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Datum 

2020-12-10 
 

Instans 
Förskolenämnden 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde, 

torsdagen den 17 december 2020 kl. 15:00. Sammanträdet kommer att hållas 

digitalt från Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, lokal Gingri. 

Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation om kvalitetsrapporten 

Läroplan för förskolan. Nämndsammanträdet startar klockan 17:00. 

Förskolenämndens sammanträde är inte öppet för allmänheten. 

 

Andreas Ekström 
Förskolenämndens Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Ida Westin på 033-35 50 46 eller via e-post: 
ida.westin@boras.se. 
 

Gruppmöten 

Mitt-S-samverkan har gruppmöte den 14 december kl. 17.00. Meddela eventuellt 
förhinder till Andreas Ekström, tel. 0737-342736. 
 
Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte den 14 december 
kl.17.00. Meddela eventuellt förhinder till Marie Fridén, tel. 0734-32 70 95. 

Sverigedemokraterna har gruppmöte den 15 december. Meddela eventuellt 

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

mailto:ida.westin@boras.se
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Ärende 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare   

2. Godkännande av föredragningslista   

3. Informationssäkerhetspolicy Borås stad 

Dnr 2020-00169 2.1.1.0 1 

4. Avgift vid ansökan om godkännande av fristående förskola och utökning 

av befintligt tillstånd 

Dnr 2020-00171 1.2.3.1 1 

5. Månadsrapport november 2020 

Dnr 2020-00177 1.1.4.2 1 

6. Svar på remiss: Uppföljning Program för nationella minoriteter 

Dnr 2020-00141 1.2.3.1 1 

7. Delegationsordning för Förskolenämnden 

Dnr 2019-00178 1.2.3.1 1 

8. Budget 2021 

Dnr 2020-00118 1.2.3.1 1 

9. Grundbelopp samt nivå på strukturbelopp i resursfördelningsmodell 2021 

Dnr 2020-00181 1.2.4.1 1 

10. Ersättning till fristående förskola 2021, Svenska kyrkan i Borås, 

Kyrkbacken 

Dnr 2020-00182 1.2.3.1 1 

11. Ersättning till fristående förskola 2021, Svenska kyrkan i Borås, 

Änglabacken 

Dnr 2020-00183 1.2.3.1 1 

12. Ersättning till fristående förskola 2021, Svenska kyrkan i Borås, 

Ansgarsbacken 

Dnr 2020-00184 1.2.3.1 1 

13. Ersättning till fristående förskola 2021, Förskolan Paletten 

Dnr 2020-00185 1.2.3.1 1 

14. Ersättning till fristående förskola 2021, Montessoriförskolan Pyramiden 

Dnr 2020-00186 1.2.3.1 1 

15. Ersättning till fristående förskola 2021, Borås Kristna förskola Guldbaggen 

Dnr 2020-00187 1.2.3.1 1 

16. Ersättning till fristående förskola 2021, Freinetförskolan Ejdern 

Dnr 2020-00188 1.2.3.1 1 

17. Ersättning till fristående förskola 2021, Montessoriförskolan Globen 

Dnr 2020-00189 1.2.3.1 1 

18. Ersättning till fristående förskola 2021, Montessoriförskolan Malmen 

Dnr 2020-00190 1.2.3.1 1 
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19. Ersättning till fristående förskola 2021, Förskolan IdeaLiv 

Dnr 2020-00191 1.2.3.1 1 

20. Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2021, Familjedaghemmet Aran 

Dnr 2020-00192 1.2.3.1 1 

21. Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2021, Ströms slott 

Dnr 2020-00193 1.2.3.1 1 

22. Ersättning vid deltagande vid integrationsdagen den 3 november 2020 

Dnr 2020-00194 1.1.3.25 1 

23. Ersättning vid deltagande vid webbinarium Vit Jul - för barnens skull den 4 

december 2020 

Dnr 2020-00195 1.1.3.25 1 

24. Ny förskola i Viskafors Hagkällevägen 2, Rydboholm 1.477 

Dnr 2020-00197 2.6.1.0 1 

25. Stängning av öppna förskolans verksamhet 

Dnr 2020-00085 3.5.10.2 1 

26. Barn med familjemedlemmar som är bekräftat sjuka i Covid-19 

Dnr 2020-00198 3.5.2.0 1 

27. Svar på initiativärende - Förstärkt belysning på förskolegårdar 

Dnr 2020-00158 1.1.3.1 1 

28. Förhyrning av lokal på Druveforsvägen 9 

Dnr 2020-00202 2.6.1.2 1 

29. Anmälningsärenden 

Dnr 2020-00003 1.1.3.0 1 

30. Delegationsbeslut 

Dnr 2020-00004 1.1.3.0 1 
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Svar på remiss – Borås Stads 

informationssäkerhetspolicy 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att tillstyrka Borås Stads 

informationssäkerhetspolicy.  

Ärendet i sin helhet 

Stadsledningskansliet har tagit fram ett förslag på informationssäkerhetspolicy. 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. 

Informationssäkerhetspolicyn är det första steget av flera för att få Borås Stads 

alla nämnder och helägda bolag att jobba med informationssäkerhet på ett 

gemensamt, strukturerat och enhetligt sätt.  

Borås Stads informationssäkerhetsarbete ska syfta till att stadens information 

vid varje given tidpunkt ska ha ett lämpligt skydd, oavsett om informationen är 

muntlig, pappersbunden eller digital. Skyddet ska utgå ifrån genomförd 

informationssäkerhetsklassificering och därmed vara tillgänglig för de som 

behöver den och har behörighet att ta del av den. Informationen ska också vara 

komplett och korrekt och ha en lämplig nivå av spårbarhet. 

Informationssäkerhetsarbetet måste ständigt anpassas efter aktuella hotbilder, 

både vad avser yttre såväl som inre hot. Det kan handla om kunskapsbrister hos 

medarbetare eller intrång både i fysiska miljöer som i kommunens IT-miljö. 

Syftet med Informationssäkerhetspolicyn är att tydliggöra vilket förhållningssätt 

som gäller för att säkerställa informationssäkerhet inom Borås Stads alla 

förvaltningar, nämnder och majoritetsägda bolag. 

Prövning av barns bästa 

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

rör barn. Då Förskolenämnden inte är beslutande instans har inte en 

barnrättschecklista upprättats som underlag för bedömning av hur beslutet 

förhåller sig till barnets eller barnens bästa.               

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads informationssäkerhetspolicy                                 
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Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 10 december 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



 Strategi

Program

Plan

• Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads
Informations- 

säkerhetspolicy
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xxxx-xx-xx
Gäller för: Alla nämnder och bolag
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Dnr: KS 2020-00721
Gäller till och med: 2024

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Informationssäkerhetspolicy Borås stad
Inledning och syfte
Borås Stads informationssäkerhetsarbete ska syfta till att stadens information vid varje given 
tidpunkt ska ha ett lämpligt skydd, oavsett om informationen är muntlig, pappersbunden eller 
digital. Skyddet ska utgå ifrån genomförd informationssäkerhetsklassificering och därmed 
vara tillgänglig för de som behöver den och har behörighet att ta del av den. Informationen 
ska också vara komplett och korrekt och ha en lämplig nivå av spårbarhet.

Informationssäkerhetsarbetet måste ständigt anpassas efter aktuella hotbilder, 
både vad avser yttre såväl som inre hot. Det kan handla om kunskapsbrister hos 
medarbetare eller intrång både i fysiska miljöer som i kommunens IT-miljö.  
Syftet med denna policy är att tydliggöra vilket förhållningssätt som gäller för att säkerställa 
informationssäkerhet inom Borås stads alla förvaltningar, nämnder och majoritetsägda bolag.

Vad är informationssäkerhet
Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner och skydd av 
information utifrån från fyra aspekter:

• Tillgänglighet. Möjligheten att utnyttja information efter behov i förväntad 
utsträckning och inom önskad tid.

• Riktighet. Skydd av informationen så att den är och förblir korrekt och fullständig.

• Konfidentialitet. Informationen är tillgänglig endast för den som är behörig att ta 
del av den och använda den.

• Spårbarhet. Möjlighet att i efterhand visa hur och av vem informationen har 
hanterats.

Arbetet med informationssäkerhet består av både administrativa som tekniska säkerhetsåtgärder 
där merparten av arbetet är kopplat till de administrativa åtgärderna. Det är respektive förvaltning/
bolag som ansvarar för de administrativa åtgärderna med stöd av det kommungemensamma 
arbete som ska ske i informationssäkerhetsgrupper ledda av informationssäkerhetsansvarig. 
Dataservice sköter de tekniska säkerhetsåtgärderna som krävs och då även genomförandet 
av dessa åtgärder.

Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att Borås Stad ska ha en effektiv informationsförsörjning 
som skapar förutsättningar för ett effektivt arbete i kommunen samt bygger förtroende hos 
både invånare, medarbetare och andra aktörer.

Borås Stads förhållningssätt för informationssäkerhet
Det är Borås Stads förhållningssätt för informationssäkerhet att informationssäkerhetsarbetet 
och dataskyddet ska bedrivas systematiskt genom ett ledningssystem för informationssäkerhet 
och dataskydd enligt standarderna1 ISO 27001, ISO 27002 och ISO 27701.

All information som hanteras ska skyddas på en lämplig nivå, utifrån genomförda 
informationssäkerhetsklassificeringar, riskanalyser och organisationens riskacceptans.

Det ska finnas tydliga regler för hur information ska hanteras inom Borås Stad och desshelägda 
bolag, särskilt viktigt i de fall där integritetskänslig information hanteras. All hantering av 
information ska ske i enlighet med interna regler, gällande rätt samt följa överenskommelser 
i ingångna avtal.
1 ISO/IEC 27001, Ledningssystem för informationssäkerhet 
  ISO/IEC 27002, Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder 
  ISO/IEC 27701, Tillägg till ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002 för hantering av personuppgifter
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All personal ska ha tillräckliga kunskaper om stadens informationssäkerhetsarbete, förväntas 
känna till gällande regler och ta ansvar för sin del i informationssäkerhetsarbetet.

Roller och ansvar inom informationssäkerhet
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om vilken informationssäkerhetspolicy som ska gälla för Borås 
Stad och har det yttersta ansvaret för stadens informationssäkerhetsarbete.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna, utveckla och leda arbetet med informationssäkerhet 
inom hela Borås Stads verksamheten. Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för 
informationssäkerhetsarbetet. 

Nämnder och helägda bolag

Nämnder och helägda bolag ansvarar för att efterleva riktlinjer och övriga beslut som fastställs 
av Kommunstyrelsen gällande informationssäkerhet.

Dataskyddsombud (DSO) 

Har i uppdrag att bevaka så personuppgiftsansvarig lever upp till dataskyddsförordningen 
(GDPS) och annan relevant lagstiftning. Detta görs genom rådgivning, utbildning och 
vägledning samt genom olika former av granskning. 



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se

mailto:boras.stad%40boras.se?subject=
https://www.boras.se
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Avgift vid ansökan om godkännande av fristående 

förskola och utökning av befintligt tillstånd 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta om en avgift 

på 25 000 kr för hantering av ansökan om godkännande av fristående förskola 

och 15 000 kr för hantering av utökning av befintligt tillstånd.        

Ärendet i sin helhet 

Utifrån en ändring i skollagen (2018:1158) så har kraven för enskild att bli 

godkänd som huvudman skärpts. Lagen började tillämpas från 2019-01-01. 

Lagen innebär att kraven skärps på kunskaper om till exempel skollagstiftning, 

arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi hos fristående huvudmän inom förskola. 

Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning, verkställande 

direktör och styrelseledamöter och suppleanter. Lagen innebär också en 

lämplighetsbedömning. Lämplighetsbedömningen innefattar viljan och 

förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och 

andra omständigheter av betydelse beaktas. Dessa skärpta lagkrav ställer därför 

större krav på myndighetsutövningen. För Förskoleförvaltningen innebär det 

ett mer omfattande arbete i godkännandeprövningen av nya fristående 

förskolor.  

Förskoleförvaltningen får idag inte särskilt många ansökningar, men behöver 

avsätta en hel del tid för att säkerställa att de godkännandeprövningar som görs 

blir rätt både utifrån gällande lagstiftning, den sökandes perspektiv och utifrån 

barnets bästa. Av erfarenhet ser vi till exempel att den sökande behöver en hel 

del stöd från Förskoleförvaltningen för att kunna förtydliga och komplettera sin 

ansökan.  

Ändringen i skollagen ger kommunen rätt att även ta ut en avgift för 

handläggning av ärende om godkännande av enskild som huvudman. Flera 

kommuner tar idag ut en avgift för handläggning av ansökningar om att starta 

fristående förskola. Här följer några exempel: Malmö tar 25 000 kr för ansökan 

om tillstånd. Halmstad tar 25 000 kr för ansökan om tillstånd vid nyetablering 

eller ändrat huvudmannaskap och 15 000 kr vid väsentliga förändringar i 

befintliga tillstånd. Skellefteå tar 26 000 kr respektive 13 000 kr för samma 

hantering. Göteborgs avgifter ligger på 25 000 kr respektive 18 000 kr. Kävlinge 

tar 35 000 kr för nyetablering och 25 000 för utökning av befintligt tillstånd.  
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Utifrån ovanstående önskar Förskoleförvaltningen ta ut en avgift för att hantera 

kommande ansökningar om etablering av fristående förskolor. Avgiften gäller 

inte ansökningar gällande pedagogisk omsorg.                

Prövning av barns bästa 

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

rör barn. Det här beslutet skapar bättre förutsättningar för att kunna göra en 

omsorgsfull prövning av ansökan och säkerställa att barns bästa beaktas i 

processen. Ärendet bedöms vara av ren administrativ art och en 

barnrättschecklista har därför inte upprättats som underlag för bedömning av 

hur beslutet förhåller sig till barnets eller barnens bästa. 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 10 december 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Underlag till Borås Stads författningssamling 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Avgift vid ansökan om godkännande av fristående förskola och utökning av 
befintligt tillstånd 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
 
Gäller från och med: 20XX-XX-XX 
 
 

Avgifter 

Avgift för hantering av ansökan om godkännande av fristående förskola: 25 000 kronor 
 
Avgift för hantering av utökning av befintligt tillstånd: 15 000 kronor. 
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Månadsrapport november 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport november 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +22 384 tkr i förhållande till 

periodens budget. Elva tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet 

positivt med 7 058 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget +13 000 tkr. I 

prognosen ingår nämndens buffert med 7 700 tkr som inte bedöms nyttjas 

under året. Ett underskott på drygt -5 000 tkr finns ackumulerat från 2019. 

Nämnden gör ett stort överskott avseende personalkostnader. Resultatet har 

påverkats av att förvaltningen inte använt sig av timavlönad personal, både på 

grund av att antalet barn var betydligt lägre på förskolorna men också för att 

minska smittspridning. Kostnaden för timavlönad personal var runt 12 mnkr 

lägre under perioden april-november 2020 än under motsvarande period 2019. 

En ökad andel personal har också varit frånvarande från arbetet i sjukdom eller 

för vård av barn. Dessa orsaker i kombination med effekter av den omfattande 

åtgärdsplan för en ekonomi i balans som togs av Förskolenämnden under 

hösten 2019 har gett nämnden ett ekonomiskt överskott. 

Förskolenämndens ram inför 2020 räknades upp med knappt 0,5 % avseende 

volym, baserat på befolkningsprognos framtagen i april 2019. Antalet inskrivna 

barn i våra egna förskolor har under perioden januari-november varit 119 färre 

än under motsvarande period förra året. 

Antalet barn i fristående förskolor är fem barn färre under januari-november 

2020 än under motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg 

har ökat med tio platser jämfört med motsvarande period förra året. 

Kostnaderna för köpta platser är drygt 1 800 tkr högre under januari-november 

2020 än för motsvarande period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, 

har Förskolenämnden betalningsansvar för 118 färre barn under januari-

november 2020 än under motsvarande period 2019. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa 

innebär en avsevärt högre lokalkostnad.               
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Prövning av barns bästa 

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

rör barn. Månadsuppföljningen är nämndens egen rapport och analys av sin 

ekonomi och verksamhet med årsprognos. Ärendet bedöms vara av ren 

administrativ art och en barnrättschecklista har därför inte upprättats som 

underlag för bedömning av hur beslutet förhåller sig till barnets eller barnens 

bästa. 

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport november 2020 Förskolenämnden     

2. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Förskolenämnden 

november 2020                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 10 november 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



 
 

 

 

Månadsrapport november 2020 

Förskolenämnden 
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1  Inledning 

Förskoleförvaltningens viktigaste uppdrag de kommande åren är att fortsätta arbetet med att skapa en 
likvärdig förskoleverksamhet med god kvalitet. Under 2020 kommer de huvudutmaningar som nämnd 
och förvaltning identifierat att stå i fokus. Förvaltningen har tagit fram en övergripande 
verksamhetsplan som identifierar de gemensamma utvecklingsområdena: 

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

· Kompetensförsörjning - kvalitativ och långsiktig kompetensförsörjning 

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

Under november månad ökade antalet smittade i Borås och krisledningsstabens arbete var fortsatt 
intensivt. En rad nya direktiv kom ifrån Folkhälsomyndigheten och smittskyddet, bland annat nya 
direktiv för förskolor med konstaterad smitta hos personalen. Direktiven innebar ökade krav på rektor 
gällande kommunikation, dokumentation och smittspårning. Oron är fortsatt stor bland personalen och 
förberedelse för att ta hand om smittade barn har gjorts genom inköp av skyddsutrustning till 
förskolorna. Rutiner för säker hämtning och lämning har tagits fram. 

Under november har barntalen varit höga i förskolan, samtidigt som sjuktalen hos personalen har ökat. 
Bemanning har varit påfrestad och lokalt där enskilda förskolor med höga sjuktal har haft svårt att få 
vikarier. 

En ökad testning har lett till fler fall av konstaterat smittade såväl bland personal som vårdnadshavare. 
Oron kräver en ökad kontakt mellan förvaltningens olika nivåer och många frågor att besvara och 
förekomma, för att skapa så stor trygghet som möjligt. 

Rutiner för säker hämtning och lämning har tagits fram och förskolorna har förberett för att kunna ta 
hand om smittade barn som insjuknar under vistelsetiden, genom att köpa in skyddsutrustning till 
personal 

Förskolenämnden beslöt att barn i familjer med konstaterad smitta, sk familjekarantän, ska vara hemma 
från förskolan. Ett välkommet beslut som spridit trygghet. 

Förvaltningen har genomfört en övergripande enkät för att inventera och analysera effektivitet och 
upplevelse av hemarbete, samt rektorernas bedömning av kvaliteten i stöd utfört på distans av 
stödprocesserna. En rutin för hemarbete som klargör arbetsmiljöansvar och investeringar har tagits 
fram. Hemarbetet under perioden har fungerat mycket väl och upplevs positivt av huvuddelen av 
personalen. Under oktobers sista dagar kom nya direktiv att alla som kan ska arbeta hemifrån i Borås 
stad. Förskoleförvaltningen följer direktiven vad gäller administrativ och stödpersonal. 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +22 384 tkr i förhållande till periodens budget. Elva 
tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 7 058 tkr. Prognosen för helåret är i 
nuläget +13 000 tkr. I prognosen ligger nämndens buffert för året på 7 700 tkr, som inte bedöms 
nyttjas under året. Ett underskott på - 5 500 tkr medföljer från 2019. 

2  Omvärldsanalys 

Omvärlden, i Borås, nationellt och internationellt, dominerades av den växande pandemin. 
Förvaltningen har ett tätt samarbete med CKS och Stadsledningskansliet för att möta nya frågor och 
behov. Det osäkra läget har fortsatt skapat oro hos vårdnadshavare och personal vilket har resulterat i 
att förvaltningen har fått fortsätta göra betydande satsningar på att ta fram och sprida 
informationsmaterial till både vårdnadshavare och rektorer. 

Under november fortsatte pandemin och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation har 
barn varit välkomna till förskolan även med milda förkylningssymptom. Detta innebär en ökad 
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påfrestning på förskolepersonal genom ökade barngrupper och dels genom gränsdragningsfrågor 
gentemot vårdnadshavare. Personalen har kunnat hamna i att behöva ha en kontrollerande funktion 
gentemot vårdnadshavare. 

Borås har haft en kraftig ökning av antalet konstaterat smittade och nya restriktioner för 
verksamheterna har tagits fram för att minska kontaktytorna och därmed smittspridningen. Nya råd 
kommer med korta intervaller från smittskydd och folkhälsomyndigheter vilket ställer krav på 
förvaltningen att snabbt processa, agera efter och informera om ny information. 

De funktioner som har direktkontakt med vårdnadshavare ett i hög grad ökat tryck på att kunna möta 
nya behov och att ge svar i verksamheterna och på telefon. 

Många vårdnadshavare upplever också förändringar i sin livssituation genom ett ökat antal 
uppsägningar och permitteringar. Detta skapar en stor administrativ börda för de funktioner i 
förvaltningen som handlägger avgifter och rätt till placering. 

Förvaltningen har för läsåret 20/21 beviljats statsbidrag för minskade barngrupper med drygt 48 mnkr. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2020 Målvärde 2025 

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

 97 98 

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

96 100 100 

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

Under rubriken "Nya placeringar och väntetid" presenteras utfall per månad för denna indikator. Till 
Kommunstyrelsen följs indikatorn upp i samband med årsredovisningen. En genomlysning kommer att 
göras av processen med placering under hösten i syfte att effektivisera och öka kvaliteten. 

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

Resultatet av 2020 års klimatenkät visar att 96 procent av vårdnadshavarna upplever att de känner sig 
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Målvärdet på 100 procent är inte uppnått. Sett över en 
femårsperiod är resultatet konstant och andelen vårdnadshavare som svarat på enkäten har varit stabil 
de två senaste åren på ett deltagande med cirka 85 procent. 3 procent av de svarande har uppgett att de 
inte känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan. Rektor analyserar sina verksamheters 
resultat tillsammans med personal och verksamhetschefer. De enheter som har lägre nöjdhet arbetar 
med riktade insatser för att öka känslan av trygghet. 
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3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

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

 
Genomfört 

Uppdraget är genomfört. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2020 Målvärde 2025 

Andel närproducerade livsmedel, %. 24 25 30 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Utfallet är 24 % vilket ligger strax under nivå med det målvärde som är satt för 2020. Det nya 
livsmedelsavtalet trädde i kraft den 1 maj 2019, vilket innebär att det är först i år som nämnden kan se 
en helårseffekt. Trend för indikator går ännu inte att se då den är ny sedan 2019. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2020 Målvärde 2025 

Andel ekologiska livsmedel, %. 50,1 50 65 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Utfall för uppföljning tertial 2 visar att målvärdet är uppnått. 
 
Kostverksamheten ligger organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen och köper in ekologiska 
livsmedel ifrån upphandlade leverantörer. Livsmedelspriserna har kraftigt ökat från den 1 maj 2019, då 
det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. De ökade livsmedelspriserna kan framförallt härledas till 
finansieringsmodellen för distributionscentralen. Livsmedelsavtalet säkerställer en viss ambitionsnivå 
vad gäller ekologiska livsmedel utifrån att vissa produktgrupper enbart är upphandlade som ekologiska, 
exempelvis mejeriprodukter. 
 
Sett över en flerårsperiod redovisar nämnden en stabil trend med ett redovisat utfall som når satt 
målvärde.  
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3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2020 Målvärde 2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

10,9 8 7 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

52,5 75 50 

Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 43 50 

 

Verksamhetens indikatorer Utfall Målvärde 2020 Målvärde 2025 

Antalet inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen där myndigheten 
utdelat ett föreläggande. 

0 0 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 

föreläggande. 

Denna indikator följs upp i samband med årsredovisningen. Utfallet för januari - november 2020 är 0. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

I januari fanns en fastställd nedgång av sjukskrivningstalen hos förskolepersonalen. Under pandemin 
ökade sjukskrivningarna för att kulminera i mars. Frånvaron för vård av barn har också ökat till ca 8-
10%  Bemanningssituationen har trots det varit stabil eftersom barnens närvaro också varit lägre. 
Pandemin har inneburit 3-4% ökad sjuklighet. Under sommaren sjönk sjuktalen kraftigt för att öka igen 
under september/ oktober. 
 
Den pågående pandemin skapar en stor osäkerhet i prognos framåt. Förvaltningen tog under perioden 
fram en kompetensförsörjnings- och hälsoplan för alla nivåer. Denna kommer att implementeras 
framåt. I samarbete med Organisationshälsa har förvaltningen en process för utvidgad analys av enheter 
med höga sjukskrivningstal i syfte att kunna samordna olika typer av insatser och rikta dessa rätt. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Förvaltningen har minskat användandet av timvikarier betydligt under våren. I juni började enheter 
med behov att återigen använda sig av bemanningsenhetens vikarier. 
 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Följs upp i samband med årsredovisningen. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 6 932 8 433 -1 501 9 200 7 700 -1 500 

Statsbidrag 70 280 69 146 1 134 73 577 74 577 1 000 

Förskoleavgifter 51 483 57 026 -5 543 61 700 55 899 -5 801 

Övrigt 9 656 5 258 4 398 5 739 9 846 4 107 

Summa intäkter 138 351 139 863 -1 512 150 216 148 022 -2 194 

       

Personal -569 419 -597 329 27 910 -653 688 -631 454 22 234 

Kost -60 617 -57 488 -3 129 -62 939 -66 439 -3 500 

Lokalvård -24 123 -24 840 717 -27 098 -26 648 450 

Lokaler -88 323 -90 412 2 089 -98 658 -96 664 1 994 

Köpta platser -54 802 -56 186 1 384 -61 331 -60 019 1 312 

Material -11 523 -4 204 -7 319 -4 583 -13 953 -9 370 

Övrigt -29 978 -32 222 2 244 -27 369 -32 995 -5 626 

Summa kostnader -838 785 -862 681 23 896 -935 666 -928 172 7 494 

       

Buffert    -7 700   

Nettokostnad -700 434 -722 818 22 384 -793 150 -780 150 13 000 

Nämndbidrag 722 818 722 818  793 150   

Resultat efter 
nämndbidrag 

22 384 0  0 -780 150  

Elva tolftedelar av nämndens buffert ingår i posten Övrigt under Budget perioden och påverkar resultatet positivt med 7 058 tkr. 

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +22 384 tkr i förhållande till periodens budget. Elva 
tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 7 058 tkr. Prognosen för helåret är i 
nuläget +13 000 tkr. I prognosen ingår nämndens buffert med 7 700 tkr som inte bedöms nyttjas under 
året. Ett underskott på drygt -5 000 tkr finns ackumulerat från 2019. 

Nämnden gör ett stort överskott avseende personalkostnader. Resultatet har påverkats av att 
förvaltningen inte använt sig av timavlönad personal, både på grund av att antalet barn var betydligt 
lägre på förskolorna men också för att minska smittspridning. Kostnaden för timavlönad personal var 
runt 12 mnkr lägre under perioden april-november 2020 än under motsvarande period 2019. En ökad 
andel personal har också varit frånvarande från arbetet i sjukdom eller för vård av barn. Dessa orsaker i 
kombination med effekter av den omfattande åtgärdsplan för en ekonomi i balans som togs av 
Förskolenämnden under hösten 2019 har gett nämnden ett ekonomiskt överskott. 

Förskolenämndens ram inför 2020 räknades upp med knappt 0,5 % avseende volym, baserat på 
befolkningsprognos framtagen i april 2019. Antalet inskrivna barn i våra egna förskolor har under 
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perioden januari-november varit 119 färre än under motsvarande period förra året. 

Antalet barn i fristående förskolor är fem barn färre under januari-november 2020 än under 
motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har ökat med tio platser jämfört med 
motsvarande period förra året. Kostnaderna för köpta platser är drygt 1 800 tkr högre under januari-
november 2020 än för motsvarande period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden 
betalningsansvar för 118 färre barn under januari-november 2020 än under motsvarande period 2019. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa innebär en avsevärt högre 
lokalkostnad. 
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4.3 Verksamhet 2020 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-     
avvikelse 

Central 
administration 

      

Intäkt 7 0 7 0 7 7 

Kostnad -10 263 -9 428 -835 -10 274 -11 181 -907 

Nettokostnad -10 256 -9 428 -828 -10 274 -11 174 -900 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 628 -2 012 328 -2 195 -1 895 300 

Nettokostnad -1 628 -2 012 384 -2 195 -1 895 300 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 135 659 138 870 -3 211 150 220 145 532 -4 688 

Kostnad -815 427 -832 864 17 437 -911 515 -902 177 9 338 

Nettokostnad -679 768 -693 994 14 226 -761 295 -756 645 4 650 

Öppen förskola       

Intäkt 31 77 -46 84 34 -50 

Kostnad -3 360 -3 997 637 -4 574 -3 924 650 

Nettokostnad -3 329 -3 920 591 -4 490 -3 890 600 

Familjecentraler       

Intäkt 2 654 916 1 738 999 2 449 1 450 

Kostnad -8 106 -7 321 -785 -8 195 -8 995 -800 

Nettokostnad -5 452 -6 405 953 -7 196 -6 546 650 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -7 058 7 058 -7 700 0 7 700 

Nettokostnad 0 -7 058 7 058 -7 700 0 7 700 

Totalt       

Intäkt 138 351 139 863 -1 512 151 303 148 022 -3 281 

Kostnad -838 784 -862 680 23 896 -944 453 -928 172 16 281 

Nettokostnad -700 433 -722 817 22 384 -793 150 -780 150 13 000 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +22 384 tkr i förhållande till periodens budget. Elva 
tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 7 058 tkr. Prognosen för helåret är i 
nuläget +13 000 tkr. I prognosen ingår nämndens buffert med 7 700 tkr som inte bedöms nyttjas under 
året. 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden -828 tkr. Helårsprognos -900 tkr. 

Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +384 tkr. Helårsprognos +300 tkr. 

Förskoleverksamhet: Budgetavvikelse för perioden på +14 226 tkr. Helårsprognos +4 650 tkr. 
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Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat under perioden, då förskolorna inte behövt använda 
sig av timavlönad personal, att frånvaron bland personalen varit något högre och effekter av den 
åtgärdsplan för en ekonomi i balans som togs av Förskolenämnden under hösten 2019. 

Förvaltningen har beviljats statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 20/21 med ca 48 mnkr, 
vilket är en minskning med ca 6 mnkr jämfört med föregående läsår. Nämnden har fördelat de 4 mnkr 
som erhölls i välfärdsmedel till förskolor för att underlätta för dem att kunna ta in vikarier under 
exempelvis inskolningsperioden. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, eftersom det finns en oro över de 
högre lokalkostnader de medför. 

Öppen förskola: Budgetavvikelsen är för perioden +591 tkr. Helårsprognos +600 tkr. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden +953 tkr. Helårsprognos +650 tkr. 

Buffert: Nämndens buffert för året är 7 700 tkr och ligger periodiserad jämnt under året. Det innebär 
att en tolftedel av nämndens buffert ligger med som en del av periodens budget varje månad. Buffert 
bedöms inte nyttjas under året. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2020 Utfall Nov 2020 Budget 2019 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

11,4  7,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten 

70  75 

Antal inskrivna barn från kommunen 5 868 5 914 6 180 

varav barn i fristående verksamhet 452 450 480 

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

Andel förskollärare, % 49 48 50 

Andel barnskötare, % 30 30 30 

Gruppstorlek 13 13 17 
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6 Nya placeringar och väntetid 

Totalt antal nya placeringar per månad och väntetid 

  Jan Feb 
Mar
s 

April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal nya 
placeringar 

248 102 122 47 45 1  525 132 101 61  

Antal barn 
som önskat 
plats aktuell 
månad 

238 86 85 28 22 0  422 136 69 49  

Plats samma 
dag som 
önskats 

203 73 77 23 15 0  371 115 54 36  

Väntan 1-10 
arbetsdagar 

14 4 3 4 6 0  12 6 9 0  

Väntan 11 
arbetsdagar 
eller mer 

21 9 3 1 1 0  39 15 6 13  

Placerade barn under ett års ålder 

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

11-12 mån 5 6 4 3 3 2  12 9 11 9  

10-11 mån 3 2 3 2 2 1  5 5 6 5  

9-10 mån 0 0 1 2 1 0  4 6 4 1  

8-9 mån 0 1 2 1 0 0  4 3 0 0  

7-8 mån 1 0 1 1 0 0  1 0 0 1  

6-7 mån 0 0 1 0 0 0  0 0 0 0  

Totalt 9 9 12 9 6 3  26 23 21 16  
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1  Inledning 

Varje månad i samband med nämndens månadsrapport redovisas status för de uppdrag som getts av 
Kommunfullmäktige och Förskolenämnden. Uppdragsredovisning per januari, april, augusti och 
december redovisas som anmälningsärenden till nämnden, övriga månader biläggs redovisningen till 
nämndens månadsrapport. 

2 Uppdrag från Kommunfullmäktige och 

Förskolenämnden 

2.1 Kommunfullmäktige 

Datum Uppdrag Status 

2019-11-29 Förskolenämnden uppdras att 
tillsammans med Arbetslivsnämnden se 
till att samhällsintroduktion erbjuds på alla 
familjecentraler. 

Slutfört 

2.2 Förskolenämnden 

Datum Uppdrag Status 

2020-10-22 Förskoleförvaltningen ska utreda och 
kostnadsberäkna installation av belysning 
samt se till att tidigare tagna riktlinjer för 
belysning vid om- och nybyggnation 
efterföljs. 

Under beredning. 

Slutförda uppdrag 

2020-01-30 Förskolenämnden ska under våren 2020 
utreda om behov av ny förskola kommer 
att finnas på Hestra, Serenadgatan före år 
2024. 

Slutfört 2020-05-18 

2020-02-24 Initiativärende: Verksamhetsmått 
placering på förskola 

Slutfört 2020-06-16 

2020-02-24 Initiativärende: Redovisning av satsning 
på utemiljön. 

Slutfört 2020-06-16 

2020-03-26 Initiativärende - Redovisning av 
situationen kring Lilla Safiren 

Slutfört 2020-03-26 

2020-04-23 Förskoleförvaltningen ska ta fram en rutin 
för Öppna förskolans uteverksamhet. 

Slutfört 2020-04-30 

2020-05-18 Förskoleförvaltningen ska ta fram 
information om kösituationen på Sparsör 

Slutfört 2020-06-16 

2020-05-18 Förskoleförvaltningen ska ta fram hur 
många 15-timmars barn det finns per 
förskola. 

Slutfört 2020-06-16 
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Datum Uppdrag Status 

2020-08-20 Förskoleförvaltningen ska varje månad 
redovisa inkomna synpunkter för 
nämnden 

Slutfört 2020-09-17 

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

Slutfört 2020-10-22. 
Utredning avseende vaktmästeri är 
slutförd 2020-04-23. 
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Svar på remiss: Uppföljning Program för nationella 

minoriteter 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden översänder yttrandet till Arbetslivsnämnden.  

Sammanfattning 

Förskolenämnden har ombetts besvara ett antal frågor som ett led i 

Arbetslivsförvaltningens uppföljning av Program för Nationella minoriteter 

som antagits av KF i september 2019. De tre områden som följs upp 2020 är 

mål och riktlinjer, rätten till information och rätten till delaktighet och 

inflytande. Förskolenämnden redovisar hur arbetet med nationella minoriteter 

sker i förskolans vardagspraktik utifrån Läroplan för förskolan. När det gäller 

rätten till information om minoriteters rättigheter ges den i e-tjänsten vid 

ansökan till förskolan samt på familjecentralerna. Rätten till delaktighet och 

inflytande regleras i förskolans läroplan. Utifrån dessa riktlinjer ges nationella 

minoriteter möjlighet till samråd med pedagoger i frågor som rör deras barns 

vistelse på förskolan. Alla vårdnadshavare erbjuds utvecklingssamtal där det 

finns möjlighet till delaktighet och inflytande i praktiken. 

Ärendet i sin helhet 

År 2009 antogs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte 

att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal 

grundläggande skyldigheter för kommuner, landsting och andra 

förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i hela landet. För 

att stärka lagstiftningen beslutade regeringen om en förstärkning av lagen om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk vilken trädde i kraft den 1 januari 

2019. I den skärpta lagstiftningen ingår bland annat att kommunen sätter upp 

mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. I samband med detta 

fastställde Kommunfullmäktige Program för nationella minoriteter i september. 

Programmet följs upp av Arbetslivsförvaltningen. Nedanstående frågor 

besvaras under respektive frågeområde. 

Mål och riktlinjer 

 Vilka mål och/eller riktlinjer har er förvaltning tagit fram för arbetet 

med nationella minoriteter? 
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 Hur har dessa mål utformats, dvs. har de skrivits in i redan befintliga 

styrdokument?  

 Hur implementeras målen/riktlinjerna i verksamheterna? 

 Hur kommer de att följas upp? 

Förskoleförvaltningen har inte tagit fram särskilda mål och/eller riktlinjer för 

arbetet med nationella minoriteter utöver det uppdrag som ges i Läroplan för 

förskolan, Lpfö 18. 

I läroplanens inledning beskrivs att utbildningen i förskolan ska lägga grunden 

för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella 

minoriteternas språk och kulturer. Läroplanen definierar utifrån lagen 2009:724 

vilka de nationella minoriteterna är och vilka minoritetsspråk det handlar om. 

Under rubriken kommunikation och skapande beskrivs att barn som tillhör de 

nationella minoriteterna, där urfolket samer ingår, även ska stödjas i sin 

språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av 

en kulturell identitet. Förskolan ska på så sätt bidra till att skydda och främja de 

nationella minoriteternas språk och kulturer. 

Under rubriken 2.6 omsorg, utveckling och lärande skrivs målsättningar för 

förskolans utbildning fram. Där formuleras att förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla både det svenska språket och det egna nationella 

minoritetsspråket om barnet tillhör en nationell minoritet. Detta utgör 

målsättningar och riktlinjer för arbetet med barnen i förskolan. Rektor ansvarar 

för att implementering av mål och riktlinjer sker i förskolans utbildning. 

Utöver förskolans arbete har Förskoleförvaltningen utifrån statsbidrag 

införskaffat ett digitalt läromedel för barnböcker upplästa på olika språk. Alla 

nationella minoritetsspråk finns med i detta bibliotek. 

Uppföljning av läroplansuppdraget sker via det systematiska kvalitetsarbetet i 

förvaltningen. Utifrån en cykel om två år kommer det språkutvecklande arbetet 

att följas upp 2021 och då följer förvaltningen upp frågeställningar som kopplas 

till detta område. 

Rätten till information 

 På vilket sätt har ni, eller har för avsikt att säkerställa att informationen 

når de nationella minoriteterna om deras rättigheter inom ert område? 

Information till vårdnadshavare inför ansökan av plats i förskola sker 

huvudsakligen på två sätt. Det ena är en information som ges på första sidan i 

e-tjänsten när man ansöker om plats. Där hänvisas till en kontakt-person om 

man som tillhörande en nationell minoritet vill veta mer om sina rättigheter i 

förskolan. Den informationen når alla som önskar plats i förskolan. Den andra 

vägen är via Familjecentralen dit alla vårdnadshavare kommer till BVC under 

barnets första levnadsår och där många besöker öppna förskolan. Genom 

skriftlig information som finns att få där, är det möjligt för den som tillhör en 

nationell minoritet att ta del av vilka rättigheterna är. 
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Rätten till delaktighet och inflytande 

 På vilket sätt samråder ni med nationella minoriteter? 

 Hur säkerställer ni de nationella minoriteternas rätt till delaktighet och 

inflytande i praktiken? 

 Vilka nationella minoriteter har ni samråd med idag? 

I förskolans läroplan finns avsnittet 2.4 Förskola och hem som är styrande för 

förskolans samarbete med alla hem. Utifrån dessa riktlinjer ges nationella 

minoriteter möjlighet till samråd med pedagoger i frågor som rör deras barns 

vistelse på förskolan. Alla vårdnadshavare erbjuds utvecklingssamtal där det 

finns möjlighet till delaktighet och inflytande i praktiken. Det finns inget 

organiserat samråd på förvaltningsnivå. 

Prövning av barns bästa 

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

rör barn. Ärendet bedöms vara av ren administrativ art, det är svar på en 

uppföljning och Förskolenämnden är därmed inte beslutande instans. En 

barnrättschecklista har därför inte upprättats som underlag för bedömning av 

hur beslutet förhåller sig till barnets eller barnens bästa. 

Beslutsunderlag 

1. PM – Program för nationella minoriteter 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 10 december 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



  Datum 
    2020-09-10 

 
PM - Program för nationella minoriteter 
Gäller perioden 2019 – juni 2020   
 
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, samiska, finska samt 
meänkieli. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika varieteter som kan skilja sig mer eller 
mindre åt. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under flera hundra år och 
har långa historiska band till landet. De har en uttalad samhörighet och identitet och en religiös, 
språklig och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. Samerna 
har förutom status som nationell minoritet även status som urfolk. Historien är ett viktigt skäl till 
att det finns ett särskilt juridiskt skydd för nationella minoriteter. Rasbiologi, rasism och 
diskriminering mot de nationella minoriteterna är ett arv vi är skyldiga att göra upp med. 

År 2009 antogs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte att stärka de 
nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter för 
kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i 
hela landet. För att stärka lagstiftningen beslutade regeringen om en förstärkning av lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk1 vilken trädde i kraft den 1 januari 2019. I den skärpta 
lagstiftningen ingår bland annat att kommunen sätter upp mål och riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet. I samband med detta fastställde Kommunfullmäktige Program för 
nationella minoriteter i september 2019. 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, att stödja 
verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp hur nämnder arbetar med 
dessa programområden utifrån sina respektive verksamhetsområden.  

Frågorna ska besvaras av följande Nämnder: 

Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 
Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden                                                             

Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2020-11-15  

Vi ber er att besvara följande frågor så utförligt som möjligt samt för hela nämndens arbete: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 SFS 2018:1367 



Mål och riktlinjer 
 

 
 
 
 
 
 

 Vilka mål och/eller riktlinjer har er förvaltning tagit fram för arbetet med nationella 
minoriteter? 

 Hur har dessa mål utformats, dvs. har de skrivits in i redan befintliga styrdokument?  
  

 Hur implementeras målen/riktlinjerna i verksamheterna? 

 Hur kommer de att följas upp? 
 

 
 
 
Rätten till information 
 
 
 
 
 
 
 

 På vilket sätt har ni, eller har för avsikt att säkerställa att informationen når de nationella 
minoriteterna om deras rättigheter inom ert område?  

 
 
 
Rätten till delaktighet och inflytande 
 
 
 
 
 
 
 
 

 På vilket sätt samråder ni med nationella minoriteter? 

 Hur säkerställer ni de nationella minoriteternas rätt till delaktighet och inflytande i 
praktiken? 

 Vilka nationella minoriteter har ni samråd med idag?   
 
 

En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är samrådsförfarandet. Genom samråd 
och delaktighet ska minoriteterna ges reellt inflytande över frågor som berör dem. Samrådet ska ske på 
likvärdiga villkor som majoritetsföreträdarens. Det är varje berörd verksamhet som samråder med de 
nationella minoriteterna och tillsammans anpassar formerna för samrådet. För att de nationella 
minoriteternas synpunkter verkligen ska kunna beaktas i myndigheternas beslutsfattande bör samrådet 
påbörjas i ett skede där det fortfarande är möjligt att påverka ett kommande beslut. Samråd med barn och 
unga ska särskilt främjas och formerna för samrådet anpassas. Man samråder inte längre enbart med 
representanter för föreningar, utan även med enskilda individer eller grupper.  

En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna ska informeras om sina rättigheter. Borås Stad har som 
målsättning att varje person i Borås, som identifierar sig så som tillhörande någon av de nationella minoriteterna, 
ska ha kunskap om sina rättigheter. Kommunala nämnder och bolag ansvarar för att verksamhetsspecifik 
information lämnas till de nationella minoriteterna. Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga 
kontakter och via webben. Särskilda rättigheter har den som tillhör ett finskt förvaltningsområde. 

Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. För att kunna göra det 
krävs samråd med minoriteterna och kartläggningar av minoriteternas behov och önskemål. Exempel på 
områden där mål och riktlinjer ska antas är kultur, förskola, skola samt vård- och omsorg. Mål och riktlinjer kan 
med fördel integreras i redan existerande styrdokument som får genomsyra hela verksamheten, men det är upp 
till varje verksamhet vilken form man väljer.  
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2020-12-17 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00178 1.2.3.1 

Årlig översyn av Förskolenämndens 

delegationsordning  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna förslag till revidering av 

delegationsordning för Förskolenämnden.  

Ärendet i sin helhet 

Gällande delegationsordning för Förskolenämnden gäller till och med 

december 2022. Delegationsordningen ska årligen ses över för att vara aktuell. I 

årets översyn har förslag på förändringar lyfts främst inom områdena tillsyn och 

lokaler, detta efter frågor som uppmärksammats under året. Ett förslag på 

revidering av delegationsordningen har därför tagits fram. Föreslagna 

förändringar beskrivs i förslaget. 

Delegering innebär att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger 

någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Syftet med 

delegation är att nå en administrativt enklare och snabbare handläggning. 

Delegationsbeslut fattas i namn av den som gett delegationen och gäller på 

samma sätt som om nämnden själv fattat dem.  

Prövning av barns bästa 

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

rör barn. Årlig översyn av delegationsordningen bedöms vara av ren 

administrativ art och en barnrättschecklista har därför inte upprättats som 

underlag för bedömning av hur beslutet förhåller sig till barnets eller barnens 

bästa. 

Beslutsunderlag 

1. Delegationsordning för Förskolenämnden, förslag till revidering

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 10 december 2020. 

Andreas Ekström 

Ordförande 
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Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskolenämnden 
 

Delegationsordning 
Fastställd av Förskolenämnden att gälla from 2020-01-01 



 Delegationsordning Förskolenämnden 2 (15) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastställt av: Förskolenämnden  
Datum: 2019-11-28 
Reviderad: 2020-03-18 punkt F:4, 2020-XX-XX 
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Förvaltningschef, dokumentet ses över årligen 
Dokumentet gäller till och med: 2022 
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Innehållsförteckning 
 

Förkortningar 

Inledning 

Förskolenämndens delegationer 

  A. Övergripande 

B. Allmän handling, ekonomi och personal 

C. Inköp och upphandling 

F. Förskola 

E. Överklaganden, yttranden m.m. 

F. Lokal- och fastighetsärenden 
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Förkortningar 
 

AB Allmänna bestämmelser 

GDPR Dataskyddsförordningen 

DL Diskrimineringslagen 
FL Förvaltningslagen 
KL Kommunallagen 
OSL Offentlighet- och sekretesslagen 

LAS Lag om anställningsskydd 

LOU Lagen om offentlig upphandling 
SF Skolförordningen 

SL Skollagen 

TF Tryckfrihetsförordningen 
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Förslag på tillägg är markerade med gult  
Text som föreslås tas bort är markerade med överstrykning 

 

Inledning 
 

Förskolenämndens ansvarsområde 
Förskolenämndens ansvarsområden framgår av reglemente. 
 

Syftet med delegation 
Syftet med delegering är dels att avlasta nämnden, dels att möjliggöra en effektivare 
kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare 
samt att på detta sätt ger nämnden mer utrymme till övergripande frågor. 

 

Allmänt om delegation av beslutanderätt 
Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätt flyttas över till någon annan 
(delegaten). Den beslutanderätt som flyttas över kan avse ett visst ärende eller en ärendegrupp. 
När ett beslut fattas på delegation tas det på nämndens vägnar. 
 
Beslutet ska undertecknas av delegaten och vid behov diarieföras. Ett beslut fattat av delegaten 
ses som ett nämndbeslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. 
 
Nämnden kan när som helst återkalla beslutanderätten, helt eller i visst fall. Nämnden kan 
dock inte ompröva eller återta ett beslut som har fattats med stöd av delegation. Alla beslut 
som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. Anmälningsskyldigheten till 
nämnden gäller också när förvaltningschefen vidaredelegerar sin beslutanderätt. Nämnden 
bestämmer själv när och hur denna anmälningsskyldighet ska fullgöras. 
 
I kommunallagen regleras vilka politiska instanser som ska fatta olika typer av beslut. Det 
framgår också att beslutanderätten i många fall kan delegeras till nämnd, utskott, 
förtroendevald eller till anställd. Kommunfullmäktige delegerar sin beslutanderätt till 
nämnderna genom nämndernas reglemente. Nämnderna å sin sida kan delegera beslutanderätt 
till utskott, förtroendevald eller anställd genom en delegationsordning. Såväl fullmäktige som 
nämnder kan också delegera beslutanderätt genom beslut i enskilda fall. 
 
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga 
förhållanden eller där jäv enligt 6 kap 25 § kommunallagen förekommer. 
 
Beslutsfattaren ska dels förvissa sig om att nödvändiga anslag finns för de kostnader som 
beslutet kan innebära, dels beakta anvisningarna för medelsanvändning. Beslutsfattaren ska 
också förvissa sig om att täckning finns i budget. 
 
Beslutsfattaren ansvarar i förekommande fall för samverkan med de fackliga organisationerna 
enligt Borås Stads samverkansavtal. 

 

Delegater 
Beslutanderätten kan delegeras i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  
Enligt 6 kap. 37-38 §§ och 7 kap 5-8 §§ kommunallagen får en nämnd uppdra åt 
 
• presidiet  
• ett utskott 
• en enskild ledamot eller ersättare 
• en anställd hos kommunen 
 
att besluta på nämndens vägnar. 
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Brådskande ärende - ordförandebeslut 
I ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, får en nämnd 
uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 
nämndens vägnar. Sådana beslut kallas ordförandebeslut och ska anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde.  
 

Vidaredelegation 
Nämnden kan genom beslut ge förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt 
till annan anställd enligt 7 kap. 6 § kommunallagen. Nämnden ska hela tiden veta vem som 
har rätt att fatta beslut. Förvaltningschefens vidaredelegation är lägsta beslutsnivå och får inte 
delegeras vidare. Om förvaltningschef vill förbehålla sig rätten att besluta i ett visst ärende 
eller i en viss typ av ärenden, ska den som tilldelats beslutanderätten underrättas om det i 
förväg. Förvaltningschef som delegerat beslutanderätten i ett ärende får inte ändra ett redan 
fattat beslut. Ärenden som förvaltningschef kan vidaredelegera sin beslutanderätt i har 
markerats med ”vidaredelegation tillåten” under anvisningar. Nämnden har den 12 december 
2016 § 18, utsett en ställföreträdande förvaltningschef som vid förvaltningschefs frånvaro 
ersätter denna.  
 

Beslut som inte får delegeras 
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 

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

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

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

 Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

 

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

 

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

 
Enligt kommunallagen behöver inte samtliga delegationsbeslut anmälas till nämnden. Beslut 
som inte anmäls kan vara beslut av mer rutinartad karaktär som nämnden normalt inte har 
anledning att följa särskilt. 
 
Nämnden ska därför besluta om i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas till 
nämnden. De delegationsbeslut som inte anmäls till nämnden ska protokollföras särskilt om 
beslutet får överklagas genom laglighetsprövning. Sådana beslut ska också tillkännages på 
stadens anslagstavla. I delegationsförteckningen framgår vilka beslut som nämnden får 
information om på annat sätt än genom anmälan. Anges inget annat sätt ska beslutet anmälas 
till nämnden.   
 
Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Yttranden omfattas inte heller 
av anmälningsskyldigheten om det inte anges annat i gällande lagstiftning. 
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Beslut eller ren verkställighet 
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. Beslut kan enligt 
kommunallagen bara fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse/nämnder, 
partsammansatta organ eller av delegat med stöd av delegation.  
 
Gränsen mellan beslut och ren verkställighet går inte att dra med exakthet, men 
kännetecknande för ett beslut i kommunalrättslig mening är bland annat av att det finns 
utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra självständiga 
överväganden och bedömningar. Vid ren verkställighet finns inte något större utrymme för 
självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det kan exempelvis röra sig om 
avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa, tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning 
eller de befogenheter och därtill hörande verkställighetsbeslut som en tjänsteman har inom 
ramen för sina löpande arbetsuppgifter. Dessa befogenheter och beslut utgör ren 
verkställighet. Beslut av rent förberedande eller verkställande art får inte överklagas. 
Verkställighetsbeslut grundar sig även på tillämpning av tidigare beslut, policy och riktlinjer, 
lagstiftning, regel i avtal eller arbetsbeskrivningar. 
 
Denna delegationsordning innehåller endast de beslut som delegerats från 
Förskolenämnden. Eftersom nämnden inte kan delegera till sig själv finns inga nämndbeslut 
med i delegationsordningen. Nämnden överlåter till förvaltningschefen att organisera hur 
och på vilken nivå i organisationen som beslut av verkställighetskaraktär ska fattas. 
Verkställighetsbeslut finns således inte med i delegationsordningen.  

  

Anvisningar och Lagrum 
I kolumnerna lagrum och anvisningar kan anvisningar finnas om beslutanderättens omfattning 
och begränsning, vilket lagrum som omfattas, vägledning, information om policys, riktlinjer 
och regler. 
 
 

 



 Delegationsordning Förskolenämnden 8 (15) 

 

 

 

 
Ärende Lagrum Delegat  Anvisningar 

 
A. Övergripande  

   

A:1 

 

 

Besluta i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

 

6 kap 39 § KL 

 

Ordförande, 2:e vice 
ordförande eller 1:e 
vice ordförande 

 

Vid ordförandes 
frånvaro inträder 
2:e vice 
ordförande. Vid 
ordförande och 
2:e vice 
ordförandes 
frånvaro inträder 
1:e vice 
ordförande.   

A:2 Beslut med anledning av 
Förskolenämndens 
personuppgiftsansvar  

 

EU:s 
Dataskydds-
förordningen 
(2016/679) 
 
Lag (2018:218) 
med 
kompletterande 
bestämmelser till 
EU:s dataskydds-
förordning 

Förvaltningschef Avser exempelvis 
teckna pub-avtal, 
Beslut att anmäla 
en person-
uppgiftsincident 
enligt art. 33-34 
DSF, beslut om 
organisation för 
arbetet etc. 

 
B. Allmän handling, 

Ekonomi och Personal 

   

 Allmän handling    

B:1 Beslut om utlämnande av 
allmän handling vid avslag eller 
delvis avslag 

 

 

2 kap 2 och 
14 §§ TF 

 

6 kap 2 och 
6 §§ OSL 

 

10 kap 14 § OSL 
 
12 kap 2 § OSL 

 
Förvaltningschef 

 

 

 
Ekonomi 

       

B:2 
Utse beslut- och 
behörighetsattestanter och 
ersättare för dessa  

 

 

 

 

Förvaltningschef 
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Ärende Lagrum Delegat  Anvisningar 

B:3 Skadeersättning till personal  Chef för  
Ekonomifunktionen 

 

 

 

I samråd med 
stadsjurist  

B:4 Skadeersättning till barn, 
vårdnadshavare eller allmänhet 

 Chef för 
Ekonomifunktionen 

I samråd med 
stadsjurist  

 Anställning och 
upphörande av anställning 

   

B:5 Tillsvidareanställning av 
rektor/enhetschef. Före fyllda 
67 år 

32 § AB 
 

4 § LAS 
 

2 kap 11 § SL 

Förvaltningschef, 
Verksamhetschef, 
Funktionschef, 
var för sig rörande 
ärende inom 
respektive 
verksamhetsområde  

I samråd med 
förvaltningschef 

 

B:6 Tillsättning av Chef för 
ekonomifunktionen, Chef för 
HR-funktionen, Chef för 
kvalitet och utveckling, Chef för 
barnhälsa, Chef för 
administrativa funktionen 

32 § AB 
 

4 § LAS 

Förvaltningschef 
 

B:7 Tillsvidareanställning av övrig 
personal. Före fyllda 67 år 

32 § AB 
 

4 § LAS 

Respektive chef 

Funktionschef, 
rektor,  
Enhetschef 
var för sig rörande 
ärende inom 
respektive 
verksamhetsområde 

 

B:8 Anställa för viss tid, visst arbete, 
provanställning, allmän 
visstidsanställning, 
tidsbegränsad anställning, PAN 
och anställa för vikariat. Före 
fyllda 67 år 

5 och 6 §§ LAS 
 

4 § AB 

Respektive chef 

Funktionschef, 
rektor,  
Enhetschef 
var för sig rörande 
ärende inom 
respektive 
verksamhetsområde 
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Ärende Lagrum Delegat  Anvisningar 

B:9 Beslut om uppsägning på grund 
av personliga skäl eller 
arbetsbrist samt beslut om 
avsked 

 

4 § 2 st och 
18-20 §§ LAS 

Förvaltningschef Ersättare: Chef för 
HR-funktionen 

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

Gällande upplösande 
av anställningsavtal 
(avtalslösning), se KS 
delegation till 
förvaltningschef. 

 

 

 

 

B:10 Förbjuda bisyssla  Förvaltningschef, 
Verksamhetschef, 
Funktionschef,  
var för sig rörande 
ärende inom 
respektive 
verksamhetsområde 

Beslut om att förbjuda 
en bisyssla ska 
motiveras. Om 
bisysslan förbjuds på 
grund av att den är 
arbetshindrande eller 
konkurrerande ska den 
föregås av 
primärförhandling 
enligt 
medbestämmandelage
n (MBL). 

B:11 Besluta om övergripande 
förvaltningsfrågor enligt MBL 

MBL § 11 

MBL § 19 

Förvaltningschef Ersättare: Chef för 
HR-funktionen 

 

B:12 Besluta om individ- och 
verksamhetsärenden enligt MBL 

MBL § 11 

MBL § 19 

Förvaltningschef, 
Verksamhetschef, 
Funktionschef, 
Rektor, 
Enhetschef, var för sig 
rörande ärende inom 
respektive 
verksamhetsområde 

 

 

 
C. Inköp och upphandling 

   

C:1 Tilldelningsbeslut och beslut om 
avbrytande avseende 
upphandling upptill 25 
prisbasbelopp 

Lagen om offentlig 
upphandling 

Förvaltningschef Avrop på befintliga 
ramavtal, utan förnyad 
konkurrensutsättning, 
inom budget anvisade 
medel betraktas som 
verkställighet och 
anmäls ej. 

Se Kommunstyrelsens 
Regler för 
koncerninköp samt 
Kommunfullmäktiges 
Policy för 
koncerninköp.  
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Ärende Lagrum Delegat  Anvisningar 

 
D. Förskola 

   

 Förskola    

D:1 Beslut om åtgärder vid 
framkomna brister i 
verksamheten 

4 kap 7 § SL Rektor 
 

D:1 Beslut att utreda kränkande 
behandling samt beslut att vidta 
åtgärder för att förhindra 
kränkande behandling i 
framtiden 

 

6 kap 10 § SL Rektor 
Rektors 
skyldighet att 
anmäla till 
huvudman. 
Särskild rutin för 
anmälan och 
utredning finns. 

D:2 Beslut att erbjuda förskola 
utifrån barns eget behov på 
grund av familjens situation i 
övrigt 

8 kap 5 § SL Chef för barnhälsan 
 

D:3 Beslut om att erbjuda barn 
förskola på grund av fysiska, 
psykiska eller andra skäl 

8 kap 7 § SL Chef för barnhälsan  

D:4 Beslut om förtur i förskola 
utifrån fysiska, psykiska eller 
andra skäl 

8 kap 5, 7 §§ SL Chef för barnhälsan  

D:5 Beslut om särskild förtur utifrån 
andra skäl 

8 kap 7 § SL Chef för 
administration 

 

D:4 Beslut om förtur till särskild 
förskola 

 Chef för 
administration, chef 
för barnhälsa, var för 
sig rörande ärende 
inom respektive 
verksamhetsområde 

 

D:5 Beslut om mottagande av barn 
från annan kommun i dygnet-
runt omsorg 

8 kap 13 § SL Chef för 
administration 

 

D:6 Beslut om mottagande av barn 
från annan kommun i förskola   

8 kap 13 § SL Chef för 
administration 
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Ärende Lagrum Delegat  Anvisningar 

D:7 Beslut om avgiftsreduktion eller 
befrielse från avgift 

 

 

8 kap 16 § SL Chef för 
administration 

 

 

D:8 Beslut om avgiftsreduktion eller 
befrielse från avgift med stöd av 
8 kap 7 § SL 

8 kap 16 § SL Chef för barnhälsan  

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

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

D:10 Beslut om placering i två olika 
förskolor 

8 kap 12, 13 §§ SL Chef för 
administration 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:11 Beslut om att lämna yttrande 
till annan kommun gällande 
placering  

8 kap 12 § SL Chef för 
administration 

Anmäls inte.  

 

D:12 Beslut om avslag och 
uppsägning av plats i förskola 

8 kap. 16 § SL Chef för 
administration 

 

D:13 Beslut om plats i förskola då 
den ene vårdnadshavaren inte 
ger sitt godkännande. 

8 kap. 15 § SL 

Föräldrabalken 

Barnkonventionen 

Chef för 
administration 

 

 Entreprenad och samverkan    

D:14 Ansökan hos regeringen om 
överlämnande av övrig 
undervisning på entreprenad 
på grund av särskilda skäl 
samt sluta avtal om detta 

23 kap 5 § SL Förvaltningschef  

 Annan pedagogisk 
verksamhet 
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Ärende Lagrum Delegat  Anvisningar 

D:15 Besluta om tilläggsbelopp till 
enskild pedagogisk omsorg 
för barn som har ett 
omfattande behov av särskilt 
stöd 

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

 Tillstånd, tillsyn m.m.    

D:16 Beslut om att avvisa 
ansökningar som inte kan 
prövas i sak, avseende 
fristående förskola eller 
pedagogisk omsorg  

2 kap. 5 § SL 

25 kap. 10 § SL 

Chef för kvalitet och 
utveckling 

 

D:17 Godkännande av start av 
verksamhet efter 
etableringskontroll 

26 kap 4 § SL Chef för kvalitet och 
utveckling 

 

D:18 Tillsynsbeslut av fristående 
förskolor samt enskild 
pedagogisk omsorg 

26 kap 4 § SL Chef för kvalitet och 
utveckling 

Avser start och 
avslut av tillsynen.  

D:19 Föreläggande om vidtagande av 
åtgärd  

26 kap. 10 § SL Chef för kvalitet och 
utveckling 

Föreläggande 
förenat med vite 
beslutas av nämnd.   

D:20 Tilldelning av anmärkning  26 kap. 11 § SL Chef för kvalitet och 
utveckling 

 

D:21 Beslut att avstå från att 
ingripa 

26 kap. 12 § SL Chef för kvalitet och 
utveckling 

 

D:22 Förstagångstillsyn av ny 
förskola  

26 kap 4 § SL Chef för kvalitet och 
utveckling 

 

D:23 Beslut om åtgärd vid 
felaktigheter gällande 
ersättningar till fristående 
förskolor och annan 
pedagogisk omsorg 

8 kap. 21, 23-24 §§ 
SL 

25 kap. 11, 14 §§ 
SL 

Chef för kvalitet och 
utveckling,  
Chef för administrativa 
funktionen, 
var för sig rörande 
ärende inom respektive 
verksamhetsområde 

 

Resursfördelnings- 
modellen  

D:19 Beslut om mindre förändringar 
av villkor i befintligt 
godkännande 

26 kap 10, 

11, 12 §§ SL 

Chef för kvalitet och 
utveckling 
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Ärende Lagrum Delegat  Anvisningar 

 
E. Överklaganden, 

yttranden m.m. 

   

 Överklaganden och 
yttranden 

   

E:1 Behörig firmatecknare  Förvaltningschef  

E:2 Yttrande till myndighet  Förvaltningschef, 
Verksamhetschef, 
Funktionschef, 
var för sig rörande 
ärende inom 
respektive 
verksamhetsområde  

 

I samråd med 
förvaltningschef 

 

E:3 Beslut att ompröva, alternativt 
inte ompröva ett beslut 

38 § FL Delegat i  
ursprungsbeslutet 

 

E:4 Beslut att avvisa överklaganden 
som har kommit in för sent 

24 § FL Nämndsekreterare 
 

E:5 Beslut att avvisa ombud 9 § FL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 

E:6 Yttrande till 
Förvaltningsdomstol i 
överklagade ärenden 

Lagrum i 
ursprungs- 
beslutet 

Delegat i  
ursprungsbeslutet 

I samråd med 
stadsjurist 

E:7 Överklaga och i förekommande 
fall begära inhibition av beslut 

22 § FL, 
29 § FL 

Förvaltningschef  

E:8 Beslut om rättelse av uppenbara 
skrivfel, räknefel eller liknande i 
skrivelser, protokoll och beslut 

36 § FL Den som upprättat 
handlingen 

 

 
Övriga yttranden 

   

E:9 Rätt att pröva och avgöra 
jävsinvändning mot delegat, som 
beslutar i individärenden 

6 kap § 28 KL Förvaltningschef 
 

 F. Lokal- och 
fastighetsärenden 
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Ärende Lagrum Delegat  Anvisningar 

F:1 Tecknande av hyresavtal i lokal- 
och fastighetsfrågor 

 Förvaltningschef 
Ersättare: Chef för 
ekonomifunktionen  
 
Ärendet ska vara 
tillstyrkt av 
nämnden. 

F:2 Beslut om uppsägning av 
hyresavtal i lokal- och 
fastighetsfrågor 

 Förvaltningschef Ersättare: Chef för 
ekonomifunktionen  
 
Ärendet ska vara 
tillstyrkt av 
nämnden. 

F:3 Beslut om framställan till 
Lokalförsörjningsförvaltningen 
om behov av ny förskolelokal 

 Förvaltningschef 
Ersättare: Chef för 
ekonomifunktionen 

F:4 Beslut om framställan till 
Lokalförsörjningsförvaltningen 
om behov av 
hyresgästanpassning i befintlig 
förskolelokal över 2 
prisbasbelopp 

 Förvaltningschef 
Prisbasbelopp för 
2021 är 47 600 kr. 
 
 
 
 
 
 
 

 

F:5 Beslut om framställan till 
Lokalförsörjningsförvaltningen 
om behov av 
hyresgästanpassning i befintlig 
förskolelokal upp till 2 
prisbasbelopp 

 Chef för 
ekonomifunktionen 

Prisbasbelopp för 
2021 är 47 600 kr. 
 
 

 

F:6 Beslut om akut stängning av 
förskoleenhet/avdelning 

 Förvaltningschef  
Ersättare: 
Verksamhetschef  

 

 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ina Furtenbach Linden 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-12-17 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00118 1.2.3.1 
 

  

 

Budget 2021:2  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att fastställa Budget 2021:2.           

Sammanfattning 

Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och 

kommunal pedagogisk omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och 

andra skolförfattningar. Förskolenämnden ansvarar även för samordningen av 

familjecentraler.     

Ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag beslutades av 

Kommunfullmäktige den 26 november 2020. Kommunfullmäktige beslutade att 

Förskolenämnden får ett anpassningskrav med 1 %, vilket motsvarar -7,9 mnkr. 

Nämnden tillförs 6 mnkr för arbetet med att minska barngruppernas storlek. 

Förskolenämndens kommunbidrag för 2021 blir 804 350 tkr.  

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

avsattes i budget 2020 5,0 mnkr årligen under tre år som en investeringsbudget 

hos Lokalförsörjningsnämnden. Förskoleförvaltningen arbetar i nära samverkan 

med Lokalförsörjningsförvaltningen kring satsningen. I budget 2020 erhöll 

Förskolenämnden 2,0 mnkr för att stärka stödjande insatser och 0,5 mnkr för 

att förstärka arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Nämnden kommer även 

under 2021 att rikta 2,5 mnkr som särskilt stöd till individuella barn utöver 

tilltänkta budgeterade medel för ändamålet.            

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och 

kommunal pedagogisk omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och 

andra skolförfattningar. Förskolenämnden beslutar om godkännande av 

fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för bedrivande av 

fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående 

förskolor och pedagogisk omsorg. Förskolenämnden ansvarar även för 

samordningen av familjecentraler och de öppna förskolorna. 

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

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

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

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Uppdraget innehåller en balans 
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mellan omsorg och undervisning. Förskolan bidrar genom sitt kärnuppdrag till 

utvecklingen av den socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara staden. 

Tidiga satsningar på barns utveckling i ett livslångt perspektiv är viktiga för att 

uppnå en ökad jämlikhet i Borås Stad och har en tydlig anknytning till FN:s 

Agenda 2030. Förskoleförvaltningens viktigaste uppdrag de kommande åren är 

att fortsätta arbetet med att skapa en likvärdig förskoleverksamhet med god 

kvalitet. Under 2020 togs en förvaltningsövergripande verksamhetsplan fram 

som ett led i utvecklandet av ett heltäckande systematiskt 

kvalitetsutvecklingsarbete. De huvudutmaningar som nämnd och förvaltning 

identifierat kommer fortsatt under 2021 att stå i fokus. Dessa är: 

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

· Kompetensförsörjning - kvalitativ och långsiktig kompetensförsörjning 

· Förvaltningens processer – goda förutsättningar för verksamheterna och 

underlag för beslut. 

Under 2020 drabbades världen av en pandemi. Pandemin kommer att fortsätta 

påverka förvaltningens och Borås stads arbete under 2021. Effekterna blir 

gradvis allt mer synliga i ohälsotal såväl som i ekonomi. 

Under 2020 har förvaltningen utvecklat arbetet med digitalisering och 

distansarbete. Medarbetarnas erfarenheter har omhändertagits och flexibiliteten 

i arbetsformerna har ökat. En fortsatt analys av behov och arbetshälsa vid 

hemarbete, samt utveckling och optimering av metoder, arbetsformer och 

effektivitet vid användande av digitala verktyg behöver fortgå under 2021. 

Arbetsmiljön i förskolan med höga sjukskrivningstal är en utmaning nationellt. 

Samordnade insatser på flera nivåer behövs och Förvaltningen kommer att öka 

sitt samarbete med regionen. En ökande brist på förskollärare syns nationellt 

och svårigheten att rekrytera är övergripande för alla välfärdsyrken. Andelen 

outbildad personal ökar och investeringar behöver göras för att utbilda dessa, 

vilket innebär att valideringsutbildningar pågår till både barnskötare och till 

förskollärare och kommer att fortsätta under 2021. Det är en prioriterad insats 

som kommer att vara flerårig. Vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare och en 

hälsosam arbetsplats är avgörande för att klara den framtida 

kompetensförsörjningen inom Förskoleförvaltningen. Insatser för att sprida ett 

gott arbetsgivarvarumärke behöver göras. Under 2020 tog förvaltningen fram 

en Kompetensförsörjningsplan och behöver under 2021 fortsätta utveckla 

strategier att säkerställa fortsatt kompetensförsörjning. 

Den nya läroplanen ökar kraven på förskollärarens uppdrag, under 2021 

behöver förutsättningarna för förskollärare att utföra det förstärkta uppdraget 

utvecklas. Förskolornas inre organisation med bemanning utifrån uppdrag, 

kompetens och barns närvaro behöver utvecklas. Detta innebär ökade krav på 

rektors pedagogiska ledarskap vilket förvaltningen också behöver säkerställa 

förutsättningarna för. Utökningen av antalet rektorer under 2019 har lett till ett 

större antal oerfarna rektorer i förvaltningen vilket behöver beaktas i val av 

insatser. Den nya läroplanen lyfter även digitaliseringen i förskolan, fortsatta 
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investeringar i digitala verktyg behövs under 2021. Utbildningsklustret fortsätter 

under 2021 att införa systemet PM3 som också är en modell för 

förvaltningarnas digitalisering.  

Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i 

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

utformas i överensstämmelse med barnkonventionen. Förskoleförvaltningen 

kommer att vidareutveckla former för att säkerställer att barns bästa finns med i 

beslutsunderlag. 

Den reviderade Skollagen fastslår att Rektorsprogrammet är obligatoriskt för 

rektorer för förskolan som är anställda efter 1 juli 2019. Rektorn ska börja på 

den obligatoriska befattningsutbildningen snarast efter att hen påbörjat sin 

anställning. Utbildningen pågår under tre år. Förvaltningen kommer under 2021 

ha ett stort antal rektorer som deltar i utbildningen. 

Ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag beslutades av 

Kommunfullmäktige den 26 november 2020. Volymen har räknats ner med 

0,12 % och motsvarar ca 900 tkr. Index för löner är 2,0 % och för övriga 

kostnader 1,0 %, vilket ger ca 14 100 tkr. Kommunfullmäktige beslutade att 

Förskolenämnden får ett anpassningskrav med 1 %, vilket motsvarar -7,9 mnkr. 

Nämnden tillförs 6 mnkr för arbetet med att minska barngruppernas storlek. 

Förskolenämndens kommunbidrag för 2021 blir 804 350 tkr. 

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

avsattes i budget 2020 5,0 mnkr årligen under tre år som en investeringsbudget 

hos Lokalförsörjningsnämnden. Förskoleförvaltningen arbetar i nära samverkan 

med Lokalförsörjningsförvaltningen kring satsningen.  

I budget 2020 erhöll Förskolenämnden 2,0 mnkr för att stärka stödjande 

insatser och 0,5 mnkr för att förstärka arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Nämnden kommer även under 2021 att rikta 2,5 mnkr som särskilt stöd till 

individuella barn utöver tilltänkta budgeterade medel för ändamålet. 

Inom förskolan planeras flera nybyggnationer de närmaste åren. En expansion 

och omväxling från icke ändamålsenliga lokallösningar behöver hanteras i 

budgeten. Nämndens lokalhyror bedöms öka med närmare 2 mnkr utöver den 

procentuella uppräkning som erhålls. Vildmarkens förskola, som öppnade 

under våren 2020, och utökningen av Alprosgårdens förskola i Dalsjöfors under 

våren 2020 får helårseffekt. I samband med att nya förskolor öppnar ses 

möjligheten att stänga mindre ändamålsenliga lokaler över. 

Nämnden behöver investeringsbudget för inventarier enligt stadens regler för 

de enheter som tas i drift 2021. 

Förskolenämnden beräknas få ökade kostnader för livsmedel under 2021. 

Andelen nyanlända barn beräknas minska och som en följd av det minskar 

också stadsbidraget för dessa barn. 

För läsåret 19/20 erhöll nämnden statsbidrag för minskade barngrupper med ca 

54 mnkr. För läsåret 20/21 erhåller nämnden drygt 48 mnkr, dvs en minskning 
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med ca 6 mnkr. Ett flertal förskolor som tidigare haft statsbidrag har nu blivit 

av med det och ett stort arbete behöver ske inom förvaltningen för att ställa om 

organisationen. I och med osäkerheten kring vilken nivå av statsbidrag som 

kommer att erhållas från år till år, ser nämnden att det krävs ett utökat 

kommunbidrag och att medel för detta behöver komma in i 

resursfördelningsmodellen för att på så vis kunna komma alla barn tillgodo och 

skapa stabilitet, likvärdighet och permanent kunna bibehålla eller sänka antalet 

barn i barngrupperna. 

Prövning av barns bästa  

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

rör barn. Förskolenämnden beslutar om att fastställa Budget 2021:2, 

ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag beslutades av 

Kommunfullmäktige den 26 november 2020. I ärendets beredning har en 

barnrättschecklista upprättats, detta i samband med Budget 2021:1. För Budget 

2021:2 har inte en ny upprättats som underlag för bedömning av hur 

fastställande av budgeten förhåller sig till barnets eller barnens bästa. 

Beslutsunderlag 

1. Budget 2021:2 

2. Protokoll MBL § 11 

3. Protokoll MBL § 19                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 
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1 Inledning 

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

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolans medarbetare ska skapa en 
utbildning som är stimulerande, trygg och lärorik med leken som grund, och erbjuda barn en god 
pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Uppdraget innehåller en 
balans mellan omsorg och undervisning. Förskolan bidrar genom sitt kärnuppdrag till utvecklingen av 
den socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara staden. Tidiga satsningar på barns utveckling i ett 
livslångt perspektiv är viktiga för att uppnå en ökad jämlikhet i Borås Stad och har en tydlig anknytning 
till FN:s Agenda 2030. Förskoleförvaltningens viktigaste uppdrag de kommande åren är att fortsätta 
arbetet med att skapa en likvärdig förskoleverksamhet med god kvalitet. Under 2020 togs en 
förvaltningsövergripande verksamhetsplan fram som ett led i utvecklandet av ett heltäckande 
systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete. De huvudutmaningar som nämnd och förvaltning identifierat 
kommer fortsatt under 2021 att stå i fokus. Dessa är: 

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

· Kompetensförsörjning - kvalitativ och långsiktig kompetensförsörjning 

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

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

Förvaltningen fortsätter under 2021 att arbeta för att utveckla en god och likvärdig kvalitet i alla 
förskolor. En del i detta handlar om att alla barn ska utvecklas och lära i förskolan genom en 
undervisning om stimulerar och utmanar barnen utifrån läroplanens mål. 

Förvaltningen kommer att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom tillitsbaserad styrning och 
förändrad modell. Stöd kommer att ges till rektorer i systematiskt kvalitetsarbete och förskolans 
digitaliseringsarbete. 

Under 2021 fortsätter arbetet med att implementera barnkonventionen genom att utveckla 
demokratiarbetet i förskolorna. Syftet är att barnen ska utveckla tilltro till sin egen förmåga samt bli 
delaktiga och utöva inflytande över utbildningen. Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla de 
pedagogiska lärmiljöerna så att dem är tillgänglig för alla barn och inspirera till samspel och 
utforskande. 

Utifrån förvaltningens kompetensförsörjningsplan fortsätter arbetet med att utveckla förvaltningen så 
att den uppfattas som kreativ och utåtriktad. Det innebär att insatser kommer ske för att alla 
medarbetare ska ha en adekvat utbildning, stärka arbetsmiljön samt ge rektorerna ett gott stöd i deras 
arbete. 

För att möta behoven i verksamheterna fortsätter Förskoleförvaltningen att utveckla och hålla i 
utbildningar inom språkutvecklande arbetssätt för pedagoger under 2021. Även uppdaterad utbildning 
inom autismspecifika kunskaper ges till pedagoger. 

Förskolenämndens ram har inför 2021 räknats upp med 2 % för personalkostnader och 1 % för övriga 
kostnader, vilket tillsammans motsvarar drygt 14 mnkr. Nämnden har inför 2021 en minskad 
befolkningsprognos och får därför en negativ volymuppräkning med drygt 0,1 %, vilket motsvarar en 
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minskning av ram med närmare 1 mnkr. Nämnden har fått ett anpassningskrav med 1 %, vilket 
motsvarar -7,9 mnkr, och erhållit 6 mnkr för arbetet med att minska barngruppernas storlek. En 
åtgärdsplan för en ekonomi i balans beslutades av Förskolenämnden under hösten 2019. Åtgärdsplanen 
sträcker sig till och med år 2021. 

2  Omvärldsanalys 

  

Under 2020 drabbades världen av en pandemi. Pandemin kommer att fortsätta påverka förvaltningens 
och Borås stads arbete under 2021. Effekterna blir gradvis allt mer synliga i ohälsotal såväl som i 
ekonomi. 

Under 2020 har förvaltningen utvecklat arbetet med digitalisering och distansarbete. Medarbetarnas 
erfarenheter har omhändertagits och flexibiliteten i arbetsformerna har ökat. En fortsatt analys av 
behov och arbetshälsa vid hemarbete, samt utveckling och optimering av metoder, arbetsformer och 
effektivitet vid användande av digitala verktyg behöver fortgå under 2021. 

Arbetsmiljön i förskolan med höga sjukskrivningstal är en utmaning nationellt. Samordnade insatser på 
flera nivåer behövs och Förvaltningen kommer att öka sitt samarbete med regionen. En ökande brist på 
förskollärare syns nationellt och svårigheten att rekrytera är övergripande för alla välfärdsyrken. 
Andelen outbildad personal ökar och investeringar behöver göras för att utbilda dessa, vilket innebär att 
valideringsutbildningar pågår till både barnskötare och till förskollärare och kommer att fortsätta under 
2021. Det är en prioriterad insats som kommer att vara flerårig. Vikten av att vara en attraktiv 
arbetsgivare och en hälsosam arbetsplats är avgörande för att klara den framtida 
kompetensförsörjningen inom Förskoleförvaltningen. Insatser för att sprida ett gott 
arbetsgivarvarumärke behöver göras. Under 2020 tog förvaltningen fram en 
Kompetensförsörjningsplan och behöver under 2021 fortsätta utveckla strategier att säkerställa fortsatt 
kompetensförsörjning. 

Den nya läroplanen ökar kraven på förskollärarens uppdrag, under 2021 behöver förutsättningarna för 
förskollärare att utföra det förstärkta uppdraget utvecklas. Förskolornas inre organisation med 
bemanning utifrån uppdrag, kompetens och barns närvaro behöver utvecklas. Detta innebär ökade krav 
på rektors pedagogiska ledarskap vilket förvaltningen också behöver säkerställa förutsättningarna för. 
Utökningen av antalet rektorer under 2019 har lett till ett större antal oerfarna rektorer i förvaltningen 
vilket behöver beaktas i val av insatser. 

Den nya läroplanen lyfter även digitaliseringen i förskolan, fortsatta investeringar i digitala verktyg 
behövs under 2021. Utbildningsklustret fortsätter under 2021 att införa systemet PM3 som också är en 
modell för förvaltningarnas digitalisering. 

Arbetet kring barngruppernas storlek behöver fortgå och förvaltningen avser att fortsatt söka 
statsbidrag för minskade barngrupper. För läsåret 19/20 erhöll Förskolenämnden drygt 54 mnkr i 
statsbidrag för minskade barngrupper men inför läsåret 20/21 har drygt 48 mnkr beviljats, vilket 
innebär en minskning av statsbidrag med ca 6 mnkr. Genom statsbidraget ges möjlighet för förskolorna 
att minska antalet barn i barngrupperna vilket gynnar barn i behov av stöd. Ett stort arbete behöver 
dock ske inom förvaltningen för att ställa om organisationen på de enheter som blivit av med sitt 
statsbidrag då dessa enheter riskerar att få större barngrupper. 

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

Den reviderade Skollagen fastslår att Rektorsprogrammet är obligatoriskt för rektorer för förskolan 
som är anställda efter 1 juli 2019. Rektorn ska börja på den obligatoriska befattningsutbildningen 
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snarast efter att hen påbörjat sin anställning. Utbildningen pågår under tre år. Förvaltningen kommer 
under 2021 ha ett stort antal rektorer som deltar i utbildningen. 

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn. 

Liknande kommuner förskola, Borås 2019 
(enligt Kolada) 

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn 

Halmstad 170 030 

Växjö 164 129 

Södertälje 160 513 

Eskilstuna 155 108 

Norrköping 152433 

Umeå 152 268 

Gävle 151 518 

Borås Stad 151 433 

 

Kostnad kommunal förskola. Avser egen regi. Källa: SCB. 

Det är viktigt att belysa att i jämförelse med de liknande kommunerna 2019 har Borås Stad mest 
statsbidrag för minskade barngrupper, drygt 54 mnkr, vilket påverkar kostnaden per inskrivet barn. 
Skulle statsbidraget exkluderas skulle Borås Stads kostnad per inskrivet barn vara lägre. Exempelvis 
hade Norrköping drygt 45 mnkr i statsbidrag, Eskilstuna drygt 35 mnkr, Växjö knappt 9 mnkr och 
Halmstad drygt 19 mnkr. Statistiken för jämförelsen är hämtad från Kolada som är en databas för 
kommuner och regioner. Kolada ger möjlighet till jämförelser och analys i kommunsektorn. 
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Kostnad öppen förskola, kr/invånare 

Liknande kommuner förskola, Borås 2019 
(enligt Kolada) 

Kostnad öppen förskola, kr/invånare 

Borås Stad 97 

Norrköping 64 

Eskilstuna 45 

Umeå 39 

Gävle 22 

Halmstad 17 

Växjö 13 

 

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

I jämförelser med liknande kommuner 2019 satsar Borås Stad mest pengar per invånare. Borås Stad har 
gjort stora satsningar på den öppna verksamheten. Kostnaden innefattar hela den öppna verksamheten, 
inklusive nämndens kostnader för samordningsansvaret på familjecentralerna och den mobila öppna 
förskolan Tittut. 
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Befolkningsprognos och lokalplanering 

Förskolenämnden erhåller budget för barn mellan 1-5 år. I tabellen nedan framgår den prognostiserade 
minskningen av barn i åldersgruppen fram till år 2024. 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 Minskning 

Ålder fakta prognos prognos prognos prognos prognos  

1-5 år 6 805 6 728 6 727 6 697 6 758 6 751 -54 

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

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2019-
2024, 
antal 
barn 

2019-
2024, % 

Barn 0-5 år Fakta Progno
s 

Progno
s 

Progno
s 

Progno
s 

Progno
s 

  

Centrum mm 816 832 896 967 1 009 1 064 248 30% 

Dalsjöfors 
mm 

844 843 861 834 794 782 -62 -7% 

Fristad mm 732 714 689 688 669 634 -98 -13% 

Göta mm 839 854 874 886 915 921 82 10% 

Hässleholme
n mm 

1 213 1 190 1 145 1 095 1 059 1 013 -200 -16% 

Norrby mm 1071 1 065 1 050 972 965 923 -148 -14% 

Sandared mm 753 734 706 695 693 689 -64 -8% 

Sjöbo mm 540 552 551 620 678 721 181 34% 

Trandared 
mm 

812 789 817 822 855 880 68 8% 

Viskafors mm 454 463 449 430 427 424 -30 -7% 

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

Lokalfrågan är fortsatt viktig för förskolan. I den mån det är möjligt avvecklas mindre ändamålsenliga 
förskolor och/eller tillfälliga paviljonger i samband med att nya förskolor tillkommer. En byggprocess 
från behov till färdig förskola tar ca 5 år, vilket innebär att den byggnation som pågår inom 
förvaltningen härrör till beslut tagna under stadsdelstiden. Förvaltningens nybyggnation kommer främst 
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från ett tidigare eftersatt behov vilket framkommer i nedan tabell, då Borås i förhållande till jämförbara 
kommuner har relativt låga bruttokostnader för förskolelokaler. Förvaltningen följer noggrant aktuell 
befolkningsprognos för att säkerställa att tillgången på lokaler motsvarar de olika områdenas behov i så 
stor utsträckning som möjligt. 

Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn 

Liknande kommuner förskola, Borås 2019 
(enligt Kolada) 

Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, 
kr/inskrivet barn 

Halmstad 32 946 

Växjö 29 403 

Södertälje 27 416 

Umeå 24 063 

Norrköping 22 806 

Gävle 21 317 

Borås Stad 20 914 

Eskilstuna 18 797 

 

  

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

I jämförelse med liknande kommuner 2019 hade Borås Stad näst lägst kostnader för lokaler i 
kommunal förskola per inskrivet barn. 
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2.1 Förändring i budget 2021:2 jämfört med budget 2021:1 

Pandemin har under senare halvan av 2020 gått in i en långsammare fas. Större kunskap om sjukdomen 
och dess spridning finns såväl hos sjukvården som hos gemene man. Sjuktalen i förskolan steg återigen 
under hösten och en ökad testning har lett till fler kända fall hos personal och vårdnadshavare. Oron är 
fortsatt omfattande och nya långtidseffekter av sjukdomen upptäcks efter hand, vilket troligtvis riskerar 
att påverka hälso- och rehabarbetet i förvaltningarna. 

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 

nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

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

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med 
Förskolenämnden pröva möjligheten att införa 
någon form av integrerad verksamhet för barn och 
äldre, till exempel på Kristineberg. 

Under 2021 ska Förskolenämnden påbörja dialog 
med Vård- och äldrenämnden för att skapa 
förutsättningar där verksamhet för barn och äldre 
kan mötas via exempelvis gemensamma aktiviteter. 

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 
Senaste 

utfall 2020 

Andelen barn som får plats 
på förskola på önskat 
placeringsdatum, ska öka 
(%) 

42  74 81  

Andelen föräldrar som 
känner sig trygga när de 
lämnar sitt barn på förskolan 
ska öka, %. 

95,4 95,9 95,8 95,7 96 
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Andelen barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatum, ska öka (%) 

Så nås målet för indikatorn 

Att få ett erbjudande om plats på en förskola på önskat placeringsdatum är en kvalitetsfaktor som är 
betydelsefull för vårdnadshavarna. Det är en indikator som även rapporteras till SKR inom ramen för 
"Kommunens kvalitet i korthet" vilket innebär att det finns jämförbar statistik i riket. Nämndens 
utmaning är att säkerställa skollagens krav på att erbjuda skälig placering inom fyra månader inom 
rimligt avstånd från hemmet, eller utifrån vårdnadshavares önskemål, samtidigt som den ekonomiska 
planeringen kräver ett minimum av tomplatser. Att planera byggnation i rätt område utifrån osäkra 
befolkningsprognoser ökar komplexiteten ytterligare. Förskolenämnden avser att under 2021 ytterligare 
utöka arbetet med att få en ännu mer strategisk riktad plats och lokalplanering. 

Andelen föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan ska 

öka, %. 

Så nås målet för indikatorn 

De allra flesta vårdnadshavare, 96 %, anger att de känner sig trygga när de lämnar sina barn på 
förskolan. Sett över en femårsperiod är resultatet konstant. För att nå målet på 100 procent kommer 
enheterna analysera de kommentarer som eventuellt finns kopplade till frågan samt vidta åtgärder för 
att alla vårdnadshavare ska kunna känna sig trygga. Arbetet följs upp på rektorernas kvalitetsdialoger. 
Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till barn och vårdnadshavare lägger grunden 
för en känsla av trygghet, detta arbetar enheterna löpande med under verksamhetsåret. Samverkan i 
olika former med vårdnadshavarna är också en viktig faktor för att vårdnadshavarna ska känna sig 
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Samverkan med vårdnadshavare är ett mål i läroplanen som 
följs upp av förvaltningen. 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med 
Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 
2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt 
belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna 
när det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

Ett kontinuerligt arbete sker inom 
Utbildningsklustret för att gemensamt se över 
möjlighet till att utnyttja varandras lokaler. Främsta 
syftet är då att skapa kapacitet för rätt verksamhet 
på rätt plats vid rätt tillfälle. Merparten av detta 
arbete utförs mellan Förskoleförvaltningen och 
Grundskoleförvaltningen. 
 
Förskolenämnden kommer föra en dialog med 
Lokalförsörjningsnämnden och vara behjälplig i 
utredningen. Förskolenämnden har idag lokaler 
som nyttjas av föreningslivet. 
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3.3 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 
Senaste 

utfall 2020 

Andelen närproducerade 
livsmedel ska öka, %. 

   25 24 

Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Kostverksamheten är organisatoriskt placerad under Grundskolenämnden. 

3.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 
Senaste 

utfall 2020 

Andelen ekologiska 
livsmedel ska öka, %. 

 50,2 49,9 50,4 50,1 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Kostverksamheten är organisatoriskt placerad under Grundskolenämnden. 

3.5 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 
Senaste 

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

 8,6 9,3 9,6 10,9 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

 81 88,1 86,7 52,5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

   41  
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Under 2020 arbetade förvaltningen fram en övergripande kompetensförsörjningsplan där arbetet med 
att minska sjukfrånvaron ingår som ett mål, strategier och insatser kommer att fortlöpande utvecklas 
under 2021.  
 
Förvaltningens sjukskrivningstal har legat relativt stabila sedan start 2017, men under hösten 2019 och 
första halvan av vårterminen 2020 kunde en nedgång statistiskt säkerställas. Det rehabiliteringsarbete 
som skett började visa sig i minskande siffror. Sedan kom pandemin och frånvarotalen rusade i höjden. 
Förhållandena under pandemin är för osäkra för att dra slutsatser ifrån men för att fortsätta minska 
sjukfrånvaron arbetar förvaltningen strategiskt och systematiskt med olika delar i syfte att förbättra 
förutsättningarna i verksamheten och i arbetsmiljön för medarbetare och chefer. Minskat statsbidrag 
för minskade barngrupper innebär att antalet barn per årsarbetare ökar vilket påverkar arbetsmiljön 
negativt och riskerar att öka sjukskrivningar. 
Förvaltningen avser under 2021 att ta fram förbättrade underlag för att kunna rikta insatser mot 
stressrelaterade sjukskrivningar, bland annat har ett verktyg tagits fram för att på enhetsnivå kunna 
arbeta mer fokuserat med hälso- och kompetensförsörjningsfrågorna. Genom hälso- och 
kompetensförsörjningsplanen på enhetsnivå kan rektor tillsammans med sin personal analysera och 
kartlägga behov för att sedan välja ut två prioriterade områden att fokusera på under det kommande 
året.  
 
Förvaltningen kommer under 2021 att behöva fortsätta jobba aktivt med insatser i form av både 
utbildning och utveckling av chefer i Borås Stads rehabiliteringsprocess och -system men också vara ett 
nära stöd för rektorerna i det praktiska rehabiliteringsarbetet tillsammans med medarbetarna. 
 
Förvaltningen arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet genom en tydlig struktur som utgår från 
Borås Stads SAM-kalender, där kompletterande utbildningsinsatser görs för rektorerna, som sedan kan 
implementeras ute i verksamheterna. Det hälsofrämjande arbetet kommer fortsatt att utvecklas så att 
förvaltningen kan arbeta ännu mer proaktivt med hälsofrågor tillsammans med skyddsombud och 
hälsoinspiratörer och på så sätt fortsatt minska sjukfrånvaron.  
 
Förskoleförvaltningen har också ett samarbete med enheten för Organisationshälsa som är ett stöd i att 
kartlägga arbetsmiljö och arbeta aktivt med hälsofrågor på såväl specifika enheter som på övergripande 
förvaltningsnivå. En ny modell för breddad analys av enheter med höga sjukskrivningstal har tagits 
fram i samarbete mellan organisationshälsa och Förskoleförvaltningen. Syftet är att gemensamt bilda ett 
nät runt utvalda enheter med samordnade insatser från flera stödfunktioner. Arbetet kommer att 
intensifieras under 2021. En verksamhetsutvecklare har anställts för att riktat arbeta mot förvaltningens 
sjukfrånvarotal och hälsofrågor.  
 
Vid de månatliga kvalitetsdialogerna där rektorerna träffar ekonom och HR-specialist skapas 
förutsättningar för stötta cheferna utifrån enhetsspecifika behov där också punktinsatser kan göras för 
såväl rehabiliterings- och arbetsmiljöarbetet som personalförsörjningsfrågor. Arbetet med att rekrytera 
och behålla personal är också en viktig del för att minska sjukfrånvaron. Förvaltningen kan se tendenser 
till att enheter med hög andel utbildad personal och stabil personalgrupp har en lägre sjukfrånvaro än 
de enheter där utbildningsnivån är låg och stabilitet i personalgruppen saknas. Genom att tydliggöra 
faktorer som exempelvis väl utvecklat arbetsmiljöarbete, tydliga uppdrag och förmåner skapar vi bättre 
förutsättningar för att lyckas rekrytera och behålla kompetent personal.  
 
Förvaltningen ser att ett omfattande rehabarbete med personal som drabbats av Covid-19 kommer att 
behöva genomföras, bland annat i samarbete med Försäkringskassan. Här finns risker för framtida 
ökade rehab- och frånvarokostnader. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 

Så nås målet för indikatorn 

Under pandemin minskade förvaltningen användandet av timvikarier kraftigt för att minska 
smittspridning och överlåta personal till verksamheter med stora behov. Det minskade antalet 
närvarande barn till följd av frånvaro och nämndbeslut, möjliggjorde stabilitet i personalgrupperna 
ändå. Den arbetade tiden för timavlönade hade redan innan minskat något mellan de senaste 
mätperioderna. Sjukfrånvaron hade också stabiliserats till viss del. 
 
Bemanningsenheten redovisar en hög täckningsgrad (93-100%) men upplevelsen är fortfarande att inte 
hela behovet täcks, vilket gör att förvaltningen behöver utveckla samarbetet med Bemanningsenheten 
och fortsätta arbeta tillsammans för att analysera behovstäckningen och rekrytera kompetenta vikarier. 
 
Förvaltningen behöver också utveckla möjligheten till överanställningar. Arbetet med att minska 
sjukfrånvaron är också viktigt i det här avseendet för att bli mindre beroende av timavlönad personal. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, % 

Så nås målet för indikatorn 

För att öka andelen anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag behöver förvaltningen än 
tydligare synliggöra utbudet och visa på vilka hälsoeffekter detta kan få för den enskilde. Medarbetarna 
behöver bli ytterligare informerade om att utbudet av aktiviteter som godkänns som friskvård har 
utökats för att få fler att nyttja bidraget, vilket görs i samband med genomgången av personalförmåner 
enligt Borås Stads SAM-kalender. Noterbart är att långt ifrån alla som söker bidraget nyttjar det i 
praktiken. 

Verksamhetens indikatorer Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Senaste 

utfall 2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2025 

Antalet inkomna anmälningar 
till Skolinspektionen där 
myndigheten utdelat ett 
föreläggande. 

0 0 0 0 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 

föreläggande. 

Så nås målet för indikatorn 

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

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om 
stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller 
B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 
Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda 
alternativet. Uppdraget ska redovisas senast 
halvårsskiftet 2021. 

Förskolenämnden kommer aktivt delta i 
utvärderingen av kostorganisationen. 
 
Förskolenämnden köper kost- och lokalvård av 
Grundskolenämnden. Under 2020 har 
Förskolenämnden utrett förutsättningarna för att ta 
över verksamheten i egen regi. Förskolenämnden 
beslutade att kost- och lokalvårdsorganisationen 
blir kvar i nuvarande regi, men att åtgärder behöver 
vidtas för att stärka den ekonomiska uppföljningen 
och samarbetet mellan kost- och 
lokalvårdspersonalen och den pedagogiska 
personalen. Utredningens resultat kommer att 
lämnas över till Kommunstyrelsen. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2020 
Prognos 

2020 
Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 

Förändring 

Intäkter 150 216 148 022 149 459 154 302 4 843 

Kostnader -935 666 -928 172 -947 659 -950 552 -2 893 

Buffert -7 700 0 -8 100 -8 100 0 

Nettokostnader -793 150 -780 150 -806 300 -804 350 1 950 

Kommunbidrag 793 150 793 150 806 300 804 350 -1 950 

Resultat 0 13 000 0 0 0 

Ackumulerat resultat -5 067 7 933 2 633 7 933 5 300 

      

Nettoinvesteringar 3 100 2 800 1 800 1 350 -450 

4.2 Nämndens uppgift 

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

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



Förskolenämnden, Budget 2021:2 15(19) 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Förskolans ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag beslutades av Kommunfullmäktige 
den 26 november 2020. Volymen har räknats ner med 0,12 % och motsvarar ca 900 tkr. Index för löner 
är 2,0 % och för övriga kostnader 1,0 %, vilket ger ca 14 100 tkr. Kommunfullmäktige beslutade att 
Förskolenämnden får ett anpassningskrav med 1 %, vilket motsvarar -7,9 mnkr. Nämnden tillförs 6 
mnkr för arbetet med att minska barngruppernas storlek. Förskolenämndens kommunbidrag för 2021 
blir 804 350 tkr. 

För att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard avsattes i budget 2020 5,0 
mnkr årligen under tre år som en investeringsbudget hos Lokalförsörjningsnämnden. 
Förskoleförvaltningen arbetar i nära samverkan med Lokalförsörjningsförvaltningen kring satsningen. 

I budget 2020 erhöll Förskolenämnden 2,0 mnkr för att stärka stödjande insatser och 0,5 mnkr för att 
förstärka arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Nämnden kommer även under 2021 att rikta 2,5 
mnkr som särskilt stöd till individuella barn utöver tilltänkta budgeterade medel för ändamålet. 

Inom förskolan planeras flera nybyggnationer de närmaste åren. En expansion och omväxling från icke 
ändamålsenliga lokallösningar behöver hanteras i budgeten. Nämndens lokalhyror bedöms öka med 
närmare 2 mnkr utöver den procentuella uppräkning som erhålls. Vildmarkens förskola, som öppnade 
under våren 2020, och utökningen av Alprosgårdens förskola i Dalsjöfors under våren 2020 får 
helårseffekt. I samband med att nya förskolor öppnar ses möjligheten att stänga mindre ändamålsenliga 
lokaler över. 

Nämnden behöver investeringsbudget för inventarier enligt stadens regler för de enheter som tas i drift 
2021. 

För läsåret 19/20 erhöll nämnden statsbidrag för minskade barngrupper med ca 54 mnkr. För läsåret 
20/21 erhåller nämnden drygt 48 mnkr, dvs en minskning med ca 6 mnkr. Ett flertal förskolor som 
tidigare haft statsbidrag har nu blivit av med det och ett stort arbete behöver ske inom förvaltningen för 
att ställa om organisationen. I och med osäkerheten kring vilken nivå av statsbidrag som kommer att 
erhållas från år till år, ser nämnden att det krävs ett utökat kommunbidrag och att medel för detta 
behöver komma in i resursfördelningsmodellen för att på så vis kunna komma alla barn tillgodo och 
skapa stabilitet, likvärdighet och permanent kunna bibehålla eller sänka antalet barn i barngrupperna. 

Under de senaste åren har det blivit allt svårare att anställa utbildade barnskötare och förskollärare då 
för få utbildar sig, inte bara i Borås utan i hela Sverige. Valideringsutbildningar både till barnskötare och 
förskollärare pågår och kommer att fortsätta under 2021. Förvaltningen kommer under 2021 att 
fortsätta söka medel från Omställningsfonden till insatserna som pågår. 

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

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

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

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

4.4 Verksamhet 2021 

Tkr Budget 2020 
Prognos 

2020 
Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 

Förändring 

Central administration      

Intäkt 0 7 0 0 0 

Kostnad -10 274 -11 181 -12 178 -13 063 -885 

Nettokostnad -10 274 -11 174 -12 178 -13 063 -885 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 195 -1 895 -2 291 -2 292 -1 

Nettokostnad -2 195 -1 895 -2 291 -2 292 -1 

Förskoleverksamhet      

Intäkt 150 220 145 532 148 521 152 811 4 290 

Kostnad -911 515 -902 177 -921 829 -923 698 -1 869 

Nettokostnad -761 295 -756 645 -773 308 -770 887 2 421 

Öppen förskola      

Intäkt 84 34 104 84 -20 

Kostnad -4 574 -3 924 -3 700 -3 595 105 

Nettokostnad -4 490 -3 890 -3 596 -3 511 85 

Familjecentral      

Intäkt 999 2 449 834 1 407 573 

Kostnad -8 195 -8 995 -7 661 -7 904 -243 

Nettokostnad -7 196 -6 546 -6 827 -6 497 330 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -7 700 0 -8 100 -8 100 0 

Nettokostnad -7 700 0 -8 100 -8 100 0 

Totalt      

Intäkt 151 303 148 022 149 459 154 302 4 843 

Kostnad -944 453 -928 172 -955 759 -958 652 -2 893 

Nettokostnad -793 150 -780 150 -806 300 -804 350 1 950 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Resultatet av 2020 års klimatenkät visar att 96 % av vårdnadshavarna upplever att de känner sig trygga 
när de lämnar sitt barn på förskolan och 95 % anger att samverkan med förskolan fungerar bra. I 
undersökningen valde 4 970 vårdnadshavare att besvara enkäten, vilket motsvarar cirka 84 %. 2019 
besvarade 85 % av vårdnadshavarna enkäten. Förra året fick vårdnadshavarna för första gången 
betygsätta den totala nöjdheten med verksamheten. 89 % angav då 6 eller högre på en 10-gradig skala. 
Årets undersökning visar på en ökning av nöjdheten då 93 % av vårdnadshavarna anger 6 eller högre. 
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Central administration: Utökning av budgetram till följd av att föräldraledigheter som ej ersattes 
under 2020 återgår i tjänst under 2021. 

Politisk verksamhet: Inga förändringar avseende den politiska verksamheten. 

Förskoleverksamhet: För läsåret 19/20 erhöll nämnden statsbidrag för minskade barngrupper med 
ca 54 mnkr. För läsåret 20/21 erhåller nämnden drygt 48 mnkr, dvs en minskning med ca 6 mnkr. 
Genom statsbidraget ges möjlighet för förskolorna att minska antalet barn i barngrupperna vilket 
gynnar barn i behov av stöd. Ett flertal förskolor som tidigare haft statsbidrag har nu blivit av med det 
och ett stort arbete behöver ske inom förvaltningen för att ställa om organisationen, då dessa enheter 
riskerar att få större barngrupper. I och med osäkerheten kring vilken nivå av statsbidrag som kommer 
att erhållas från år till år, ser nämnden att det krävs ett utökat kommunbidrag och att medel för detta 
kommer in i resursfördelningsmodellen för att på så vis kunna komma alla barn tillgodo och skapa 
stabilitet, likvärdighet och permanent kunna bibehålla eller sänka antalet barn i barngrupperna. 

Brist på utbildad personal och höga sjukskrivningstal innebär en påfrestning för medarbetare inom 
förvaltningen. Under 2021 är kompetensförsörjning ett av förvaltningens prioriterade områden. 

Förskolenämnden har full behovstäckning och erbjuder plats inom 4 månader för alla barn. Strategiskt 
arbete med planering och lokaler gör att förvaltningen ser att detta även kommer att kunna tillgodoses 
under 2021. 

Förvaltningen har erhållit EU finansiering för kompetensutveckling av personal i språkutvecklande 
arbetssätt och pedagogiska miljöer på 800 tkr. 

Öppen förskola: Här ingår samtliga kostnader, som personal, hyra, lokalvård mm, för de öppna 
förskolor som inte ingår i familjecentralerna, d.v.s Kristineberg, Fristad, Dalsjöfors samt Tittut. Den 
öppna förskolan fortsätter att arbeta med språkinsatser under 2021. 

Familjecentraler: Här ingår samtliga kostnader, som personal, hyra, lokalvård, samordning mm, för de 
öppna förskolor som finns på familjecentralerna. Dessa familjecentraler är belägna på Norrby, Sjöbo, 
Centrum och Boda. Samtliga familjecentraler har ett högt antal besökare. 

Ett projekt på tre år ”Hissa språket” startar under 2021 där olika professioner ingår. 

Under 2021 fortsätter utveckling föräldraskapsstödet till besökare. Arbetet kring språkutveckling för 
barn och föräldrar fortsätter i våra utsatta områden i olika former tillsammans med professionerna på 
familjecentralen. Pedagog och bibliotekarie arbetar tillsammans kring Bokstart och för att öka 
deltagandet i förskola. Samverkan med förskolorna i områdena fortsätter att utvecklas för att kunna ge 
familjerna ett ännu mer samlat stöd. 

Familjecentralerna kommer under 2021 fortsätta att samverka med Arbetslivsförvaltningen för att se till 
att samhällsintroduktion erbjuds på alla familjecentraler. 

Våldsprevention ska under våren implementeras i de öppna förskolornas/familjecentralernas ordinarie 
verksamhet. 

Buffert: Nämndens buffert är under 2021 budgeterad till 8,1 mnkr och motsvarar ca 1 % av årets 
kommunbidrag. Denna är avsedd för oförutsedda behov som kan uppkomma under budgetåret. 

4.4.1 Förändring i budget 2021:2 jämfört med budget 2021:1 

Kommunfullmäktige beslutade att Förskolenämnden får ett anpassningskrav med 1 %, vilket motsvarar 
-7,9 mnkr. Nämnden tillförs 6 mnkr för arbetet med att minska barngruppernas storlek. 

Förskolenämnden beräknas få ökade kostnader för livsmedel under 2021. 

Andelen nyanlända barn beräknas minska och som en följd av det minskar också stadsbidraget för 
dessa barn. 

Under 2020 gjordes en satsning på rektorernas arbetsmiljö genom att utöka antalet rektorer med 20%. 
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På så sätt minskades antalet medarbetare per rektor till ca 25 i enlighet med rekommendationer. För att 
erbjuda stöd och ett nära ledarskap även för rektor kommer under 2021 ytterligare en verksamhetschef 
att rekryteras. Verksamhetscheferna kommer då att få ansvar för 18 rektorer var, från tidigare 26 
rektorer per verksamhetschef. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 007 6 210 5 970 

varav barn i fristående verksamhet 460 480 480 

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

90 92 92 

Bruttokostnad per inskrivet barn, kr 147 708 150 589 156 681 

Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,1 5,2 5,3 

5.1.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Andel förskollärare, % 48 50 50 

Andel barnskötare, % 30 30 30 

Gruppstorlek 14 14,5 14,5 
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6 Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Inventarier till nya förskolor 2 700 1 350 2 700 2 100 

Summa 2 700 1 350 2 700 2 100 

2021: Inventarier till nya förskolor på Bergsäter och Viskafors samt utökning av Torgets förskola enligt 
stadens regler. 

2022: Inventarier till nya förskolor på Druvefors, Kristineberg och Sandared enligt stadens regler. 

2023: Inventarier till nya förskolor i Sparsör och Kronängsparken samt utökning av Tokarpsbergs 
förskola enligt stadens regler.  

  

6.2 Investeringar som löper över flera år 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Utgift 

tom 2019 

Total 
budget 

2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Projekt
status 

 0 0 0 0 0 0 0 

        

        

        

        

Summa 0 0 0 0 0 0  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Lokalförsörjningsnämnden har erhållit investeringsmedel för satsning på förskolornas utemiljöer med 
15 mnkr över tre år. 
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Protokoll MBL §11, d.-nr 2020/11 

Förskoleförvaltningen 

Datum 2020-012-15 

Tid 15.00-15.30 

Plats Teams 

Deltagare För arbetsgivaren 
Ina Furtenbach Lindén 
Helena Munthe Jiseborn 
Tanja Vööras 
 
För arbetstagarna 
Karin Vapnar 
Linda Andersson 
Martina Liljegärd 
Frida Nermansson 
Malin Särén 

 
Förvaltningschef 
Chef för HR-funktionen 
Chef för ekonomifunktionen 
 
 
Lärarförbundet 
Lärarförbundet 
Kommunal 
Kommunal 
Vision 

Ärende 

Arbetstagarparterna har begärt förhandling enligt MBL för förvaltningens 

budget 2020:2. 

§ 1 

Arbetsgivaren har informerat om förvaltningens budget 2021:2 för 

arbetstagarparterna i MBL §19 2020-12-10.  

§ 2 

Arbetstagarpartens synpunkter 

Arbetstagarparterna önskar göra följande tillägg till protokollet:  

Vi fackliga organisationer ser en oro över budget 2021:2 och kommer punkta 

upp våra farhågor kring effektiviseringskraven. 

- Vi ser att det är riskfyllt att budgeten är baserad på ett statsbidrag som 

man ansöker läsårsvis ett år i taget. Vår frågeställning är då, var får man 

fram de miljonerna som bidraget ger, om man inte skulle få fortsatt 

statsbidrag i augusti?  
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- Målsättningen i Borås stad är att barngruppens storlek ska minska vilket 

också sker tack vare statsbidrag, men vi ser att statistiken ger en 

missvisande bild på hur verkligheten ser ut. Ca hälften av Borås Stads 

förskolor har inte statsbidrag, vilket gör att dessa enheter har en 

gruppstorlek på ca 20 barn i snitt. 

- Det finns även en stor oro kring att inte kunna rekrytera utbildad 

personal. Förskolan måste få bättre förutsättningar för att kunna vara en 

rekryterande och attraktiv arbetsplats. Med bättre förutsättningar menar 

vi bl. a att vi behöver ha ökad personaltäthet för att kunna få 

förutsättningar att utföra våra uppdrag enligt läroplanen. Vi ser även att 

det behövs långsiktighet och kontinuitet i personalplaneringen för att få 

till en bättre arbetsmiljö.  

Med denna skrivning kan vi konstatera att vi avslutar MBL gällande budget 

2021:2 i oenighet. 

§ 3 

Arbetsgivarens beslut 

Arbetsgivaren beslutar att skicka föreslagen budget 2021:2 till nämnden.   

§ 4  

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet 

Parterna är överens om att arbetsgivaren härmed har fullgjort sin primära 

förhandlingsskyldighet enligt MBL §11.  

§ 5  

Förhandlingens avslutande 

Förhandlingen avslutas i oenighet denna dag. 

 

Protokollet justerat av: 

Underskrift 

För arbetsgivaren För arbetstagarna 
Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ina Furtenbach Lindén Karin Vapnar, Lärarförbundet 
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 För arbetstagarna 
 Underskrift 

  

 Namnförtydligande 

 Frida Nermansson, Kommunal 

 
 
 För arbetstagarna 
 Underskrift 

  

 Namnförtydligande 

 Malin Särén, Vision 

 

Vid protokollet 

Helena Munthe Jiseborn 
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Protokoll MBL §19, d.-nr 2020/11 

Förskoleförvaltningen 

Datum 2020-12-10 

Tid 14.00-14.30 

Plats Teams 

Deltagare För arbetsgivaren 
Ina Furtenbach Lindén 
Tanja Vööras 
Helena M Jiseborn 
 
För arbetstagarna 
Karin Vapnar 
Linda Andersson 
Martina Liljegärd 
Frida Nermansson 
Malin Särén 
Jenny Mårtensson 

 
Förvaltningschef 
Chef för ekonomifunktionen 
Chef för HR-funktionen 
 
 
Lärarförbundet 
Lärarförbundet 
Kommunal 
Kommunal 
Vision 
Lärarförbundet skolledare 

Ärende 

Arbetstagarparterna har begärt förhandling enligt MBL för förvaltningens 

budget 2021:2. 

§1 

Arbetsgivaren informerar om förvaltningens förslag till budget 2021:2 för 

arbetstagarparterna.  

§2 

Arbetstagarorganisationens synpunkter 

Arbetstagarorganisationerna anser att de fått tillräcklig information gällande 

förvaltningens budget 2021:2. 

§3 

Arbetsgivarens informationsskyldighet 

Parterna är överens om att arbetsgivaren härmed har fullgjort sin primära 

informationsskyldighet enligt 19 § MBL. 
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§5 

Förhandlingens avslutande 

Förhandling förklaras avslutad denna dag. 

 

Protokollet justerat av: 

Underskrift 

För arbetsgivaren För arbetstagarna 
Underskrift Underskrift 

 
 

 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ina Furtenbach Lindén Karin Vapnar, Lärarförbundet 

 
 
 För arbetstagarna 
 Underskrift 

  

 Namnförtydligande 

 Frida Nermansson, Kommunal 

 
 
 För arbetstagarna 
 Underskrift 

  

 Namnförtydligande 

 Malin Särén, Vision 

 
 
 För arbetstagarna 
 Underskrift 

  

 Namnförtydligande 

 Jenny Mårtensson, Lärarförbundet 
skolledare 

 
 

Vid protokollet 

Helena M Jiseborn 
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Grundbelopp samt nivå på strukturbelopp i 

resursfördelningsmodell 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att fastställa grundbelopp samt nivå för 

strukturbelopp i resursfördelningsmodell för 2021.     

Grundbeloppet för 2021 sätts till en nivå på 6,3 barn per årsarbetare. Denna 

nivå är likställd med 2020 års nivå.  

Strukturbelopp för mindre enheter sätts till totalt ca 2 000 tkr. 

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

år 2021 med ca 2 300 tkr för yngre barn samt ca 1 200 tkr för socioekonomi.         

Ärendet i sin helhet 

Huvuddelen av det belopp som fördelas per barn i resursfördelningsmodellen 

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

att en förskola som inte har rätt till strukturbelopp kan bedriva 

förskoleverksamhet. Strukturbeloppet ska vara en mindre andel av det totala 

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

förutsättningar. Då Förskolenämnden har begränsade resurser skulle ett högre 

strukturbelopp innebära att grundbeloppet sänks. Strukturbelopp fördelas till 

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

mindre enheter tilldelats, fördelas kvarvarande budget för strukturbelopp för 

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

socioekonomi.  

Förskolenämnden fastställer grundbelopp och nivå för strukturbelopp i 

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

totala beloppet för ersättning till kommunala och fristående huvudmän som ska 

sättas av till strukturbelopp. 

Grundbeloppet för 2021 sätts till en nivå på 6,3 barn per årsarbetare. Denna 

nivå är likställd med 2020 års nivå.  

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

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

barn. Totalt ca 2 000 tkr. Nivåerna är likställda med föregående år, för 2020 

utgick ca 2 200 tkr i strukturbelopp för mindre enheter.  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

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

år 2021 med ca 2 300 tkr för yngre barn samt ca 1 200 tkr för socioekonomi, 

d.v.s. totalt ca 3 500 tkr. För 2020 utgick ca 2 200 tkr för yngre barn och ca 

1 000 tkr för socioekonomi.  

Totalt avsätts ca 5 500 tkr i strukturbelopp för år 2021, vilket motsvarar ca 1,1 

% av det totala beloppet i resursfördelningsmodellen för ersättning till 

kommunala och fristående förskolor. Utöver detta får de fristående förskolorna 

del av nämndens centrala budgetposter för förskoleverksamhet.                 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 10 december 2020. 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Ersättning till fristående förskola 2021, Svenska kyrkan 

i Borås, Kyrkbacken 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2021, Svenska kyrkan i Borås, 

Kyrkbacken.      

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 596 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

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

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

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

år.  

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

per barn och år.          

Sammanfattning 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

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

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.                

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

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

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån antagna principer och 

Förskolenämndens budget beslutad den 17 december 2020. I bilaga 1, 
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Beräkning ersättning förskola 2021, finns en specifikation av grundbelopp och 

strukturbelopp samt hur beräkningen skett. 

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för 

momskompensation med 6 %. 

Resursfördelningsmodellens delar 

 Grundbelopp per barn. 

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

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

Tilläggsbelopp 

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

omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån 

barnets behov.  

Resursfördelningsmodellen påverkar inte fördelning av tilläggsbelopp eftersom 

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

kommunal eller enskild regi. 

Ersättningar till förskola 2021 

Grundbeloppet fördelas per barn. Grundbelopp är för 2021 10 596 kronor per 

barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år.   

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

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

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

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

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

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

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

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

Strukturbelopp:  

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

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

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

år. 

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

per barn och år.  

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

Lokalkostnaden exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 1 379 kronor per barn 

och månad, vilket motsvarar 16 548 kronor per barn och år.   

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 %, 291 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 3 494 kr per barn och år. Ersättningarna 
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inkluderar ett pålägg för momskompensation med 6 % vilket motsvarar 600 

kronor per barn och månad, vilket motsvarar 7 197 kronor per barn och år.   

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2021. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2021, Svenska kyrkan i Borås, 

Kyrkbacken.   

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2021 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                               

Beslutet expedieras till 

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

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



Bilaga 1

Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2021

Summa grundbelopp fördelningsmodell/barn 78 431 kr

Inkluderar grundbelopp till kommunala och fristående 

förskolor enligt beslutad resursfördelningsmodell. För 

fristående förskolor tillkommer centralt budgeterade 

kostnader som fördelas per barn. 

Centrala kostnader att fördela/barn* 38 025 kr

Summa grundbelopp per barn 116 456 kr

Administration, 3 % 3 494 kr

119 950 kr

Momskompensation, 6 % 7 197 kr

Summa, total/barn 127 147 kr

Varav lokalkostnad/barn 16 548 kr

Nettokostnader centralt vht 61340, kr

Korrigeringar

 + statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder

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

 - avdrag för Nattis

Summa, att fördela

*Summa, per barn i kommunal förskola

219 449 350

38 025

Budget 2021

205 778 432

23 366 332

-422 629

-9 272 785
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Ersättning till fristående förskola 2021, Svenska kyrkan 

i Borås, Änglabacken 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2021, Svenska kyrkan i Borås, 

Änglabacken.   

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 596kronor per 

barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

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

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

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

år.  

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

per barn och år.        

Sammanfattning  

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

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

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.                

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

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

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån antagna principer och 

Förskolenämndens budget beslutad den 17 december 2020. I bilaga 1, 
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Beräkning ersättning förskola 2021, finns en specifikation av grundbelopp och 

strukturbelopp samt hur beräkningen skett. 

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för 

momskompensation med 6 %. 

Resursfördelningsmodellens delar 

 Grundbelopp per barn. 

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

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

Tilläggsbelopp 

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

omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån 

barnets behov.  

Resursfördelningsmodellen påverkar inte fördelning av tilläggsbelopp eftersom 

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

kommunal eller enskild regi. 

Ersättningar till förskola 2021 

Grundbeloppet fördelas per barn. Grundbelopp är för 2021 10 596 kronor per 

barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år.   

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

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

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

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

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

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

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

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

Strukturbelopp:  

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

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

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

år. 

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

per barn och år.  

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

Lokalkostnaden exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 1 379 kronor per barn 

och månad, vilket motsvarar 16 548 kronor per barn och år.   

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 %, 291 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 3 494 kr per barn och år. Ersättningarna 
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inkluderar ett pålägg för momskompensation med 6 % vilket motsvarar 600 

kronor per barn och månad, vilket motsvarar 7 197 kronor per barn och år.   

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2021. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2021, Svenska kyrkan i Borås, 

Änglabacken.  

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2021 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                                

Beslutet expedieras till 

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

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



Bilaga 1

Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2021

Summa grundbelopp fördelningsmodell/barn 78 431 kr

Inkluderar grundbelopp till kommunala och fristående 

förskolor enligt beslutad resursfördelningsmodell. För 

fristående förskolor tillkommer centralt budgeterade 

kostnader som fördelas per barn. 

Centrala kostnader att fördela/barn* 38 025 kr

Summa grundbelopp per barn 116 456 kr

Administration, 3 % 3 494 kr

119 950 kr

Momskompensation, 6 % 7 197 kr

Summa, total/barn 127 147 kr

Varav lokalkostnad/barn 16 548 kr

Nettokostnader centralt vht 61340, kr

Korrigeringar

 + statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder

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

 - avdrag för Nattis

Summa, att fördela

*Summa, per barn i kommunal förskola

219 449 350

38 025

Budget 2021

205 778 432

23 366 332

-422 629

-9 272 785



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Tanja Vööras 
Handläggare 
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Datum 

2020-12-17 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00184 1.2.3.1 
 

  

 

Ersättning till fristående förskola 2021, Svenska kyrkan 

i Borås, Ansgarsbacken 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2021, Svenska kyrkan i Borås, 

Ansgarsbacken.    

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 596 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

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

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

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

år.  

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

per barn och år.           

Sammanfattning  

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

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

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.               

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

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

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån antagna principer och 

Förskolenämndens budget beslutad den 17 december 2020. I bilaga 1, 
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Beräkning ersättning förskola 2021, finns en specifikation av grundbelopp och 

strukturbelopp samt hur beräkningen skett. 

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för 

momskompensation med 6 %. 

Resursfördelningsmodellens delar 

 Grundbelopp per barn. 

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

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

Tilläggsbelopp 

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

omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån 

barnets behov.  

Resursfördelningsmodellen påverkar inte fördelning av tilläggsbelopp eftersom 

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

kommunal eller enskild regi. 

Ersättningar till förskola 2021 

Grundbeloppet fördelas per barn. Grundbelopp är för 2021 10 596 kronor per 

barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år.   

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

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

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

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

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

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

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

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

Strukturbelopp:  

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

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

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

år. 

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

per barn och år.  

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

Lokalkostnaden exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 1 379 kronor per barn 

och månad, vilket motsvarar 16 546 kronor per barn och år.   

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 %, 291 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 3 494 kr per barn och år. Ersättningarna 
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inkluderar ett pålägg för momskompensation med 6 % vilket motsvarar 600 

kronor per barn och månad, vilket motsvarar 7 197 kronor per barn och år.   

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2021. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2021, Svenska kyrkan i Borås, 

Ansgarsbacken.   

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2021 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                                

Beslutet expedieras till 

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

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



Bilaga 1

Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2021

Summa grundbelopp fördelningsmodell/barn 78 431 kr

Inkluderar grundbelopp till kommunala och fristående 

förskolor enligt beslutad resursfördelningsmodell. För 

fristående förskolor tillkommer centralt budgeterade 

kostnader som fördelas per barn. 

Centrala kostnader att fördela/barn* 38 025 kr

Summa grundbelopp per barn 116 456 kr

Administration, 3 % 3 494 kr

119 950 kr

Momskompensation, 6 % 7 197 kr

Summa, total/barn 127 147 kr

Varav lokalkostnad/barn 16 548 kr

Nettokostnader centralt vht 61340, kr

Korrigeringar

 + statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder

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

 - avdrag för Nattis

Summa, att fördela

*Summa, per barn i kommunal förskola

219 449 350

38 025

Budget 2021

205 778 432

23 366 332

-422 629

-9 272 785



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Tanja Vööras 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-12-17 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00185 1.2.3.1 
 

  

 

Ersättning till fristående förskola 2021, Förskolan 

Paletten 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2021, Förskolan Paletten.    

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 596 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

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

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

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

år.  

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

per barn och år.        

Sammanfattning 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

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

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.               

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

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

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån antagna principer och 

Förskolenämndens budget beslutad den 17 december 2020. I bilaga 1, 
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Beräkning ersättning förskola 2021, finns en specifikation av grundbelopp och 

strukturbelopp samt hur beräkningen skett. 

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för 

momskompensation med 6 %. 

Resursfördelningsmodellens delar 

 Grundbelopp per barn. 

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

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

Tilläggsbelopp 

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

omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån 

barnets behov.  

Resursfördelningsmodellen påverkar inte fördelning av tilläggsbelopp eftersom 

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

kommunal eller enskild regi. 

Ersättningar till förskola 2021 

Grundbeloppet fördelas per barn. Grundbelopp är för 2021 10 596 kronor per 

barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år.   

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

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

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

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

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

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

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

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

Strukturbelopp:  

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

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

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

år. 

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

per barn och år.  

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

Lokalkostnaden exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 1 379 kronor per barn 

och månad, vilket motsvarar 16 548 kronor per barn och år.   

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 %, 291 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 3 494 kr per barn och år. Ersättningarna 
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inkluderar ett pålägg för momskompensation med 6 % vilket motsvarar 600 

kronor per barn och månad, vilket motsvarar 7 197 kronor per barn och år.   

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2021. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2021, Förskolan Paletten 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2021 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                                

Beslutet expedieras till 

1. Förskolan Paletten, info@forskolanpaletten.com 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



Bilaga 1

Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2021

Summa grundbelopp fördelningsmodell/barn 78 431 kr

Inkluderar grundbelopp till kommunala och fristående 

förskolor enligt beslutad resursfördelningsmodell. För 

fristående förskolor tillkommer centralt budgeterade 

kostnader som fördelas per barn. 

Centrala kostnader att fördela/barn* 38 025 kr

Summa grundbelopp per barn 116 456 kr

Administration, 3 % 3 494 kr

119 950 kr

Momskompensation, 6 % 7 197 kr

Summa, total/barn 127 147 kr

Varav lokalkostnad/barn 16 548 kr

Nettokostnader centralt vht 61340, kr

Korrigeringar

 + statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder

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

 - avdrag för Nattis

Summa, att fördela

*Summa, per barn i kommunal förskola

219 449 350

38 025

Budget 2021

205 778 432

23 366 332

-422 629

-9 272 785



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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SKRIVELSE 
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2020-12-17 
Instans 
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Ersättning till fristående förskola 2021, 

Montessoriförskolan Pyramiden 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2021, Montessoriförskolan Pyramiden.    

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 596 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

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

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

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

år.  

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

per barn och år.          

Sammanfattning 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

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

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.                

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

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

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån antagna principer och 

Förskolenämndens budget beslutad den 17 december 2020. I bilaga 1, 
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Beräkning ersättning förskola 2021, finns en specifikation av grundbelopp och 

strukturbelopp samt hur beräkningen skett. 

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för 

momskompensation med 6 %. 

Resursfördelningsmodellens delar 

 Grundbelopp per barn. 

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

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 

Tilläggsbelopp 

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

omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån 

barnets behov.  

Resursfördelningsmodellen påverkar inte fördelning av tilläggsbelopp eftersom 

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

kommunal eller enskild regi.  

Ersättningar till förskola 2021 

Grundbeloppet fördelas per barn. Grundbelopp är för 2021 10 596 kronor per 

barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år.   

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

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

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

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

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

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

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

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

Strukturbelopp:  

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

100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket motsvarar 

75 000 kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, vilket motsvarar 

50 000 kr år. 

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

per barn och år.  

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

Lokalkostnaden exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 1 379 kronor per barn 

och månad, vilket motsvarar 16 548 kronor per barn och år.   

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 %, 291 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 3 494 kr per barn och år. Ersättningarna 

inkluderar ett pålägg för momskompensation med 6 % vilket motsvarar 600 

kronor per barn och månad, vilket motsvarar 7 197 kronor per barn och år.   
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Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2021. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2021, Montessoriförskolan 

Pyramiden  

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2021 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                                                           

Beslutet expedieras till 

1. Montessoriförskolan Pyramiden, info@montessoripyramiden.se 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



Bilaga 1

Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2021

Summa grundbelopp fördelningsmodell/barn 78 431 kr

Inkluderar grundbelopp till kommunala och fristående 

förskolor enligt beslutad resursfördelningsmodell. För 

fristående förskolor tillkommer centralt budgeterade 

kostnader som fördelas per barn. 

Centrala kostnader att fördela/barn* 38 025 kr

Summa grundbelopp per barn 116 456 kr

Administration, 3 % 3 494 kr

119 950 kr

Momskompensation, 6 % 7 197 kr

Summa, total/barn 127 147 kr

Varav lokalkostnad/barn 16 548 kr

Nettokostnader centralt vht 61340, kr

Korrigeringar

 + statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder

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

 - avdrag för Nattis

Summa, att fördela

*Summa, per barn i kommunal förskola

219 449 350

38 025

Budget 2021

205 778 432

23 366 332

-422 629

-9 272 785



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Tanja Vööras 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-12-17 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00187 1.2.3.1 
 

  

 

Ersättning till fristående förskola 2021, Borås Kristna 

förskola Guldbaggen 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2021, Borås Kristna förskola.    

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 596 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

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

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

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

år.  

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

per barn och år.  

- Socioekonomi 27 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 327 kr per 

barn och år.             

Sammanfattning 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

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

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.                

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

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

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

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

Förskolenämndens budget beslutad den 17 december 2020. I bilaga 1, 

Beräkning ersättning förskola 2021, finns en specifikation av grundbelopp och 

strukturbelopp samt hur beräkningen skett. 

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för 

momskompensation med 6 %. 

Resursfördelningsmodellens delar 

 Grundbelopp per barn. 

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

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

Tilläggsbelopp 

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

omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån 

barnets behov.  

Resursfördelningsmodellen påverkar inte fördelning av tilläggsbelopp eftersom 

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

kommunal eller enskild regi. 

Ersättningar till förskola 2021 

Grundbeloppet fördelas per barn. Grundbelopp är för 2021 10 596 kronor per 

barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år.   

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

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

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

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

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

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

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

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

Strukturbelopp:  

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

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

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

år.  

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

per barn och år. 

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

Lokalkostnaden exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 1 379 kronor per barn 

och månad, vilket motsvarar 16 548 kronor per barn och år.   
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Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 %, 291 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 3 494 kr per barn och år. Ersättningarna 

inkluderar ett pålägg för momskompensation med 6 % vilket motsvarar 600 

kronor per barn och månad, vilket motsvarar 7 197 kronor per barn och år.   

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2021. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2021, Borås Kristna förskola    

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2021 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                                                       

Beslutet expedieras till 

1. Borås Kristna förskola, angelica@bkskola.org 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



Bilaga 1

Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2021

Summa grundbelopp fördelningsmodell/barn 78 431 kr

Inkluderar grundbelopp till kommunala och fristående 

förskolor enligt beslutad resursfördelningsmodell. För 

fristående förskolor tillkommer centralt budgeterade 

kostnader som fördelas per barn. 

Centrala kostnader att fördela/barn* 38 025 kr

Summa grundbelopp per barn 116 456 kr

Administration, 3 % 3 494 kr

119 950 kr

Momskompensation, 6 % 7 197 kr

Summa, total/barn 127 147 kr

Varav lokalkostnad/barn 16 548 kr

Nettokostnader centralt vht 61340, kr

Korrigeringar

+ statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder

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

- avdrag för Nattis

Summa, att fördela

*Summa, per barn i kommunal förskola

219 449 350

38 025

Budget 2021

205 778 432

23 366 332

-422 629

-9 272 785



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Tanja Vööras 
Handläggare 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-12-17 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00188 1.2.3.1 
 

  

 

Ersättning till fristående förskola 2021, Freinetförskolan 

Ejdern 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2021, Freinertförskolan Ejdern.    

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 596 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

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

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

000 kronor per år, och 4 167 kronor per månad upp till 45 barn, vilket 

motsvarar 50 000 kronor år.  

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

per barn och år.         

Sammanfattning 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

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

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.               

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

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

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån antagna principer och 

Förskolenämndens budget beslutad den 17 december 2020. I bilaga 1, 
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Beräkning ersättning förskola 2021, finns en specifikation av grundbelopp och 

strukturbelopp samt hur beräkningen skett. 

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för 

momskompensation med 6 %. 

Resursfördelningsmodellens delar 

• Grundbelopp per barn. 

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

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

Tilläggsbelopp 

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

omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån 

barnets behov.  

Resursfördelningsmodellen påverkar inte fördelning av tilläggsbelopp eftersom 

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

kommunal eller enskild regi.  

Ersättningar till förskola 2021 

Grundbeloppet fördelas per barn. Grundbelopp är för 2021 10 596 kronor per 

barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år.   

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

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

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

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

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

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

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

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

Strukturbelopp:  

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

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

000 kronor per år, och 4 167 kronor per månad upp till 45 barn, vilket 

motsvarar 50 000 kronor år. 

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

per barn och år.  

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

Lokalkostnaden exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 1 379 kronor per barn 

och månad, vilket motsvarar 16 548 kronor per barn och år.   

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 %, 291 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 3 494 kronor per barn och år. 

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för momskompensation med 6 % vilket 
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motsvarar 600 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 7 197 kronor per 

barn och år.   

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2021. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2021, Freinertförskolan Ejdern 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2021 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                                

Beslutet expedieras till 

1. Freinertförskolan Ejdern, info@ejdern.nu 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



Bilaga 1

Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2021

Summa grundbelopp fördelningsmodell/barn 78 431 kr

Inkluderar grundbelopp till kommunala och fristående 

förskolor enligt beslutad resursfördelningsmodell. För 

fristående förskolor tillkommer centralt budgeterade 

kostnader som fördelas per barn. 

Centrala kostnader att fördela/barn* 38 025 kr

Summa grundbelopp per barn 116 456 kr

Administration, 3 % 3 494 kr

119 950 kr

Momskompensation, 6 % 7 197 kr

Summa, total/barn 127 147 kr

Varav lokalkostnad/barn 16 548 kr

Nettokostnader centralt vht 61340, kr

Korrigeringar

 + statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder

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

 - avdrag för Nattis

Summa, att fördela

*Summa, per barn i kommunal förskola

219 449 350

38 025

Budget 2021

205 778 432

23 366 332

-422 629

-9 272 785



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2020-12-17 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00189 1.2.3.1 
 

  

 

Ersättning till fristående förskola 2021, 

Montessoriförskolan Globen 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2021, Montessoriförskolan Globen.    

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 596 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

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

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

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

år.  

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

per barn och år.         

Sammanfattning 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

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

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.               

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

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

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån antagna principer och 

Förskolenämndens budget beslutad den 17 december 2020. I bilaga 1, 
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Beräkning ersättning förskola 2021, finns en specifikation av grundbelopp och 

strukturbelopp samt hur beräkningen skett. 

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för 

momskompensation med 6 %. 

Resursfördelningsmodellens delar 

 Grundbelopp per barn. 

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

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

Tilläggsbelopp 

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

omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån 

barnets behov.  

Resursfördelningsmodellen påverkar inte fördelning av tilläggsbelopp eftersom 

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

kommunal eller enskild regi.  

Ersättningar till förskola 2021 

Grundbeloppet fördelas per barn. Grundbelopp är för 2021 10 596 kronor per 

barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år.   

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

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

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

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

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

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

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

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

Strukturbelopp:  

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

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

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

år. 

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

per barn och år.  

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

Lokalkostnaden exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 1 379 kronor per barn 

och månad, vilket motsvarar 16 548 kronor per barn och år.   

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 %, 291 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 3 494 kr per barn och år. Ersättningarna 
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inkluderar ett pålägg för momskompensation med 6 % vilket motsvarar 600 

kronor per barn och månad, vilket motsvarar 7 197 kronor per barn och år.   

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2021. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2021, Montessoriförskolan 

Globen 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2021 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                                

Beslutet expedieras till 

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

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



Bilaga 1

Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2021

Summa grundbelopp fördelningsmodell/barn 78 431 kr

Inkluderar grundbelopp till kommunala och fristående 

förskolor enligt beslutad resursfördelningsmodell. För 

fristående förskolor tillkommer centralt budgeterade 

kostnader som fördelas per barn. 

Centrala kostnader att fördela/barn* 38 025 kr

Summa grundbelopp per barn 116 456 kr

Administration, 3 % 3 494 kr

119 950 kr

Momskompensation, 6 % 7 197 kr

Summa, total/barn 127 147 kr

Varav lokalkostnad/barn 16 548 kr

Nettokostnader centralt vht 61340, kr

Korrigeringar

 + statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder

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

 - avdrag för Nattis

Summa, att fördela

*Summa, per barn i kommunal förskola

219 449 350

38 025

Budget 2021

205 778 432

23 366 332

-422 629

-9 272 785



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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2020-12-17 
Instans 
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Ersättning till fristående förskola 2021, 

Montessoriförskolan Malmen 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2021, Montessoriförskolan Malmen.    

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 596 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

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

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

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

år.  

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

per barn och år.        

Sammanfattning 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

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

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.               

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

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

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån antagna principer och 

Förskolenämndens budget beslutad den 17 december 2020. I bilaga 1, 
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Beräkning ersättning förskola 2021, finns en specifikation av grundbelopp och 

strukturbelopp samt hur beräkningen skett. 

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för 

momskompensation med 6 %. 

Resursfördelningsmodellens delar 

• Grundbelopp per barn. 

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

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 

Tilläggsbelopp 

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

omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån 

barnets behov.  

Resursfördelningsmodellen påverkar inte fördelning av tilläggsbelopp eftersom 

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

kommunal eller enskild regi.  

Ersättningar till förskola 2021 

Grundbeloppet fördelas per barn. Grundbelopp är för 2021 10 596 kronor per 

barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år.   

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

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

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

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

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

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

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

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

Strukturbelopp:  

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

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

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

år. 

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

per barn och år.  

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

Lokalkostnaden exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 1 379 kronor per barn 

och månad, vilket motsvarar 16 548 kronor per barn och år.   

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 %, 291 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 3 494 kr per barn och år. Ersättningarna 
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inkluderar ett pålägg för momskompensation med 6 % vilket motsvarar 600 

kronor per barn och månad, vilket motsvarar 7 197 kronor per barn och år.   

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2021. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2021, Montessoriförskolan 

Malmen  

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2021 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                              

Beslutet expedieras till 

1. Montessoriförskolan Malmen, Cornelia.sandqvist@malmen.com 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



Bilaga 1

Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2021

Summa grundbelopp fördelningsmodell/barn 78 431 kr

Inkluderar grundbelopp till kommunala och fristående 

förskolor enligt beslutad resursfördelningsmodell. För 

fristående förskolor tillkommer centralt budgeterade 

kostnader som fördelas per barn. 

Centrala kostnader att fördela/barn* 38 025 kr

Summa grundbelopp per barn 116 456 kr

Administration, 3 % 3 494 kr

119 950 kr

Momskompensation, 6 % 7 197 kr

Summa, total/barn 127 147 kr

Varav lokalkostnad/barn 16 548 kr

Nettokostnader centralt vht 61340, kr

Korrigeringar

 + statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder

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

 - avdrag för Nattis

Summa, att fördela

*Summa, per barn i kommunal förskola

219 449 350

38 025

Budget 2021

205 778 432

23 366 332

-422 629

-9 272 785



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Handläggare 
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Ersättning till fristående förskola 2021, Förskolan 

IdeaLiv 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2021, Förskolan Idealiv.    

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 596 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

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

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

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

år.  

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

per barn och år.         

Sammanfattning 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

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

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.               

Ärendet i sin helhet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 

fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 

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

från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån antagna principer och 

Förskolenämndens budget beslutad den 17 december 2020. I bilaga 1, 
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Beräkning ersättning förskola 2021, finns en specifikation av grundbelopp och 

strukturbelopp samt hur beräkningen skett. 

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för 

momskompensation med 6 %. 

Resursfördelningsmodellens delar 

• Grundbelopp per barn. 

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

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 

Tilläggsbelopp 

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

omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån 

barnets behov.  

Resursfördelningsmodellen påverkar inte fördelning av tilläggsbelopp eftersom 

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

kommunal eller enskild regi.  

Ersättningar till förskola 2021 

Grundbeloppet fördelas per barn. Grundbelopp är för 2021 10 596 kronor per 

barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år.   

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

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

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

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

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

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

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

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

Strukturbelopp:  

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

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

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

år. 

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

per barn och år.  

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

Lokalkostnaden exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 1 379 kronor per barn 

och månad, vilket motsvarar 16 548 kronor per barn och år.   

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 %, 291 kronor 

per barn och månad, vilket motsvarar 3 494 kr per barn och år. Ersättningarna 
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inkluderar ett pålägg för momskompensation med 6 % vilket motsvarar 600 

kronor per barn och månad, vilket motsvarar 7 197 kronor per barn och år. 

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2021. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2021, Förskolan Idealiv 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2021  

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                                

Beslutet expedieras till 

1. Förskolan Idealiv, elif@idealiv.se 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



Bilaga 1

Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2021

Summa grundbelopp fördelningsmodell/barn 78 431 kr

Inkluderar grundbelopp till kommunala och fristående 

förskolor enligt beslutad resursfördelningsmodell. För 

fristående förskolor tillkommer centralt budgeterade 

kostnader som fördelas per barn. 

Centrala kostnader att fördela/barn* 38 025 kr

Summa grundbelopp per barn 116 456 kr

Administration, 3 % 3 494 kr

119 950 kr

Momskompensation, 6 % 7 197 kr

Summa, total/barn 127 147 kr

Varav lokalkostnad/barn 16 548 kr

Nettokostnader centralt vht 61340, kr

Korrigeringar

 + statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder

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

 - avdrag för Nattis

Summa, att fördela

*Summa, per barn i kommunal förskola

219 449 350

38 025

Budget 2021

205 778 432

23 366 332

-422 629

-9 272 785



 

 

Förskolenämnden 
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033-35 70 00 vxl 
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Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2021, 

Familjedaghemmet Aran 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg, Arans familjedaghem fastställs att 

gälla från och med den 1 januari 2021.          

Sammanfattning  

Ersättning utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild pedagogisk 

omsorg i Borås Stad. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början. 

Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som 

respektive barn är inskrivet i den pedagogiska omsorgen.                 

Ärendet i sin helhet 

Ersättning utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild pedagogisk 

omsorg i Borås Stad. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början. 

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2021 

Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som 

respektive barn är inskrivet i den pedagogiska omsorgen. 

Ersättningen består av en lönedel och en omkostnadsdel. Lönedelen har 

beräknats utifrån 2021 års förväntade medianlön. Omkostnadsdelen är en 

schablon enligt Skatteverket. I ersättningen ingår även kompensation för 

administration med 1 % och momskompensation med 6 %.  

Ersättningen grundas på barnets ålder och schemalagda omsorgstid. Från och 

med den månad barnet fyller 3 år hör det till åldersgruppen 3-5 år, från och 

med en månad barnet fyller 6 år hör det till åldersgruppen 6-9 år och från och 

med den månad barnet fyller 10 år hör det till åldersgruppen 10-12 år. 

Omsorg     kr/mån 

tim/vecka  1-2 år 3-5 år 6-9 år 10-12 år 
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    -15   3 532 2 264 1 274   701 

16-30   7 063 4 528 2 547 1 402 

31-40  10 595 6 791 3 821 2 103 

41-                       14 126 9 055 5 094 2 804 

Ersättningarna har ökat med 1,9 % i jämförelse med 2020. 

Ersättning utgår även för egna barn, om minst lika många andra barn från 

annan familj tas emot. För det första barnet i familjen utgår ersättning utifrån 

den längsta vistelsetiden som barnet från annan familj har. För det andra barnet 

i familjen utgår ersättning utifrån den näst lägsta vistelsetiden som barnet från 

annan familj har, o s v.  

Ersättning för första respektive månaden betalas ut med 1/30 av 

månadsersättningen per dag fr o m den dag omsorgen börjar t o m sista dag. 

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2021. 

Allmän förskola  

Enligt skollagen erbjuds alla barn plats i förskola från och med höstterminen 

det år barnet fyller 3 år. Om något barn i den pedagogiska omsorgen, oavsett 

om barnet tillhör egna familjen eller annan familj, deltar i allmän förskola skall 

den tid som barnet vistas i förskolan avräknas den schemalagda tiden. 

Ersättning vid lovdagar 

Vid lovdagarsomsorg utgår ersättning för faktisk närvarotid. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2021, Familjedaghemmet 

Aran  

2. Besvärshänvisning                                  

Beslutet expedieras till 

1. Arans familjedaghem, familjedaghemmetaran@yahoo.se 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2021, Ströms 

slott 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg, Ströms Slotts AB fastställs att gälla 

från och med den 1 januari 2021.         

Sammanfattning  

Ersättning utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild pedagogisk 

omsorg i Borås Stad. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början. 

Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som 

respektive barn är inskrivet i den pedagogiska omsorgen.               

Ärendet i sin helhet 

Ersättning utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild pedagogisk 

omsorg i Borås Stad. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 

bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 

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

ersättningarnas storlek före kalenderårets början. 

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2021 

Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som 

respektive barn är inskrivet i den pedagogiska omsorgen. 

Ersättningen består av en lönedel och en omkostnadsdel. Lönedelen har 

beräknats utifrån 2021 års förväntade medianlön. Omkostnadsdelen är en 

schablon enligt Skatteverket. I ersättningen ingår även kompensation för 

administration med 1 % och momskompensation med 6 %.  

Ersättningen grundas på barnets ålder och schemalagda omsorgstid. Från och 

med den månad barnet fyller 3 år hör det till åldersgruppen 3-5 år, från och 

med en månad barnet fyller 6 år hör det till åldersgruppen 6-9 år och från och 

med den månad barnet fyller 10 år hör det till åldersgruppen 10-12 år. 

Omsorg     kr/mån 

tim/vecka  1-2 år 3-5 år 6-9 år 10-12 år 
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    -15   3 532 2 264 1 274   701 

16-30   7 063 4 528 2 547 1 402 

31-40  10 595 6 791 3 821 2 103 

41-                       14 126 9 055 5 094 2 804 

Ersättningarna har ökat med 1,9 % i jämförelse med 2020. 

Ersättning utgår även för egna barn, om minst lika många andra barn från 

annan familj tas emot. För det första barnet i familjen utgår ersättning utifrån 

den längsta vistelsetiden som barnet från annan familj har. För det andra barnet 

i familjen utgår ersättning utifrån den näst lägsta vistelsetiden som barnet från 

annan familj har, o s v.  

Ersättning för första respektive månaden betalas ut med 1/30 av 

månadsersättningen per dag fr o m den dag omsorgen börjar t o m sista dag. 

Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2021. 

Allmän förskola  

Enligt skollagen erbjuds alla barn plats i förskola från och med höstterminen 

det år barnet fyller 3 år. Om något barn i den pedagogiska omsorgen, oavsett 

om barnet tillhör egna familjen eller annan familj, deltar i allmän förskola skall 

den tid som barnet vistas i förskolan avräknas den schemalagda tiden. 

Ersättning vid lovdagar 

Vid lovdagarsomsorg utgår ersättning för faktisk närvarotid.   

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2021, Ströms slott 

2. Besvärshänvisning                                

Beslutet expedieras till 

1. Ströms Slotts AB, Catharina.ekstein@stromsslott.se 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Ersättning vid deltagande vid integrationsdagen den 3 

november 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som har deltagit på 

integrationsdagen den 3 november har rätt ersättning i enlighet med gällande 

bestämmelser.        

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare som har deltagit vid 

integrationsdagen den 3 november har rätt till ersättning i enlighet med 

Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till kommunens 

förtroendevalda 2019-2022. Årets integrationsdag handlade om tillit i ett 

föränderligt samhälle - att skapa tillitsfulla relationer mellan förvaltning och 

invånare.    

Prövning av barns bästa 

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

rör barn. Ärendet bedöms vara av ren administrativ art, en barnrättschecklista 

har därför inte upprättats som underlag för bedömning av hur beslutet förhåller 

sig till barnets eller barnens bästa.     

Beslutsunderlag 

1. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-

2022                              

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 10 december 2020. 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00195 1.1.3.25 
 

  

 

Ersättning vid deltagande vid webbinarium Vit jul - för 

barnens skull den 4 december 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som deltagit på 

webbinarium Vit jul – för barnens skull den 4 december har rätt till ersättning i 

enlighet med gällande bestämmelser.        

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare som deltagit vid webbinarium Vit 

jul – för barnens skull den 4 december har rätt till ersättning i enlighet med 

Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till kommunens 

förtroendevalda 2019-2022. Webbinariet handlar om att alla barn har rätt till en 

vit jul, utan oro för vuxna som dricker. 

Prövning av barns bästa 

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

rör barn. Ärendet bedöms vara av ren administrativ art, en barnrättschecklista 

har därför inte upprättats som underlag för bedömning av hur beslutet förhåller 

sig till barnets eller barnens bästa.      

Beslutsunderlag 

1. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-

2022                             

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 10 december 2020. 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



 

 

Förskolenämnden 
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2020-12-17 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00197 2.6.1.0 
 

  

 

Avtalsförslag för ny förskola i Viskafors 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner avtalsförslaget för ny förskola i Viskafors, 

Hagkällevägen 2 och översänder svaret till Lokalförsörjningsnämnden och 

Kommunstyrelsen.  

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden är i stort behov av fler förskoleplatser i Viskafors. Lokalen 

som föreslås ligger i en fastighet som ägs av Hemsö Vårdlokaler AB som 

kommer iordningställa lokalen efter Förskoleförvaltningens önskemål. Lokalen 

kommer att vara cirka 280 kvm och planerad inflyttning är beräknad till augusti 

2021. Blir lokalen färdigställd tidigare än beräknat finns det möjlighet att ta 

lokalen i bruk tidigare. 

Nytt avtal 

Lokalförsörjningsnämnden    

Fastighet Rydboholm 1:477  

Adress Hagkällevägen 2  

Hyresvärd Hemsö Vårdfastigheter AB  

Yta 280 kvm   

Hyra 476 000 kr/år 1 700/kvm  

Index 100 % KPI   

Avtalstid 10 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning 

Prel. Tillträde (nytt avtal) 2022-08-01   

Moms Exkl.   

Anpassningar Kostnader för anpassningar tillkommer 

Utemiljö Ingår för 1 000 000 kr eventuellt överstigande belopp 

tillkommer 
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Hyra enligt nytt avtal Förskolenämnden 

Yta 280 kvm 

Klass Ny 

Schablonhyra (Nivå 2020) 1 882 kr/kvm 

Årshyra 526 960 kr 

 - 

Totala kostnader årshyra 526 960 kr 

 

Hyran kommer att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga 

investering. 

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens delegationsbeslut 2020-11-25 – Ny förskola 

i Viskafors Hagkällevägen 2, Rydboholm 1:47 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 10 december 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Kommunstyrelsen 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 







 

 

Förskolenämnden 
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Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00085 3.5.10.2 
 

  

 

Stängning av öppna förskolans verksamhet 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att stänga öppna förskolans verksamheter i 

Dalsjöfors, Fristad och Kristineberg samt Tittut, den mobila förskolan.   

Öppna förskolan på familjecentralerna håller öppet efter behovsprövning. 

Beslutet gäller under perioden 18 december 2020 – 22 februari 2021.   

Ärendet i sin helhet 

Med hänsyn till regeringens beslut om max åtta deltagare vid allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar har Förskolenämnden sett över 

den öppna förskolans verksamheter.  

För att minska risk för smittspridning beslutar Förskolenämnden att stänga den 

öppna förskolans verksamheter i Dalsjöfors, Fristad och Kristineberg, samt 

Tittut, den mobila förskolan.  

Öppna förskolan på familjecentralerna håller öppet efter behovsprövning. 

Beslutet gäller under perioden 18 december 2020 – 22 februari 2021 och kan 

komma att förlängas.    

Beslutet är en förlängning på tidigare delegationsbeslut som tagits av 

Förskolenämndens ordförande Andreas Ekström. Föregående beslut gällde för 

perioden 30 november – 17 december 2020.              

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 10 december 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Central krisledning 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00198 3.5.2.0 
 

  

 

Barn med familjemedlemmar som är bekräftat sjuka i 

Covid-19 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att barn med familjemedlemmar som är bekräftat 

sjuka i Covid-19 eller som fått förhållningsregler att stanna hemma för att 

smitta finns i hushållet, inte får komma till förskolan. 

Beslutet gäller under perioden 18 december 2020 – 22 februari 2021.  

Ärendet i sin helhet 

För att minska risk för smittspridning beslutar Förskolenämnden att barn med 

familjemedlemmar som är bekräftat sjuka i Covid-19 eller som fått 

förhållningsregler att stanna hemma för att smitta finns i hushållet, inte får 

komma till förskolan. 

Beslutet gäller under perioden 18 december 2020 – 22 februari 2021 och kan 

komma att förlängas. 

Beslutet är en förlängning på tidigare delegationsbeslut som tagits av 

Förskolenämndens ordförande Andreas Ekström. Föregående beslut gällde för 

perioden 30 november – 17 december 2020.  

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 10 december 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Central krisledning 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Tanja Vööras 
Handläggare 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-12-17 
Instans 
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Dnr FN 2020-00158 1.1.3.1 
 

  

 

Svar på initiativärende - Förstärkt belysning på 

förskolegårdar 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att översända ärendet kring förstärkt belysning på 

förskolegårdar ur trygghetssynpunkt till Kommunstyrelsen.  

Ärendet i sin helhet 

M och KD har i ett initiativärende föreslagit Förskolenämnden att uppdra 

Förskoleförvaltningen att utreda och kostnadsberäkna installation av belysning 

på förskolegårdar, som ur trygghetssynpunkt, är i behov av förstärkt belysning. 

I initiativärendet går att läsa att bakgrunden till ärendet grundar sig i att det ett 

flertal gånger upptäckts narkotika på lekplatser samt skol-/förskolegårdar och 

att ungdomsgäng tar över dessa miljöer när det börjar skymma. Det står även i 

ärendet att förstörelse av byggnader och leksaker sker. Vidare lyfts undermålig 

belysning på flertalet förskolegårdar fram samt att många kommunala lekplatser 

saknar belysning helt. Initiativärendet lyfter att ett sätt att mota bort 

kriminaliteten och trygga barnens miljö är genom trygghetsskapande belysning.  

Förskolenämnden ser att installation av belysning är viktigt men att frågan kring 

trygghetsskapande belysning i syfte att mota eskalerande kriminalitet och övriga 

samhällsproblem som beskrivs i ärendet ligger utanför nämndens 

ansvarsområde. Till största del sker den problematik som beskrivs under kvällar 

och helger och utanför förskolans verksamhetstid. Ärendet kring att utreda 

installation av trygghetsskapande belysning översänds därför till 

Kommunstyrelsen. 

Prövning av barns bästa  

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

rör barn. Ärendet bedöms vara av ren administrativ art, då Förskolenämnden 

anser att de inte är beslutande instans. En barnrättschecklista har därför inte 

upprättats som underlag för bedömning av hur beslutet förhåller sig till barnets 

eller barnens bästa. 

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende - Förstärkt belysning på förskolegårdar 

2. Förskolenämndens beslut 2020-10-22 § 116 Initiativärende - Förstärkt 

belysning på förskolegårdar 
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Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 10 december 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 



 
Initiativärende förstärkt belysning på  

 
 

Initiativärende Förskolenämnden 
 
2020-10-22 
Initiativärende: Förstärkt belysning på de förskolgårdar där behov finns ur trygghetssynpunkt 
Ideligen sker det nya upptäckter av narkotika på lekplatser samt skol-/förskolgårdar och 
ungdomsgängen tar över dessa miljöer så snart det börjar skymma. Ofta sker även 
förstörelse av byggnader och leksaker. Detta är utemiljöer som är skapta för barn och där 
det är tänkt att barn tryggt ska kunna vistas. Det är en mycket oroande utveckling. 
Belysningen på flertalet gårdar är idag svag och undermålig med flera mörka hörn. På många 
av kommunens lekplatser finns ingen belysning alls. Ett sätt att mota bort den eskalerande 
kriminaliteten från dessa platser och därmed trygga barnens miljö är genom 
trygghetsskapande belysning. Detta skulle dessutom bidra till att vårdnadshavare på ett 
enklare sätt skulle kunna aktivera sina barn utomhus under årets alla årstider, samt trygga 
närliggande miljö för alla stadens invånare. 
Förskolenämnden har tidigare antagit riktlinjer för ombyggnation och nybyggnation av 
förskolor där det finns med riktlinjer om säkerhet och belysning. Detta bör även gälla äldre 
förskolor. 
 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 
- att ge Förskoleförvaltningen i uppdrag att utreda och kostnadsberäkna installation 
av belysning på de förskolgårdar som, ur trygghetssynpunkt, är i behov av förstärkt 
belysning samt se till att tidigare tagna riktlinjer för belysning vid om- och 
nybyggnation efterföljs. 
 
 
 
Gunilla Christoffersson (KD)    Marie Fridén (M) 
Helena Ishizaki (KD)     Vivi Roswall (M) 

Stefan Medin (M) 
Daniel Nikolov (M) 
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Sammanträdesdatum 

2020-10-22 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 116 Dnr FN 2020-00158 1.1.3.1 

Initiativärende - Förstärkt belysning på förskolegårdar 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker initiativärendet: Förstärkt belysning på 
förskolegårdar 

Sammanfattning av ärendet 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lägger 
vid dagens nämndsammanträde fram initiativärende: Förstärkt belysning på 
förskolegårdar (bilaga 5 till protokollet). De yrkar att Förskolenämnden beslutar 
att ge Förskoleförvaltningen i uppdrag att utreda och kostnadsberäkna 
installation av belysning samt se till att tidigare tagna riktlinjer för belysning vid 
om- och nybyggnation efterföljs.    

Ordföranden frågar om nämnden kan fatta beslut i enlighet med initiativärendet 
och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

Initiativärende: Förstärkt belysning på förskolegårdar 
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Dnr FN 2020-00202 2.6.1.2 
 

  

 

Förhyrning av lokal på Druveforsvägen 9, Björnflokan 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner avtalsförslag för lokal på Druveforsvägen 9, 

Björnflokan och översänder svaret till Lokalförsörjningsnämnden och 

Kommunstyrelsen. 

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har i sin Lokalbehovsplan 2021-2023 lyft fram behovet av 

ytterligare förskoleplatser. Förhyrning av Björnflokan anges här med en 

kapacitet på 120 platser och inflyttning 2022. 

Serneke planerar att bygga en förskola på adressen Druveforsvägen 9. 

Förskolan kommer att vara avsedd för ca 120 barn i 3 plan. På plan 1 kommer 

tillagningskök, inlastning samt omklädning och kontor vara placerat. Plan 2 

kommer innehålla 4 hemvister för yngre barn och personalytor. På det tredje 

planet kommer 5 hemvister för äldre barn samt pedagogiskt kök och matsal 

vara. På våningarna ovanför förskolan planeras det för hyresrätter. 

Övriga delar av projektet består av parkering, kontor, bostadsrätter och 

handel/centrumverksamhet.  

Nytt avtal 

Lokalförsörjningsnämnden 
   

Fastighet Del av Björnflokan 5     

Adress Druveforsvägen 9   
Hyresvärd Trenum Borås AB     

Yta 1 512 kvm   
Hyra 3 024 000 kr/år 2 000 kr/kvm   

Index 60 % KPI   
Avtalstid 20 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning 

Prel. Tillträde (nytt avtal) 2022-01-01   

Moms Exkl.     

Anpassningar Kostnader för anpassningar tillkommer  
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Hyra enligt nytt avtal Förskolenämnden     

Yta 1 512 kvm  
Klass Ny      

Schablonhyra (Nivå 2020) 1 882 kr/kvm  
 

Årshyra 2 845 584 kr     
    

Totala Intäkter Årshyra 2 845 584 kr     

    
Hyran kommer att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering 

 

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2020-12-08 - Förhyrning av lokal på 

Druveforsvägen 9 

2. Björnflokan, ritningar 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 23 januari 2021. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 
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boras.se 
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033-35 70 00 vxl 
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Förhyrning av lokal på Druveforsvägen 9 Björnflokan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Förskolenämnden godkänner avtalsförslaget beslutar 

Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas vidare till 

Kommunstyrelsen för beslut.          

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har i sin Lokalbehovsplan 2020-2022 för Göta, Kristineberg, 

Hedvigsborg, Druvefors, Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet lyft fram 

behovet av ytterligare förskoleplatser, där Björnflokan och 120 platser med 

inflyttning 2022 anges. 

 

Serneke planerar att bygga en förskola på adressen Druveforsvägen 9. 

Förskolan kommer att vara avsedd för ca 120 barn i 3 plan. På plan 1 kommer 

tillagningskök, inlastning samt omklädning och kontor vara placerat. Plan 2 

kommer innehålla 4 hemvister för yngre barn och personalytor. På det tredje 

planet kommer 5 hemvister för äldre barn samt pedagogiskt kök och matsal 

vara. På våningarna ovanför förskolan planeras det för hyresrätter. 

Övriga delar av projektet består av parkering, kontor, bostadsrätter och 

handel/centrumverksamhet.    

Nytt avtal 
Lokalförsörjningsnämnden    
Fastighet Del av Björnflokan 5     

Adress Druveforsvägen 9   
Hyresvärd Trenum Borås AB     

Yta 1 512 kvm   
Hyra 3 024 000 kr/år 2 000 kr/kvm   

Index 60 % KPI   
Avtalstid 20 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning 

Prel. Tillträde (nytt avtal) 2022-01-01   

Moms Exkl.     

Anpassningar Kostnader för anpassningar tillkommer  
  

  
Hyra enligt nytt avtal Förskolenämnden     

Yta 1 512 kvm                                                          
Klass Ny      
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Schablonhyra (Nivå 2020) 1 882 kr/kvm  
 

Årshyra 2 845 584 kr     
    

Totala Intäkter Årshyra 2 845 584 kr     

    

Hyran kommer att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering 
               

                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Förskolenämnden 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna 

Anmälningsärenden 

1. Beslut från regionutvecklingsnämnden 2020-11-18, § 248 - Medel till 

projektet Hissa språket! 

Dnr: 2020-00199 

 

2. Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23 Intern kontrollplan 2021 

Dnr: 2020-00104 

 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-25  § 163 Delårsrapport januari - 

augusti 2020 för nämnderna 

Dnr 2020-00129 

 

4. Inkomna synpunkter november 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Instans 
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Delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna 

Delegationsbeslut 

1. Anmälan av kränkande behandling 

Dnr: 2020-00002 

 

2. Utredning av kränkande behandling 

Dnr 2020-00002 

 

3. Stängning av öppna förskolans verksamheter 

Dnr: 2020-00085 

 

4. Barn med familjemedlemmar som är bekräftat sjuka i Covid-19 

Dnr: 2020-00198 

 

5. Beslut att erbjuda förskola utifrån barns eget behov på grund av 

familjens situation i övrigt 

Dnr 2020-00121 

 

6. Delegationsbeslut B7 november - Tillsvidareanställningar 

Dnr 2020-00046 

 

7. Delegationsbeslut B8 november - Tidsbegränsade anställningar 

Dnr 2020-00046 

 

8. Beslut om avslag av placering i två olika förskolor 

Dnr: 2020-00121 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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