medverkar
verksamhetschefer, förskolechefer, chef för kvalitet- och utveckling, chef för
ekonomifunktionen samt samordnare.
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Datum

Instans

2018-03-01

Förskolenämnden
Dnr 2017-00197 007

Riskanalys och internkontrollplan 2018
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden godkänner riskanalysen och den interna kontrollplanen för
2018 och översänder desamma till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Kommunens nämnder och styrelser skall varje år upprätta
en riskanalys och en plan för den interna kontrollen.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige antog 2017 nya regler för intern kontroll i Borås Stad.
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Varje nämnd skall löpande följa upp det interna
kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde och varje år anta en plan för
denna uppföljning. Planen ska baseras på en riskanalys av rutiner och processer.
I riskanalysarbetet görs en konsekvens- och sannolikhetsbedömning.
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och
syftar bland annat till att:
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser
efterlevs.
 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.
 Minimera risker, säkra system och rutiner.
 Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster.
 Säkra en rättvisande redovisning som följer god
redovisningssed.
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.
Beslutsunderlag
Riskanalys 2018
Plan för intern kontroll 2018

Samverkan
Ärendet har varit föremål för samverkan i FSG den 22 februari 2018.

Förskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

forskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Leif Johansson
Ordförande
Pernilla Bjerkesjö
Förvaltningschef

Riskanalys 2018
Förskolenämnden

1 Inledning
Nedan följer Förskolenämndens riskanalys för 2018. Riskanalys har gjorts inom områdena personal, ekonomi och egen verksamhet.

2 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning

Till plan

Ny
nämndsorganisati
on

Risk för att nämndledamöter
inte är tillräckligt insatta i
verksamhetsspecifika frågor.

6

Nej

Riskbed
ömning

Till plan

2.Mindre
sannolik

6

Nej

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Nej

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Nej

Följs upp i riskbilden "Risk för
svårigheter gällande
kompetensförsörjning".

Risk för att personalens
kompetens gällande
genusfrågan är bristfällig

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Följs upp i förskolans
systematiska kvalitetsarbete.

Personalomsättni
ng

Risk för hög
personalomsättning

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Rekrytering

Risk för svårigheter gällande
kompetensförsörjning

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

Konsekvens

Sannolikhet

3.Kännbar

Kommentar

3 Personal
Verksamhet /
Process
Vikarier

Riskbild

Beskrivning

Risk för att rutiner för vikarier
ej är kända och följs
Risk för brist på vikarier

Det finns en risk att förskolorna
inte kan få tag i vikarier i den
utsträckning som behövs.

Risk för brister i förskolans
sekretess och tystnadsplikt
Kompetens och
utbildning

Risk för att förskolorna inte
når målet på 70%
legitimerade förskollärare
och 30 % barnskötare

Förskolenämnden, Riskanalys 2018

Det finns en risk för att målet ej
uppnås då det råder svårigheter
att rekrytera förskollärare.

Det råder brist på förskollärare i
stora delar av landet och även för
Borås stad är det en utmaning att
rekrytera förskollärare i den
utsträckning som önskas.

Kommentar
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Personal och
lönekontroller

Risk för att felaktiga
löneutbetalningar sker

Lönerapportering skall ske enligt
föreskrifter avseende
övertid/mertid, användning av bil i
tjänsten samt utlägg i tjänsten.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Sjukfrånvaro

Risk för hög sjukfrånvaro

Förskolans personal uppvisar i
nuläget en för hög sjukfrånvaro.
Flera åtgärder kommer under året
dock att vidtagas. Det är viktigt att
se att dessa åtgärder får effekt.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Nej

Förvaltningen kommer under
2018 att fortsätta arbetet med att
se över hur resurser kan
fördelas mellan
förskoleenheterna. Eventuellt
kommer denna riskbild att följas
upp i 2019 års plan.

Kommentar

4 Ekonomi
Verksamhet /
Process

Riskbild

Resursfördelning

Risk för brister i likvärdighet
utifrån resursfördelningen

Leverantörsfaktur
or

Risk för felaktiga
utbetalningar till oegentliga
leverantörer

Det finns en risk för att felaktiga
utbetalningar görs till tvivelaktiga
leverantörer.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Trots den låga bedömningen i
risk- och konsekvensanalysen,
är detta ett område som
nämnden vill följa upp och
säkerställa eftersom
organisationen är ny.

Risk för förskingring när
attestreglementet inte följs

Om det förekommer brister
gällande de rådande
attesteringsreglerna, finns en risk
för att förskingring kan inträffa.

4.Allvarlig

1.Osannolik

4

Nej

Trots den låga bedömningen i
risk- och konsekvensanalysen,
är detta ett område som
nämnden ville följa upp under
2017 och säkerställa eftersom
organisationen var ny. Då inga
avvikelser uppmärksammats
under 2017 och tvåattestprincipen alltid tillämpas,
bedöms denna riskbild inte
behöva följas upp även under
2018.
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Representationutbildning

Risk för att riktlinjer gällande
representation och utbildning
ej följs

Risken är att
representationsreglerna för Borås
Stad och skatteverkets regler ej
följs, samt att
representation/utbildning ej är
godkänd. Representation medges
endast inom eller i direkt
anslutning till Borås Stads
ordinarie verksamhet.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Upphandling

Risk för att Lagen om
offentlig upphandling (LOU)
inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Risk att ramavtal tillämpas
felaktigt och att leverantör som ej
är upphandlad korrekt används
för inköp i verksamheten. Borås
Stad kan riskera att stämmas för
avtalsbrott om ramavtalets delar
ej uppfylls korrekt.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Risk för att ramavtal inte följs

Kommentar

5 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Utredning och
barn i behov av
särskilt stöd

Risk för att barn i behov av
särskilt stöd inte får det stöd
de har rätt till

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Övergrepp

Risk för att barn utsätts för
sexuella övergrepp

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Risk för att rutiner gällande
övergrepp i förskolan inte är
kända och följs.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risk för att rutin mot
kränkningar av barn inte följs

Förskolenämnden, Riskanalys 2018

Det har framkommit att det finns
brister gällande huruvida denna
rutin alltid följs. Därför är det
angeläget att titta närmre på detta
område.

Kommentar
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Barngruppens
storlek

Risk för att inte klara
Skolverkets riktlinjer gällande
barngruppernas storlek

Det finns idag svårigheter att
uppfylla Skolverkets riktlinjer. En
del förskolor löser gruppstorleken
genom att förändra den inre
organisationen medan andra inte
kommit lika långt i detta arbete.
Ett kollegialt lärande skulle kunna
gynna detta arbete.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Integration

Risk för att inte kunna
placera alla nyanlända barn

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Nej

Säkerhet

Risk för brister gällande
säkerheten i utemiljön

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Risk för att säkerhetsrutiner
vid barns försvinnande inte
är kända och följs

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Risk för att förskolan har för
få manliga pedagoger

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Nej

Risk för att förskolan känns
som en otrygg arbetsplats för
män

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Risk för att lokaler inte är
ändamålsenliga och
funktionella

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Risk för brister gällande
placering av förskolan och
dess tillgänglighet

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risk för att säkerhetsrutiner
gällande brandskydd inte är
kända och följs

Jämn
könsfördelning

Lokaler

Risk för att förskolelokaler
saknas

Förskolenämnden, Riskanalys 2018

Med anledning av att
förvaltningen har många
nyanställda chefer är det
angeläget att under 2018 titta
närmre på att det systematiska
brandskyddsarbetet fungerar
tillfredsställande.

Den stora efterfrågan på
förskoleplatser gör att det behövs
fler förskolelokaler. Det finns en
risk för att nya lokaler inte hinner

Kommentar

Det finns ett manligt nätverk i
staden.
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Nej

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Kommentar

tas i bruk i önskvärd tid.
Tillsyn av
fristående enheter

Risk för att fristående
enheter inte har en tillräckligt
god kvalitet

Inkomna
synpunkter

Risk för att alla inte känner
till rutinen för
synpunktshantering samt
informerar om denna.

Inkomna synpunkter ska tas om
hand och besvaras enligt en
kommunövergripande rutin.
Rutinen behöver implementeras i
större utsträckning.

6 Riskmatris
4
27

8
2

9

12

Direkt åtgärd krävs (13-16)

16

Åtgärd krävs (9-12)

8

Håll under uppsikt (4-8)

4

Risken accepteras (1-3)

3
15

18

6

9

12

1

3

7

4

14

22

5

17

12

13

16

23

24

28

25

32

21

26

29

30

4
3

3

2
31
2
6

4
11

20

6

8
10

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket
troligt att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig
risk för att fel ska uppstå)

19

1

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

2

Förskolenämnden, Riskanalys 2018
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Konsekvens

1

2

3

4

1

1

2

3

4

Sannolikhet

13

16
Åtgärd krävs (9-12)

Verksamhet /
Process

Risknu
mmer

Utredning och
barn i behov av
särskilt stöd
Övergrepp

3
Håll under uppsikt (4-8)

Risken accepteras (1-3) Totalt: 32

Riskbed
ömning

Till plan

2.Mindre
sannolik

6

Nej

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Risk för att rutiner gällande övergrepp i
förskolan inte är kända och följs.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

4

Risk för att rutin mot kränkningar av
barn inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Barngruppens
storlek

5

Risk för att inte klara Skolverkets
riktlinjer gällande barngruppernas
storlek

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Integration

6

Risk för att inte kunna placera alla
nyanlända barn

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Nej

Säkerhet

7

Risk för brister gällande säkerheten i
utemiljön

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

8

Risk för att säkerhetsrutiner gällande
brandskydd inte är kända och följs

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

9

Risk för att säkerhetsrutiner vid barns
försvinnande inte är kända och följs

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

1

Risk för att barn i behov av särskilt stöd
inte får det stöd de har rätt till

3.Kännbar

2

Risk för att barn utsätts för sexuella
övergrepp

3

Förskolenämnden, Riskanalys 2018
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Verksamhet /
Process

Risknu
mmer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Jämn
könsfördelning

10

Risk för att förskolan har för få manliga
pedagoger

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Nej

11

Risk för att förskolan känns som en
otrygg arbetsplats för män

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

12

Risk för att lokaler inte är
ändamålsenliga och funktionella

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

13

Risk för brister gällande placering av
förskolan och dess tillgänglighet

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

14

Risk för att förskolelokaler saknas

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Tillsyn av
fristående enheter

15

Risk för att fristående enheter inte har
en tillräckligt god kvalitet

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Nej

Vikarier

16

Risk för att rutiner för vikarier ej är
kända och följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

17

Risk för brist på vikarier

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

18

Risk för brister i förskolans sekretess
och tystnadsplikt

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Nej

19

Risk för att förskolorna inte når målet
på 70% legitimerade förskollärare och
30 % barnskötare

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Nej

Följs upp i riskbilden "Risk för
svårigheter gällande
kompetensförsörjning".

20

Risk för att personalens kompetens
gällande genusfrågan är bristfällig

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Följs upp i förskolans systematiska
kvalitetsarbete.

Personalomsättni
ng

21

Risk för hög personalomsättning

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Rekrytering

22

Risk för svårigheter gällande
kompetensförsörjning

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Personal och
lönekontroller

23

Risk för att felaktiga löneutbetalningar
sker

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Sjukfrånvaro

24

Risk för hög sjukfrånvaro

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Resursfördelning

25

Risk för brister i likvärdighet utifrån
resursfördelningen

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Nej

Lokaler

Kompetens och
utbildning

Förskolenämnden, Riskanalys 2018

Kommentar

Det finns ett manligt nätverk i
staden.

Förvaltningen kommer under 2018
att fortsätta arbetet med att se över
hur resurser kan fördelas mellan
förskoleenheterna. Eventuellt
kommer denna riskbild att följas upp
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Verksamhet /
Process

Risknu
mmer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar
i 2019 års plan.

Leverantörsfaktur
or

26

Risk för felaktiga utbetalningar till
oegentliga leverantörer

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Trots den låga bedömningen i riskoch konsekvensanalysen, är detta
ett område som nämnden vill följa
upp och säkerställa eftersom
organisationen är ny.

27

Risk för förskingring när
attestreglementet inte följs

4.Allvarlig

1.Osannolik

4

Nej

Trots den låga bedömningen i riskoch konsekvensanalysen, är detta
ett område som nämnden ville följa
upp under 2017 och säkerställa
eftersom organisationen var ny. Då
inga avvikelser uppmärksammats
under 2017 och två-attestprincipen
alltid tillämpas, bedöms denna
riskbild inte behöva följas upp även
under 2018.

Representationutbildning

28

Risk för att riktlinjer gällande
representation och utbildning ej följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Upphandling

29

Risk för att Lagen om offentlig
upphandling (LOU) inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

30

Risk för att ramavtal inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Ny
nämndsorganisati
on

31

Risk för att nämndledamöter inte är
tillräckligt insatta i verksamhetsspecifika
frågor.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Inkomna
synpunkter

32

Risk för att alla inte känner till rutinen
för synpunktshantering samt informerar
om denna.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Förskolenämnden, Riskanalys 2018
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Intern kontrollplan 2018
Förskolenämnden

1 Inledning
Nedan följer Förskolenämndens plan för intern kontroll 2018. Riskbilder och kontrollmoment inom områdena personal, ekonomi och egen verksamhet
kommer att följas upp under 2018.

2 Personal
Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Vikarier

Risk för brist på
vikarier

Det finns en risk att förskolorna inte kan få tag i
vikarier i den utsträckning som behövs.

Kontroll av tillgången till timvikarier i
verksamheterna

Statistik från
bemanningsenheten
Enkätundersökning till alla
förskolechefer

Varje
tertial

Rekrytering

Risk för
svårigheter
gällande
kompetensförsörjni
ng

Det råder brist på förskollärare i stora delar av
landet och även för Borås stad är det en
utmaning att rekrytera förskollärare i den
utsträckning som önskas.

Extern personalomsättning - andel
tillsvidareanställda som slutat sin anställning i
kommunen under året i % av totalt antal
tillsvidareanställda. Andel medarbetare som
anger att de har en individuell kompetensplan i
medarbetarenkäten. Andel medarbetare som
anger att de skulle kunna rekommendera
andra att söka jobb inom Borås Stad.

Statistik från
personalsystemet

Varje år

Personal och
lönekontroller

Risk för att
felaktiga
löneutbetalningar
sker

Lönerapportering skall ske enligt föreskrifter
avseende övertid/mertid, användning av bil i
tjänsten samt utlägg i tjänsten.

Kontroll av att lönerapportering sker enligt
föreskrifter avseende övertid/mertidsersättning,
användning av bil i tjänsten samt utlägg i
tjänsten.

Stickprov och statistik
30 stickprov på anställda i
förvaltningen görs av
löneservice.
Intern kontroll-förfrågan
skickas till Löneservice via
framtagen blankett.
Statistik tas ur
personalsystemet.

Varje år

Sjukfrånvaro

Risk för hög
sjukfrånvaro

Förskolans personal uppvisar i nuläget en för
hög sjukfrånvaro. Flera åtgärder kommer
under året dock att vidtagas. Det är viktigt att
se att dessa åtgärder får effekt.

Uppföljning av andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, antal sjukfall över 60 dagar, Hälsa
- ett år utan sjukfrånvaro, andelen
medarbetare som anger "stämmer ganska bra"
eller "stämmer bra" på frågan "Mitt arbete
engagerar mig i medarbetarenkäten".

Inrapporterad
sjukfrånvarostatistik
Enkätresultat

Varje år
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3 Ekonomi
Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Leverantörsfakt
uror

Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Det finns en risk för att felaktiga utbetalningar
görs till tvivelaktiga leverantörer.

Kontroll av att leverantörsfakturor är korrekta.
Utgiften tillhör verksamheten, korrekt YY-kod
finns på fakturan, F-skatt,
organisationsnummer.

Alla fakturor granskas mot
Borås Stads kontrollsystem
"Inyette" och genom
granskning av attest i steg
1 och 2. Systemet flaggar
om det skulle föreligga
några oegentligheter och
om så är fallet, kontaktas
leverantören omgående.

Varje år

Representation
/Utbildning

Risk för att riktlinjer
gällande
representation och
utbildning ej följs

Risken är att representationsreglerna för Borås
Stad och skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie
verksamhet.

Kontroll av att deltagarförteckning och syfte
framgår och att program avseende
representation och/eller utbildningar bifogas.
Kontroll av att kostnader för representation
följer skattelagstiftning samt Borås Stads
riktlinjer.

Alla fakturor på aktuella
konton kontrolleras.

Varje år

Upphandling

Risk för att
ramavtal inte följs

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att
leverantör som ej är upphandlad korrekt
används för inköp i verksamheten. Borås Stad
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt.

Kontroll av att inköp följer ramavtal

Kontroll görs vid de tillfällen
det kommit till kännedom
eller att det befarats att
inköp skett utanför
ramavtal.

Varje år

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för att rutin
mot kränkningar av
barn inte följs

Det har framkommit att det finns brister
gällande huruvida denna rutin alltid följs.
Därför är det angeläget att titta närmre på
detta område.

Kontroll av att rutinen är känd och att den följs
av förskollärarna.

30 stickprov genomförs, 10
från vardera tidigare
stadsdelar för att få en
geografisk spridning.
Förskolorna/avdelningarna
kontaktas via telefon.
Frågor ställs till
tillsvidareanställd personal.

Varje år

Kontroll av att rutinen är känd och följs av
förskolecheferna.

Uppföljning via statistik
(antalet inkomna
anmälningar till
huvudmannen) och genom

Varje år

4 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Övergrepp

Förskolenämnden, Intern kontrollplan 2018
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

kontroll av anmälningar från
Skolinspektionen om
kränkande behandling där
anmälan till huvudman
saknas.
Barngruppens
storlek

Risk för att inte
klara Skolverkets
riktlinjer gällande
barngruppernas
storlek

Det finns idag svårigheter att uppfylla
Skolverkets riktlinjer. En del förskolor löser
gruppstorleken genom att förändra den inre
organisationen medan andra inte kommit lika
långt i detta arbete. Ett kollegialt lärande skulle
kunna gynna detta arbete.

Uppföljning av barngruppernas storlek

Statistik från maj och
oktober
Ett snitt beräknas utifrån
definitionen: "Antal
placerade barn per
registrerad avdelning".

Varje
halvår

Säkerhet

Risk för att
säkerhetsrutiner
gällande
brandskydd inte är
kända och följs

Med anledning av att förvaltningen har många
nyanställda chefer är det angeläget att under
2018 titta närmre på att det systematiska
brandskyddsarbetet fungerar tillfredsställande.

Kontroll av att alla gått brandskyddsutbildning
inom rätt tidsintervall

Uppföljning av
brandskyddspärmarna
Uppföljning via
kvalitetsdialog

Varje år

Kontroll av att brandskyddskontroller
genomförts enligt plan

Uppföljning av
brandskyddspärmarna
Uppföljning via
kvalitetsdialog

Varje år

Kontroll av att lokalerna är funktionella och
ändamålsenliga

Alla förskolechefer
kontaktas inför
framtagande av
lokalresursplan. De
inkommer med skriftligt
underlag om behov och
önskemål, vilket sedan
sammanställs och en
prioritering görs.
Uppföljningen ska utgå
ifrån kriterierna i
kommande
funktionsprogram.

Varje år

Lokaler

Inkomna
synpunkter

Risk för att lokaler
inte är
ändamålsenliga
och funktionella

Risk för att
förskolelokaler
saknas

Den stora efterfrågan på förskoleplatser gör att
det behövs fler förskolelokaler. Det finns en
risk för att nya lokaler inte hinner tas i bruk i
önskvärd tid.

Kontroll av att prognosarbetet ger tillräckligt
med underlag för att produktionen ska
överensstämma med behovet

Statistik en gång per år

Varje år

Risk för att alla inte
känner till rutinen
för
synpunktshanterin

Inkomna synpunkter ska tas om hand och
besvaras enligt en kommunövergripande rutin.

Kontroll av att rutinen är känd och följs.

Stickprov (20 slumpmässigt
utvalda förskolor kontaktas
via telefon) för att
säkerställa att rutinen är

Varje år
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

g samt informerar
om denna.

Rutinen behöver implementeras i större
utsträckning.

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

känd. Tillsvidareanställd
personal får svara på frågor
om rutinen.
Kontroll vid inkomna
anmälningar från
Skolinspektionen gällande
om det först skett ett
klagomål via
synpunktshanteringssystem
et.
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Datum

Instans

2018-03-01

Förskolenämnden
Dnr FN 2018-00021 2.4.1.4

Årsredovisning 2017
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden beslutar att godkänna Årsredovisning 2017.
Sammanfattning
Årsredovisningen är Förskolenämndens återrapportering till
Kommunfullmäktige avseende utfallet av 2017 års verksamhet och resultat.
Årets ekonomiska resultat blev ett överskott om 1 492 tkr i förhållande till årets
budget.
Tre nya förskolor öppnade under året för att möta behovet av förskoleplatser.
Behov av förskoleplatser ökar i olika delar av staden. Tillgång till lokaler
harmonierar inte med efterfrågan.
För att kunna behålla och rekrytera medarbetare är det viktigt att vara en
attraktiv arbetsgivare. Förskolenämnden har svårigheter att rekrytera utbildade
förskollärare. Under året har olika valideringsinsatser initierats för att öka
andelen utbildade barnskötare och förskollärare.
Tre medborgardialoger genomfördes under året. Två av medborgardialogerna
har handlat om att vuxna och barn har fått tycka till om utemiljöer för små
barn. Den tredje genomfördes på Viared för att undersöka behov och intresse
av en eventuell förskola i anslutning till sitt arbete.
Antal barn per årsarbetare låg under året i snitt på 5,4 barn per årsarbetare.
Ärendet i sin helhet
Årsredovisningen avser perioden januari-december 2017. Årsredovisningen
redovisar utfall för de indikatorer och uppdrag som Kommunfullmäktige ålagt
nämnden. I årsredovisningen redovisas även resultat och budgetavvikelser samt
beskrivningar och uppföljningar av verksamheten.
Årets ekonomiska resultat blev ett överskott om 1 492 tkr i förhållande till årets
budget. Statsbidraget för minskade barngrupper för läsåret 2017/18 blev ca 5
000 tkr lägre än för läsåret 16/17. Under slutet av året har insatser gjorts i den
pedagogiska inne- och/eller utemiljön på ett flertal förskolor. Efter
omorganisationen från stadsdelar till facknämnd har det tydligt framkommit att
det finns ett eftersatt behov i den pedagogiska miljön på ett flertal förskolor.
Bufferten har tillförts verksamheten för insatser i pedagogisk miljö,
utbildningsinsatser och volymökningar
Sagans förskola öppnade i augusti, Kransmossens förskola i september och
Kärrabackens förskola i november. Till viss del kommer de att ersätta någon
gammal lokal men framför allt är det en utökning för att kunna möta det behov
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av förskoleplatser som finns idag. Villans förskola fick tillfälligt tas i bruk under
våren för att klara av efterfrågan på förskoleplatser. Behov av förskoleplatser
ökar och minskar i olika delar av staden och tillgången till lokaler harmonierar
inte alltid med efterfrågan. Förskoleförvaltningen bedriver ett kontinuerligt
arbete med att producera och omfördela förskoleplatser dit efterfrågan finns.
Under året har förvaltningen implementerat ett nytt system där vårdnadshavare
digitalt kan anmäla sitt barn i kö, ändra schema och inkomst. Detta har skett för
att det gamla systemet inte längre kunde få support från leverantören, men
också för att kunna effektivisera handläggning av kö till förskoleplatser.
För att kunna behålla och rekrytera medarbetare är det viktigt att vara en
attraktiv arbetsgivare. Förskolenämnden har svårigheter att rekrytera utbildade
förskollärare. Under året har olika valideringsinsatser startats upp för att öka
andelen utbildade barnskötare och förskollärare. Genom att köpa platser på den
kommunala vuxenutbildningen har 20 medarbetare fått möjlighet att validera
sina kunskaper till barnskötare. Till 2018 planeras ytterligare 20 platser. Åtta
medarbetare har påbörjat validering till förskollärare.
Tre medborgardialoger har genomförts under året. I juni arrangerades den
första medborgardialogen, vilken riktade sig till vuxna. Totalt var det ett tjugotal
personer som tyckte till kring frågan som handlade om utemiljöer för små barn
i Borås Stad. I september genomfördes den andra medborgardialogen, på
Tunnlandsgårdens förskola. Dialogen hölls med barn på förskolan och temat
var även här "Utemiljöer". Den tredje dialogen genomfördes på Viared för att
undersöka behov och intresse av en eventuell förskola i anslutning till sitt
arbete. En kompletterande enkätundersökning genomfördes också under
hösten.
Antal inskrivna barn blev för året, snitt april och oktober, 6 254. Barn per
årsarbetare låg under året i snitt på 5,4. Efterfrågandegraden på förskoleplatser
var under året 91 %, vilket är högre än budgeterade 90 %.
Beslutsunderlag
1. Årsredovisning 2017
Samverkan
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-02-22.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Ekonomistyrning

Leif Johansson
Ordförande
Pernilla Bjerkesjö
Förvaltningschef

Årsredovisning 2017
Förskolenämnden

Innehållsförteckning
1 Inledning ............................................................................................. 3
2 Viktiga händelser under året ............................................................. 4
3 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag ....................... 4
3.1 Människor möts i Borås ................................................................................. 4
3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.................................................. 5
3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt ........................................................... 7
3.4 Ekonomi och egen organisation .................................................................... 8

4 Nämndens verksamhet 1 ................................................................... 9
4.1 Resultat ......................................................................................................... 9
4.2 Budgetavvikelse .......................................................................................... 10
4.3 Verksamhetsanalys ..................................................................................... 10

5 Verksamhetsmått ............................................................................. 14
5.1 Förskola....................................................................................................... 14

6 Investeringar ..................................................................................... 14

Förskolenämnden, Årsredovisning 2017

2(14)

1 Inledning
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 avseende barn i åldrarna 6 månader och längst till
den ålder som gäller för respektive insats jämlikt skollagen. Det vill säga nämnden ansvarar för
pedagogisk omsorg för de barn som ännu inte gått över till Grundskolenämndens ansvarsområde,
(börjat i förskoleklass eller klass 1). I ansvaret ingår också de öppna förskolorna samt
samordningsansvaret för familjecentralerna.
Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag
för bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående förskolor
och pedagogisk omsorg jämlikt skollagen (se ovan). Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter
som åvilar Kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt
verksamhetsområde.
En utvecklingsplan har arbetats fram som gäller för det kommande året utifrån Kommunfullmäktiges,
Förskolenämndens och läroplanens mål. Utvecklingsplanen revideras årligen. Utvecklingsplanen ska
borga för en mer långsiktig och mer kvalitativ planering för kommande utvecklingsprocesser. Det
övergripande målet för verksamheten är att utveckla kvaliteten på undervisningen i förskolan och skapa
en mer likvärdig förskola för alla barn i Borås stad i alla avseenden.
Förskoleförvaltningen arbetar för att närma sig målbilden "Sveriges bästa förskola". I målbilden har
förvaltningen identifierat områden som är centrala för en god kvalitet på verksamheten i förskolorna.
Förvaltningen arbetar för att alla förskolor ska nå en likvärdig kvalitet. Målbilden jämförs inte med
andra kommuner utan avser förvaltningens interna arbete. Förvaltningen har startat upp arbetet med att
utveckla undervisningsprocesser och ledarskap. Framöver ska förvaltningen även ta sig an området
arbetsmiljö.
Behov av förskoleplatser ökar och minskar i olika delar av staden och tillgången till lokaler harmonierar
inte alltid med efterfrågan. Förskolenämnden tog beslut om en lokalplan i våras med en flerårsöversikt
över demografi och behov, med befolkningsprognosen som grund. Den reviderades sedan under
hösten och ett nytt beslut av Förskolenämnden togs i december 2017. Den stora utmaningen är givetvis
att skapa fler förskoleplatser, det är betydligt svårare än att minska inom något område. Det kräver att
flera nämnder samverkar och tittar på utmaningarna tillsammans vilket är något som bör utvecklas än
mer under 2018.
Sagans förskola öppnade i augusti, Kransmossens förskola i september och Kärrabackens förskola i
november. Till viss del kommer de att ersätta någon gammal lokal men framför allt är det en utökning
för att kunna möta det behov av förskoleplatser som finns idag.
Förskolan ska kännetecknas av utmanande miljöer för lärande, kompetent personal samt trygghet och
omsorg. I mindre barngrupper blir barnen sedda och får möjlighet att utvecklas med hjälp av
pedagogisk personal på det sätt som skollag och läroplan föreskriver. Barngruppernas storlek påverkar,
förutom den pedagogiska kvaliteten, även tryggheten och hälsan. Även barn i behov av särskilt stöd
och barn med annat modersmål än svenska gynnas generellt sett i mindre barngrupper med hög
personaltäthet som består av utbildade medarbetare. Under läsåret 16/17 erhöll Förskolenämnden
närmare 40 mnkr i statsbidrag för minskade barngrupper. För läsåret 17/18 har statsbidraget minskat
till ca 35 mnkr.
Under året har olika valideringsinsatser startats upp för att öka andelen utbildade barnskötare och
förskollärare. Genom att köpa platser på den kommunala vuxenutbildningen har 20 medarbetare fått
möjlighet att validera sina kunskaper till barnskötare. Till 2018 planeras ytterligare 20 platser. Åtta
medarbetare har påbörjat validering till förskollärare.
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2 Viktiga händelser under året
2017 var Förskolenämndens första år som egen nämnd med egen förvaltning. Det har således funnits
flera olika händelser under året samt flera olika beslut som tagits som påverkat Borås Stads förskolor på
olika sätt. Framför allt pågick, (och fortfarande pågår), ett arbete för att göra förutsättningarna mer
likvärdiga för alla barn och för all personal. Något som kanske ändå varit mer påtagligt än annat är
bristen på förskoleplatser och bristen på behörig personal.
Nedan redovisas vad som under året varit mest tongivande när det gäller förskoleplatser och personal.
Förskoleplatser
Villans förskola fick tillfälligt tas i bruk under våren för att klara av efterfrågan på förskoleplatser. Den
stängdes sedan igen under hösten.
Beskedet kring statsbidrag för minskade barngrupper kom i juni månad och blev för läsåret 17/18 ca 5
mnkr lägre än för föregående läsår.
Sagans förskola på Norrmalm med 120 platser öppnade i augusti.
Kransmossens förskola på Trandared med 120 platser öppnade i september.
Kärrabackens förskola på Brämhult med 120 platser öppnade i november.
Byte av verksamhetssystem
Under året har förvaltningen implementerat ett nytt system där vårdnadshavare digitalt kan anmäla sitt
barn i kö, ändra schema och inkomst. Detta har skett för att det gamla systemet inte längre kunde få
support från leverantören, men också för att kunna effektivisera handläggning av kö till förskoleplatser.
Personal
Två olika valideringsutbildningar har startats. En för förskollärare och en för barnskötare. Den
kommunala vuxenutbildningen har startat en valideringsutbildning för 20 medarbetare till barnskötare.
Högskolan Borås har startat en valideringsutbildning för åtta medarbetare till förskollärare.
Under 2018 hoppas nämnden kunna starta ytterligare valideringsutbildningar för barnskötare och
förskollärare.

3 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
3.1 Människor möts i Borås
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2015

Antal genomförda
medborgardialoger.

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall År
2017

4

3

Antal genomförda medborgardialoger.
Nämnden når inte riktigt målet gällande att fyra medborgardialoger skulle ha genomförts under 2017.
En anledning till det är att nämnden är nybildad.
I juni arrangerades den första medborgardialogen, vilken riktade sig till vuxna. Totalt var det ett tjugotal
personer som tyckte till kring frågan som handlade om utemiljöer för små barn i Borås Stad. I
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september genomfördes den andra medborgardialogen, på Tunnlandsgårdens förskola. Dialogen hölls
med barn på förskolan och temat var även här "Utemiljöer".
Den tredje dialogen genomfördes på Viared för att undersöka behov och intresse av en eventuell
förskola i anslutning till sitt arbete. En kompletterande enkätundersökning genomfördes också under
hösten.
Det har funnits en bredd gällande vilka målgrupper som medborgardialogerna främst har riktats mot
och olika metoder, till exempel i form av dialoger och enkät, har under året testats. Resultaten från
medborgardialogerna har använts på olika sätt. Förvaltningen och nämnden har haft ett gott samarbete
internt och externt, med en förskola respektive Viareds företagarförening, LFF och
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Under 2018 har nämnden detta i åtanke när kommande dialoger ska
planeras.

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2015

Väntetid i antal dagar för de barn
som inte fått plats på förskola på
önskat placeringsdatum

16

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

97,4

Utfall 2016

95,4

Målvärde
2017

Utfall År
2017

16

18

100

95,8

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat
placeringsdatum
Förvaltningen har under året jobbat för att korta ner väntetiden gällande erbjudande om en
förskoleplats så mycket det går. Införandet av självservice via webben har resulterat i en enklare
hantering av kö till förskoleplatser. Det har samtidigt varit viktigt att kunna säkerställa en god kvalitet
gällande mottagande och inskolning på förskolorna. Därför är det ur kvalitetsaspekt inte enbart viktigt
att titta på antal dagar som vårdnadshavarna fått vänta. Samordnarnas arbete med placeringar under
2017 har inneburit att målet på maximalt 16 dagar i väntetid har uppnåtts för helåret, då genomsnittet
för 2017 blev 13 dagar. Utfallet för de första sex månaderna, vilka enligt indikatorns definition är de
som skall redovisas, blev 18 dagar. Det är detta utfall som rapporteras i "Kommunens kvalitet i
korthet", vilken är en nationell jämförelsetjänst.

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %.
De allra flesta vårdnadshavarna, 95,8 %, känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan.
Förskolenämnden når dock inte målvärdet på 100 procent. Andelen vårdnadshavare som känner sig
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan har ökat något sedan 2016, då utfallet var 95,4%. Att dra
några generella slutsatser på huvudmannanivå utifrån utfallen går inte. För varje förskola är resultaten
dock ett mycket viktigt underlag i enhetens systematiska kvalitetsarbete. Ett gott bemötande och ett
professionellt förhållningssätt till barn och vårdnadshavare lägger grunden för en känsla av trygghet.
Värdegrundsarbetet på förskolorna är därför ett mycket viktigt område att belysa och vid behov
fokusera på. En åtgärd kopplat till detta är att förvaltningen beslutat om att ta fram en ”Plattform för
Värdegrund”, vilken skall vara ett stöd för förskolechefer och pedagoger i sitt värdegrundsarbete.
Samverkan i olika former med vårdnadshavarna är också en viktig faktor för att vårdnadshavarna ska
känna sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. På förskolorna finns organiserad samverkan
genom till exempel föräldraråd, föräldramöten och utvecklingssamtal med barnen. Förskolorna arbetar
Förskolenämnden, Årsredovisning 2017
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för att ge barn och föräldrar en god introduktion och möjlighet till inflytande och delaktighet i
verksamheten på olika sätt.

3.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status År 2017

Kommentar År 2017

Förskolenämnden ska utreda
behovet av en förskola på Viared.

Genomfört

En utredning gällande om det finns ett behov av
en förskola på Viared har genomförts. En
medborgardialog med syfte att fånga in behov
och intresse för en eventuell förskola på Viared
och en kompletterande enkätundersökning med
samma frågeställning har gjorts.
Utgångspunkten har i första hand varit att
undersöka intresset hos de personer som
arbetar i Viared men som inte bor i området.
Antalet boende i Viaredsområdet är i sig inte
tillräckligt många för att det skulle motivera en
ny förskola i området. Det finns i dagsläget
närliggande förskolor där barnen får en
placering. För lokalisering har Viareds
industriområde varit utgångspunkt i utredningen
och gällande det området pekar
Samhällsbyggnadsförvaltningen på
problemaspekter som buller och utsläpp från
industrin. Resultatet från medborgardialogen
och enkätundersökningen, tillsammans med
expertkunskap från
Samhällsbyggnadsförvaltningen, pekar på att
det i dagsläget inte är motiverat med en förskola
i Viareds industriområde. Skulle
förutsättningarna ändras, i form av mer
inflyttning, behöver frågan eventuellt
aktualiseras igen. Lokaliseringen behöver i det
skedet i så fall noga utredas, med tanke på att
Viared är ett växande industriområde.

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

Ej genomfört

Att arbeta för att fördelningen mellan
förskollärare och barnskötare är 70 respektive
30 procent är ett långsiktigt arbete.
Förvaltningen har initierat valideringsinsatser för
att öka andelen utbildade barnskötare och
förskollärare. Under 2017 har åtta personer
påbörjat validering till förskollärare och 20
medarbetare har genomgått
valideringsutbildning till barnskötare. Ytterligare
19 studerar med 25 % bibehållen lön.

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

Genomfört

Förskolenämnden och
Lokalförsörjningsnämnden träffades under våren
och gav förvaltningscheferna uppdraget.
Förvaltningscheferna, tillsammans med
presidierna, har sedan träffat privata
fastighetsägare och diskuterat frågan.
Lokalförsörjningsförvaltningen arbetar nu vidare
med uppdraget.
För 2018 är det till exempel klart att Borås stad
kommer att hyra lokaler för en förskola i området
Backadalen på Bergsäter, där en privat aktör
kommer att exploatera. Förskolan kommer att
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Uppdrag

Status År 2017

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

Genomfört

Kommentar År 2017
ligga i bottenplan i en av byggnaderna.
En arbetsgrupp med representanter från de tre
förvaltningarna inom utbildningsklustret har
arbetat med uppdraget och färdigställt en
rapport. Rapporten beskriver nuläget och
föreslår konkreta åtgärder för det fortsatta
förbättringsarbetet inom detta område. En
gemensam plan för kompetensutveckling på
Gymnasieskolan, Grundskolan och Förskolan
om elever med autismspektratillstånd (AST) är
också framtagen. Förskoleförvaltningen
genomförde redan under våren 2017 olika
kompetensutvecklingsinsatser gällande barn
med AST. Återkommande utbildningar kommer
även att ske under 2018.
Under 2017 har även nya rutiner för övergångar
för barn och elever i behov av särskilt stöd tagits
fram och beslutats. Denna rutin ska säkerställa
att barns och elevers behov av stöd tillgodoses
under hela utbildningstiden.

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2015

Utfall 2016

Andel ekologiska och/eller
närproducerade livsmedel, %.

Målvärde
2017

Utfall År
2017

45

50,2

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.
Statistik för denna indikator tas fram vid tre tillfällen per år och presenteras i tertialuppföljningarna. Vid
uppföljningen till tertial 1 var utfallet 49% och för tertial 2 50%. För hela 2017 blev det totala utfallet
50,2, vilket visar på att andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel ökar något under året
och att målet för 2017 har uppnåtts.
Kostverksamheten, vilken är organisatoriskt placerad under Grundskolenämnden, arbetar aktivt vidare
för att öka andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel och således nå målet för 2018 (55%),
bland annat genom att minska matsvinnet, minska köttmängden och utveckla fler vegetariska recept.

3.3.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status År 2017

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

Förskolenämnden, Årsredovisning 2017

Genomfört

Kommentar År 2017
Vid bokning av hotell och konferenser ska
beställare inom Förskoleförvaltningen efterfråga
Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel. Hotell och
anläggningar som är miljöcertifierade ska
prioriteras framför andra. Förvaltningen har
bland annat via månadsbrev informerat alla
berörda om vilka krav som skall ställas i
samband med bokning av hotell och
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Uppdrag

Status År 2017

Kommentar År 2017
konferenser.

3.4 Ekonomi och egen organisation
Målvärde
2017

Utfall År
2017

Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.

7,5

8,6

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

75

81

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

23

20,1

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2015

Utfall 2016

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt, så att åtgärder kan sättas in i tid för att förebygga ohälsa.
Trots förebyggande och hälsofrämjande insatser kan sjukfrånvaro förekomma och behov av
rehabilitering uppstå av olika anledningar. Medarbetares behov ska klarläggas så tidigt som möjligt när
ohälsa uppstår. Målet är att minimera sjukfrånvaron och skapa förutsättningar för medarbetare att
återgå snarast möjligt med eller utan anpassningar. Nyckeltal relaterade till sjukfrånvaro kan på sikt ge
indikationer kring hur sjukfrånvaron utvecklas över tid på förvaltningen, men jämförelser mellan år för
förvaltningen kan genomföras först efter 2018 på grund av den omorganisation som ägde rum vid
årsskiftet 2016/2017.
Den sjukfrånvarostatistik som under året har tagits fram har byggts på månad för månad. Under
februari, mars och november var sjukfrånvaron per månad högst på förvaltningen då sjukfrånvaron var
över 10 % (som högst i februari 10, 8%). För perioden januari - december var sjukfrånvaron 8,6 % på
Förskoleförvaltningen, jämfört med 7,3 % för Borås stad. Av den totala sjukfrånvaron på förvaltningen
utgör närmare hälften, 48,7 %, långtidssjukfrånvaro över 60 dagar, i jämförelse med 56,1 % för Borås
Stad.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Den arbetade tiden för timavlönade under 2017 motsvarar 81 årsarbeten. Den arbetade tiden för
timavlönade har under året minskat till följd av svårigheterna att rekrytera till de fasta tjänsterna. De
timavlönade anställs i större utsträckning på längre vikariat vilket har lett till en brist på timvikarier. En
viss andel timavlönade behövs för att ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro och i dagsläget har
bemanningsenheten svårt att hitta ersättare. Förvaltningen behöver därför arbeta med att se över
möjligheten med överanställning. Arbetet med att minska sjukfrånvaron är också viktig i det här
avseendet för att bli mindre beroende av timavlönad personal.

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.
Under året var 20,1 % av medarbetarna på Förskoleförvaltningen friska under minst ett år (hälsa),
jämfört med 30,9 % för hela Borås Stad. Uppdelat på kön var 19,9 % av kvinnorna respektive 25,6 %
av männen på Förskoleförvaltningen friska under minst ett år.
Förskoleförvaltningen kommer att fortsätta att arbetar systematiskt för att skapa förutsättningar för
hållbart medarbetarengagemang och för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö i enlighet med Borås
Stads SAM-rutiner.
Förskolenämnden, Årsredovisning 2017
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4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2015

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse

Statsbidrag

63 330

72 858

9 528

Avgifter och övriga
intäkter

60 055

69 534

9 479

123 385

142 392

19 007

-566 478

-564 992

1 486

-74 543

-74 277

266

-165 198

-191 314

-26 116

-210

-361

-151

-806 429

-830 944

-24 515

Summa intäkter
Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i
budget)
Nettokostnad

Bokslut 2016

-7 000

7 000

-690 044

-688 552

1 492

Kommunbidrag

690 044

690 044

0

Resultat efter
kommunbidrag

0

1 492

1 492

0

1 492

1 492

1 492

1 492

Godkänt
ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med
tillgängliga medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Förskolenämnden är nybildad sedan 1 januari 2017 och därför kan inte en resultatutveckling för de
senaste åren göras.
På intäktssidan var inte statsbidraget för minskade barngrupper fullt ut budgeterat för hösten 2017, då
det inte fanns något beslut för läsåret 17/18 vid budgeteringstillfället. Förskoleavgifterna blev högre än
budgeterade.
På kostnadssidan var det främst inköp av material och inventarier som avvek från budgeterad nivå.
Under slutet av året gjordes insatser i den pedagogiska inne- och/eller utemiljön på ett flertal förskolor.
Efter omorganisationen från stadsdelar till facknämnd framkom det tydligt att det finns ett eftersatt
behov i den pedagogiska miljön på ett flertal förskolor. För att skapa en större likvärdighet har medel ur
bland annat bufferten tagits i anspråk.

Förskolenämnden, Årsredovisning 2017
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4.2 Budgetavvikelse
Verksamheternas nettokostnader
Bokslut
2015

Budget 2017

Bokslut
2017

Avvikelse

0

2

2

Kostnader

-12 366

-11 603

763

Resultat

-12 366

-11 601

765

0

1

1

Kostnader

-2 525

-2 029

496

Resultat

-2 525

-2 028

497

122 968

141 860

18 892

Kostnader

-784 019

-808 909

-24 890

Resultat

-661 051

-667 049

-5 998

60

72

12

Kostnader

-3 067

-3 805

-738

Resultat

-3 007

-3 733

-726

357

456

99

Kostnader

-4 452

-4 597

-145

Resultat

-4 095

-4 141

-46

0

0

0

Kostnader

-7 000

0

7 000

Resultat

-7 000

0

7 000

123 385

142 391

19 006

Kostnader

-813 429

-830 943

-17 514

Resultat

-690 044

-688 552

1 492

Tkr

Bokslut
2016

Central administration
Intäkter

Politisk verksamhet
Intäkter

Förskoleverksamhet
Intäkter

Öppen förskola
Intäkter

Familjecentral
Intäkter

Buffert
Intäkter

Totalt
Intäkter

4.3 Verksamhetsanalys
4.3.1 Central administration
Central administration hade en budgetavvikelse för året på +765 tkr. Avvikelsen avsåg till allra största
del personalkostnader och berodde på vakanser i form av föräldraledigheter och att inte alla tjänster var
tillsatta vid uppstarten av den nya förvaltningen. De uppdrag som låg på den centrala administrationen
Förskolenämnden, Årsredovisning 2017
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har under året genomförts. Arbetsbelastningen för medarbetarna inom administrationen har varit hög
under året, på grund av uppstarten av en ny förvaltning samt att inte alla tjänster fanns på plats vid
början av året.
En översyn har gjorts av den centrala administrationen inför 2018, vilken innebär en viss minskning i
ram jämfört med budget 2017. Inga förändringar sker i uppdrag som genomförs.

4.3.2 Politisk verksamhet
Politisk verksamhet hade en budgetavvikelse för året på +497 tkr. Avvikelsen berodde på att lägre
arvoden än budgeterat betalats ut.
Inför budget 2018 sker inga förändringar avseende den politiska verksamheten. Utgångspunkten är
uppdrag i budget 2018 och uppräkningar enligt index.

4.3.3 Förskoleverksamhet
Förskoleverksamheten hade en budgetavvikelse för året på -198 tkr, efter att 5 800 tkr ur bufferten
tillförts verksamheten för insatser i pedagogisk miljö, utbildningsinsatser och volymökningar.
Utfallet för antal inskrivna barn från kommunen översteg budgeterat antal med 49 barn. Utfall och
budget har beräknats genom ett snitt av antal barn april och oktober. När antal inskrivna barn redovisas
i nationell statistik används mätdatum 15 oktober. Vid det tillfället var 6 050 inskrivna barn.
Efterfrågandegraden på förskoleplatser var under året 91 %, vilket är högre än budgeterade 90 %.
Intäkter, bland annat i form av statsbidrag och förskoleavgifter, har under året varit högre än
budgeterat. Förvaltningen har under perioden sålt fler platser till fristående verksamhet än budgeterat.
Under slutet av året gjordes insatser i den pedagogiska inne- och/eller utemiljön på ett flertal förskolor.
Efter omorganisationen från stadsdelar till facknämnd framkom det tydligt att det finns ett eftersatt
behov i den pedagogiska miljön på ett flertal förskolor. För att skapa en större likvärdighet har 4 000
mnkr ur bufferten och andra budgetmedel tagits i anspråk. Arbetet med att skapa en likvärdighet i den
pedagogiska miljön är ett pågående arbete som kommer att fortlöpa även under nästa år.
Förvaltningen har under året initierat valideringsinsatser för att öka andelen utbildade barnskötare och
förskollärare. En del av dessa utbildningsinsatser har betalats av centrala medel i Borås Stad. Dessutom
har 800 tkr ur nämndens buffert används till utbildningsinsatser.
För att kunna behålla och rekrytera medarbetare är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare.
Förskolenämnden har svårigheter att rekrytera utbildade förskollärare. I jämförelse med andra
kommuner i Sjuhärad ligger Borås på lägst snittlön för förskollärare. För att närma sig en snittnivå av
dessa kommuner krävs en ordentlig satsning för att höja löneläget. Det skulle också förbättra
konkurrenskraften vid rekrytering. I budget 2018:2 har 5 600 tkr tillförts Förskolenämnden för att
kunna behålla och rekrytera personal.
Förskoleförvaltningen bedriver ett kontinuerligt arbete med att producera och omfördela
förskoleplatser dit efterfrågan finns. Som ett exempel kan här tas att befolkningsutvecklingen genererat
ett större förväntat behov av platser i Brämhult under hösten än budgeterat och genom omfördelning
av platser (och därmed personal) styrs produktionen dit behovet finns. En konsekvens av detta
arbetssätt är att fler föräldrar får en förskoleplats i det område man önskar och att verksamheten kan
hålla nere antalet köpta platser. För att klara efterfrågan på förskoleplatser under våren fick Villans
förskola tillfälligt öppnas upp. 1 000 tkr ur nämndens buffert har används till volymökningar.
Behov av förskoleplatser ökar i olika delar av staden. Tillgång till lokaler harmonierar inte med
efterfrågan. Framför allt finns det ett stort behov av platser i de centrala delarna av staden. Arbete kring
lokalplanering och nybyggnation pågick under 2017 i förvaltningen. Målsättningen är att satsa på större
Förskolenämnden, Årsredovisning 2017
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och för verksamheten mer välanpassade förskolor för att skapa en mer effektiv organisation med större
möjligheter till pedagogisk utveckling och flexibilitet. I lokalplanering behandlas även expansion och
omdisponering av förskolelokaler för att möta en förändrad demografi och möjliggöra en
effektivisering av verksamheten. Resultatet av lokalplaneringen är att ett flertal ytterligare förskolor nu
står på agendan för byggnation, utbyggnation eller renovering. Alla nya förskolor i Borås har en profil
som förtydligar hur man vill arbeta för att sträva mot målen i våra styrdokument. Profilen knyter
samman verksamheten på förskolan och idén är att vårdnadshavare kan göra ett mer aktivt val av
förskola då inriktningen är tydligt kommunicerad. Tanken är även att förskolan genom en profil lättare
kan rekrytera och behålla medarbetare med ett engagemang för profilen i fråga.
Under våren 2018 påbörjas byggnation av förskolor på Göta och Hässleholmen. Förvaltningen har
deltagit aktivt i samarbete med LFF att finna tomter och möjligheter till nya förskolor i expansiva
områden. Förvaltningen har i uppdrag att ta fram ett funktionsprogram för förskoleverksamhet.
Statsbidraget för minskade barngrupper låg för läsåret 16/17 på närmare 40 mnkr. Till läsåret 17/18
minskade statsbidraget med ca 5 mnkr. Under året har verksamhetsmåttet Barn per årsarbetare i snitt
legat på 5,4 och för att kunna bibehålla kvaliteten i förskolan har Förskolenämnden fått extra tilldelning
i Budget 2018:2.
En viktig fråga ur ett internt perspektiv har varit ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete på enhetsoch förvaltningsnivå. Syftet är att öka kvalitén i undervisningen så att de mål som finns i skollag och
läroplan ska uppfyllas. För att nå målet har förvaltningens strategi varit att initiera en utvecklingsprocess
för förvaltningens alla förskolechefer. Utvecklingsarbetet har skett löpande under året utifrån en
dialogmodell. Modellen bygger bl.a. på månatliga kvalitetsdialoger mellan verksamhetschef och
förskolechefer individuellt och i grupp utifrån mål, analys, bedömning och resultat. För att stötta
utvecklingsarbetet har olika typer av stödmaterial tagits fram såsom exempelvis samtalsunderlag och
årshjul för SKA-arbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet är ett fokusområde även under våren 2018
och kommer till exempel att vara ett återkommande inslag på förskoleledningarna, där ledningsgrupp
och förskolechefer samlas en gång per månad. Även vid varje kvalitetsdialog kommer detta område att
följas upp i syfte att utveckla ledarskapet och stödja i den pågående processen. Förskolecheferna
kommer vidare att få kompetensutveckling inom viktiga delar i det systematiska kvalitetsarbetet, till
exempel analysfasen. Målet är att alla förskolor ska ha en beslutad verksamhetsplan före sommaren
2018.
Under året följdes förskolornas värdegrundsarbete upp inom ramen för det systematiska
kvalitetsarbetet. Uppföljningen visade att Borås Stads förskolor bedriver ett relativt gott
värdegrundsarbete. Avvikelser mellan enheterna förekommer dock och det är därför viktigt att
förvaltningen utifrån ett likvärdighetsperspektiv och utifrån gällande styrdokument, jobbar för att
säkerställa att Borås Stads alla förskolor bedriver ett målmedvetet värdegrundsarbete där trygghet,
normkritiskt förhållningssätt, gott bemötande och en hög grad av inflytande och delaktighet är en
självklarhet i verksamheten. Utifrån förvaltningens analys av värdegrundsarbetet kommer förvaltningen
att arbeta fram ett gediget stödmaterial i form av en värdegrundsplattform, vilken ska vara ett kvalitativt
stöd för enheterna i deras arbete. Plattformen ska implementeras under senare delen av 2018, så att den
är känd för alla inom organisationen.
Under 2017 har utbildningssatsningar genomförts för medarbetare på förskolorna under året, bl.a. inom
språkutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik, processledning, mångfald samt IKT.
Utbildningar har även vid behov genomförts rörande ex. anknytning, TAKK och TRAS.
För att stödja utvecklings- och kvalitetsarbetet på förskolorna finns i förvaltningen medarbetare med
olika specialistkompetenser; verksamhetsutvecklare, IKT-pedagoger, specialpedagoger, psykologer,
mångfaldspedagoger, ECERS-pedagoger samt språk- och matematikutvecklare. Bedömningen är att
förvaltningen efter 2017 nu är på god väg att bygga upp en organisation som kan stödja
utvecklingsarbetet.
Under året inkom trettio synpunkter till Förskoleförvaltningen via stadens synpunktshanteringssystem.
Antalet synpunkter har således ökat under andra halvåret då det under första halvåret endast inkom fyra
Förskolenämnden, Årsredovisning 2017
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synpunkter. En anledning till denna ökning bör vara att synpunkter som tidigare endast lämnats till
förskolan, nu i större utsträckning anmäls till huvudmannen. Detta är i sig en effekt av att systemet
gjorts mer känt för stadens medborgare och kunder. Synpunkterna handlade till största del om
klagomål på lokaler och utemiljö.

4.3.4 Öppen förskola
Öppen förskola hade en budgetavvikelse för året på -726 tkr.
Öppettiderna har utökats på samtliga öppna förskolor under 2017 för att öka tillgängligheten.
I juni månad beslutade Förskolenämnden att starta en ambulerande öppen förskoleverksamhet för att
nå de målgrupper som av olika anledningar inte besöker våra verksamheter. Detta skulle öka
flexibiliteten och bidra till ökad tillgänglighet och likvärdighet för barn och familjer i Borås Stad. Under
slutet av året anskaffade förvaltningen en husbil, som anpassats enligt verksamhetens behov. Kostnader
för husbilen har resulterat i en negativ budgetavvikelse.

4.3.5 Familjecentral
Familjecentralsverksamheten har en budgetavvikelse för året på -46 tkr.
I samverkan med Arbetslivsförvaltningen startades i december en utbildning på Norrby familjecentral
för somaliska mammor. Syfte är att öka kunskaper om svenska samhället samt att få möta de olika
professioner som finns på en familjecentral. Förskoleförvaltningen ombesörjer bland annat barnomsorg
under utbildningstillfällena.
Projektet Romsk inkludering har samverkat med Boda familjecentral under 2017 i syfte att introducera
vårdnadshavare med romsk bakgrund med familjecentralsverksamheten.
Öppettiderna har utökats på samtliga familjecentraler under 2017 för att öka tillgängligheten.
Samverkan mellan barnhälsan och familjecentralerna, på framförallt Boda och Sjöbo, har ökat under
året med fokus på språkutveckling.
Ett samarbete mellan tandvården och Boda familjecentral har permanentats under året.
Det finns ett behov av att starta ytterligare en familjecentral i centrala Borås. Förskolenämnden
beslutade i juni att starta en familjecentral alternativt familjecentralsliknande verksamhet med central
placering. Ska den utökningen göras krävs ett utökat kommunbidrag 2018 om ca 2 400 tkr, räknat för
helårsdrift, och en grundinvestering i inventarier om ca 400 tkr.
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5 Verksamhetsmått
5.1 Förskola
5.1.1 Förskola
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

5 901

6 025

6 205

6 254

Antal inskrivna barn från
kommunen

Kommentar Utfallet för antal inskrivna barn från kommunen översteg budgeterat antal med 49 barn.
Utfallet och budgeten har beräknats genom ett snitt av april och oktober. När antal inskrivna barn
redovisas i nationell statistik används mätdatum 15 oktober. Vid det tillfället hade förvaltningen 6 053
inskrivna barn.
varav barn i fristående
verksamhet

408

407

Andel (%) inskrivna barn av
samtliga barn i åldern 1-5 år
Bruttokostnad per inskrivet
barn, kr

430

439

90

91

131 341

135 801

Kommentar Vid beräkning av bruttokostnad per inskrivet barn divideras bruttokostnaden med
genomsnittligt antal barn 15 oktober innevarande år och 15 oktober året innan.
Antal barn per årsarbetare i
egen regi
Barn på förskola där barnen
deltar vid planering av
förskolans (veckans)
aktiviteter, andel i %.

5,8
98,8

5,4

99

6 Investeringar
Investeringsprojekt
Tkr
Inventarier nya förskolor
Ny familjecentral
Summa

Godkänd
utgift

Utgift tom
2016

Utgift 2017

Återstår

2 400

0

2 400

400

0

400

2 800

0

2 800

Analys
Förskolenämnden har under året inte behövt ta i anspråk några investeringsprojekt.
En ny familjecentral har inte startat, utan ligger kvar till nästa års budget.
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Uppdrag från Kommunfullmäktige angående behov av
en förskola i Viared – underlag för rapportering i
årsredovisning 2017

Bakgrund
Kommunfullmäktige gav Förskolenämnden i Budget 2017 i uppdrag att ”utreda
behovet av en förskola på Viared”.
Förvaltningen har fokuserat på att undersöka vad de personer som arbetar i
Viared, men som bor någon annanstans, tycker om en eventuell förskola i
närheten av sin arbetsplats. Med detta angreppssätt innebär det att
förvaltningen utrett om det finns behov av och är lämpligt med en förskola i
Viareds industriområde, det vill säga i närheten av de anställdas arbetsplatser.
Om förvaltningen endast skulle ta hänsyn till antalet barn som bor i
Viaredsområdet idag, skulle underlaget inte vara tillräckligt för att starta en ny
förskola. I dagsläget är 36 barn från Viared placerade i kommunens förskolor.
Merparten är placerade på Byttorp, Göta eller i Sjömarken.
Genomförande
För att ta reda på vad stadens medborgare tycker om en eventuell förskola i
Viared, anordnades en medborgardialog, i form av en cafédialog på Ellagården,
den 10 oktober 2017. Medborgardialogen genomfördes tillsammans med
representanter från Lokalförsörjningsförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Från Förskolenämnden medverkade
ordförande Leif Johansson, 1:e vice ordförande Marie Fridén, 2:e vice
ordförande Linda Ikatti, Bo-Göran Gunnarsson, Stefan Medin och Solveig
Landegren. Från Förskoleförvaltningen medverkade förvaltningschef Pernilla
Bjerkesjö och kommunikatör Lina Färm. Från Lokalförsörjningsförvaltningen
medverkade förvaltningschef Anders Waldau och avdelningschef David Alm.
Från Samhällsbyggnadsförvaltningen medverkade samhällsplanerare Karin
Graad och planarkitekt Jonatan Westlin.
Syftet med dialogen var att få kunskap om hur personer som arbetar, men inte
nödvändigtvis bor i Viared, ser på att ha en förskola nära sitt arbete. Skulle de
kunna tänka sig att deras barn skulle gå på en förskola i närheten av deras
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arbete istället för i närheten av hemmet? Via kanalerna Boras.se, Borås Stads
facebook-sida och företagarföreningen bjöds alla som arbetar i området in till
en medborgardialog.
Då antalet besöka på medborgardialogen var mycket begränsat, endast två
personer kom, genomförde förvaltningen en kompletterande webbenkät.
Enkäten kunde besvaras av alla medborgare i Borås Stad. Information om
enkäten och tillgång till densamma, kunde fås via Boras.se och Borås Stads
facebook-sida. Företagarföreningen i Viared skickade också ut en länk till
enkäten via mail och via sin facebook-sida. Webbenkäten gick att besvara under
två veckor.
Även kunskap och synpunkter från tjänstemän på
Samhällsbyggnadsförvaltningen ligger till grund för förvaltningens
ställningstagande i frågan om behovet av en förskola i Viared.
Resultat
Två personer besökte medborgardialogen, en person som arbetar i Viared och
bor i närheten samt en representant från Viareds företagarförening. Personen
som arbetar i Viared uttryckte att hon skulle tycka att det kunde vara bra med
en förskola i Viared. Denna bild bekräftades även av representanten från
Viareds företagarförening. Hans upplevelse är att det finns ett stort intresse för
en förskola bland de anställda i Viared. Enda nackdelen han hört ”är att man
inte har barnen där man bor.”
En gruppdiskussion fördes på medborgardialogen och frågor ställdes till
representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, vilka framförde att en
eventuell etablering av förskola i Viared inte är helt enkel. Där finns närliggande
sjöar och industrier att ta hänsyn till, tung trafik och höga bullernivåer.
Götalandsbanan har också planerade korridorer i Viared. Vidare har
medarbetare från Samhällsbyggnadsförvaltningen poängterat att det dessutom
ofta saknas trottoarer och andra möjligheter för att skapa trygga vägar för barn.
Annat som lyfts är att Viared är ett stort område vilket innebär att det blir stora
avstånd till förskolan för många, oavsett var den skulle placeras. Synpunkt på
att det kanske vore bättre att titta på möjligheten att starta en eventuell förskola
i stråket ut mot Viared och i anslutning till busslinjer, har också lyfts från
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Vid kontakt med plan- och bygglovschefen på Samhällsförvaltningen, har
förvaltningen fått information om att det för närvarande inte finns några
planuppdrag för bostäder i Viared.
På den genomförda webbenkäten svarade totalt 91 personer. En övervägande
majoritet av de svarande, 85%, svarade ”Ja” på frågan ”om det fanns en
förskola i Viared, skulle du kunna tänka dig att söka plats för ditt barn där?”
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Svar
Ja
Nej
Vet ej

Antal
77
11
3

Om dessa 77 personer är representativa som underlag för en större
medborgargrupp är svårt att säga, dels med tanke på den relativt låga
svarsfrekvensen och dels då det kan förefalla så att vi väljer att besvara
frågor/enkäter som berör oss och där vi vill se en förändring. Finns det inget
intresse för en förskola i Viared, kanske vi väljer att inte besvara enkäten, då det
inte spelar någon roll vilket utfallet blir. Med en sådan hypotes skulle den låga
svarsfrekvensen kunna peka på ett lägre intresse för en förskola i Viared hos det
totala antalet anställda i Viared än hos majoriteten av de svarande.
36 personer av de svarande arbetar i Viared. Av dessa svarade 26 personer ”Ja”
på ovanstående fråga. Av dessa 36 personer bor 8 i Viared, 17 personer bor mer
än fem kilometer från arbetet och 11 personer bor mindre än 5 kilometer från
Viared. Av de åtta personer som både bor och arbetar i Viared svarade sju
medborgare att de skulle kunna tänka sig att ansöka om en förskoleplats i
Viared. 28 respondenter arbetar i Viared men bor någon annanstans. Av dessa
svarade sju personer ”nej” och två ”vet ej” gällande om de skulle kunna tänka
sig att ansöka om plats på en förskola i Viared. De som arbetar men inte bor i
Viared är således mindre positiva jämfört med det samlade resultatet från alla
respondenter. Möjligen går det att dra slutsatsen att de som pendlar längre till
arbetet i lite lägre utsträckning är intresserade av en förskola i Viared än de som
även bor där. Denna slutsats måste dock sättas i relation till antalet svar på
enkäten. Av enbart enkäten att utläsa skulle det möjliga underlaget, sett till de
som arbetar i Viared men som inte bor där, vara 19 familjer. (Tre respondenter av
dessa 19, har uppgett att de då de besvarade enkäten inte hade några barn)
De som i enkätundersökningen är positiva till en förskola i Viared har bland
annat framhållit att det skulle vara smidigt med en förskola nära jobbet
eftersom man kan slippa onödiga omvägar till och från jobbet, undkomma
eventuell rusningstrafik och ha nära till hämtning om det skulle hända något.
Att barnet skulle kunna få kortare dagar på förskolan och att det skulle kunna
bidra till en eventuell minskad miljöpåverkan, på grund av kortare resvägar, lyfts
också som något positivt.
Respondenterna som är mindre positiva till att ha sina barn på en förskola nära
arbetet istället för hemmet, ifrågasätter lämpligheten med en förskola i Viareds
industriområde, lyfter problematiken som kan uppstå då ett syskon är sjukt eller
då en av vårdnadshavarna är hemma och är föräldraledig med ett småsyskon.
Vid arbete hemifrån kan det också vara lättare med en förskola nära hemmet.
Nedan följer några utvalda kommentarer som återfinns i resultatet av
enkätundersökningen.
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 ”Jag föredrar att ha förskola nära hemmet. Där bor både jag och min man. I
Viared jobbar bara jag och vi är två som tar hand om barn, lämnar, hämtar
och vabbar. Varför ha en förskola som bara gynnar den ena partnern
geografiskt sett? Nära hemmet gynnar ju oss båda.”
 ”Känns inte som en rolig plats att ha en förskola på.”
 ”Ser ingen fördel med det alls. Blir jag hemringd för VAB måste jag ändå hem
och då slipper barnet en "lång" bilresa, utan har istället nära hem. Är jag
föräldraledig med litet syskon och lämnar storasyskon på förskola på 15timmarsvecka vill jag självklart ha nära hem, annars vore det ju inte ens
möjligt.”
 ”Jobbar i Viared & vill gärna ha mina barn nära mig. Vore guld att de får
kortare dagar på förskolan, ca 1 timme varje dag.”
 ”Man kan hämta barnet tidigare och slippa all rusningstrafik på Viared som
finns.”
 ”Mindre bilresor vilket ger ett miljötänk och det vill väl Borås stad vara
ledande i?”
 ”Smidigt, nära att hämta/lämna, inga omvägar”

Slutsats
Förvaltningens bedömning är att det i nuläget inte finns tillräckligt med
underlag som stödjer ett beslut om en förskola i Viared. Underlagen från
genomförd enkät och medborgardialog, tillsammans med det redan befintliga
barnantalet pekar inte tydligt på att det finns behov av en förskola i dagsläget.
Vid eventuell framtida bebyggelse kan frågan behöva undersökas igen. Miljöoch trafikaspekten är i detta sammanhang då mycket viktiga att ta hänsyn till.
Oberoende av hur stort underlag det skulle finnas för en eventuell förskola i
Viared, måste frågan gällande om huruvida Viareds industriområde är ett
lämpligt område för en förskola ställas. I en mailkonversation med
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger en strategisk samhällsplanerare att det
är ”olämpligt med en förskola i Viareds industriområde”. Vidare anges i
konversationen att den planerade Götalandsbanan förväntas ge buller- och
säkerhetsproblem. Hälsoaspekten lyfts också i detta sammanhang. I dagsläget
pekar också information från Samhällsbyggnadsförvaltningen på att det inte
planeras för några bostäder i Viared, utan att området prioriteras för industri,
även tyngre sådan.
Även om merparten av respondenterna i enkätundersökningen var positiva till
en förskola behöver dock följande frågeställningar lyftas:
 Vad händer de dagar då den anställde inte är på sin arbetsplats utan ev. på
konferens?
 Hur fungerar det att ha barnen en bit hemifrån de dagar det finns sjukdom i
familjen?
 Hur fungerar det att ha barnen på ”distans” när någon av vårdnadshavarna är
föräldraledig med ett yngre syskon?
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En slutsats som kan dras av ovanstående frågeställningar är att det finns
tillfällen då det förefaller mycket enklare att ha en förskoleplacering i närheten
av hemmet, vilket kommer att påverka attraktiviteten för en eventuell förskola i
Viared.
En generell slutsats som också kan dras är att förvaltningen i fortsättningen
behöver ställa sig frågan vilka metoder som är bäst lämpade för att fånga in
medborgarnas synpunkter. Kunde förvaltningen nått ut till fler genom andra
tillvägagångssätt eller väckte denna frågeställning inte mer intresse än vad som
går att se i antalet inkomna svar och antalet besökande på medborgardialogen?
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Förskolenämnden
Dnr FN 2017-00008 717

Ansökan om godkännande av Eko Nära- enskild
pedagogisk omsorg
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden avstyrker ansökan om godkännande av Eko Nära- enskild
pedagogisk omsorg.
Sammanfattning
Förskolenämnden i Borås Stad har granskat er ansökan om bidrag till
pedagogisk omsorg. Ansökan är bristfällig och lever inte upp till de krav som
ställs utifrån Skollag och Allmänna råd för pedagogisk omsorg.
Förskolenämnden avslår därmed er ansökan.
Ärendet i sin helhet
Följande punkter ligger till grund för beslutet.
1. Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. Lokalerna ska vara
utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva
verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på
säkerhet som ställs på motsvarande verksamheter i kommunen. Det ska finnas
rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön.
Huvudmannen ska kunna verifiera att eventuell hyresvärd har godkänt att
verksamheten får bedrivas i fastigheten. Enligt Skolverkets allmänna råd för
pedagogisk omsorg kap. 4 ska huvudmannen säkerställa att lokalerna är trygga,
säkra och hälsosamma för barn att vistas i: Beslut från hälsovårdsmyndighet
och brandmyndighet gällande aktuell lokal och utemiljö saknas. Checklista över
säkerhetsåtgärder är bifogad ansökan. Rutin för utrymning av lokal vid brand
saknas.
2. Verksamheten ska bedrivas i grupper med en lämplig sammansättning och
storlekenligt Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg kap. 5: 7 barn
varav 5 samtidigt ska vistas i den pedagogiska omsorgen. Hur denna
ambitionsnivå ska genomföras preciseras inte. Det kan vara svårt att styra
verksamheten till att 5 barn samtidigt ska vara på plats. Om vårdnadshavares
schema bjuder att alla 7 barnen har omsorgsbehov samtidigt saknas plan för
detta.

Förskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

forskola@boras.se

033-35 70 00 vxl
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3. Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur
belastningsregistret innan anställning påbörjas. Om huvudmannen själv avser
att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas ansökan
enligt Skollagen 2 kap. 31 §. Utdrag ur belastningsregistret saknas.
4. Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om
och kan tillämpa sin skyldighet enligt Skollagen att anmäla misstanke om barn
som far illa till Förskolenämnden: Den plan mot diskriminering och kränkande
behandling som bifogats ansökan lever inte upp till Skollagens krav enlig 6 kap.
5. Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt
över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande
behandling av barn: Den plan mot diskriminering och kränkande behandling
som bifogats ansökan lever inte upp till Skollagens krav enlig 6 kap.
6. En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över
de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för
de barn som deltar i eller söker till verksamheten: Den plan mot diskriminering
och kränkande behandling som bifogats ansökan lever inte upp till Skollagens
krav enlig 6 kap.
7. För pedagogisk omsorg är läroplanerna vägledande. Skolverkets Allmänna
Råd ska tillämpas: Skolverkets Allmänna råd har en tydlig specifikation över de
krav man ställer på en pedagogisk omsorg. Bifogat material lever inte upp till
krav som ställs enligt Allmänna råd.
8. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör
honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till
barnets ålder och mognad: I ansökan saknas en beskrivning av detta arbete.
9. För att underlätta barns övergång mellan verksamhetsformerna ska det finnas
rutiner för samverkan medförskolan, förskoleklass, skola och fritidshem:
Bifogad rutin är bristfällig. En rutin ska beskriva när och hur kontakt med
skolenhet tas och hur samverkan ska planeras. Det finns tveksamheter i att
överlämna skriftlig information så som det beskrivs i bifogad rutin.
10. Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten: Hur
uppföljning och utvärdering av verksamheten ska organiseras finns tydligt
beskrivet i Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg. Den beskrivning
av utvärdering som bilagts ansökan lever inte upp till de krav som ställs enligt
Allmänna råd.
Beslutsunderlag
1. Ansökan från Eko Nära enskild pedagogisk omsorg
2. Komplettering av ansökan Prioriterade mål och systematisk kvalitetsarbete
samt Språkutveckling och inflyttande
3. Underrättelse från Lantmäteriet
4-. Hyresavtal

Sida

Borås Stad

3(3)

Samverkan
Ärendet har samverkats på FSG 2018-02-22.
Beslutet expedieras till
1. Sökanden

Leif Johansson
Ordförande
Pernilla Bjerkesjö
Förvaltningschef

EkoNära Pedagogisk Omsorgs prioriterade mål 2016/2017:

Jämställdhet och Miljöhänsyn är prioriterade mål

Jämställdhet: Målet är att verksamheten ska motverka traditionella könsmönster och könsroller.

Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg ” Jämställdhet är en viktig del i arbetet med mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska
värderingar. ”

Metod:
EkoNära Pedagogisk Omsorg ska sträva efter att ge möjlighet för alla barn och elever att pröva och
utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån kön. Detta mål finns i läroplanen. Vi vill
uppnå detta t. ex genom att materialet i lokalen, personalens bemötande och praktiska vardagsrutiner i
verksamheten öppnar upp för jämställdhet. Vi kommer att rikta in oss på jämställdhet ur ett ” Vad är
pojkigt/flickigt-perspektiv” och försöka sudda ut de här gränserna. Dockorna har olika hudfärg och kön,
böckerna är skrivna ur jämställdhetsperspektiv. Leksaksspis och dockvagn har könsneutrala färger.

Vi spelar ”möjlighetsmemory” från Jämställt.se där barnen får se bilder på icketraditionella könsroller.
Där prinsen kysser grodan, prinsessan räddar prinsen o.s.v. Vi kommer i samband med detta göra egna
kollage. Hur brukar det se vara enligt barnen? Vi klipper ut bilder och klistrar in dem tvärtom. Barnen får
skapa sagor och målningar med olika familjekonstellationer och sedan sin egen familj.

Vi ska använda oss av en loggbok där personalen under dagen kan dokumentera det man ser och
upplever i mötet med barnen. Vi ska också rita av rummen och vad vi ser i förhållande till vart flickorna
resp. pojkarna i gruppen befinner sig och vad de sysselsätter sig med. Vi arbetar sedan utifrån bl.a.
loggboken och ritningarna med systematiskt kvalitetsarbete. Vi har en handlingsplan där vi går igenom
och arbetar efter frågorna ”Var är vi/detta vill vi ändra på?”, ”Vart ska vi/vad vill vi uppnå?”, ”Hur ska vi
göra/vad ska vi göra?”, ”När ska vi göra det?”, ”Utvärdering/hur blev det?”.

Utvärdering/uppföljning:

Med hjälp av loggboken och ritningarna av var barnen befinner sig i rummen kan vi se vart vi är i vårt
arbete och vad som finns att arbeta mer med. Vi har också stunder då vi samtalar med barnen om dessa
frågor och även i dessa samtal kan vi se vart vi har nått och vad vi eventuellt behöver arbeta mer med. I
utvecklingssamtalen med föräldrarna samtalar vi också med dem om dessa frågor. Också detta för att se
om arbetet gett det resultat som vi vill uppnå med våra mål. Vi har uppföljning och utvärdering minst en
gång per termin. Vi försöker sedan föra in resultatet med jämställdhetsarbetet i det dagliga arbetet i
verksamheten för att förändringarna ska leva kvar. Reflektionerna dokumenteras och jämförs med
föregående tillfälles reflektioner. Detta ger en bra utgångspunkt för att forma nya mål och åtgärder.

Miljöhänsyn: Målet är
sin närmiljö.

att sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
”

Metod:
EkoNära Pedagogisk Omsorg ska ha som mål att arbeta med minst två teman per termin. Dessa teman
arbetar vi med miljövård utifrån barnens ålder, mognad och intressen. Materialet i verksamheten ska så
långt det är möjligt vara framtagna med största möjliga miljöhänsyn. Detta främjar även en god
inomhusmiljö då skadliga kemikalier minskas i inomhusluften och vid fysisk kontakt med material i
lokalerna.

Maten är framtagen med ekologi som ledord och detta hoppas vi ökar barnens välbefinnande och
därmed inlärningsmöjligheter. Att maten och materialet i verksamheten är framtagna med miljöhänsyn
inspirerar till frågor och möjligheter att lära sig mer om miljövård för barnen.

Vi kommer ha dagliga rutiner där barnen får slänga skräp i rätt soptunna på förskolan själva. De får sedan
vara med vid sopsorteringen och hjälpa till. Vi kommer också ha några skräpplockardagar och ha
skapande verksamhet av det ”skräp” som kan passa för detta. Vi kommer också göra besök på
renhållningsverket.

Vi har ett ekologiskt dockhus med vindkraftverk, vatten insamling o.s.v.

Utvärdering/uppföljning:
Med hjälp av samtal med barnen om frågor som rör hållbar utveckling kan vi se vart vi har nått och vad vi
eventuellt behöver arbeta mer med. Barnen får i början av terminen göra ett litet kunskapstest för att se
vad de kan om olika miljöfrågor. De får sedan göra detta kunskapstest igen vid terminens slut för att de
och dagbarnvårdaren kan få en uppfattning om vad de lärt sig under terminen. I utvecklingssamtalen
med föräldrarna samtalar vi också med dem om dessa frågor. Också detta för att se om arbetet gett det
resultat som vi vill uppnå med våra mål. Vi har uppföljning och utvärdering minst en gång per termin. Vi
försöker sedan föra in resultatet med jämställdhetsarbetet i det dagliga arbetet i verksamheten för att
förändringarna ska leva kvar. Reflektionerna dokumenteras och jämförs med föregående tillfälles
reflektioner. Detta ger en bra utgångspunkt för att forma nya mål och åtgärder.

Systematiskt kvalitetsarbete:
Under utvärdering/ uppföljning beskrivs hur verksamheten utvärderas och följs upp.
hur barn och föräldrar är involverade i utvärderingen.
Varje termin utvärderas målen och nya mål formuleras.

Där beskrivs också

Språkutveckling i EkoNära Pedagogisk omsorg
I EkoNära pedagogisk omsorg arbetar vi rutinmässigt vid flera tillfällen under dagen med
barnens språkutveckling. Varje morgon läser vi en saga. Vid varje måltid får barnen gissa vad
maten de äter innehåller och vad de olika ingredienserna kallas och vilken färg dessa har. Vi har
sångstunder där vi sjunger om bokstäver och siffror, färger och former. De får varje
Fredagseftermiddag göra en skattjakt där de får läsa sig fram på olika lappar vart "skatten"(t. ex
popcornen) är gömd.
Stora tavlor med bokstäver och siffror finns tydligt uppsatta. Materialet barnen arbetar med är
markerade med en lapp som beskriver materialet t.ex. böcker, limm eller memory.
Vi har ett bokstavsmemory, ett bokstavspussel och ett ordspel. Vi arbetar även när vi pysslar
med bokstäver och ord som t.ex. med stämplar och pärlor med bokstäver på. Det finns också en
ordlåda med bokstäver i trä inuti som barnen kan skapa egna ord och meningar med.

Språkutvecklande arbete inom området jämställdhet
Vi har böcker i verksamheten som tar upp frågor om jämställdhet och som erbjuder ett
könsneutralt synsätt. Det finns många olika böcker beroende på barnens intressen och ålder. De
får skapa egna berättelser om en familj och sedan läser vi böckerna men byter ut "hon" mot "
han " o.s.v. Vi gör även ordbingo med könsneutrala bilder t.ex en pojke med dockvagn under
ordet "vagn" o.s.v. Vi har även en stund per dag då vi pratar om jämställdhet då en och en får
berätta om sina erfarenheter om ämnet.

Språkutvecklande arbete inom området miljöhänsyn
Vi har många olika böcker om miljöhänsyn i verksamheten, beroende på barnens intressen och
ålder. Vi spelar miljömemory med nya ord i bilderna såsom t.ex "vindkraftverk" och " kompost".
Vi gör även en lättläst tipspromenad i skogen med frågor om miljö. Vi har även en stund per dag
då vi pratar om miljöhänsyn då en och en får berätta om sina erfarenheter om ämnet.

Barnens inflytande i verksamheten
I det inledande samtalet med föräldrarna inför att ett nytt barn börjar i gruppen förs en dialog
med föräldrarna om vad just det barnet har för intressen och behov.

Barnen får varje morgon i tur och ordning berätta om något man upplevt eller funderar på och
de andra lyssnar. Detta är en bra övning i att lyssna och berätta. Barnen får turas om att välja
en saga vi läser varje morgon. På sångstunden turas de om att välja sånger. De får ibland helt
fritt välja vad de vill skapa när vi pysslar.
Barnen får också vara med och önska vilken mat de vill äta nästkommande vecka. Det finns en
önskeskål där man får skriva upp om man har någon särskild aktivitet man skulle vilja göra med
mig och barngruppen. Dessa önskelappar betas av allt eftersom och ger bra inspiration till
dagbarnvårdaren.

Dokumentation
VI tar kort på barnen och gör filmer med dem som vi sedan lägger upp på vår hemsida så deras
familjer kan följa deras dagar i verksamheten.
Vi dokumentera också regelbundet vad vi gör med barnen t.ex hur vi arbetar för att nå målen
för de prioriterade områdena och hur detta arbete går. Vi skriver upp de nya ord som barnen
lärt sig och annat de lär sig i arbetet med detta.
Ovanstående material ligger till grund för utvecklingssamtalen. De utvecklingssamtal som görs
med föräldrarna dokumenteras.
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Datum

Instans

2018-03-01

Förskolenämnden
Dnr FN 2018-00026 1.1.1.3

Arvode för deltagande vid Förskolenämndens heldag
2018
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som deltar vid
nämndens heldag den 10 april 2018 erhåller arvode i enlighet med
Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser och ersättningar till
kommunens förtroendevalda.
Beslutsunderlag
1. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2015-2018

Leif Johansson
Ordförande
Pernilla Bjerkesjö
Förvaltningschef

Förskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

forskola@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Datum

Instans

2018-03-01

Förskolenämnden
Dnr FN 2018-00032 3.1.1.1

Detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl.,
Druveforsvägen Borås Stad
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl.,
Druveforsvägen Borås Stad och översänder svaret till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning
Förskolenämnden har granskat bifogat material i detaljplanen och har följande
att yttra. Enligt detaljplan så vill man möjliggöra byggnation av en förskola,
handelsytor, totalt ca 200 nya lägenheter samt en ny park på Druvefors.
Behovet av en ny förskola i området är stort och kommer att öka med
byggnationen av de nya bostäderna. De befintliga förskolorna i området har
inga tomma platser.
Förskolan bör ha 120 utbildningsplatser och hur avdelningarna organiseras är
en senare fråga. Inne och utemiljöerna ska följa boverkets rekommendation på
kvadratmeteryta per barn.
Beslutsunderlag
1. Planbeskrivning för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl., Druveforsvägen Borås
Stad.
Samverkan
Ärendet har inte varit föremål för samverkan i FSG.
Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden
Leif Johansson
Ordförande

Pernilla Bjerkesjö
Förvaltningschef

Förskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

forskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

01234564379 0 19
5 7370 1917
 
!3 "#



!""#ÿ#%&ÿ'(ÿÿ)"*+ÿ&,('"-")ÿ+.ÿ/*#'.(0ÿ
1*"*(ÿ*23ÿ3".ÿ4521ÿ(45&*(#5')"ÿ#*+ÿÿ4(/"ÿ
#(61ÿ*23ÿ/-".ÿ-3*!ÿ(45&*(#ÿ+.ÿ#.#1'(""7ÿ8%&ÿ'(ÿ
'5"ÿÿ#1!ÿ"ÿ"%ÿ&,(#1*ÿ*23ÿ"%ÿ!(1ÿ!6ÿ(45&*(#7
!""ÿ+,-)),(ÿ2ÿ9::ÿ"%ÿ')"3(0ÿ3".#%*(0ÿ
1*"*(0ÿ"ÿ"%ÿ&,(#1*ÿ+.ÿ;ÿ5."-")(0ÿ!(1(-")#34#ÿ*23ÿ
"ÿ"%ÿ!(17ÿ



01234550678891 0 159989

9



   ÿ



ÿ9 ÿ



ÿ   ÿ



ÿ!"#ÿ#$ ÿ"%ÿÿ

&

ÿ'  ÿ())*ÿ



+ÿ,ÿ



-ÿ."" ÿ

/

0ÿ1#$ÿ2 2 "ÿ

/

3ÿ1") ÿ2 ÿ2" ÿ

&

/ÿ  "455  ÿÿ



&ÿ6 2  ÿ 7"ÿ



ÿ8#    ÿ



ÿ ÿ #5()  ÿ



 ÿ95""ÿ(#ÿ

+

.()ÿ "*2 :ÿ

-

ÿ;4ÿ)ÿ ÿ "*2 :ÿ

-

ÿ9

-

"ÿÿ ÿ "*2 ÿ

ÿ< "*2 ÿ  ÿ

0123456437

-

8

\gFk

lmnopqonrÿtuvÿ vwxltyvz{ÿ6puvr|ÿy}nrÿ~ÿ|ÿÿÿ vwxltyvzxlr{ÿ6yvzÿ0mn {ÿwqqvmmn ÿlrÿ~ÿtlvwnvÿÿ

ÿ

ZDEE[ÿ\["ÿ

]233<*+%-0$'+$*ÿ-%%0&6$ÿ+51ÿABTLJTBJACÿ)2+5%5=%ÿ%5''ÿ&%%ÿ
@&3;/''+7-11*&6+*/3*6$*ÿ)04=&0ÿ34('51;$%$*ÿ&%%ÿ/*60&ÿ
ÿ !"ÿ
#$%&'()'&*$*+ÿ+-.%$ÿ/0ÿ&%%ÿ1$*23ÿ.40%/%*5*1ÿ3$6ÿ72+%/6$08ÿ 6$%&'()'&*$*ÿ<*6$0ÿ.40<%+/%%*5*1ÿ&%%ÿ$*ÿ.40+92'&ÿ9&*ÿ$%&7'$0&+ÿ
92*%20ÿ2:;ÿ;&*6$'ÿ<%=$:9'&ÿ#0<=$.20+=/1$*ÿ+23ÿ$%%ÿ<07&*%ÿ 5*23ÿ230>6$%ÿ+&3%ÿ&%%ÿ6$%ÿ9'&0'/11+ÿ&%%ÿY4%&'&*6+7&*&*ÿ5*%$ÿ
+%0>9ÿ2:;ÿ75*6&ÿ5;2)ÿ#0<=$.20+ÿ3$6ÿ+%&6+9/0*&*?ÿ@-.%$%ÿ/0ÿ )>=$09&0ÿ)02($9%$%?ÿ@&3;/''+7-11*&6+*/3*6$*ÿ7$+'<%&6$ÿ
ABTLJTTJTAÿ^ÿSLCÿ&%%ÿ1$ÿ@&3;/''+7-11*&6+.40=&'%*5*1$*ÿ5ÿ
/=$*ÿ&%%ÿ+9&)&ÿ$*ÿ*-ÿ.40+92'&ÿ2:;ÿ*-ÿ)&09ÿ)>ÿ#0<=$.20+?
<))60&1ÿ&%%ÿ<))0/%%&ÿ6$%&'()'&*?ÿ
#$%&'()'&*$*ÿ34('51140ÿ:&ÿABBÿ*-&ÿ'/1$*;$%$08ÿ;&*6$'+-%208ÿ
92*%208ÿ$*ÿ*-ÿ.40+92'&ÿ3$6ÿCÿ&=6$'*5*1&08ÿ)&09$05*1+;<+ÿ2:;ÿ K'&*&07$%$%ÿ)&<+&6$+ÿ*/0ÿ6$*ÿ02+&ÿ92005620$*ÿ.40ÿY4%&J
'&*6+7&*&*ÿ)0$+$*%$0&6$+ÿ+233&0$*ÿABTC?ÿ_ÿ(&*<&05ÿABTVÿ
$*ÿ*-ÿ)&09?ÿ
;&6$ÿ0$)0$+$*%&*%$0ÿ.40ÿM20>+ÿ@%&6ÿ34%$ÿ3$6ÿ̀0&aÿ9=$09$%+ÿ
)02($9%'$6&0$ÿ.40ÿ+%0/:9&*ÿM2''$7-16JM20>+8ÿ+23ÿ3$66$'&6$ÿ
DEFG
H30>6$%ÿ'511$0ÿ+46$0ÿ23ÿ059+=/1ÿIB8ÿ2:;ÿ4+%$0ÿ23ÿ#0<=$J &%%ÿ6$%%&ÿ230>6$ÿ5*%$ÿ7$040+ÿ&=ÿY4%&'&*6+7&*&*ÿ2:;ÿ6/0.40ÿ
9<*6$ÿ)'&*&07$%$%ÿ.20%+/%%&?ÿÿ
.20+=/1$*?ÿK'&*230>6$%+ÿ+%20'$9ÿ/0ÿ:&ÿA8Lÿ;$9%&0?ÿ@%40+%&ÿ
6$'$*ÿ&=ÿ)'&*230>6$%ÿ/0ÿ5ÿ)05=&%ÿ/128ÿ2:;ÿM20>+ÿ@%&6ÿ/1$0ÿ$*ÿ
35*60$ÿ6$'?ÿ
FEOFÿ"Q
@&30>6ÿÿ b40+%&ÿ9=&0%&'$%ÿABTW
Y0&*+9*5*1ÿ c*60&ÿ9=&0%&'$%ÿABTW
NOÿ"PQ
K'&*230>6$%ÿ23.&%%&+ÿ&=ÿ.-0&ÿ1/''&*6$ÿ6$%&'()'&*$0RÿKSASÿ c*%&1&*6$ÿ `0$6($ÿ9=&0%&'$%ÿABTW
Jÿ'&1&ÿ90&.%ÿTUCCJBCJAU8ÿKAAVÿJÿ'&1&ÿ90&.%ÿTUCTJTTJAI8ÿKTWVÿ d&1&ÿ90&.%ÿ b(/06$ÿ9=&0%&'$%ÿABTW
Xÿ'&1&ÿ90&.%ÿTUIUJTTJTWÿ2:;ÿKTTBBÿXÿ'&1&ÿ90&.%ÿABBWJBAJTS?ÿ
Y/''&*6$ÿ6$%&'()'&*$0ÿ&*1$0ÿ5*6<+%05/*6&3>'8ÿ1&%&ÿ2:;ÿ)&09?ÿ `56)'&*$*ÿ.40<%+/%%$0ÿ&%%ÿ5*1&ÿ&''=&0'51&ÿ+-*)<*9%$0ÿ)>ÿ
6$%&'()'&*$*ÿ5*9233$0ÿ+23ÿ.40604($0ÿ)'&*&07$%$%?ÿ
M-11+%&0%ÿ.40ÿ230>6$%ÿ/0ÿ7$0/9*&6ÿ%5''ÿABTU?

eÿf\ 
f\ "F[g"[F

¡¢£
¤£¥¦§¨¥ÿª¦¡««¦§¦«
¬¦¢¨§
ª¦®¯°¢£¨«¡¦¨

±®¨¡¢£
ª¥£§¦«
¤ª²§¥

ÿÿÿ


ª¥
³ª£¦
´ªª

K'&*230>6$%ÿ/0ÿ7$'/1$%ÿ+46$0ÿ23ÿ059+=/1ÿIB8ÿ5ÿ10/*+$*ÿ3$''&*ÿ
#0<=$.20+ÿ2:;ÿ+%&6+9/0*&*?ÿ#0<=$.20+=/1$*ÿ+23ÿ&=10/*+&0ÿ
230>6$%ÿ5ÿ=/+%$0ÿ/0ÿ$%%ÿ=59%51%ÿ+%0>9ÿ+23ÿ.4075*6$0ÿ+%&6+9/0J
*&*ÿ3$6ÿ+%&6+6$'&0*&ÿ#0<=$.20+8ÿY4%&8ÿY/++'4+&8ÿb<0<7$018ÿ
]05+%5*$7$01ÿ2:;ÿ#&33+=$6(&*?ÿ
H30>6$%ÿ/0ÿ$*ÿ6$'ÿ&=ÿ#0<=$.20+ÿ+23ÿ)'&*$0&6$+ÿ2:;ÿ7-116$+ÿ
<*6$0ÿTUIBJÿ2:;ÿLBJ%&'$*ÿ3$6ÿ$*ÿ%56+%-)5+9ÿ'<.%51ÿ7$7-1J
1$'+$+%0<9%<0?ÿ#50$9%ÿ4+%$0ÿ23ÿ)'&*230>6$%ÿ'511$0ÿ9=&0%$0$%ÿ
M'>$'6$*ÿ3$6ÿ0&6;<+ÿ.0>*ÿTUVBJ%&'$%8ÿ2:;ÿ9=&0%$0$*ÿM'>+5))&*ÿ
2:;ÿM'>9'2:9&*ÿ3$6ÿ.05'511&*6$ÿ=5''20ÿ.0>*ÿ+'<%$%ÿ&=ÿTUABJ
%&'$%?
h/+%$0ÿ23ÿ)'&*230>6$%ÿ2:;ÿ#0<=$.20+=/1$*ÿ/0ÿY&3'&ÿ
i9$0'<*6+ÿ@)5**$058ÿ$*ÿ&=ÿ'&*6$%+ÿ7/+%ÿ7$=&0&6$ÿ%$j%5'.&J
7059$0?ÿ_6&1ÿaÿ**+ÿ92*%20+'29&'$08ÿ+%<65$.407<*6ÿ2:;ÿ1-3ÿ5ÿ
7-11*&6$*?ÿ
01234550678891 0 159989

9 ÿ  

ÿÿÿÿ
ÿ !"#$ÿ%&#ÿ!%'%ÿ('ÿ"!)ÿ*+,ÿ
ÿ %'ÿ%&#ÿ#-&'$()!(#'ÿÿ$).
/%),ÿ
ÿ "%"'ÿ)ÿÿÿ!ÿ0ÿ!$ÿ"ÿ!%"ÿ
$)/%)-1'ÿ
ÿ %&#ÿÿÿ/2!%ÿ%'ÿ%(ÿ3'"4ÿ3'ÿ
4ÿ
ÿ 5!%ÿ(%'ÿ3'ÿ!%((ÿ)ÿ%&#ÿ!2'ÿ0ÿ
((ÿ''ÿ%(ÿ"4ÿ

rstuvwxyuzÿ|u|}yyuwvuÿ

W8?P>?I<:9NA9ÿ
DONÿPD<;D?SÿTQYÿ
BV<I<:8?ÿ

JD9;EK>?ÿM>Kÿ
N8<K>HÿDONÿB>?PQ
98MN>;>?ÿIÿ=D;;><Q
RH8<SÿTQUÿBV<I<:8?

6
JD9;EK>?SÿYÿ
BV<I<:8?
q<<>?:V?KÿM>Kÿ
R8?P>?I<:ÿA<K>?

p?8RR8ÿ;IHHÿ
R8?P><

9:8;8<
7898=>?:

]^ÿR8?P
:><
I
;
9
8
789

p?8<9CD?M8;D?Q
9;8;ID<

Z[?9PDH8ÿIÿ9>\ÿ
8BK>H<I<:8?

8
?><9:
FG>H:

9BE
@?AB>CD?
0123456437

6
;I:><
78989

WA<P;NA9SÿXTÿ
BV<I<:8?
o[GHI:ÿ
A;>9>?BI<:

7898:8;8<

J>CI<;HI:ÿR8?P_ÿ
abcdefddgcÿhiciÿ
ijjkflÿ
mjidekicnÿkglÿ
P8<ÿ8<BE<K89ÿ
8BÿC[?9PDH8<9ÿ
=8?<
8







!"#$
$%&

%'$"&

%'$"&




ÿ



01234550678891 0 159989

0123456437

8

YAN:;<ÿNZÿ[J>Z=\LJ<<]J^M=]
67



F7

ÿuviyioepheÿg̀aaÿcdefghiÿdiÿahaz{nkefÿqkinrÿdeyihÿuiklÿadeyfÿykgkeÿdiÿnckighihgÿ
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SKRIVELSE

Förskolenämnden

1(1)

Datum

Instans

2018-03-01

Förskolenämnden
Dnr FN 2018-00008
1.4.1.25

Anmälningsärenden 2018
Förslag till beslut
Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden
2018-01-17 – 2018-02-16 till handlingarna.
Sammanfattning
Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden
2018-01-17 – 2018-02-16.
Leif Johansson
Ordförande
Pernilla Bjerkesjö
Förvaltningschef

Förskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

forskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

MEDDELANDEN/ANMÄLAN
Datum
2018-02-16

1(2)
Sammanträde: 2018-03-01

Diarium: FN

Datum

Dokid

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Nummer

2018-02-13

943

Inkommen

Miljöförvaltningen

2018-00024

2018-02-16

935

Arbetsmaterial Förskolenämnden

2018-02-09

934

Inkommen

2018-02-08

926

Arbetsmaterial Förskolenämnden

2018-01-26

875

Inkommen

Kommunfullmäktige

2018-01-23

868

Inkommen

Kommunstyrelsen

2018-01-23

867

Inkommen

Medborgare

2018-01-22

863

Utgående

Skolinspektionen

2018-01-22

862

Inkommen

Medborgare

Skolinspektionen

Miljöförvaltningen - Rapport tillsyn
förskolor 2017 med fokus på städning
Uppdrag i Personalekonomisk
redovisning 2016
Beslut från Skolinspektionen avseende
ärende 41-2017 9983 samt 41-2017
9930
Redovisning av inkomna synpunkter
januari-december 2017
Kommunfullmäktiges beslut Svar på
motion Inför måltidsvärdar i förskolan
Instruktion för kommunchef
Skrivelse till Förskolenämnden samt
ordförandens svar
Yttrande till Skolinspektionen Dnr 412017:9930 och 41-2017:9983
Skrivelse till förskola januari 2018

2018-00027
2017-00187

2018-00018
2017-00132
2018-00014

2017-00187

Datum

Sida

2018-02-16

Datum

Dokid

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

2018-01-17

846

Inkommen

Kommunstyrelsen

2018-01-17

845

Inkommen

Kommunstyrelsen

2018-01-17

844

Inkommen

Kommunstyrelsen

2(2)

Nummer

Tillsättning av förvaltningschef för
2018-00012
gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Ersättning till enskild pedagogisk
2018-00011
omsorg 2018
Ersättning till fristående förskolor 2018 2018-00010

